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26 anos de experiência, qualidade, autenticidade, prestígio, 

conhecimento e compromisso 

 
Descubra Doha  
 
3 Dias / 2 Noites 
 
Saídas: Diárias 
 
Visitando: Doha 
 
Roteiro Terrestre 
 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 
Pequeno no tamanho, enorme na magnitude. Doha, a “cidade da pérola” é um destino encantador que vem chamando 
a atenção de viajantes do mundo inteiro, e promete ser um dos destinos turísticos mais procurados do Oriente Médio 
nos próximos anos. A sua mistura do tradicional com o moderno e dos altos edifícios com a beleza natural 

proporcionada pelo Golfo do Pérsico que banha a cidade, faz de Doha uma cidade surpreendente. Não é a toa que foi 
escolhida para ser sede da primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio, em 2022. 
 
1º Dia – Doha 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Doha, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem por 02 noites. 
 

2º Dia – Doha 

Saída para realizar um passeio guiado de meio dia pela cidade, começando com uma visita ao Souq Waqif, onde poderá 
observar como é o dia a dia dos locais e conhecer um espaço dedicado somente aos falcões, ave símbolo de status no 
oriente médio. Em seguida, passeio de carro ao longo da Corniche de Doha, uma grande avenida a beira mar, com 
parada para tirar fotos. Depois, visita ao agitado distrito de West Bay e The Pearl-Qatar, ilha artificial que atinge quase 
quatro milhões de metros quadrados, planejada para oferecer o que existe de melhor no que diz respeito ao consumo 
de luxo. Por fim, passeio pelo Porto Arábia, um dos bairros do The Pearl, com sofisticadas lojas e restaurantes. Retorno 
ao hotel. 
 

OBS: Saída diariamente às 09:00 ou 15:00. Exceto às Terças-feiras e Sextas-feiras 

  

3º Dia – Doha 
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de Doha e fim de nossos serviços. 
 
 
 

HOTÉIS SELECIONADOS 

Opção Hotel Acomodação Categoria 

01 Radisson Blu Standard Room Primeira 

02 W Doha Hotel Spectacular Room Primeira Superior 

03 InterContinental Superior Room Luxo 

04 The St. Regis Doha Superior Room Luxo 

05 Four Seasons Deluxe Room Luxo 

06 Banana Island Resort by Anantara Premier Sea View Room Luxo 
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O que inclui: 
- 02 (duas) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- City tour de meio dia em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 03 (três) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 
anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível e governamentais; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

PARTE TERRESTRE  

Preços por pessoa em US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Individual Duplo Individual 

01 

01-Nov a 14-Dez’17 
07-Jan a 18-Mai’18 
01-Set a 31-Out’18 

435 677 1.431 2.227 

19-Mai a 31-Ago’18 417 652 1.372 2.145 

02 

01-Nov’17 a 31-Mai’18 
01 a 31-Out’18 

432 820 1.421 2.698 

01-Jun a 30-Set’18 337 632 1.109 2.079 

03 

01-Nov a 20-Dez’17 
08-Jan a 15-Mai’18 
01-Set a 31-Out’18 

520 820 1.711 2.698 

16-Mai a 31-Ago’18 494 770 1.625 2.533 

04 

01-Nov’17 a 15-Mai’18 
01 a 31-Out’18 

538 959 1.770 3.155 

16-Mai a 30-Set’18 463 820 1.523 2.698 

05 

01-Nov a 23-Dez’17 664 1.197 2.185 3.938 

02-Jan a 30-Abr’18 
01 a 31-Out’18 

658 1.197 2.165 3.938 

01-Mai a 30-Set’18 614 1.109 2.020 3.649 

06 

01-Nov a 19-Dez’17 592 1.142 1.948 3.757 

07-Jan a 21-Mar’18 
02-Set a 31-Out’18 

611 1.180 2.010 3.882 

22-Mar a 15-Mai’18 
01-Jul a 15-Ago’18 

687 1.330 2.260 4.376 

16-Mai a 13-Jun’18 479 916 1.576 3.014 

14 a 30-Jun’18 
16-Ago a 01-Set’18 

856 1.669 2.816 5.491 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + impostos 
 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 
1 = 3,29 da data de 01/08/2017 e estão sujeitos à variação cambial. 
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Informações Gerais: 
 

Formas de Pagamento: 
· Será acrescida ao valor total da parte terrestre a taxa de serviço de 12%. 

· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da taxa de serviço.  O pagamento desta taxa deverá ser 
feito à vista em deposito bancário e em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

Opções de Financiamento:  

A) Através de cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners):  
- Entrada de 18% (dezoito por cento) à vista e o saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais;  

- À vista;  
 

B) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:  
- Somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
· Pagamento à vista da taxa de serviço (12% do valor da parte terrestre) em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 

- Entrada de 28% (vinte e oito por cento) à vista em depósito bancário e o saldo em até 03 (três) parcelas iguais 
através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners); 
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado 
através de cartão de crédito; 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos 
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 

Intermediação de Serviços Turístico. 

· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias. 
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente a passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento. 
 

Observações Importantes: 

- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Brasileiro pode obter o visto de entrada na chegada ao Aeroporto Internacional de Doha. O visto é válido para uma 
permanecia de até 30 dias no país e tem um custo aproximado de US$ 28 (QAR 100) por pessoa; 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  

- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 
- Mulheres com menos de 30 anos de idade não poderão viajar desacompanhadas ao país; 
- BANANA ISLAND RESORT BY ANANTARA – um santuário paradisíaco que respeita a cultura local, oferecendo um ambiente 
sem álcool, com atividades que proporcionam relaxamento e bem-estar. O hotel está situado em uma ilha, a uma 
viagem de 25 minutos em ferry-catamarã, partindo do terminal Al Shyoukh; 
- Os horários de funcionamento e as rotas dos passeios podem mudar durante o mês sagrado do Ramadã; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem TRIP PROTECTOR incluído no pacote clicando aqui 
 

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

