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Unlock lavish rewards with our new Al Massa Card. Starting from QAR 2,500.
Purchase an Al Massa Card and benefit from amazing savings on your island getaways, 
room upgrades and unique local experiences at Banana Island Resort Doha by Anantara. 
Save on gastronomic adventures and treat your taste buds with International flavours and 
Middle Eastern delights. 

Enjoy a relaxing spa treatment or learn how to ride the waves at our surf pool. Discover an 
array of rewards and complimentary vouchers for beach access and dining journeys — all 
at an exclusive price for Al Massa Card holders. Bring friends along to savour culinary 
magic and coastal views. Indulge in special benefits and access privileges all year around. 

The Al Massa Card includes a one-year membership, as well as a booklet of compli-
mentary vouchers for a night-stay, fine dining, spa and fun activities.



 

 

 

DINING PRIVILEGES
50% off in any restaurant for 2 guests 
(except In-Room Dining and Minibar)

35% off in any restaurant for 4 guests
(except In-Room Dining and Minibar)

25% off in any restaurant for 8 guests 
(except In-Room Dining and Minibar)

30% off in any restaurant for 9 to 15 guests 
(except In-Room Dining and Minibar)

Dine solo and enjoy a 20% discount on your gastronomic adventure

When standard dining benefits as detailed above are not applicable,
a 25% off can be applied

Lunch Buffet for Two at Azraq Restaurant
1 Certificate (non-transferable)

Dinner Buffet for Two at Azraq Restaurant
1 Certificate (non-transferable)

Weekend Brunch for Two at Azraq Restaurant
1 Certificate (non-transferable)

50% off on Dining Experience at Al Nahham or Riva
for minimum 6 and max 10 diners
2 Certificates (transferable)

ACCOMMODATION PRIVILEGES
One-night Stay in a Two Bedroom Sea View Pool Villa inclusive of
breakfast buffet for four
1 Certificate (non-transferable)

One-night Stay in a Premier Sea View Room inclusive of breakfast 
buffet for two
1 Certificate (non-transferable)

Stay for Two nights and Pay for One in a Junior Suite
1 Certificate (non-transferable)

25% off on all room categories under the Best Flexible Rate
2 Certificates (transferable)

OTHER PRIVILEGES
50% off on the regular menu of treatments at the Anantara Spa

25% off on all spa retail items

30% off on all floral arrangements purchased from the florist at Banana 
Island Resort Doha by Anantara

Celebration Cake (1 kg) from Zest Chocolate Café 
1 Certificate (transferable)

Pool and Beach Access at Banana Island Resort Doha by Anantara
2 Certificates (transferable)

One Game of Bowling at Banana Island Resort Doha by Anantara
2 Certificates (transferable)

30-minute usage of the Splash Surf Pool at Banana Island Resort
2 Certificates (transferable)

AL MASSA MEMBERSHIP GOLDSILVER
QAR 2,500 QAR 5,000

COMPARE YOUR PRIVILEGES



 

 

 

أحصل عىل جوائز رائعة عبر بطاقة الماسة الجديدة الخاصة بنا إبتداًء من ٢،٥٠٠ ر.ق.

 اشتر بطاقة الماسة واستفد من الوفر المدهش الذي يمكن ان تحققه خالل إقامتك يف المنتجع
 وارفع مستوى غرفتك واستمتع بالتجارب المحلية الفريدة يف بانانا ايالند ريزورت الدوحة بتوقيع
 انانتارا. وّفر يف مغامرات تذوق الطعام ودلل نفسك بأطيب المأكوالت الشرق أوسطية. استمتع

بعالج سبا المريح أو تعلم ركوب األمواج يف مسبح األمواج الخاص بنا.

 اكتشف مجموعة من المكافآت والقسائم المجانية لدخول الشاطئ وتناول الطعام - كل ذلك 
 بسعر حصري لحاميل بطاقة الماسة. ادع األصدقاء لتذوق اشهى األطباق واالستمتاع بالمناظر

الشاطئية. تمتع بالمزايا الخاصة وبالحصول عىل امتيازات خاصة عىل مدار السنة.ا

 تمنحك بطاقة الماسة العضوية لمدة عام واحد، فضال عن كتيب قسائم مجانية لتناول الطعام
الفاخر ودخول السبا وممارسة األنشطة الترفيهية.

المزايا مع تمتع بمجموعة من 
الماسة عضوية  برنامج 

رحلة. الحياة 

23919
 974 4040 5000 974 4040 5050  sales.adoh



 

 

 

الطعام تناول  مزايا 
٪50 عىل فاتورة تناول الطعام لشخصين  استمتع بحسم 

بار الميني  الغرفة و  اليشمل تناول تاطعام داخل 

٤ أشخاص استمتع بحسم ٪33 عىل فاتورة تناول الطعام ل� 
بار الميني  الغرفة و  اليشمل تناول تاطعام داخل 

استفد من حسم ٪25 عىل فاتورة تناول الطعام ل� ٨ أشخاص 
بار الميني  الغرفة و  اليشمل تناول تاطعام داخل 

استفد من حسم ٪25 عىل فاتورة تناول الطعام ل� ٨ أشخاص
بار الميني  الغرفة و  اليشمل تناول تاطعام داخل 

الشهية ٪20 عىل مغامرتك  الطعام منفردًا واستمتع بحسم  تناول 

المبينة أعاله غير مطّبقة، العادية   يف حال كانت مزايا تناول الطعام 
 يمكن إجراء حسم بنسبة 25٪

بوفيه غداء لشخصين يف مطعم األزرق 
للتحويل قابلة  واحدة غير   شهادة 

بوفيه عشاء لشخصين يف مطعم األزرق 
للتحويل قابلة  واحدة غير   شهادة 

 وجبة غداء يف عطلة نهاية األسبوع لشخصين يف مطعم األزرق 
للتحويل قابلة  واحدة غير   شهادة 

حسم ٪50 عىل تجربة تناول الطعام يف النحام أو ريفا ل�6 أشخاص كحد أدنى
و 10 ضيوف كحد أقصى 
للتحويل قابلتان   شهادتان 

اإلقامة مزايا 
البحر تتضمن بوفيه افطار  إقامة ليلة واحدة يف فيال بمسبح خاص مطلة عيل 

أشخاص ألربعة 
للتحويل قابلة  واحدة غير   شهادة 

البحر تتضمن بوفيه افطار لشخصين  إقامة ليلة واحدة يف غرفة تطل عىل 
للتحويل قابلة  واحدة غير   شهادة 

ليلة واحدة يف جناح صغير  لليلتين بسعر  إقامة 
للتحويل قابلة  واحدة غير   شهادة 

حسم 25 % عىل اي فئة من الغرف وفق افضل األسعار
للتحويل قابلتان   شهادتان 

أخرى مزايا 
50 % عىل قائمة األسعار العادية للعالجات يف سبا انانتارا  حسم 

البيع بالتجزئة يف السبا  حسم 25 % عىل جميع منتجات 

حسم 30 % عىل جميع باقات الزهور التي تم شراؤها من بائع الزهور 
البنانا   يف منتجع جزيرة 

(1 كلغ) من زيست تشوكلت كافيه  للمناسبات  كيك 
للتحويل قابلة  واحدة   شهادة 

البنانا  السباحة والشاطئ يف منتجع جزيرة  إستخدام حوض 
للتحويل قابلتان   شهادتان 

البنانا  بولينغ يف منتجع جزيرة  لعبة 
للتحويل قابلتان  شهادتان 

استخدام لمدة 30 دقيقة لحوض ركوب األمواج سبالش سيرف
للتحويل قابلتان   شهادتان 

الخاصة بك قارن اإلمتيازات 

الماسة ذهبيفضيعضوية 
٥،٠٠٠ ر.ق٢،٥٠٠ ر.ق


