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 وناليالنص المعتمد من إنترفال إنترناش
 المنتجعات التابعةباستخدام  الخاص

 
الحصول  وإذا أردتيارات من النص المعتمد التالي. تخاالعلى المحتوى  قصر يرجى، اإلنترنتونال في المواد المطبوعة أو مواقع يإنترفال إنترناش ذآرإذا آنت ت

 ومندوبي الخدمات. ل بمبيعات المنتجعات الخاصة بكاعلى معلومات إضافية، برجاء االتص
 

 وناليإنترفال إنترناش
 

  ”®The Quality Vacation Exchange Network”باعتبارهاالمعروفة ونال، يشرآة إنترفال إنترناش قامت
 35 على مدارم في جميع أنحاء العال العطالت مالكعضوية لالبرامج التبادل وبتشغيل ، )مميزةعطالت الالشبكة تبادل (

مليون  2ما يقرب من خدم التي تو دولة 75منتجع في أآثر من  2600شبكة من حوالي  . وتمتلك شرآة إنترفالعاما
 .مسجلين في برامج مختلفةاألعضاء ال عائلة من

 
 
 تبادلال
 

تقدم لهم شرآة ، تغيير، ولكن عندما يريدون الالرئيسية هممنتجعاتفي  الرائعةالوجهات السياحية ب تعطالال مالكيتمتع 
عطلة في وقت مختلف قضاء الأو ل في منتجع مختلفالوقت من لمدة  هم الرئيسيل أسبوعبادفرصة لت وناليإنترفال إنترناش

 !المرونة من ناحية . إنها األفضليارات تبادل العطالتتخامئات من  في ظل وجود، عاممن ال
 
 بتبادل أوقات المنتجعات الخاصة بهم وناليإنترناش إنترفالأعضاء  يقوم. في غاية البساطة العطالتطريقة تبادل إن 

يقوم أعضاء إنترفال بإيداع وعالمي. ال تبادلالن من خالل نظام خرياآلعضاء األ اهعن ىيتخل يتالتلك األوقات مقابل 
 نافذةعموما لطريقة . وتوفر هذه ا)Deposit First" (اإليداع أوال"أسبوعهم قبل تقديم طلب التبادل من خالل طريقة 

طريقة أو يمكنهم استخدام . فرصة أآبر للعثور على ما يتم البحث عنهإنترفال يعطي  مما، تصل إلى ثالث سنواتسفر 
حتى يتم  همسبوعأبالحتفاظ ل ضمان يحصلون على، والمميزة الخاصة بشرآة إنترفال) Request First( "الطلب أوال"

 .مماثلة العثور على فترةتأآيد 
 
 

 األسابيع اإلضافية
 

سبع لمدة قامة في منتجع اإليمكن ألعضاء إنترفال حجز ، ومنخفضة التكلفة“ (Getaways) األسابيع اإلضافية"تعتبر 
يوم  أو عام واحدلى إما يصل قبل  األسابيع اإلضافيةيمكن شراء هم. آما طاأو نق الرئيسي همليال دون التخلي عن أسبوع

 .با ما تكون أقل تكلفة من بضع ليال في غرفة الفندقالسفر، وغال منواحد فقط 
 

 .المعمول بهاواألحكام جميع مزايا العضوية للشروط تخضع 
 
 

 العضوية مزايا
 

. في عطلة أو في المنزلآانوا ، سواء من المزايا آل يوممثيرة مجموعة االستفادة من  وناليإنترفال إنترناشعضاء أليمكن 
التي  اتمنتجعفي السبع ليال إقامة لمدة  – األسابيع اإلضافيةالوصول إلى هذه االمتيازات  ملتش، تبادلباإلضافة إلى الف
العروض الخاصة والخصومات وخدمات  – همأو نقاط الرئيسي هممنتجعفي  مدون التخلي عن أسبوعه ها األعضاءشتريي

 غيرها الكثير.ألعضاء ولالسفر ومطبوعات 
 



الموقع الخاص ،  ”IntervalWorld.com”على موقعكل التفاصيل ب االهتمامعطلة ولقضاء  التخطيطفمن السهل 
هم يمكنو األسابيع اإلضافيةعند البحث عن التبادالت والفوري توافر على العضاء إنترفال فحسب. يطلع األأعضاء ب

ذات والخدات نترنت للسلع على اإلالتسوق ، وحتى مثيرة وتجديد عضويتهم أو الترقيةأحدث العروض ال منالتحقق 
والحصول ترافل  خدمات إنترفاليمكن لألعضاء أيضا االستفادة من . وأآثر من ذلك بأسعار مخفضةالعالمات التجارية 

 .واإلقامة في الفنادق وتأجير السيارات وتذاآر الطيران على الرحالت البحرية رائعةعلى صفقات 
 

 .تخضع جميع مزايا العضوية للشروط واألحكام المعمول بها
 
 

 إنترفال الذهبية
 

، صفقات وناليالمرقاه لعضوية إنترفال إنترناشالمستويات ، وهو أحد (Interval Gold)"إنترفال الذهبية" يقدم برنامج 
 الحصول على اآلتي: إنترفال الذهبيةويمكن ألعضاء . وخدمة شخصية وقيمة مستحقة رائعة

 
 مخفضة السعر الخاصة بإنترفالأسابيع  – أسبوع إضافيآل  مقابل $30USخصم بقيمة الحصول على  •

 .والحفاظ على أسابيعهم أو نقاطهم – في المنتجعات لالستئجار
أسرع وسيلة الستئجار سيارة في أآثر هي ، و”®Hertz #1 Club Gold“مجانية في العضوية الفي التسجيل  •

 .في جميع أنحاء العالملشرآة هيرتز موقع  1000من 
 فيعلى مساعدة شخصية  للحصول(VIP Concierge)  ”كبار الشخصياتل افقالمر “ االستمتاع بخدمة •

 .ستثنائيةااللى إعادية الالمهام من 
ترويجية السعار األ٪ على 10لغرف الفندقية أو األساسية لسعار األ٪ على 50لى إيصل  خصمعلى  الحصول •

 .مسبقةال الحجوزاتفي آالف الفنادق في جميع أنحاء العالم مع 
السياحي ٪ على اآلالف من المطاعم ومحالت البيع بالتجزئة ومناطق الجذب 20بنسبة لى خصم عالحصول  •

 .الواليات المتحدة أو آندا إلىعند السفر 
لى إ في المنتجع متحويل أسبوعهل“ (ShortStay Exchange) القصيرة العطالت ”لبرنامج تباد مااستخد •

 تتبادالالقيام بعلى أساس النقاط لألعضاء يمكن . آما ل منهماليال لك ست إلى ةواحد ةليل من قصيرتين جازتينإ
 بقدر ما تسمح به التقاط المتاحة لديهم.* القصيرة العطالت

 طيراناالتحاد لللشرآة  عباالت االتحاد ، الحصول على عضوية مجانية في برنامج ضيف2012ا في عام وقريب •
(Etihad Guest Associated Member Programme)  في المائة  10بنسبة  خصم مبدئي نيلل

 إضافي لألمتعة.وبدل  طيران وعروض الترقيةاالتحاد للرحالت  مقابل
مسترشدة أو عطلة  بالسيارةأو جولة  ربالقطا وأ رحلة بحريةشراء  تبادل أسبوعهم في المنتجع أو نقاطهم مقابل •

 *.(Interval Options)ترفال" إن اختيارات" برنامج ولف من خاللجللمنتجع في المنتجع الصحي أو أو 
 

 .تطلب رسوم معامالت*ت
 .المعمول بهاواألحكام وتخضع للشروط  دولةحسب ال مزاياالتختلف 

 
 

 إنترفال البالتينية
 

آل ما  األرقى للعضوية في إنترفال، حيث يقدمالمستوى هو  (Interval Platinum)"إنترفال البالتينية" إن برنامج 
 الحصول على اآلتي: البالتينيةإنترفال ويمكن ألعضاء ! وأآثر (Interval Gold)ل الذهبية" "إنترفابرنامج  هيقدم

 
 مخفضة السعر الخاصة بإنترفال أسابيع –مقابل آل أسبوع إضافي  US$60الحصول على خصم بقيمة  •

 والحفاظ على أسابيعهم أو نقاطهم. – في المنتجعات لالستئجار
 ألسابيع اإلضافيةلللوصول الحصري  “ (Getaways) األسابيع اإلضافية"ة رفعفي معلى األولوية الحصول  •

 ين.خرإنترفال األأعضاء  قبل
 المخفضة تعطالالأسابيع وهي  –(Platinum Escapes)  ”البالتيني مستوىت الالطع“االستفادة من  •

 .المتاحة عن طريق دعوة البريد اإللكتروني فقط السعر



أو  األسبوع اإلضافيهدية  لتقديمها مجانية(Guest Certificates)  ”ضيوفشهادات “ الحصول على •
 .تبادل لألصدقاء والعائلةال

، وهي أسرع وسيلة الستئجار سيارة في أآثر ”®Hertz #1 Club Gold“التسجيل في العضوية المجانية في  •
 موقع لشرآة هيرتز في جميع أنحاء العالم. 1000من 

صالة  600والوصول إلى أآثر من  اتالمطار صاالت آبار الشخصيات فيب المرور أولوية االستمتاع بعضوية •
 .*دولة 100مدينة وأآثر من  300من صاالت آبار الشخصيات في أآثر من 

على مساعدة شخصية في  للحصول(VIP Concierge)  ”المرافق لكبار الشخصيات “ االستمتاع بخدمة •
 المهام من العادية إلى االستثنائية.

٪ على األسعار الترويجية 10٪ على األسعار األساسية للغرف الفندقية أو 50خصم يصل إلى الحصول على  •
 في آالف الفنادق في جميع أنحاء العالم مع الحجوزات المسبقة.

٪ على اآلالف من المطاعم ومحالت البيع بالتجزئة ومناطق الجذب السياحي 20الحصول على خصم بنسبة  •
 حدة أو آندا.عند السفر إلى الواليات المت

تحويل أسبوعهم في المنتجع إلى ل“ (ShortStay Exchange) القصيرة العطالت ”لاستخدام برنامج تباد •
ليال لكل منهما. آما يمكن لألعضاء على أساس النقاط القيام بتبادالت  ست إلى ةواحد ةليل إجازتين قصيرتين من

 **م.بقدر ما تسمح به التقاط المتاحة لديه القصيرة العطالت
 االتحاد التابع لشرآة االتحاد للطيران ، الحصول على عضوية مجانية في برنامج ضيف2012ا في عام وقريب •

(Etihad Guest Associated Member Programme)   في المائة  10لنيل خصم مبدئي بنسبة
 مقابل رحالت االتحاد للطيران وعروض الترقية وبدل إضافي لألمتعة.

ر أو جولة بالسيارة أو عطلة مسترشدة المنتجع أو نقاطهم مقابل شراء رحلة بحرية أو بالقطا تبادل أسبوعهم في •
 **.(Interval Options)إنترفال"  اختيارات" برنامج أو في المنتجع الصحي أو منتجع للجولف من خالل

 
 

 ت.لصاالللكل شخص مطلوبة مع آل زيارة *الرسوم الرمزية 
 .تطلب رسوم المعامالت**ت
 

 تختلف المزايا حسب الدولة وتخضع للشروط واألحكام المعمول بها.
 
 

  جواز السفر الترفيهي
 

. وخدمة شخصية وقيمة المستحقة رائعةصفقات (Leisure Time Passport)  ”يسفر الترفيهالجواز “يقدم برنامج 
 برنامج جواز السفر الترفيهي الحصول على اآلتي:ويمكن ألعضاء 

 
 ات.المنتجع في ستئجارلال السعر مخفضة أسابيع – جازاتول إلى األالحصول على الوص •
، وهي أسرع وسيلة الستئجار سيارة في أآثر ”®Hertz #1 Club Gold“التسجيل في العضوية المجانية في  •

 موقع لشرآة هيرتز في جميع أنحاء العالم. 1000من 
على مساعدة شخصية في  للحصول(VIP Concierge)  ”المرافق لكبار الشخصيات “ االستمتاع بخدمة •

 المهام من العادية إلى االستثنائية.
٪ على األسعار الترويجية 10٪ على األسعار األساسية للغرف الفندقية أو 50الحصول على خصم يصل إلى  •

 في آالف الفنادق في جميع أنحاء العالم مع الحجوزات المسبقة.
طاعم ومحالت البيع بالتجزئة ومناطق الجذب السياحي ٪ على اآلالف من الم20الحصول على خصم بنسبة  •

 عند السفر إلى الواليات المتحدة أو آندا.
 .تأجير السيارات وتذاآر الطيرانو ادقواإلقامة في الفن لى الرحالت البحريةع رائعةعلى صفقات الحصول  •
 لشرآة االتحاد للطيراناالتحاد التابع  ، الحصول على عضوية مجانية في برنامج ضيف2012ا في عام وقريب •

(Etihad Guest Associated Member Programme)   في المائة  10لنيل خصم مبدئي بنسبة
 مقابل رحالت االتحاد للطيران وعروض الترقية وبدل إضافي لألمتعة.

 
 

 تختلف المزايا حسب الدولة وتخضع للشروط واألحكام المعمول بها.


