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O Catar é um estado soberano independente desde 1971. É um dos seis membros do Conselho de Cooperação do 
Golfo (GCC), sendo os outros a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã e Bahrein. O Catar tem 11.500 
m² Península km estendendo-se para o norte no Golfo Pérsico. Possui 563 km de litoral ininterrupto. A população 
do país é de 2,69 milhões e sua capital é Doha. 
 
 
Lugares Imperdíveis em Doha...!! 
 

Passeie ao longo do Corniche 
Este passeio marítimo se estende por toda a extensão da Baía de Doha, oferecendo vistas espetaculares da cidade. Admire os arranha-céus 
e as formas arrojadas do Museu de Arte Islâmica (MIA). Os tradicionais barcos de madeira que passeiam pela baía evocam ecos do passado 
marítimo do Qatar. Há também uma área verde repleta de cafés, restaurantes, instalações para exercícios ao ar livre e uma pista de atletismo. 
 

Explore o Museu de Arte Islâmica 
Experimente 14 séculos em poucas horas em uma das principais coleções de arte islâmica do mundo. Maravilhe-se com coleções premiadas 
que apresentam pinturas, vidrarias, trabalhos em metal, cerâmica, têxteis, manuscritos e períodos de cobertura tão importantes quanto 
Mughal e Safávida. 
 

Embarque em um safári no deserto 
Descubra a vida além dos limites da cidade e aventure-se em um safári no deserto. Viaje de buggy ou camelo em uma excursão guiada pelas 
dunas de areia e locais históricos. Inclua acampamento noturno em sua viagem para uma experiência inesquecível no deserto. 
 

Desfrute de um passeio de barco dhow 
Conheça as orgulhosas tradições marítimas do Qatar e aproveite as atividades aquáticas de Doha. Do mergulho à pesca e o comércio de 
pérolas com os países vizinhos, o Qatar tem uma relação única com os mares. Experimente navegar na herança marítima do país, a bordo do 
tradicional barco de madeira qatari – o dhow. 
 

Faça compras no Souq Waqif 
Passeie pelas ruas movimentadas do Souq Waqif para um autêntico sabor do comércio tradicional, arquitetura e cultura. O labirinto de 
pequenas lojas oferece uma deslumbrante variedade de produtos do Oriente Médio, desde especiarias e iguarias sazonais a perfumes, joias 
ornamentadas, roupas, artesanato e um tesouro de pechinchas de souvenirs. 
 

Divirta-se no complexo do Katara Cultural Village 
Passeie por esse rico complexo, repleto de teatros, casas de espetáculos e galerias. O Katara Cultural Village oferece diversas atrações 
recreativas ao longo do ano, em um agradável passeio pela avenida, com uma impressionante vista da cidade. O visitante conta ainda com 
restaurantes de nível internacional que oferecem culinária de todo o mundo. 
 

Deguste os sabores árabes 
Apesar da agricultura limitada, a culinária tradicional no Qatar se revela como extremamente diversificada. Mergulhe numa viagem 
gastronômica e descubra as nuances do sabor árabe. O Souq Waqif e o Katara são ótimos locais para isso. Ao final da refeição, não perca as 
famosas tâmaras, acompanhadas de café ou chá árabe. 
 

Surpreenda-se com a magnitude do The Pearl 
The Pearl é um conjunto de ilhas artificiais, repletas de marinas, lojas das marcas mais luxuosas do mundo, hotéis de padrão internacional e 
vilas. Faça um passeio refrescante à beira-mar e escolha entre as diversas opções de restaurantes e cafés ao ar livre, o que confere ao local 
o título de "Riviera Árabe". 
 

Refresque-se nas praias e piscinas 
Aproveite o clima do Qatar e relaxe sob o sol, seja nas diversas piscinas privadas dos grandes hotéis ou nas praias da cidade, sobretudo a 
praia pública do Katara, que oferece uma infra-estrutura bem-cuidada aos visitantes. Há também a opção de praias particulares de hotéis, 
com instalações confortáveis e luxuosas.  
 

Admire o MNQ 
O Museu Nacional do Qatar, também conhecido como a "Rosa do Deserto", foi inaugurado no início de 2019, levando turistas de todo o 
mundo a admirar sua impressionante infraestrutura e seu rico acervo. O MNQ proporciona uma experiência não apenas visual, mas também 
sensorial e arquitetônica aos seus visitantes. 
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01 dia | 
DOHA 
Chegada ao aeroporto internacional de Doha – Hamad International, após tramites de imigração, retirada de bagagens e 
alfândega, recepção e traslado ao hotel selecionado. Tempo livre até o check-in no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 
02 dia | 
DOHA 
Café da manhã no hotel. 
Visita de Meio dia de Doha Cultura com almoço. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 

Começamos com a visita do novo Museu Nacional do Qatar, que dá voz à história única do Qatar e do seu povo desde os primeiros tempos 
até aos dias de hoje e avança para o seu futuro. Projetado para ser imersivo e experiencial, os visitantes podem esperar encontrar um 
ambiente rico para explorar. Organizado em três “capítulos” - Começos, Vida no Qatar, o Souq Waqif Heritage Market: O Falcon Souq, o souk 
de especiarias, um deleite sensorial com uma série de especiarias culinárias, ervas, pétalas de rosa e incenso, o mercado têxtil e de ouro, as 
galerias de arte. Em seguida, prosseguiremos nossa visita a MSHEIREB Down Town Doha, localizado na parte antiga da capital Doha, para 
visitar dois dos Museus, The Company House, que tem um aspecto único em mostrar o desenvolvimento cultural e social do Catar através 
da história do pioneiros que mudaram o país e a Casa Mohammed Bin Jassim, nesta casa, viajamos no tempo para apreciar a história de Doha 
e seu patrimônio arquitetônico único. O museu abriga o Projeto de Arte da Memória, usando objetos descobertos durante os trabalhos de 
escavação no local. Almoço no Souk Waqif. Retorno ao hotel 
 
03 dia | 
DOHA 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã, meio dia de visita ao Deserto com almoço no Restaurante Souk Waqif, a tarde shopping tour no Mall of Qatar, 
Villagio Mall e Doha Festival City 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e almoço).  
 
04 dia | 
DOHA 
Café da manhã no hotel. 
Viista ao National Museum, e a tarde experiência no Tea Bus. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
05 dia | 
DOHA 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Doha - Hamad International, para tramites de check in e 
embarque em voo com destino a sua cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 

ITINERÁRIO | 05 dias / 04 noites  
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, de acordo ao itinerário em serviço privativo com assistência no idioma português; 
- Passeios de acordo ao descrito no itinerário acima com guia local no idioma português; 
- 04 (quatro) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 15h0 e check-out 12h00);  
- Cartão de assistência de viagem por 07 (sete) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 
 

Superior   
Doha 04 Hilton Doha Standard Room 
  The Torch Hotel Standard Room 

Primeira   
Doha 04 Best Western Standard Room 
  Al Aziziya Boutique Standard Room 

Econômica    
Doha 04 Swiis Bell Inn Standard Room 

 
 
 
 
 
 
 

Temporada  Nome Hotel Duplo Individual 

1abr a 15dez 2021 

Hilton Doha 1.925,00 2.582,00 
The Torch Hotel 1.776,00 2.313,00 

Al Aziziya Boutique 1.776,00 2.253,00 
West Western 1.447,00 1.895,00 
Swiis Bell Inn 1.179,00 1.507,00 

 

Suplementos & Opcionais Valores  
(mínimo 02 pessoas) 

Pernoite em acampamento de praia (inclui: traslados, jantar BBQ, café da manha pernoite em tendas modernas) 538,00 
Visita região Norte do Catar almoço no Baladna Farm com guia local falando Português  374,00 

Sky Master standard tour 456,00 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 

O QUE INCLUI 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos mais de 35 (trinta e cinco) dias antes da saída, sem multas; 
2) Cancelamentos entre 35 (trinta e cinco) e 25 (vinte e cinco) dias antes da saída, multa de 30% (trinta por cento) do valor 
total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 24 (vinte e quatro) e 10 (dez) dias antes da saída, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos entre 09 (nove) e 03 (três) dias antes da saída, multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total da 
reserva;  
5) Cancelamentos dentro de 03 (três) dias antes da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
6) Cancelamentos recebidos até o dia da saída: multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
7) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., a politica de cancelamento estão sujeitas alterações a qualquer momento devido atual situação (Covid-19) ou por 
motivos de força maior. 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina - Catar: Os brasileiros em viagem a turismo ficam isentos de visto (máximo 90 dias). No próprio aeroporto 
internacional de Doha, o viajante irá receber um carimbo no passaporte com validade prévia para 90 dias, não e necessário 
apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do 
embarque. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


