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Up to six tickets can be purchased per transaction.
The offer is valid until 31 December 2022, on Mondays
only.
VISA AED 109 offer can only be purchased online.
Online VISA ticket is valid for the selected dates only.
This offer is subject to availability and cannot be combined
with any other offer or promotion.
This offer is applicable to meem Credit Cards issued
worldwide.
To avail of this offer, payment can only be made with
meem Credit Card.
Must present meem Credit Card by the cardholder at the
main entrance as proof.
General admission price will be charged should the guest
fail to prove his/her meem Credit Card that is purchased
with.
This offer is not valid during public holidays.
The general admission fees may be subject to change
during the promotion period.
Wild Wadi Waterpark™ reserves the right to change any of
the terms and conditions without prior notice.
Wild Wadi Waterpark™ tickets cannot be refunded or
cancelled.
All prices inclusive of 5% VAT.
Certain rides, attractions or outlets may be unavailable
during your visit.
This ticket is a single-entry ticket and can only be used
once.
Complimentary access for children under three years upon
presentation of ID.
Children under 13 years old must be accompanied by an
individual aged 16 years or older to enter the waterpark.
This offer can only be purchased online through the
waterpark’s website.
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