DOHA – KATAR (EXPO TURKEY BY QATAR 2018)
TİCARİ GEZİ PROGRAMI
16 Ocak 2018 – Salı – 1 . Gün: İSTANBUL HAVAALANI - DOHA (KATAR)
İstanbul Atatürk Havaalanı’nda buluşma ve check in işlemleri. Takiben saat 01:20 Doha
(Katar)’a THY’nin TK782 sefer sayılı uçuşu ile hareket. Saat 05:40’da Doha’ya varış.

Doha - Katar
Takiben havaalanından özel aracımız ile şehir merkezine hareket.
Kısa istirahat molasından sonra, Kurum ziyaretleri.
Daha sonra otele ulaşım ve yerleşme. Serbest zaman. Geceleme Doha’da.

17 Ocak 2018 – Çarşamba – 2 . Gün: DOHA (KATAR)
Kahvaltı sonrası, Expo Turkey By Qatar 2018 fuar alanına hareket. Tüm gün fuar gezisi.

Fuar gezisi sonrası otele geri dönüş. Serbest zaman ve geceleme Doha’da.

18 Ocak 2018 – Perşembe – 3 . Gün: DOHA (KATAR)
Yarım günlük Doha gezisi yapılacaktır. Tur esnasında, alışveriş merkezleri, tarihi çarşılar ve
İslami Sanatlar Müzesi gezilecektir.

Takiben otele geri dönüş. Serbest zaman ve geceleme Doha’da.

19 Ocak 2018 – Cuma – 4 . Gün: DOHA (KATAR) - İSTANBUL
Otelden çıkış işlemleri. Saat sabah 03:00’de hotel lobisinde buluşma ve Doha Havaalanı’na
hareket.
Check in işlemleri sonrası saat 06:40’da THY’nin TK 783 sefer sayılı uçuşu ile İstanbul’a uçuş.
Saat 11:30’da İstanbul’a varış.

GEZİ BEDELİ:
4 * Doha Marriott Hotel konaklamalı
iki kişilik odada kişi başı tur bedeli
Tek kişi (single) konaklama tur bedeli

: 1145 USD
: 1280 USD

Tur fiyatına dahil olan servisler:
* THY ile İstanbul – Doha - İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, havaalanı hizmetleri,
alan vergileri ve servis bedeli
* 4 yıldız Doha Marriott Hotel’de oda kahvaltı konaklama (3 gece)
* Tur programında bulunan yarım günlük Doha gezisi (19.01.2018 günü)
* Gezi programında belirtilen tüm transfer ve ziyaretler.
* Tur ve transferlerde rehberlik hizmetleri
* Zorunlu seyahat sigortası paketi

Tur fiyatına dahil olmayan servisler:
* Her türlü kişisel harcamalar, extra turlar
* Öğle ve akşam yemekleri & içecekler
* T.C. tarafından alınan Yurtdışı çıkış pulu ücreti (15 TL)
* Tur fiyatına dâhil olan servislerde anılmayan diğer tüm giderler

Açıklamalar:
* Katar, TC vatandaşlarından vize istememektedir. Ancak çıkış tarihi itibariyle pasaportun
en az 6 ay geçerlilik süresi olmalıdır.

