
برنامج حوافز المرشدين السياحيين

الفنادق



دوسيت ثاني أبوظبي
•  خصم %20 على المأكوالت والمشروبات في المطاعم التالية:

•  خصم %20 على مرافق السبا والصالة الرياضية
* عرض السبا يسري فقط من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 2:00 ظهرًا، وهو 

خاضع لمدى التوافر.

* ال تسري عروض الخصم خالل العطالت الرسمية، والمناسبات الخاصة، واألعياد، وأيام الذروة.
* تخضع عروض الخصم لمدى التوافر، ويستلزم الحجز قبل 48 ساعة على األقل.

* ال تسري العروض بالتزامن مع أي عرض ترويجي آخر.
* تسري العروض حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021

فندق بيرل روتانا
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على مرافق السبا

فندق كراون بالزا جزيرة ياس
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  جينغ آسيا

        o  ستيلز

•  خصم %15 على سعر الغرفة

إنتركونتيننتال أبوظبي
•  خصم %25 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %25 على دخول المسبح / الشاطئ
•  خصم %25 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  مطعم واستراحة شاماس شوراسكاريا

        o  سيركو

•  خصم %25 على سعر الغرفة
•  خصم %25 على مرافق السبا

أنداز كابيتال جيت أبوظبي
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  مطعم سيان

•  خصم %20 على سعر الغرفة
•  خصم %20 على مرافق السبا

كونراد أبوظبي أبراج االتحاد
•  خصم %15 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %15 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %15 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  نهام، ال يسري العرض على وجبة البرنش

        o  منارة الرؤية من 300

        o  ردهة اللوبي

        o  سول

        o  فاكافا، ال يسري العرض على وجبة البرنش

        o  ريز بار

        o  روز ووتر

        o  لي بيروت، المقرر افتتاحه في يوليو2021

•  خصم %15 على سعر الغرفة
•  خصم %15 على مرافق السبا

ناماك 	
اوربان كيتشين 	

 

بينجارونج 	
لونج أوركيد 	
مك جيتيجانس 	



فندق باب القصر
•  خصم %25 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %25 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %25 على منافذ المأكوالت والمشروبات

•  خصم %20 على سعر الغرفة
•  خصم %25 على مرافق السبا

منتجع اإلمارات بارك
•  خصم %25 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %25 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %25 على منافذ المأكوالت والمشروبات

       o  مطعم حديقه الدار 

       o  مطعم الهايد

•  خصم %25 على سعر الغرفة
•  خصم %25 على مرافق السبا

فندق راديسون بلو جزيرة ياس
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

•  خصم %15 على سعر الغرفة

بارك إن باي راديسون جزيرة ياس
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  مطعم وبار اميريغوز

•  خصم %15 على سعر الغرفة

منتجع تالل العين
•  خصم %15 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %15 على دخول المسبح النهاري
•  %15 خصم على أنشطة المنتجع

•  خصم %15 على منافذ المأكوالت والمشروبات
        o  مطعم بوابة الصحراء

•  خصم %15 على سعر الغرفة
 * عرض الحجز ال يسري في أيام العطل الرسمية في دولة اإلمارات العربية 

   المتحدة، وهو خاضع لمدى التوافر
•  خصم %15 على مرافق السبا

نوفوتيل البستان
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

       o  مطعم بيبر

       o  مقهى ميلو 

       o  ويفز بار المسبح ويڤز

•  خصم %10 على سعر الغرفة

فيليني جاردن 	 أسيمتري 	
بلجيان بير كافيه 	

بار لوب 	
روز الونج بار 	

أرتيزان كيتشن 	
مطعم روزماري 	

روتانا جزيرة ياس
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

•  خصم %15 على سعر الغرفة

واي بار 	
بلو جريل 	

تشويسز 	
مطعم رانجولي 	

األجنحة التنفيذية
•  خصم %10 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %10 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %10 على منافذ المأكوالت والمشروبات

•  خصم %10 على سعر الغرفة
•  خصم %10 على مرافق السبا



سوفيتل كورنيش أبوظبي 
•  خصم %10 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  مطعم الكورنيش

        o  لو كافيه

        o  جريلز آت تشيلوس

 * يسري العرض لغاية 20 ديسمبر 2021 

فندق هوليدي إن أبوظبي 
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  سيلك روت

        o  ستوك برجر

        o  سوشي

        o  هابلي بابلي )مغلق حتى أكتوبر 2021(

شقق فندقية توب هوتيل أبوظبي
•  خصم %10 على سعر الغرفة

شقق باراجون الفندقية
•  خصم %15 على سعر الغرفة

•  يسري العرض حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021

فندق نوفوتيل بوابة أبوظبي 
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  أروما كافيه

        o  بيلجن كافيه

        o  مطعم جبيانو اإليطالي

        o  النسيم بول بار

بارك روتانا أبوظبي
•  خصم %15 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %15 على دخول الشاطئ/ المسبح النهاري
•  خصم %15 على منافذ المأكوالت والمشروبات

•  خصم %10 على سعر الغرفة
•  خصم %15 على مرافق السبا

* عرض السبا يسري على قائمة العالجات العادية

شاليهات مبزرة الخضراء
•  خصم %15 على سعر الغرفة

جنة برج السراب
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  مطعم كوسينا

•  خصم %15 على سعر الغرفة

 مطعم جنجر لتناول  	
    الطعام طوال اليوم 

مطعم تياترو 	
مطعم وبار كوبرز 	



فندق كراون بالزا أبوظبي
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

•  خصم %20 على سعر الغرفة
•  خصم %20 على مرافق السبا

هوليداي إن أبوظبي داون تاون 
•  خصم %20 على دخول الصالة الرياضية

•  خصم %20 على دخول المسبح/ الشاطئ
•  خصم %20 على منافذ المأكوالت والمشروبات

        o  مطعم ال بياتزا

        o  جونز ذا جروسر

•  خصم %20 على سعر الغرفة
•  خصم %20 على مرافق السبا

ليفل الونج 	
مطعم الحديقة )ذا جاردن( 	

مطعم تشو جاو 	
مطعم سباكانابولي 	
كابتشينو 	

* الحجز المسبق مطلوب
* تقديم غرفة مجانية للمرشد السياحي عند حجز أكثر من 10 غرف مدفوعة األجر

* تقديم وجبة غداء أو عشاء مجانية في حال حجز المرشد السياحي ألكثر من 15 ضيفًا

* تقديم غرفة مجانية للمرشد السياحي عند حجز أكثر من 10 غرف مدفوعة األجر
* تقديم وجبة غداء أو عشاء مجانية في حال حجز المرشد السياحي ألكثر من 15 ضيفًا




