
 

 



 
 

1.Gün : İSTANBUL – DOHA (KATAR)         09:55 14:05 

Sabiha Gökçen Havalimanında Ejder Turizm yetkilisi ile saat 06:30 da buluşma, 

check in işlemlerimizi takiben; QATAR HAVA YOLLARI tarifeli seferi ile Katar’ın 

başkenti DOHA ‘ya yolculuğumuz başlıyor. Yerel saat ile 14:05‘te DOHA ‘ya 

ulaşıyoruz. Doha’ya varışımızın ardından bizi bekleyen özel aracımız ile birlikte 

yarım günlük panoramik olarak yapılacak şehir turumuza başlıyoruz. Turumuz 

esnasında Doha'nın otantik çarşısı Souq Waqif,  Porto Arabia, Katara Village ve 

West Bay Bölgesi (Barzan Tower, Al Fardan Tower devlet binaları) görülecek yerler 

arasında. Turumuzun ardından otelimize transfer. Geceleme otelimizde. 

AKŞAM EXTRA Turumuz var, ( 890 TRY ) / AKŞAM YEMEKLİ DOHA KÖRFEZ 

TURU  

Bugün Doha Körfezinde 2,5 saat sürecek bir gezintiye çıkıyoruz. AKŞAM YEMEKLİ 

bu turumuzda Doha körfezini denizden izleyeceğiz. 

OTELİMİZ: Green Garden Hotel Doha 3* vb. 

 

 

2.Gün :  DOHA  

Sabah kahvaltısının ardından serbest zamanlarımız olacak. Dileyen misafirlerimiz 

için ekstra turumuz var.  

       KUZEY KATAR - AL KHOR LIMANI, AL THAKIRA PLAJI, 

AL ZUBARAH KALESİ TURU 

Bugün Katar’ın tarih ve kültürünü deneyimleyeceğimiz turumuzu yapacağız. Kuzey 

bölgenin tarihini görmek için Doha’dan ayrılarak inci ve balıkçılık endüstrisi için eski 

ve zengin bir merkez olan Al Khor limanını ziyaret edeceğiz. Buradan sonra çölün 

ortasında bir cennet olan Al Thakira bölgesine gidiyoruz. Burada, Katar için önemli 

bir turizm ürünü ve doğal çevre kaynağı olan Mangrov kolonilerini göreceğiz. Burası, 



 
kuşlar, balıklar ve diğer hayvanlar için yaşam alanı ve sığınak sağlayan bir bölgedir. 

Fotoğraf molalarımız olacaktır. Daha sonrasında UNESCO Dünya Mirası Listesine 

alınan ve Katar kültüründe önemli bir yeri olan ve içerisinde çok sayıda eseri 

barındıran Al Zubarah kalesini ziyaret ediyoruz. Bu kale 18. Ve 19. Yüzyıldan kalma 

bir körfez ticaret kasabasının en iyi korunmuş örneklerinden bir tanesidir.  

Kişi Başı 950 TRY  
 

Turumuzun sonunda otelimize dönüş. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: Green Garden Hotel Doha 3* vb. 

 

3.Gün :    DOHA   

Bu sabah otelimizde alacağımız kahvaltı sonrası serbest günümüz olacaktır. Arzu 

eden misafirlerimiz için çok farklı bir deneyim hazırladık.  

       KUM TEPESİ ÇÖL SAFARİSİ DEVE GEZİSİ VE DENİZ 

KENARI ZİYARETİ 

Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından 4x4 araçlarla; yapacağımız 5 
saat sürecek olan yolculuğumuza, çölde sürüş keyfi ile devam edeceğiz. Bu özel çöl 
safari sırasında Katar’ın kültürünü manzaralarını keşfetme fırsatımız olacak. 4x4 
araçlarla altın kumlarla kaplı tepelerin arasından geçebilir, bir kum tahtası üzerinde 
kumların üstünde süzülebilirsiniz. Turumuzun ardından ufukta Suudi Arabistan’ı 
görebileceğiniz bol güneş alan muhteşem manzaralı deniz kenarında dinleniyoruz. 
Turumuzun sonrasında otelimize dönüş, geceleme otelimizde. 
Kişi Başı 1.050 TRY  
 
OTELİMİZ: Green Garden Hotel Doha 3* vb. 

 

 



 

4.Gün : DOHA - İSTANBUL    19:45  23:50 

Bu sabah kahvaltımızı aldıktan sonra uçuş saatimize kadar serbest zamanımız var. 

Bugün son günümüz öğleden sonra havalimanına geçeceğiz uçuç saatimize 3 saat 

kala havalimanında bulunmak üzere otelimizden ayrılıyoruz. Qatar Hava Yolları 

tarifeli seferi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına yolculuğumuz başlıyor. Yerel 

saat ile 23:50’de İstanbul’a varış. Turumuzun ve hizmetlerimizin sonu.  

 

FİYATA DAHİL HİZMETLERİMİZ 

 Qatar Havayolları ile Sabiha Gökçen - Doha - Sabiha Gökçen gidiş/dönüş ekonomi 
uçak bileti 

 Havaalanı ve güvenlik vergileri, Sabiha Gökçen Havalimanı yer hizmetleri 

 Doha’da belirtilen kategorideki otellerde 3 gece oda kahvaltı konaklama 

 Doha'da yarım günlük panoramik şehir turu 

 Programda belirtilen tüm otobüs transferleri 

 Ejder Turizm Türkçe rehberlik hizmeti 

 Zorunlu Seyahat Sigortası 
 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER 

 Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri ve içecekler 

 Programda ekstra olarak belirtilen geziler 

 ÇÖL SAFARİ turu – 1050 TRY 

 AKŞAM YEMEKLİ DOHA KÖRFEZ TURU – 890 TRY 

 KUZEY KATAR TURU – 950 TRY 

 Yurt dışı çıkış harcı 50 TL 

 BU TURUMUZ İÇİN YEREL BAHŞİŞLER TOPLAMI KİŞİ BAŞI 250 TRY’dir. 
(Yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve diğer servis sağlayan çalışanlar için 
havalimanında toplanır ve sizler adına takdim edilmek üzere tur liderine teslim edilir.) 

 PCR testi, Bu gezimizde PCR testi gereklidir. Yolculuğa 72 saat kala PCR testi 
yaptırılmalıdır. İngilizce olarak düzenlenmiş negatif COVID-19 PCR testi sonucu 
ibraz edilmelidir.  (Testi pozitif çıkan misafirlerimiz tura katılamazlar. Tur katılım 
hakları yanmaz. Bir sonraki aynı geziye katılma imkanları olacaktır. ) 


