
 

 

 

IHG Hotels & Resort 

Terms and Conditions 

 

Offer Details: 15% discount on ‘Best Available Rate including a complimentary welcome drink on arrival 

at the relevant Participating Property; and Complimentary late checkout from the Participating 

Properties (i.e., checkout at 16h00 at the latest). 

Redemption Method: Simply visit http://www.ihg.com/mastercardoffer to redeem the offer. 

Offer Prerequisite:  This offer is exclusive to Mastercard cardholders. Minimum 1 night stay required. 

Exclusions/Inclusions/Subjectivity:     

• Room rates based on maximum two adults sharing a standard twin/double room which also 

includes buffet breakfast (referred to as “meals”) at a Participating Property restaurant. If buffet 

is not available a set menu meal will be provided at the restaurant or in-room; 

• Kids up to 12 years and sharing the room with full paying adults eat free; 

• Tax, service charge, credit card surcharges are not included; 

• Any other in-room dining purchases, minibar purchases and private dining are excluded from 

this promotion; 

• Cancellation and no show policy apply, however Mastercard cardholders that have availed the 

Promotion can cancel their stay free of charge up to 24 hours before their stay; 

• Credit card guarantee is required to make a booking. However, deposit for one night is only due 

24 hours before check-in date; 

• The Promotion is not applicable to group bookings; 

• 16h00 late checkout is based on relevant Participating Property’s availability; 

• Any other drinks outside of the complimentary welcome drink upon arrival are not included 

within this offer; 

• This Promotion is only available to Mastercard cardholders via official Mastercard partner 

channels.  Booking must be made via the link provided; 

• Rates are subject to availability. Reasonable blackout dates (days when the offers are not 

available) may apply in some Participating Properties; 

• Any unused components of the Promotion are non-refundable. All offers are subject to 

availability and are non-refundable. 

 

Validity: Valid until 31 December 2022 for stays until 3 January 2023.  

 

 

 

http://www.ihg.com/mastercardoffer


 

 

 

 

 IHGفنادق ومنتجعات 

 الشروط واألحكام 

 

٪ على "أفضل سعر متاح بما في ذلك مشروب ترحيبي مجاني عند الوصول إلى الفندق المشارك ذي الصلة؛  15خصم  تفاصيل العرض: 
 على أبعد تقدير(.  16:00وتسجيل المغادرة المتأخر مجانًا من الفنادق المشاركة )على سبيل المثال ، تسجيل الخروج في الساعة 

 للحصول على العرض.  http://www.ihg.com/mastercardofferما عليك سوى زيارة  طريقة الحصول على العرض:

 مطلوب إقامة ليلة واحدة على األقل.  هذا العرض حصري لحاملي بطاقات ماستركارد.  شروط العرض:

 االدراج / الذاتية: االستثناءات / 

تعتمد أسعار الغرف على حد أقصى شخصين بالغين يشتركان في غرفة قياسية توأم / مزدوجة والتي تشمل أيًضا بوفيه   •
اإلفطار )المشار إليه باسم "وجبات"( في مطعم الفندق المشارك. في حالة عدم توفر البوفيه ، سيتم تقديم وجبة قائمة محددة في  

 فة ؛ المطعم أو في الغر 

 عاًما والذين يتشاركون الغرفة مع البالغين الذين يدفعون الثمن بالكامل يأكلون مجانًا ؛  12األطفال حتى سن  •

 الضرائب ورسوم الخدمة والرسوم اإلضافية لبطاقات االئتمان ليست مشمولة ؛  •

 ومشتريات الميني بار وتناول الطعام الخاص. يُستثنى من هذا العرض أي مشتريات أخرى من تناول الطعام داخل الغرفة  •

تطبق سياسة اإللغاء وعدم الحضور ، ولكن يمكن لحاملي بطاقات ماستركارد الذين استفادوا من العرض الترويجي إلغاء   •
 ساعة قبل إقامتهم ؛ 24إقامتهم مجانًا حتى 

ساعة من تاريخ تسجيل    24واحدة مستحقة قبل مطلوب ضمان بطاقة االئتمان إلجراء الحجز. ومع ذلك ، فإن الوديعة لليلة  •
 الوصول ؛ 

 ال ينطبق العرض الترويجي على حجوزات المجموعات.  •

 ساعة في وقت تسجيل المغادرة المتأخر بناًء على مدى توفر الفندق المشارك ذي الصلة ؛  16 •

 الوصول. ال يشمل هذا العرض أي مشروبات أخرى خارج المشروب الترحيبي المجاني عند  •

الرسمية. يجب أن يتم   Mastercardعبر قنوات شركاء  Mastercardهذا العرض الترويجي متاح فقط لحاملي بطاقات   •
 الحجز عبر الرابط المقدم ؛ 

 األسعار خاضعة للتوافر. قد يتم تطبيق تواريخ حجب معقولة )األيام التي ال تتوفر فيها العروض( في بعض الفنادق المشاركة ؛  •

 ات غير مستخدمة في العرض الترويجي غير قابلة لالسترداد. جميع العروض خاضعة للتوافر وغير قابلة لالسترداد. أي مكون  •

 

 . 2023يناير  3لإلقامة حتى  2022ديسمبر  31صالحة حتى   الصالحية:

 

http://www.ihg.com/mastercardoffer

