
SHOP. EAT. BEACH. REPEAT. 
Rent a Sunbed Bundle or a Day Room and  
get flat 20% discount* across our selected  
restaurants, cafés and retail stores. 

Learn more at lamerdubai.ae

*Terms and conditions apply.

lamerdubai.aelamerdubai.ae

استمتعوا بالتسوق والتذوق والبحر ثم كّرروا!
استأجروا باقة سرير الشاطئ أو واحدة من غرف النهار 

 واحصلوا على تخفيض ثابت %20* في المطاعم
والمقاهي والمحالت التجارية المشاركة.

 lamerdubai.ae اعرفوا المزيد على

*تطّبق الشروط واألحكام.
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الشروط واألحكام
يقتصر هذا البرنامج على العمالء الذين يستأجرون أسّرة الشاطئ أو غرف النهار في ال مير. على العميل إظهار 

فاتورة استئجار/شراء وسوار اليد لالستفادة من الخصم. يمكن االستفادة من الخصم لدى العديد من المتاجر 
المشاركة فقط خالل يوم االستئجار. ال يمكن استبدال الخصومات بمبالغ نقدية. العرض غير صالح بالتزامن مع أي 

عرض ترويجي آخر. يحتفظ ال مير وسي بريز وبائعو التجزئة المشاركون بالحق في مراجعة وتحديث الشروط واألحكام 
حسب تقديرهم. العروض غير صالحة لخدمة التوصيل والطلبات الخارجية. خصم %20 صالح في جميع المطاعم 
والمقاهي والمتاجر المذكورة أعاله ما لم يحدد خالف ذلك. يمكنك تفعيل صالحية فيشة مواقف السيارات عند 

إنفاق 100 درهم أو أكثر )ال ُتطّبق على األكشاك وشاحنات الطعام(. العروض صالحة لغاية 31 ديسمبر 2018 .

Terms and Conditions
This programme is limited to only those customers renting Sunbed services or Day Rooms at La Mer. The 
customer needs to show the receipt of rental/purchase and wrist band to avail the discount. The discount 
can be availed at multiple participating stores ONLY on the day of rental. Discounts cannot be exchanged 
for cash. The Beach Goers discount is not valid in conjunction with any other promotion. La Mer, Sea Breeze 
and participating retailer stores reserve the right to revise and update these Terms of Use at their sole 
discretion. Offers are not valid for delivery or take-away. The 20% discount is valid in the restaurants & retail 
stores mentioned above unless stated otherwise. Parking token validation applies to purchases of AED 100 
and above )not applied for trucks and carts(. Offers are valid until 31st December 2018.

OFFERS

LocationRetail Stores 
SouthLA Rags
SouthPain De Sucre 

South
Seif Pharmacies* 
(20% discount on "Seif special items" - Buckley London and general items; 
15% discount on any sun care items; 10% discount on other skin care 
items and supplements; 5% discount on medicines(.

LagunaOptifashion
LagunaShayMARTIAN

LagunaTrina Turk*
)20% Off on selected items(. 

NorthBin Sina Pharmacy*
)10% Off on skincare and supplements(.

NorthSunEye Optics*
)20% Off on selected frames and sunglasses(.

LocationRestaurants & Cafés
SouthAmorino
SouthBareBurger
SouthBlkCAB
SouthHQ'S 459 
SouthKaftan
SouthMasti Lounge 
SouthMiyabi 
SouthMr. Greek 
SouthZouZou 
LagunaAghatti
LagunaCreptastic 

LagunaiScream
)20% Off on weekdays only(.

LagunaSugar Factory 
LagunaKeventers 
LagunaPomme De Pain 
LagunaPretzel World 

LagunaSteakanji*
)20% Off for Day Room guests only(.

LagunaTart Bakery
LagunaThe Inventing Room 
NorthBOOBA 
NorthHOLA 
NorthLevee
NorthMaison De Juliette 
NorthMakan 
NorthMastiha Food Truck 
NorthMealtop 
NorthSaj2go 
NorthSLAB 
NorthThe Duchess 
NorthTreej Café 
NorthYa Meza 

الموقع المتاجر
ساوثال راجز

ساوثبان دي سوكر
صيدلية سيف*

العامة؛ تخفيض  الخاصة" - باكلي لندن والمنتجات  %20 على "منتجات سيف  )تخفيض 
%10 على منتجات العناية  %15 على منتجات الوقاية من أشعة الشمس؛ تخفيض 

%5 على األدوية(. الغذائية؛ تخفيض  بالبشرة والمكمالت 
ساوث

الغونااوبتيفاشن
الغوناشاي مارشيان

ترينا تورك*
%20 على بضائع مختارة(. الغونا)خصم 

صيدلية ابن سينا*
نورث)خصــم %10 على منتجات العناية بالبشــرة والمكمالت الغذائية(.

صن آي للنظارات*
نورث)خصم %20 على إطارات ونظارات شمســية مختارة(.

الموقعالمطاعم و المقاهي
ساوثأمورينو
ساوثبيربرجر

ساوثبالك كاب
ساوثاتش كيو أس 459

ساوثمطعم قفطان
ساوثماستي الونج

ساوثميابي 
ساوثمستر جريك

ساوث زوزو
الغونا أغاتي

الغوناكريبتاستيك
أي سكريم*

الغونا)خصم %20 في أيام األســبوع فقط(.

الغونامصنع السكر
الغوناكفينترس

الغونابوم دي باين
الغونابرتزل ورلد

ستيكانجي*
الغونا)خصــم %20 فقط لزوار غرف النهار(.

الغوناتارت بيكري
الغوناذا انفينتينج روم

نورثبوبا
نورثاوال

نورثليفي
نورثميزون دي جولييت

نورثمكان
نورثشاحنة طعام مستيكة

نورثميلتوب
نورثصاج تو جو

نورثسالب
نورثذا دتشس

نورثتريج كافيه
نورثيا ميزا

عروض
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 DAY ROOMS

Pamper yourself at La Mer and book one of our 4 exclusive 
Day Rooms for a more relaxing day at the beach.
 
Day Rooms are available at AED 600 for 4 people, with an 
additional AED 100 per extra person )up to 6 people(. 
Complimentary access for children below 3 years.
 
Day Room bookings are upon availability.
 
For bookings please call 056-5012694 or visit the Sea Breeze 
kiosk at La Mer South Beach.

غرف النهار في شاطئ ال مير ساوث  Day Rooms located at La Mer South Beach

غرف النهار  

دّللوا أنفسكم في ال مير واحجزوا واحدة من 4 غرف حصرية لقضاء يوم 
من الراحة واالسترخاء على الشاطئ.

سعر الغرفة الواحدة هو 600 درهم ألربعة أشخاص، مع 100 درهم 
لكل شخص إضافي )حتى 6 أشخاص(. 

األطفال دون 3 سنوات مجانًا.

يخضع حجز غرف النهار لمدى توفرها.

لحجز غرف النهار يرجى االتصال على 5012694-056، كما يمكن الحجز 
مباشرة من كشك سي بريز في شاطئ ال مير ساوث.
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 SERVICES AT THE BEACH

1 Sunbed AED 60

1 Sunbed Bundle AED 100 

Includes 1 sunbed, 1 umbrella, 1 towel and 1 shower token.

2 Sunbed Bundle AED 180

Includes 2 sunbeds, 1 umbrella, 2 towels and 2 shower tokens.

1 Towel AED 20 

Towels are rented against an AED 50 deposit which will be 
given back upon the return of the towel.

Shower Services AED 10 

Purchase your token for the private shower services at one 
of our Sea Breeze kiosks.

Water Sports

Enjoy a variety of water sport activities offered at the beach 
including jet skis and paddle boarding.

Services are available till Sunset. For more information, visit 
our Sea Breeze / Water Sports kiosks located at La Mer 
North & South Beaches.

الخدمات المتوفرة على الشاطئ  

60 درهمًا سرير شاطئ واحد 

100 درهم
باقة سرير الشاطئ 

لشخص واحد
تتضمن سريرًا  واحدًا، ومظلة واحدة، ومنشفة وفيشة لالستحمام.

 
180 درهمًا

باقة سرير  
الشاطئ لشخصين

تتضمن سريرين، ومظلة واحدة، ومنشفتين وفيشتين لالستحمام.

20 درهمًا منشفة واحدة 

عند استئجار المناشف يجب إيداع 50 درهمًا يتم استردادها عند إعادة 
المنشفة.

10 دراهم خدمة الحمامات 

يمكنكم شراء بطاقتكم لخدمة الحمامات الخاصة من أحد أكشاك 
سي بريز.

الرياضات المائية

 استمتعوا بمجموعة من الرياضات المائية على الشاطئ مثل
الجيت سكي وألواح التجذيف.

الخدمات متوفرة حتى غروب الشمس. للمزيد من المعلومات تفّضلوا 
بزيارة أكشاك سي بريز / الرياضات المائية التابعة لنا على شواطئ ال مير 

نورث وساوث.

lamerdubai.ae
@lamerdubai

#LAMERDUBAI

Share your experienceشاركنا تجربتك

lamerdubai.ae
@lamerdubai
#LAMERDUBAI
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