
La Perla del Desert 
Qatar 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia QATAR AIRWAYS: 
BARCELONA – DOHA – BARCELONA. 
•Taxes d’embarcament (287 € a 
confirmar el dia d’emissió). 
•Trasllat privat aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de tres nits més allotjament 
immediat a l’HOTEL SOUQ WAQIF 
BOUTIQUE BY TIVOLI (5*) o similar, 
habitació estàndard. 
•Àpats: 4 esmorzars, 2 dinars, 2 
sopars a l’hotel i 1 sopar creuer a 
bord d’un dhow. 
•Visites i excursions privades segons 
itinerari amb guia de parla 
espanyola. 
•Entrades segons itinerari. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 25 
persones. 
•Documentació de viatge. 
•Assegurança cancel·lació i 
assistència en viatge (cia. ARAG 
modalitat VACACIONAL A LA 
CARTA). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Propines guia i xofer. 
•Maleters aeroports i hotels. 
•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 4 al 8 de desembre de 2019. 

4 dec. BARCELONA – DOHA 
Sortida amb vol directe a Doha. Nit a bord. 
 

5 dec.  DOHA 
Arribada a Doha. Assistència i trasllat privat 
a l’HOTEL SOUQ WAQIF BOUTIQUE BY 
TIVOLI (5*) o similar. Esmorzar. Matí 
lliure. A la tarda, visita privada 
panoràmica de Doha amb guia de parla 
espanyola incloent una recorregut per la 
Corniche o Passeig Marítim, el museu 
Msheireb, el centre cultural Katara, la zona 
moderna coneguda com la Perla, el mercat 
Waqif i el mercat de l’Or on disposaran de 
temps lliure. A continuació trasllat fins al 
port, on realitzaran un creuer a bord d’un 
dhow (típica embarcació) i on se’ls oferirà 
un sopar bufet. Un cop finalitzat el 
recorregut, tornada a l’hotel. Allotjament. 
 

6 dec. DOHA 
Esmorzar. Excursió privada de dia 
sencer amb dinar inclòs al nord de 
Qatar. La zona nord del país és rica en 
cultura i historia. Des del port d’Al Khor, 
conegut com a lloc de sortida per practicar 
el busseig i la pesca de perles en temps 
passats. Continuació fins a Al Thakira, per 
visitar els manglars mentre gaudeix de la 
brisa i visita l’antiga mesquita a Al-
Jassasiva. Continuació fins a la fortalesa 
Zubara, primer emplaçament declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO a 
Qatar, zona arqueològica en la que 
actualment hi estan treballant per a 
mantenir aquest llegat. Continuació cap a Al 
Shamal, poble tradicional de pedra calcaria i 
adob i des d’on es pot veure Bahrein en dies 
nítids. Tornada a Doha. Temps lliure. Sopar 
i allotjament a l’hotel. 
 

7 dec.  DOHA 
Esmorzar. Excursió privada de dia 
sencer amb dinar inclòs a la costa oest 
de Qatar. Sortida cap a la costa oest del 
país, recorregut de 80 km fins a la fortalesa 
de Zekreet. Situada prop de Dukhan, l’àrea 
compte amb un paisatge sorprenent amb 
emplaçaments prehistòrics i restes d’antics 
assentaments. Visita dels turons de 
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Mashroom, reconeguts per ser escenari de 
produccions cinematogràfiques. Finalment, 
visita a l’escultura del Desert, obra de 
Richard Sierra. Tornada a Doha. Temps 
lliure. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 

8 dec. DOHA – BARCELONA 
Esmorzar. Visita privada de mig dia dels 
principal Museus de Doha: el Museu 
d’Arts Islàmiques i el Museu Nacional 
de Qatar. Sortida de l’hotel amb tot 
l’equipatge cap el Museu d’Arts Islàmiques 
conegut com l’orgull i l’alegria de Qatar. La 
seva arquitectura i ubicació úniques en una 
illa que l’ha convertit en una fita 
impressionant i una adició icònica  a l’horitzó 
de Doha. Inaugurat l’1 de desembre del 
2008, es dedica a reflectir la vitalitat, 
complexitat i diversitat de les arts del món 
islàmic. La col·lecció inclou manuscrits, 
ceràmica, metall, vidre, marfil, tèxtils, fusta 
i pedres precioses que daten del segle VII al 
XIX. El Museu Nacional de Qatar, inaugurat 
el mes de març del 2019, dona veu a 
l’historia única del país i la seva gent des 
dels temps més remots fins als nostres dies 
i cap al seu futur. Dissenyat per ser tant 
immersiu com experiència, els visitants 
poden esperar trobar un entorn ric per 
explorar. Organitzat en tres “capítols”: 
Inicis, Vida a Qatar i Historia moderna de 
Qatar, cada tema es representa en onze 
galeries individuals. Repartits en 1,5 km, els 
visitants viatgen a través d’una barreja 
emocionant d’entorns que engloben tot 
acompanyats d’unes explicacions 
convincents que captivaran tots els sentits. 
Un cop finalitzada la visita, trasllat directa a 
l’aeroport.  Sortida amb vol directa de la 
companyia QATAR AIRWAYS fins a 
Barcelona. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 1.390 € 
Supl. Individual        250 € 

NOTA: Pressupost calculat amb 
data 20 de juny per un mínim de 25 
persones. Qualsevol alteració en el 
canvi de divisa, tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o 
serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


