
 
 

 

Dia 01: Chegada ao Aeroporto de Doha. Encontro no aeroporto internacional Hamad e transfer para o hotel feito em inglês. Check-In e pernoite.   
 
Dia 02: Café da manhã no hotel. Passeio de meio dia por Doha.  
Início da visita a Doho. A excursão turística de Doha destaca os contrastes 
entre o antigo e o novo nesta cidade empolgante e de rápido crescimento. 
Começamos com a visita do novo Museu Nacional do Qatar, que dá voz à 
história única do Qatar e de seu povo desde os primeiros tempos até os 
dias de hoje e avante para o seu futuro. Projetado para ser imersivo e 
experiencial, os visitantes podem esperar encontrar um ambiente rico 
para explorar. Organizado em três “capitulos” - Princípios, Vida no Qatar e 
A História Moderna do Qatar, cada tema são apresentados em onze 
galerias altamente individuais. Distribuídos por mais de 1,5 km, os 
visitantes viajam por uma mistura emocionante de ambientes 

abrangentes e histórias fascinantes que envolvem todos os sentidos. Em 
seguida, continuamos nossa exploração da parte tradicional de Doha no 
Soug Woagjif Heritage Market: The Falcon Soug, o souk de especiarias, um 
deleite sensorial com uma série de especiarias culinárias, ervas, pétalas de 
rosa e incenso, o mercado têxtil «e Gold Souk, as galerias de arte. 
Continuaremos em direção ao novo marcos de Doha, através da Comiche 
(Photo Stop), o West Bay District para admirar as torres e arranho-céus: a 
Torre de Doha, a Torre Tomado e os edifícios governamentais. Seguiremos 
para a vila cultural de Katara (as mesquitas, o anfiteatro e as esculturas) e 
o The Pearl-Qatar, Qonat Quarli- er, onde o charme veneziano se encontra 
com o requinte árabe.

Dia 03: Café da manhã no hotel e dia livre.                                                                   
 

Dia 04: Partida de Doha Café da manhã no hotel e transfer para o 
Aeroporto Internacional Hamad. 
 

                      Preços por pessoa, em dólares. Dividindo apartamento duplo, com café da manhã incluído, válido até 20 dezembro 2021: 

Opções 02 paxs 04 paxs 06 paxs 08 paxs Suplemento SGL 

Opção 1 USD 599 USD 489 USD 505 USD 425 USD 109 

Opção 2 USD 659 USD 535 USD 565 USD 475 USD 149 

Opção 3 USD 725 USD 739 USD 645 USD 550 USD 189 

Opção 4 USD 790 USD 669 USD 745 USD 649 USD 270 

                       Hotéis Previstos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os preços acima incluem:  
* Encontro e assistência no Aeroporto Internacional Hamad  
* Transfers de ida e volta APRT / HTL / APRT com transferista falando 
Inglês - Privativo 
* 03 noites de hospedagem em quarto duplo com café da manhã 
incluído  
* City Tour de meio dia (4 horas) com guia falando Inglês ou Espanhol 
(sujeito o disponibilidade) - Regular 
* Taxas de entrada para o Museu Nacional do Qatar  
* Seguro em Doha  
* Uma pequena garrafa de água mineral durante o city tour 

Os preços acima não incluem:  
* Visto pré-arranjado para o Catar: $ 129 USD por pessoa (quando 
necessário) Gorjetas para o guia e motorista  
* Extras e despesas pessoais  
* Suplemento para almoço ou jantar: $ 40 USD por pessoa, por refeição, 
SOMENTE PARA ALIMENTOS (bebidas não incluídas)  
* Quaisquer serviços não mencionados acima  
Transporte utilizado:  
02 pessoas: carro padrão  
04 pessoas: mini van 07 lugares  
06 - 09 pessoas: Mini van 13 lugares. 

  
 Preços e disponibilidades estão sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 Hotel depende de confirmação. Caso não seja possível, pode haver acréscimo ou será indicado um similar. 

 

Opções Hotéis Website 

Opção 1 The Town 3* www.thetownhotelqatar.com 

Opção 2 Plaza Inn 4* www.plazainndoha.com 

Opção 3 Millennium Hotel 5* www.millennivm.com 

Opção 4 Soug Wagef Boutique Hotels 5* www.tivolihoteis.com 


