
 
 

ΚΑΤΑΡ & ΝΤΟΧΑ 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

(ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΣΕΩΝ) 

 
 

TIMH ANA ATOMO ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1.6.2019 – 30.9.2019 

THE ST. REGIS 5* HOTEL SUP Room 595 € 

THE RITZ CARLTON 5* HOTEL DLX Room 565 € 

INTERCONTINENTAL 5* HOTEL SUP City View Room 495 € 

MARRIOTT DOHA 5* HOTEL DLX City View Room 475 € 

WARWICK HOTEL 5* HOTEL SUP Room 440 € 
 

Περιλαμβάνονται – ανά άτομο:  
Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με QATAR AIRWAYS, 4 Διανυκτερεύσεις, Καθημερινό 
πρωινό Αμερικανικού τύπου, Μεταφορές από και προς Αεροδρόμιο εξωτερικού, Ασφάλεια 
Ταξιδιού αστικής ευθύνης 
  

Δεν Περιλαμβάνονται – ανά άτομο:  
Αχθοφορικά και Φιλοδωρήματα, Φόροι Αεροδρομίων και επίναυλοι καύσιμων 260 € 

 

Σημείωση:  
Όλες οι τιμές  είναι υπολογισμένες με τις σημερινές ισοτιμίες των Ξένων Νομισμάτων την ημέρα 
έκδοσης της προσφοράς. Οι προσφορές είναι υπολογισμένες με τους οικονομικότερους ναύλους 
(με τα σημερινά δεδομένα ) και συγκεκριμένους τύπους δωματίων σε περίπτωση μη 
διαθεσιμότητας θα υπάρχει τροποποίηση του κόστους που επιβαρύνονται οι επιβάτες. 

 
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ    2 ή 3    ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ REGENCY SEALINE CAMP ΕΚΕΙ ΠΟΥ Η ΕΡΗΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ 
 

REGENCY SEALINE CAMP ROYAL TENT – 3 ημέρες / 2 διανυκτερεύσεις  
180 € - ανά άτομο 
ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

REGENCY SEALINE CAMP ROYAL TENT – 4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις  
260 € - ανά άτομο  
ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
 

Περιλαμβάνονται – ανά άτομο:  
2 ή 3 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο ROYAL TENT, καθημερινό πρωινό, γεύμα & δείπνο (πλήρη 
διατροφή), μεταφορές από & προς αεροδρόμιο εξωτερικού ή πόλη Ντόχας.  

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται – ανά άτομο:  
Αχθοφορικά και Φιλοδωρήματα  

 
 
 
 



Θρησκεία: Το Κατάρ είναι μια ισλαμική χώρα, αλλά και άλλες θρησκείες είναι σεβαστές και ο 
κοσμοπολίτικος πληθυσμός του Κατάρ υποστηρίζει πολλούς τόπους λατρείας από τους  ινδουιστικούς 
ναούς έως τις χριστιανικές εκκλησίες. Το χρονοδιάγραμμα των ισλαμικών φεστιβάλ και αργιών εξαρτάται 
από το σεληνιακό ημερολόγιο, που κινείται περίπου έντεκα ημέρες νωρίτερα κάθε χρόνο. 
 

Ενδυματολογικός κώδικας: Η στάση για φόρεμα στο Κατάρ είναι αρκετά χαλαρή, αλλά οι επισκέπτες 
(άνδρες και γυναίκες) πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό στην τοπική κουλτούρα και τα έθιμα σε δημόσιους 
χώρους. Το πλαίσιο είναι σημαντικό. Τα μπικίνι  είναι αποδεκτά από την πισίνα του ξενοδοχείου, αλλά όχι 
σε δημόσιους χώρους της πόλης, όπως εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και κυβερνητικά γραφεία. 
 

Γνωρίστε την Ντοχα: Μια βόλτα στα πολυσύχναστα σοκάκια του Souq Waqif προσφέρει μια 
αυθεντική γεύση του παραδοσιακού εμπορίου, της αρχιτεκτονικής και του πολιτισμού. Ο 
λαβύρινθος των μικρών καταστημάτων προσφέρει μια εκθαμβωτική ποικιλία προϊόντων από τη 
Μέση Ανατολή από τα μπαχαρικά και τις εποχιακές λιχουδιές, όπως φρέσκιες ημερομηνίες και 
ξηρούς καρπούς, σε αρώματα, στολισμένα κοσμήματα, είδη ένδυσης, χειροτεχνίες και θησαυρούς 
αναμνηστικών ευκαιριών. Παραδοσιακή μουσική, τέχνη και πολιτιστικές εκδηλώσεις προσθέτουν 
στην ατμόσφαιρα αυτού του ιδιαίτερου τόπου που στεγάζει επίσης ένα περιεκτικό κέντρο 
επισκεπτών. Χαλαρώστε και απολαύστε τη ζωντάνια και την ατμόσφαιρα σε έναν από τους 
εκλεκτικούς συνδυασμούς μεγάλων εστιατορίων και καφετεριών που προσφέρουν το 
παραδοσιακό φαγητό του Qatari καθώς και τοπικά πιάτα και απολαύσεις από την Ασία και τη 
Βόρεια Αφρική. Το souq φιλοξενεί επίσης αρκετές γκαλερί τέχνης και μια παραδοσιακή αγορά 
γερακιών. Ώρες επίσκεψης: θα προτείνουμε τουρίστες να επισκέπτονται το Souq Waqif μεταξύ 
19:00 και 23:00. Η έρημος του Κατάρ με τους ψηλούς αμμόλοφους της είναι ένα σημαντικό 
αξιοθέατο τόσο για σαφάρι αναψυχής, είτε απλά για να απολαύσετε το μοναδικό  τοπίο και τον 
καθαρό ουρανό της νύχτας. Το Khor Al Adaid:Περίπου 60 χλμ. Από τη Ντόχα στη νοτιοανατολική 
γωνία της χώρας βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θαύματα του Κατάρ, το «Inland 
Sea» ή το Khor Al Adaid. Ένα φυσικό καταφύγιο αναγνωρισμένο από την UNESCO με το δικό του 
οικοσύστημα, είναι ένα από τα λίγα μέρη του κόσμου όπου η θάλασσα κατακλύζεται βαθιά στην 
καρδιά της ερήμου. Σύμφωνα με την UNESCO, ο Khor Al Adaid αντιπροσωπεύει ένα «αξιοθαύμαστο 
τοπίο» που προσφέρει «γραφική ομορφιά παγκόσμιας κλάσης». Η περιοχή φιλοξενεί ένα μοναδικό 
σύνολο πανίδας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ειδών που είναι διεθνώς σπάνια και / ή 
απειλούνται, όπως χελώνες πληθυσμούς ορισμένων ειδών πτηνών εθνικής  σημασίας . Οι 
επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν και Αραβικές Γαζέλες. Το Ras Abrouq Rock  βρίσκεται στη 
δυτική ακτή του Κατάρ, η περιοχή γύρω από το Ras Abrouq είναι γνωστή για το σεληνιακό τοπίο 
των ασβεστολιθικών πετρωμάτων που σχηματίζονται σε τραχιά σχήματα από τον άνεμο. Το Dahl 
Al Misfir  σπήλαιο των 40 μ. Στο Dhal Al Misfir σχηματίζεται από ινώδη γύψο που εκπέμπει 
μερικές φορές μια ελαφρά φωσφορίζουσα λάμψη που μοιάζει με φεγγάρι. Το Corniche Ένας 
παραθαλάσσιος περίπατος επτά χιλιομέτρων που εκτείνεται σε όλο το μήκος του κόλπου της 
Ντόχα, το Corniche προσφέρει εντυπωσιακές προοπτικές για την πόλης από τους δραματικούς 
πύργους της κεντρικής επιχειρηματικής περιοχής μέχρι τα τολμηρά σχήματα του Μουσείου 
Ισλαμικής Τέχνης. Παραδοσιακά ξύλινα dhows που καλύπτουν τον κόλπο προκαλούν ηχώ του 
μεγάλου ναυτικού παρελθόντος του Κατάρ. Το Corniche προσφέρει έναν πράσινο χώρο για πεζούς 
χωρίς αυτοκίνητα στην καρδιά της πρωτεύουσας με καφετέριες, εστιατόρια, υπαίθριες 
εγκαταστάσεις άσκησης και τρέξιμο. Το Pearl-Qatar είναι ένα ανθρωπογενές νησί δίπλα στην 
ακτή του West Bay με μαρίνες με μεσογειακό σκελετό, κορυφαίους οικιστικούς πύργους, βίλες και 
παγκοσμίου φήμης ξενοδοχεία, καθώς και πολυτελή καταστήματα με κορυφαίες μπουτίκ. Ένα 
δημοφιλές σημείο εστίασης με δεκάδες εστιατόρια, οι παραθαλάσσιοι περίπατοι της είναι γεμάτοι 
με καφετέριες και εστιατόρια που σερβίρουν κάθε γούστο – από ένα δροσιστικό παγωτό έως μια 
εμπειρία φαγητού πέντε αστέρων. Το Pearl είναι ένα δημοφιλές αξιοθέατο επισκεπτών χάρη στην 
κομψότητα του, την εξωτερική ατμόσφαιρα και το υπαίθριο φαγητό. Ως εκ τούτου, η φιλόξενη 
περιγραφή του ως «Αραβική Ριβιέρα» δηλώνει την μοναδικότητα του. 
 

Ψώνια: Όταν πρόκειται για ψώνια, το Κατάρ είναι το πιο εντυπωσιακό  μέρος στη Μέση Ανατολή. 
Στην πρωτεύουσα της Ντόχα, μπορείτε να περιπλανηθείτε σε ένα λαβύρινθο souq, να 
επισκεφτείτε  μερικά από τα πιο αριστοκρατικά εμπορικά κέντρα που είναι γνωστά στον άνθρωπο 
και να εξερευνήσετε  μπουτίκ hip από συναρπαστικούς τοπικούς σχεδιαστές και Διεθνείς οίκους 
μόδας όπως το μοναδικο Villagio Mall  . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα έχει τους 
πλουσιότερους κατοίκους στον κόσμο, χάρη σε πληθώρα εσόδων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
όπως και μέσα από τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Ντόχα. 


