
مزايا عضوية نادي الشاطئ : 

• خصم ٢٥٪ على خدمات السبا في بادي الينز للصحة و اللياقة

• ١٥ قسيمة (كوبون) مجانية للدخول إلى نادي الشاطئ (متاح للعضوية السنوية فقط)

• ١٠ قسيمة (كوبون) مجانية للدخول إلى نادي الشاطئ (متاح لعضوية ٦ أشهر فقط)

• خصم ١٠٪ للضيوف المرافقين لقضاء يوم واحد في نادي الشاطئ

• خصم ١٥٪ على مخيمات األطفال 

• حصص تمارين مجانية للمجموعات 

• منح جلستين تدريب شخصية مجانية عند شراء ١٠ جلسات  

• دخول مجاني الى نادي فليبرز لألطفال واأللعاب المائية

• دخول مجاني للشاطئ الذي يبلغ طوله ١٥٠ متر

• خدمة إنترنت واي فاي مجانية

• خصم ٢٠٪ على خدمات غسيل المالبس 

• خصم ١٠٪ على المنتجات المتوفرة في نادي الشاطئ

• دخول مجاني للجزيرة الخاصة، غرف الكبانا و بركة السباحة المخصصة للبالغين فقط 

• بطاقة آرت أوف ريووردز مجانية مع جميع المزايا مثل خصومات على المطاعم و 

الغرف (متاح للعضوية السنوية فقط) 

عضوية نادي الشاطئ

استمتع بقضاء وقتك على شاطئنا الخاص الذي يتميز بإطاللة 
رائعة و العديد من المزايا المذهلة مع باقات العضوية لدينا

باقة العضوية السنوية
١٢٠٨ د.ب. للشخص المفرد

١٤١٨ د.ب. للزوجين
١٦٢٨ د.ب. للعائلة (زوجان مع طفلين*)

١٠٠* د.ب. لكل طفل إضافي 

باقة العضوية لمدة ستة أشهر 
٧١٤ د.ب. للشخص المفرد

٨١٩ د.ب. للزوجين
٩٣٥ د.ب. للعائلة (زوجان مع طفلين*)

٥٥* د.ب. لكل طفل إضافي 

باقة العضوية لمدة ثالثة أشهر 
٣٨٩ د.ب. للشخص المفرد

٤٤١ د.ب. للزوجين
٤٩٩ د.ب. للعائلة (زوجان مع طفلين*)

٢٧٫٥* د.ب. لكل طفل إضافي 

باقة العضوية لمدة شهر واحد
١٦٨ د.ب. للشخص المفرد

٢٣١ د.ب. للزوجين
٢٧٣ د.ب. للعائلة (زوجان مع طفلين*)

٢٥* د.ب. لكل طفل إضافي 

باقة العضوية لمدة شهر واحد أو لمدة ثالثة أشهر غير متوفرة للشراء 
خالل شهر مايو و حتى شهر أغسطس.
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Benefits of the Beach Club Memberships

• 25% discount on Bodylines Wellness Treatments
• 15 complimentary guest passes to the beach club
(valid for the annual membership only)
• 10 complimentary guest passes to the beach club
(valid for the 6 months membership only)
• 10% discount signed in guest for a day pass
• 15% discount for kids camps
• Complimentary group exercise classes
• 2 Complimentary personal training sessions when you
buy block of 10
• Complimentary access to Flipper’s kids club and water park
• Complimentary access to 150 meters of pristine beach front
• Complimentary WIFI
• 20% Discount on the laundry service
• 10% discount on Beach club retail items
• Complimentary access to the Private Island, Cabanas and 
Adult only pool
• Complimentary The ART Rewards card and associated
benefits such as restaurants and rooms discounts
(valid for Annual memebership only)

Beach Club Membership

Enjoy our pristine beach and facilities
with our membership packages

Annual Beach Club Membership Packages
Single for BD1208
Couple for BD1418
Family (Couple and 2 Children) for BD1628
*BD100 fee for additional children

6 Months Beach Club Membership Packages
Single for BD714
Couple for BD819
Family (Couple and 2 Children) for BD935
*BD55 fee for additional children

3 Months Beach Club Membership Packages
Single for BD389
Couple for BD441
Family (Couple and 2 Children) for BD499
*BD27.5 fee for additional children

1 Month Beach Club Membership Packages
Single for BD168
Couple for BD231
Family (Couple and 2 Children) for BD273
*BD25 fee for additional children

1 month membership & 3 months membership are not available for
purchase during the period from May until August.

عضوية نادي 
الشاطئ


