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Distinctive Living with
Alfardan Living
Privilege Programme.

At Alfardan Properties, we believe
that Distinctive Living begins with
extraordinary experiences.
Therefore, we have meticulously chosen
an exclusive array of privileges that
offer you the lifestyle you deserve,
as one of our distinguished tenants.
From rejuvenating retreats to
exquisite dinners, the possibilities are
endless with Alfardan Living Privilege
Programme*.

* Terms and conditions apply
* All following privileges are available only to tenants residing in
Alfardan Gardens, Alfardan Residential Tower, One Porto Arabia,
Laguna Beach and Al Gassar Resort.
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Start your global shopping journey with
smart benefits.

30% off on international shipments (use Promo Code: ALFA2022)
*Terms and conditions apply
• Shipping rates calculated per 100 grams only
• Rates calculated on the actual weight
• Offer is valid until the 31st of December 2022 and is not applicable with other promotions.

For more information, please contact us at +974 4420 0111 or DOH@shopandship.com
ARAMEX LOCATIONS:
Main Office - Abu Hamour
Gate Mall - West Bay
Qatar Foundation - Al Gharafa

Become a smart global shopper with
FLEX

50% off FLEX with smart benefits as an S&S FLEX member
(use Promo Code: SNSAlfardanLF)
*Terms and conditions apply
• Shipping rates calculated per 100 grams only
• Rates calculated on the actual weight
• Offer is valid until the 31st of December 2022 and is not applicable with
other promotions.

For more information, please contact us at +974 4420 0111 or DOH@shopandship.com
ARAMEX LOCATIONS:
Main Office - Abu Hamour
Gate Mall - West Bay
Qatar Foundation - Al Gharafa
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Experience the joys of world-class hospitality right here
at home at our various hospitality outlets.

25% discount on all services at Guerlain Spa, Alfardan
25% discount on all services at “La” Salon
Applicable to the following outlets:

*Terms and conditions apply
• Discounts are not applicable on products
• Tenant’s membership card must be presented to avail the discount
• One membership card is applicable when availing any of the privileges
• Pre-booking required for all outlets and services

Experience the most advanced patient-centric care and
service excellence provided by a group of specialists and
highly qualified medical experts.

Preferential Rate of QAR 550 for consultations
20% discount on services
*Terms and conditions apply
•
•
•
•

Exceptions apply to the following services: dermatology, dentistry, physiology and nutrition
Discount cannot be availed when using insurance card
Tenant›s membership card must be presented to avail the discount
One membership card is applicable when availing any of the privileges
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Treat yourself to limitless luxury at
Kempinski Residences & Suites – Doha.

10% discount on the best available room rates
20% discount on food and beverage outlets

Applicable to the following outlets:

*Terms and conditions apply
• Based on hotel availability excluding peak and high seasons
• Discount will be applicable for max 6 persons and includes alcohol
• Discount will be applicable at the following food and beverage outlets: Zengo, Gourmet House,
Maya, and Skybox61 as well as in-room dining
• Not applicable in conjunction with other promotions or special events, festive seasons and
public holidays (e.g.: Mexican Taco Night, or Sushi Night)
• Tenant’s membership card must be presented to avail the discount
• Not applicable on brunch packages
• One membership card is applicable when availing any of the privileges
• Pre-booking required for all outlets and services
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Enjoy a serene escape from the city’s hustle and
bustle at Marsa Malaz Kempinski, The Pearl-Doha.

10% discount on the best available room rates
20% discount on food and beverage outlets
20% discount on SPA
30% discount on health club membership
Complimentary access to beach and pool
Applicable to the following outlets:

*Terms and conditions apply
• Discount will not be applicable on alcoholic beverages, tobacco, shisha, and minibar
• Discount will be applicable for max 6 persons and includes alcohol
• Guests invited by tenants must be accompanied with the tenant
• Discount will be applicable at the following food and beverage outlets: Public House, El Faro,
The Secret Garden, Cafe Murano, Bohemia, Toro Toro, Nozomi, Lobito de Mar and Antika
in addition to in-room dining service
• Not applicable in conjunction with any other promotions or special events, festive seasons and
public holidays (e.g: Rodizio Night, or Latin Night)
• Discount on Spa by Clarins, excludes promotions and special events
• Not applicable on brunch packages
• Pre-booking required for all outlets and services
• Based on hotel availability
• Complimentary pool and beach access is applicable on weekdays only - excluding public holidays
and restricted to immediate family members and subject to capacity limits (pre-booking required)
• One membership card is applicable when availing any of the privileges
• Tenant’s membership card must be presented to avail the discount
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Live Exquisite and enjoy exceptional
privileges at The St. Regis Doha.

10% discount on the best available room rates
30% discount on gym and health club membership
20% discount on food and beverage outlets
Complimentary access to our beach facilities
Applicable to the following outlets:

*Terms and conditions apply
• Based on hotel availability, excluding peak and high seasons
• Discount will be applicable for max 6 persons and includes alcohol
• Discount will be applicable at the following food and beverage outlets at Scalini,
La Bodega Negra, BiBo, Riyasat, Astor Grill, Si at The St. Regis, SaraB Lounge and
Vine (Breakfast only as themed nights are excluded)
• Discounts on F&B outlets exclude Hakkasan and HuQQa
• Not applicable on brunch packages
• Not applicable in conjunction with any other promotions or special events,
festive seasons and public holidays (e.g.: Burger Night, or Sushi Night)
• Tenant’s membership card must be presented to avail the discount
• Complimentary access to beach facilities is applicable on weekdays only - excluding public
holidays is restricted to immediate family members and subject to capacity limits
• One membership card is applicable when availing any of the privileges
• Pre-booking required for all outlets and services
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To avail your privileges, kindly present your
Alfardan Living Privilege Card to the concerned
party in-charge.

Every preferred rate, every exceptional privilege has been carefully
curated by us so you can discover the true essence of Distinctive
Living. We hope you enjoy the extraordinary experiences offered by the
Alfardan Living Privilege Programme.
* Terms and conditions apply
• Tenant’s membership card must be presented to avail the discount
• One membership card is applicable when availing any of the privileges
• Pre-booking required for all outlets and services

Answers to frequently asked questions can be found on
www.alfardanproperties.com/Privileges
For any queries, please contact Customer Service Team +974 4440 8488

FOLLOW US ON:

@ Alfardan Properties
alfardanproperties.com
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Privilege Member Directory

+974 4446 0000

Astor Grill

+974 4446 0105

BiBo Doha

+974 4424 4870

La Bodega Negra+974 4424 4871
Riyasat

+974 4424 4856

Sarab Lounge

+974 4446 0127

Scalini

+974 4424 4850

Si

+974 4446 0105

Vine

+974 4446 0105

Guerlain Spa, Alfardan

+974 4420 8660

'La' Salon, Alfardan

+974 4420 8660

Alfardan Medical with
Northwestern Medicine (AMNM)

+974 4004 6000
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+974 4035 5555

Public House

+974 4035 5011

Loito de Mar

+974 4035 5011

Antika

+974 7794 1838

Bohemia

+974 4035 5011

Café Murano

+974 4035 5011

El Faro

+974 4035 5011

Nozomi

+974 4035 5089

The Secret Garden

+974 4035 5011

Toro Toro

+974 7794 1930

+974 4405 3333
Gourmet House

+974 4405 3326

Maya

+974 4405 3325

Zengo

+974 4405 3560

Skybox61

+974 4405 3561
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بـرنـامـج امـتـيـازات

الفردان
ليفينج
رقم اإلصدار (2022-05-31-)6

أسعار مخفضة خاصة بعمالء الوالء للفردان العقارية سجل تجاري رقم ()15713
من  01\06\2022إلى 30\09\2022
16001

رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص ۲۰۲۲/۳۲۹٥

Shop with
Conﬁdence

16001

For Complaints
and Suggestions

License number 2022/3295

التميز مع برنامج
عالم من
ّ
امتيازات الفردان ليفينج
في الفردان العقارية ،نحن نؤمن أن رفاهية
العيش تبدأ بتجارب استثنائية.
لذلك ،اخترنا لكم مجموعة من االمتيازات
الحصرية التي تمنحكم أسلوب الحياة
الذي تستحقونه كونكم ضمن مستأجرينا
التميز يمنحكم خيارات
المميزين .إنه عالم من
ّ
ّ
وامتيازات عديدة تتنوع بين عالجات تجديد
الحيوية وتجارب الطعام الزاخرة بالنكهات
الشهية وغيرها الكثير ،حصريًا عبر "برنامج
امتيازات الفردان ليفينج"

ُطبق األحكام والشروط
*ت ّ
*تقتصر جميع االمتيازات التالية فقط على المستأجرين
المقيمين في حدائق الفردان ،أبراج الفردان  -السكني،
وان بورتو أرابيا ،الجونا بيتش كمباوند ،ومنتجع القصار.
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ابدأ رحلة التسوق العالمية مع المزايا ذكية.

 %30خصم على الشحنات الدولية (استخدم الرمز الترويجي )ALFA2022
*تطبق الشروط واألحكام

•تحسب أسعار الشحن لكل  001جرام فقط
•المعدالت محسوبة على الوزن الفعلي
•يسري العرض حتى  13ديسمبر  2202وال يسري مع الترقيات األخرى.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بنا على  4420 0111أو DOH@shopandship.com
مواقع أرامكس:
•المكتب الرئيسي  -أبو هامور
•جيت مول  -الخليج الغربي
•مؤسسة قطر  -الغرافة

كن متسو ًقا عالم ًيا ذك ًيا مع فلكس

عضوا في S&S FLEX
خصم  %50على  FLEXمع مزايا ذكية بصفتك
ً
(استخدم الرمز الترويجي)SNSAlfardanLF :
*تطبق الشروط واألحكام

•تحسب أسعار الشحن لكل  001جرام فقط
•المعدالت محسوبة على الوزن الفعلي
•يسري العرض حتى  13ديسمبر  2202وال يسري مع الترقيات األخرى.

لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بنا على  4420 0111أو DOH@shopandship.com
مواقع أرامكس:
•المكتب الرئيسي  -أبو هامور
•جيت مول  -الخليج الغربي
•مؤسسة قطر  -الغرافة
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استمتع بأفضل فنون الضيافة
العالمية المستوى عبر منافذ عدة.

 %25خصم على جميع خدمات جيرالن سبا  -الفردان
 %25خصم على جميع خدمات ال صالون

طبق ذلك في المنافذ التالية:
ُي ّ

ُطبق األحكام والشروط التالية:
*ت ّ

•ال يشمل الخصم المنتجات
•يلتزم المستأجر بتقديم بطاقة العضوية بالبرنامج لالستفادة من الخصم
• ُيسمح باستخدام بطاقة عضوية واحدة لالستفادة من االمتيازات
• ُيشترط الحجز المسبق بجميع المنافذ والخدمات

احصل على الرعاية الصحية األكثر تطورًا التي ترتكز على المريض
المتميزة وفق أحدث المعايير العالمية عبر مجموعة من
والخدمة
ّ
الخبراء والكوادر الطبية المتخصصة عالية الكفاءة.

أسعار تفضيلية تصل إلى  550ر.ق على االستشارات الطبية
 %20خصم على الخدمات الطبية
ُطبق األحكام والشروط التالية:
*ت ّ

• ُيستثنى من ذلك الخدمات التالية :الطب الجلدي ،طب األسنان ،الفسيولوجيا ،والتغذية
•ال يمكن الحصول على الخصم في حالة استخدام بطاقة التأمين
•يلتزم المستأجر بتقديم بطاقة العضوية بالبرنامج لالستفادة من الخصم
• ُيسمح باستخدام بطاقة عضوية واحدة لالستفادة من االمتيازات
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دلل نفسك برفاهية ال تنتهي في
كمبينسكي ريزيدنسز أند سويتس ،الدوحة.

 %10خصم على أفضل األسعار المتاحة للغرف
 %20خصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات

طبق ذلك في المنافذ التالية:
ُي ّ

ُطبق األحكام والشروط التالية:
*ت ّ
•تتوقف االستفادة من الخصم على توافر الغرف بالفندق باستثناء مواسم األعياد والعطالت الرسمية
• ُيطبق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات التالية :زينغو ،غورميه هاوس ،مايا ,و سكاي بوكس  61باإلضافة إلى خدمة
تناول الطعام داخل الغرف
• ُيطبق الخصم على  6أشخاص كحد أقصى ويشمل المشروبات الكحولية
•ال يتم تطبيق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات بالتزامن مع أي عروض ترويجية أو أحداث خاصة أخرى ،مثل :مواسم
األعياد والعطالت الرسمية والفعاليات ذات الطابع الخاص (على سبيل المثال :ليلة التاكو المكسيكي ،أو ليلة السوشي)
•ال يشمل الخصم باقة الفطور المتأخر (البرانش)
•يلتزم المستأجر بتقديم بطاقة العضوية بالبرنامج لالستفادة من الخصم
• ُيسمح باستخدام بطاقة عضوية واحدة لالستفادة من االمتيازات\
• ُيشترط الحجز المسبق بجميع المنافذ والخدمات
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استمتع بالهدوء بعيدًا عن صخب الحياة وضجيجها
في مرسى مالذ كمبينسكي ،اللؤلؤة ،الدوحة

 %10خصم على أفضل األسعار المتاحة للغرف
 %20خصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات
 %20خصم على السبا
 %30خصم على عضوية النادي الصحي
دخول مجاني إلى الشاطئ وبركة السباحة

طبق ذلك في المنافذ التالية:
ُي ّ

ُطبق األحكام والشروط التالية:
*ت ّ
•ال يشمل الخصم المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ والشيشة والميني بار
• ُيطبق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات التالية :الفارو ،السفرة ،توروتورو ،نوذومي ،بوهيميا ،أمواج ،كافيه مورانو،
نيولينز جاز هاوس ،ذا سيكرت غاردن ،أنتيكا ،باإلضافة إلى خدمة تناول الطعام داخل الغرف
•الضيوف الذين تتم دعوتهم من قبل المستأجرين يتوجب عليهم مرافقة المستأجر
• ُيطبق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات التالية :الفارو ،توروتورو ،نوذومي ،بوهيميا ،كافيه مورانو،
ذا سيكرت غاردن ،أنتيكا ،لوبيتو د مار ،بابليك هاوس باإلضافة إلى خدمة تناول الطعام داخل الغرف
•ال يتم تطبيق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات بالتزامن مع أي عروض ترويجية أو أحداث خاصة أخرى ،مثل :مواسم
األعياد والعطالت الرسمية والفعاليات ذات الطابع الخاص (على سبيل المثال :ليلة روديزيو ،أو الليلة الالتنية)
•خصم على سبا كالرينز ،ال يشمل العروض الترويجية والمناسبات الخاصة
• ُيشترط الحجز المسبق بجميع المنافذ والخدمات
•تتوقف االستفادة من الخصم على توافر الغرف بالفندق
• ُيسمح بالدخول المجاني لبركة السباحة والشاطئ في أيام األسبوع فقط (ال تشمل عطلة نهاية األسبوع) ،ويقتصر على
أفراد األسرة المسجلين وفقًا لحدود القدرة االستيعابية (و ُيشترط الحجز المسبق)
• ُيسمح بالدخول المجاني لبركة السباحة والشاطئ في أيام األسبوع فقط (ال تشمل عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل
الرسمية) ويقتصر على أفراد األسرة المسجلين وفقًا لحدود القدرة االستيعابية و ُيشترط الحجز المسبق
•يلتزم المستأجر بتقديم بطاقة العضوية بالبرنامج لالستفادة من الخصم
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استمتع بروعة العيش الفاخر ،واحصل على
امتيازات استثنائية في ذا سانت ريجيس الدوحة.

 %10خصم على أفضل األسعار المتاحة للغرف
 %30خصم على عضوية صالة األلعاب الرياضية والنادي الصحي
 %20خصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات
دخول مجاني إلى الشاطئ

طبق ذلك في المنافذ التالية:
ُي ّ

ُطبق األحكام والشروط التالية:
*ت ّ
•تتوقف االستفادة من الخصم على توافر الغرف بالفندق باستثناء مواسم األعياد والعطالت الرسمية
• ُيطبق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات التالية :سي آت ذا سانت ريجس ،بيبو الدوحة ،ال بوديغا نيغرا ،سراب الونج،
أويستر باي ،سكاليني ،فينتج ،رياسات ،أستور غريل ،فاين
• ُيطبق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات التالية :سي آت ذا سانت ريجس ،بيبو الدوحة ،ال بوديغا نيغرا ،سراب الونج،
سكاليني ،رياسات ،أستور غريل ،فاين
•ال تشمل الخصومات منافذ المأكوالت والمشروبات التالية :هاكاسان وهوكا
•ال يشمل الخصم باقة الفطور المتأخر (البرانش)
•ال يتم تطبيق الخصم بمنافذ المأكوالت والمشروبات بالتزامن مع أي عروض ترويجية أو أحداث خاصة أخرى ،مثل :مواسم
األعياد والعطالت الرسمية والفعاليات ذات الطابع الخاص (على سبيل المثال :ليلة البرغر ،أو ليلة السوشي)
•يلتزم المستأجر بتقديم بطاقة العضوية بالبرنامج لالستفادة من الخصم
• ُيسمح بالدخول المجاني لبركة السباحة والشاطئ في أيام األسبوع فقط (ال تشمل عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل
الرسمية) ويقتصر على أفراد األسرة المسجلين وفقًا لحدود القدرة االستيعابية و ُيشترط الحجز المسبق
• ُيسمح باستخدام بطاقة عضوية واحدة لالستفادة من االمتيازات
• ُيشترط الحجز المسبق بجميع المنافذ والخدمات
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يقدمها
لالستفادة من شتى االمتيازات التي ّ
البرنامجٌ ،يرجى إبراز بطاقة العضوية في أي من
تتوجهون إليها.
المنافذ التي
ّ

لقد انتقينا كل االمتيازات بعناية فائقة كي تنعموا بأسلوب حياة عصري
جوهره العيش الفاخر في بيئة تحمل بصمتنا الفريدة.
نأمل أن تستمتعوا بالتجارب االستثنائية التي يقدمها برنامج امتيازات
الفردان ليفينج.
ُطبق األحكام والشروط.
•ت ّ
•يلتزم المستأجر بتقديم بطاقة العضوية بالبرنامج لالستفادة من الخصم
• ُيسمح باستخدام بطاقة عضوية واحدة لالستفادة من االمتيازات
• ُيشترط الحجز المسبق بجميع المنافذ والخدمات

كما يمكنكم التعرف على إجابات وافية لمعظم األسئلة الشائعة عبر هذا الرابط:

www.alfardanproperties.com/Privileges
إذا كان لديكم أية استفساراتُ ،يرجى التواصل مع خدمة العمالء على رقم+974 4440 8488 :

تابعوا أخبارنا:

@ Alfardan Properties
alfardanproperties.com
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دليل أعضاء برنامج امتيازات الفردان ليفينج

+974 4446 0000

أستور جريل

+974 4446 0105

بيبو الدوحة

+974 4424 4870

ال بوديجا نيجرا

+974 4424 4871

رياسات

+974 4424 4856

سراب الونج

+974 4446 0127

سكاليني

+974 4424 4850

سي

+974 4446 0105

فاين

+974 4446 0105

جيرالن سبا ،الفردان

+974 4420 8660

ال صالون الفردان

+974 4420 8660

الفردان الطبية ونورث
وسترن مديسن

+974 4004 6000
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+974 4035 5555

بابليك هاوس

+974 4035 5011

لوبيتو د مار

+974 3100 0373

أنتيكا

+974 7794 1838

بوهيميا

+974 4035 5011

كافيه مورانو

+974 4035 5011

الفارو

+974 4035 5011

نزومي

+974 4035 5089

ذا سيكرت غاردن

+974 4035 5011

تورو تورو

+974 7794 1930

+974 4405 3333
غورميه هاوس

+974 4405 3326

مايا

+974 4405 3325

زينغو

+974 4405 3560

سكاي بوكس 61

+974 4405 3561
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