
Single (1 Adult)

Couple (Married)

Friends (2 Adults)

Family (2 Adults & 2 Kids under 16 years)

Family Additional Child (5-12 years)

Family Additional Child (12-19 years)

QAR 7,000

QAR 10,000

QAR 12,000

QAR 11,000

QAR 650

QAR 1,150

3 Months

S ILVER MEMBERSHIP

Includes unlimited use of (During operational hours):

• Ladies only & mixed gym facilities 

• Steam and Sauna

• Indoor pool

• Outdoor pool

• Jacuzzi

• Access to beach

Complimentary:

• 1x Induction Personal Training Session 

• 1x 30 Minutes Back Massage

• Initial BMI Fitness assessment program recommendation

Discounts:

• 30% Discount on selected Spa Services

• 20% Discount on all Ritz-Carlton outlets including signature restaurants (with the exception of Shisha/Tobacco

and Promotions)

• 20% Discount for friends and family on pool & beach day passes when accompanied by a member

• 20% Discount on laundry services

• 20% Discount on the Best Available Hotel Room Rates

Terms & Conditions apply. All discounts will be provided on presentation of an active membership card at the time of the payment. All complimentary 
bookings will be made until the membership expiration date. Discounts are not applicable in conjunction with any other o�er.



تطبق الرشوط واألحكام. �كن الحصول عىل الخصومات عند إبراز بطاقة عضوية سارية عند وقت الدفع. �كن االستمتاع بكافة الحجوزات املجانية حتى تاريخ انتهاء العضوية.
ال تنطبق الخصومات بالتزامن مع أي عرض آخر.

تشمل استخدام غ محدود (خالل ساعات العمل) لـ :

• مرافق الصالة الرياضية
• غرفة البخار والساونا

• ح�م السباحة الداخيل
• ح�م السباحة الخارجي

• الجاكوزي
• الدخول إىل الشاطئ

املزايا املجانية:

• جلسة تدريب شخيص تعريفية 
• جلسة تدليك الظهر ملدة ٣٠ دقيقة

• اقرتاح برنامج تدريب بناء عىل التقييم األويل ملؤرش كتلة الجسم 

الخصومات:

• خصم ٣٠٪ عىل خدمات السبا املختارة
• خصم ٢٠٪ عىل جميع مطاعم ريتز كارلتون Âا يف ذلك املطاعم املميزة (باستثناء الشيشة/ التبغ والربانش)

• خصم ٢٠٪ لألصدقاء وأفراد العائلة عىل تذاكر دخول املسبح والشاطئ عند الحضور برفقة أحد األعضاء
• خصم ٢٠٪ عىل خدمات غسيل املالبس

• خصم ٢٠٪ عىل أسعار أفضل الغرف املتاحة

 العضوية الفضية

فردية (شخص واحد بالغ)

ثنائية (متزوجان)

أصدقاء (شخصان بالغان)

عائلية (شخصان بالغان وطفالن أقل من ١٦ سنة)

عائلية مع طفل إضايف (٥-١٢ سنة)

عائلية مع طفل إضايف (١٢-١٩ سنة)

٧٠٠٠ ريال قطري

١٠٠٠٠ ريال قطري

١٢٠٠٠ ريال قطري

١١٠٠٠ ريال قطري

٦٥٠ ريال قطري

١١٥٠ ريال قطري

٣ أشهر



Single (1 Adult)

Couple (Married)

Friends (2 Adults)

Family (2 Adults & 2 Kids under 16 years)

Family Additional Child (5-12 years)

Family Additional Child (12-19 years)

QAR 12,000

QAR 16,000

QAR 20,000

QAR 18,000

QAR 1,600

QAR 3,000

6 Months

GOLD MEMBERSHIP

Includes unlimited use of (During operational hours):

• Ladies only & mixed gym facilities 

• Steam and Sauna

• Indoor pool

• Outdoor pool

• Jacuzzi

• Access to beach

Complimentary:

• 1x Induction Personal Training Session 

• 1x 30 Minutes Back Massage

• Initial BMI Fitness assessment program recommendation

Discounts:

• 30% Discount on selected Spa Services

• 20% Discount on all Ritz-Carlton outlets including signature restaurants (with the exception of Shisha/Tobacco

and Promotions)

• 20% Discount for friends and family on pool & beach day passes when accompanied by a member

• 20% Discount on laundry services

• 20% Discount on the Best Available Hotel Room Rates

Terms & Conditions apply. All discounts will be provided on presentation of an active membership card at the time of the payment. All complimentary 
bookings will be made until the membership expiration date. Discounts are not applicable in conjunction with any other o�er.



العضوية الذهبية

تطبق الرشوط واألحكام. �كن الحصول عىل الخصومات عند إبراز بطاقة عضوية سارية عند وقت الدفع. �كن االستمتاع بكافة الحجوزات املجانية حتى تاريخ انتهاء العضوية.
ال تنطبق الخصومات بالتزامن مع أي عرض آخر.

تشمل استخدام غ محدود (خالل ساعات العمل) لـ :

• مرافق الصالة الرياضية
• غرفة البخار والساونا

• ح�م السباحة الداخيل
• ح�م السباحة الخارجي

• الجاكوزي
• الدخول إىل الشاطئ

املزايا املجانية:

• جلسة تدريب شخيص تعريفية 
• جلسة تدليك الظهر ملدة ٣٠ دقيقة

• اقرتاح برنامج تدريب بناء عىل التقييم األويل ملؤرش كتلة الجسم 

الخصومات:

• خصم ٣٠٪ عىل خدمات السبا املختارة
• خصم ٢٠٪ عىل جميع مطاعم ريتز كارلتون Âا يف ذلك املطاعم املميزة (باستثناء الشيشة/ التبغ والربانش)

• خصم ٢٠٪ لألصدقاء وأفراد العائلة عىل تذاكر دخول املسبح والشاطئ عند الحضور برفقة أحد األعضاء
• خصم ٢٠٪ عىل خدمات غسيل املالبس

• خصم ٢٠٪ عىل أسعار أفضل الغرف املتاحة

فردية (شخص واحد بالغ)

ثنائية (متزوجان)

أصدقاء (شخصان بالغان)

عائلية (شخصان بالغان وطفالن أقل من ١٦ سنة)

عائلية مع طفل إضايف (٥-١٢ سنة)

عائلية مع طفل إضايف (١٢-١٩ سنة)

١٢٠٠٠ ريال قطري

١٦٠٠٠ ريال قطري

٢٠٠٠٠ ريال قطري

١٨٠٠٠ ريال قطري

١٦٠٠ ريال قطري

٣٠٠٠ ريال قطري

٦ أشهر



Single (1 Adult)

Couple (Married)

Friends (2 Adults)

Family (2 Adults & 2 Kids under 16 years)

Family Additional Child (5-12 years)

Family Additional Child (12-19 years)

QAR 18,000

QAR 22,000

QAR 28,000

QAR 26,000

QAR 2,000

QAR 4,000

12 Months

Includes unlimited use of (During operational hours):

• Ladies only & mixed gym facilities 

• Steam and Sauna

• Indoor pool

• Outdoor pool

• Jacuzzi

• Access to beach

• Tennis Courts when booked in advance (additional members guests will be charged QAR50 Per hour)

• Squash Courts when booked in advance (additional members guests will be charged QAR50 Per hour)

• Ability to freeze the membership for up to one month per year

• Spa membership gift items

Complimentary:

• 1x Complimentary Night Stay in a Deluxe Room, including breakfast

• 1x Induction Personal Training Session (2x Couple and Family) 

• 1x 60 Minutes Relaxation Massage (2x Couple and Family)

• Initial BMI Fitness assessment program recommendation

• Access to Group Fitness Classes (except classes displayed with a fee)

• Les Milles Virtual Fitness Classes

Discounts:

• 30% Discount on selected Spa Services

• 20% Discount on all Ritz-Carlton outlets including signature restaurants (with the exception of Shisha/Tobacco

and Promotions)

• 20% Discount for friends and family on pool & beach day passes when accompanied by a member

• 20% Discount on laundry services

• 20% Discount on the Best Available Hotel Room Rates

 PLAT INUM MEMBERSHIP

Terms & Conditions apply. All discounts will be provided on presentation of an active membership card at the time of the payment. All complimentary 
bookings will be made until the membership expiration date. Discounts are not applicable in conjunction with any other o�er.



العضوية البالتينية

تطبق الرشوط واألحكام. �كن الحصول عىل الخصومات عند إبراز بطاقة عضوية سارية عند وقت الدفع. �كن االستمتاع بكافة الحجوزات املجانية حتى تاريخ انتهاء العضوية.
ال تنطبق الخصومات بالتزامن مع أي عرض آخر.

تشمل استخدام غ محدود (خالل ساعات العمل) لـ :

• مرافق الصالة الرياضية
• غرفة البخار والساونا

• ح�م السباحة الداخيل
• ح�م السباحة الخارجي

• الجاكوزي
• الدخول إىل الشاطئ

(Õسيتم فرض ٥٠ ريال قطري للساعة الواحدة عىل الضيوف األعضاء اإلضافي) مالعب التنس عند حجزه مسبًقا •
(Õسيتم فرض ٥٠ ريال قطري للساعة الواحدة عىل الضيوف األعضاء اإلضافي) مالعب االسكواش عند حجزه مسبًقا •

• إمكانية تجميد العضوية ملدة شهر واحد كحد أقىص يف السنة
• هدايا عضوية املنتجع الصحي

املزايا املجانية:

• إقامة مجانية ملدة ليلة واحدة يف غرفة ديلوكس تشمل اإلفطار
• جلسة تدريب شخيص تعريفية (جلستان للعضويات الثنائية والعائلية)

• جلسة تدليك اسرتخاÛ ملدة ٦٠ دقيقة (جلستان للعضوية الثنائية والعائلية)
• اقرتاح برنامج تدريب بناء عىل التقييم األويل ملؤرش كتلة الجسم 

• جلسات اللياقة البدنية الج�عية (باستثناء الجلسات املعروضة برسوم)
• جلسات اللياقة البدنية االفرتاضية من يل ميلز

خصومات:

• خصم ٣٠٪ عىل خدمات السبا املختارة
• خصم ٢٠٪ عىل جميع مطاعم ريتز كارلتون Âا يف ذلك املطاعم املميزة (باستثناء الشيشة/ التبغ والربانش)

• خصم ٢٠٪ لألصدقاء وأفراد العائلة عىل تذاكر دخول املسبح والشاطئ عند الحضور برفقة أحد األعضاء
• خصم ٢٠٪ عىل خدمات غسيل املالبس

• خصم ٢٠٪ عىل أسعار أفضل الغرف املتاحة

فردية (شخص واحد بالغ)

ثنائية (متزوجان)

أصدقاء (شخصان بالغان)

عائلية (شخصان بالغان وطفالن أقل من ١٦ سنة)

عائلية مع طفل إضايف (٥-١٢ سنة)

عائلية مع طفل إضايف (١٢-١٩ سنة)

١٨٠٠٠ ريال قطري

٢٢٠٠٠ ريال قطري

٢٨٠٠٠ ريال قطري

٢٦٠٠٠ ريال قطري

٢٠٠٠ ريال قطري

٤٠٠٠ ريال قطري

١٢ شهر



Single (1 Adult)

Couple (Married)

Family (2 Adults & 2 Kids under 16 years)

QAR 12,500

QAR 15,400

QAR 18,200

12 Months

Includes unlimited use of (During operational hours):

• Ladies only & mixed gym facilities 

• Steam and Sauna

• Indoor pool

• Outdoor pool

• Jacuzzi

• Access to beach

• Tennis Courts when booked in advance (additional members guests will be charged QAR50 Per hour)

• Squash Courts when booked in advance (additional members guests will be charged QAR50 Per hour)

• Ability to freeze the membership for up to one month per year

Complimentary:

• 1x Complimentary Night Stay in a Deluxe Room, including breakfast

• 1x Induction Personal Training Session (2x Couple and Family) 

• 1x 90 Minutes Relaxation Massage (4x Couple and Family)

• Initial BMI Fitness assessment program recommendation

• Access to Group Fitness Classes (except classes displayed with a fee)

• Les Milles Virtual Fitness Classes

Discounts:

• 30% Discount on selected Spa Services

• 20% Discount  on all Ritz-Carlton outlets including signature restaurants (with the exception of Shisha/Tobacco

and Promotions)

• 20% Discount for friends and family on pool & beach day passes when accompanied by a member

• 30% Discount on laundry services

• 20% Discount on the Best Available Hotel Room Rates

Terms & Conditions apply. All discounts will be provided on presentation of an active membership card at the time of the payment. All complimentary 
bookings will be made until the membership expiration date. Discounts are not applicable in conjunction with any other o�er.

 LEGACY MEMBERSHIP



تطبق الرشوط واألحكام. �كن الحصول عىل الخصومات عند إبراز بطاقة عضوية سارية عند وقت الدفع. �كن االستمتاع بكافة الحجوزات املجانية حتى تاريخ انتهاء العضوية.
ال تنطبق الخصومات بالتزامن مع أي عرض آخر.

تشمل استخدام غ محدود (خالل ساعات العمل) لـ :

• مرافق الصالة الرياضية
• غرفة البخار والساونا

• ح�م السباحة الداخيل
• ح�م السباحة الخارجي

• الجاكوزي
• الدخول إىل الشاطئ

(Õسيتم فرض ٥٠ ريال قطري للساعة الواحدة عىل الضيوف األعضاء اإلضافي) مالعب التنس عند حجزه مسبًقا •
(Õسيتم فرض ٥٠ ريال قطري للساعة الواحدة عىل الضيوف األعضاء اإلضافي) مالعب االسكواش عند حجزه مسبًقا •

• إمكانية تجميد العضوية ملدة شهر واحد كحد أقىص يف السنة

املزايا املجانية:

• إقامة مجانية ملدة ليلة واحدة يف غرفة ديلوكس تشمل اإلفطار
• جلسة تدريب شخيص تعريفية (جلستان للعضويات الثنائية والعائلية)

• جلسة تدليك اسرتخاÛ ملدة ٩٠ دقيقة (٤ جلسات للعضوية الثنائية والعائلية)
• اقرتاح برنامج تدريب بناء عىل التقييم األويل ملؤرش كتلة الجسم 

• جلسات اللياقة البدنية الج�عية (باستثناء الجلسات املعروضة برسوم)
• جلسات اللياقة البدنية االفرتاضية من يل ميلز 

خصومات:

• خصم ٣٠٪ عىل خدمات السبا املختارة
• خصم ٢٠٪ عىل جميع مطاعم ريتز كارلتون Âا يف ذلك املطاعم املميزة (باستثناء الشيشة/ التبغ والربانش)

• خصم ٢٠٪ لألصدقاء وأفراد العائلة عىل تذاكر دخول املسبح والشاطئ عند الحضور برفقة أحد األعضاء
• خصم ٣٠٪ عىل خدمات غسيل املالبس

• خصم ٢٠٪ عىل أسعار أفضل الغرف املتاحة

فردية (شخص واحد بالغ)

ثنائية (متزوجان)

عائلية (شخصان بالغان وطفالن أقل من ١٦ سنة)

١٢٥٠٠ ريال قطري

١٥٤٠٠ ريال قطري

١٨٢٠٠ ريال قطري

١٢ شهر

 عضوية ليجايس


