
 أجواء حماسية
تجارب استثنائية

 عامل من التجارب ا�بهرة

أ�ع النجوم، وعروض عا�ية، ووجهات مذهلة، وأسواق تقليدية، وغريها الكثري بانتظارك!

من يعيش أجواء البطولة كاملة 
هنا ليس كمن يسمع عنها!

يــاتــــك مبــار
فـعــاليـاتـــك
احـتفـاالتــك

إقــامتـــك



٣٠
مركز تسوق

٥٦٠ كم
 طول الخط

الساحلي
المبهر 

+٣,٠٠٠
مطعم

٧٥كم
طول المسافة بين

 أبعد استادين
FIFA لكأس العالم 

 قطر ٢٠٢٢™

 ١٢
موقعاً أثرياً

وقلعة

٢٣
٣٣كممتحفاً

مسار للدراجات
– األطول في 

العالم

واحدة من ثالث
دول التي تلتقي 
فيها الصحراء 

بمياه البحر 



 مغـامــرات
ال تـنتـهي

 استكشافات
ثـقافيـة

 مناطق
جذب ضخمة

الوجهـات
التــرفـيهيـة 



امسح رمز االستجابة الرسيعة الستكشاف ا�زيدجدول الفعاليات

١٢. اليح الثقايف كتارا 
استكشف إحدى أهم ا�عامل الثقافية والسياحية يف 

الدوحة.

موقع ثقايف بامتياز. معلم سيايح. مناظر خالبة. 

١٣. قلعة الزبارة
تعترب قلعة الزبارة موقع تراث عا�ي عىل قائمة 

اليونسكو. استكشف إحدى أكرب وأهم نماذج اآلثار اليت 
ما زالت قائمة يف ا�نطقة بفضل ُحسن ا�حافظة عليها 

والعناية بها.

يخ. اكتشف ثقافة ا�نطقة وتقاليدها. سافر عرب التار

١٤. سوق واقف
يارة سوق واقف الذي يعترب أقدم سوق يف  ال تفّوت ز

قطر ووجهة ممزية ونابضة باحلياة.

استكشافات ثقافية

تسّوق. تناول الطعام. استمتع بوقتك.
 

١٥. العروض الفنية خالل كأس العامل
FIFA قطر ٢٠٢٢™

يات، استمتع   فيما تتجه نحو االستادات حلضور ا�بار
بتجربة ترفيهية فريدة من نوعها مليئة بلحظات ال تنىس.

ياء،  احلرف اليدوية، والرتاث، والفنون البرصية. األز
والتصميم، وفنون األداء. ا�وسيقى، واألفالم، والعروض.

كيفية الدخول: يجب إبراز تذكرة ا�باراة (إىل جانب 
بطاقة َهّيا)

١٦. رحالت عىل منت قارب رشا¢
تمتع بمنظر الغروب وتأمل أفق الدوحة واألبراج 

الشامخة وا�ضيئة يف فرتة ا�ساء.

أبحر عىل منت قارب رشاÎ. تأمل أفق الدوحة. استمتع 
بجمال البالد.

يرة ا�ها يف لوسيل  ٦. جز
وجهة واحدة تجمع األماكن ا�ناسبة للعائالت، واأللعاب 

ينالني واحلماسة، والعروض  ا�حّببة عند عشاق األدر
الرتفيهية احلّية، باإلضافة إىل خيارات الطعام عا�ية 

ا�ستوى، وا�طاعم الشعبية.

مطاعم راقية. ردهات ضيافة. أندية شاطئية. مرح عائيل 
ومغامرات شّيقة. عروض السريك.

كيفية الدخول: يجب إبراز تذكرة دخول

٧. مهرجان دريشة للفنون األدائية – 
مؤسسة قطر

يخ بالدهم العريق وكنوز  دع أبناء ا�جتمع يأخذونك إىل تار
قطر الثقافية عرب العروض الفنية، والشعر، وا�رسح. 

مناطق جذب ضخمة

مهرجان عنوانه الثقافة. معارض فنية. مواهب صاعدة.

٨. مهرجان احلركة
مهرجان مفعم باحليوية تتخلله عروض راقصة، وفنية، 

وموسيقية مستوحاة من ثقافة وتراث قطر. 

فنانون مشهورون. عروض إبداعية ملهمة. أنشطة 
ثقافية.

كيفية الدخول: يجب إبراز تذكرة دخول حلضور الفعاليات

ياء "قطر فاشن يونايتد"  ٩. عرض األز
ين رويتفيلد من تنظيم كار

أضخم مهرجان للموضة عىل اإلطالق يف استاد ٩٧٤.

ياء. كرة القدم. فن. أز

كيفية الدخول: يجب إبراز تذكرة دخول حلضور الفعاليات

١٠. حياتنا
تجربتك يف قطر ال تقترص عىل الدوحة! تعّرف عىل الوجه 
الريايض احلمايس للبالد واستكشف وجهات ثقافية رائعة 

خارج نطاق العاصمة.

عيش ا�غامرات. خض تجربة فريدة. اصنع ذكريات 
جديدة.

كيفية الدخول: يجب إبراز تذكرة دخول حلضور الفعاليات

١. مهرجان FIFA للمشجعني™
عيش أجواء ا�هرجان يف قلب الدوحة يف حديقة البدع!

يات. نخبة من أ�ع الفنانني. بث مبارش للمبار

أنشطة ترفيهية عىل مد النظر.

٢. الكورنيش
كرنفاالت الشارع عىل امتداد واجهة الدوحة البحرية

البالغ طوهلا ٦ كم.

عروض فنية. حفالت موسيقية. فنون، وثقافة، 
وقصص ساحرة.

كيفية الدخول: دخول مجاين للجميع (بعض الفعاليات 
تتطلب تذكرة دخول)

٣. درب لوسيل 
العامل عىل موعد مع عروض ترفيهية يف الشوارع 

واستعراضات ساحرة ستنري درب لوسيل.

عروض ترفيهية يف الشوارع. حفالت موسيقية. 
فعاليات ترفيهية حية.

كيفية الدخول: دخول مجاين للجميع (بعض الفعاليات 
تتطلب تذكرة دخول)

٤. مهرجان أركاديا ا�وسيقي 
قائمة استثنائية من أ�ع نجوم موسيقى التكنو 

واهلاوس بانتظاركم، من تنظيم ألكيمي بروجكت.

أجواء مشحونة بالطاقة اإليجابية وا�رح. مسارح الوجهات الترفيهية
بتصاميم مذهلة. حفالت موسيقية عا�ية الطراز.

كيفية الدخول: يجب إبراز تذكرة دخول حلضور الفعاليات

٥. مدل بيست تقّدم – أرافيا 
دع هذا احلفل ا�وسيقي يحملك بإيقاعه إىل عامل استثنايئ 

من ا�شاهد ا�لّونة واخلاطفة لألنفاس. 

مواهب عا�ية من الدرجة األوىل. نجوم صاعدة من 
ا�نطقة. مسارح خاطفة للقلوب والعقول.

كيفية الدخول: يجب إبراز تذكرة دخول حلضور الفعاليات 

١٧. التطعيس
اعتِل الكثبان الرملية يف خور العديد. يف حال كنت 

تطلق عليها اسم التطعيس أو قيادة سيارات الدفع 
الرباÎ عىل الكثبان الرملية، نضمن لك تجربة 

صحراوية أصيلة مليئة بالتشويق.
تطعيس يف سيارات الدفع الرباÎ. مغامرات تقشعر 

هلا األبدان. مناظر خالبة.

مغامرات ال تنتهي

١٨. ركوب األمواج والرياضات ا�ائية 
حّلق عالياً فوق شواطئ قطر اليت تقّدم للمبتدئني 

وا�حرتفني أفضل الوسائل �مارسة الرياضات ا�ائية. كما 
يمكنك ركوب األمواج بالقرب من ا�دينة فيما تتأمل أفق 

الدوحة الرائع. 

ظروف مناخية مثالية. مناظر تخطف األنفاس. مستويات 
ينالني. عالية من األدر

١٩. خور العديد
يف هذا ا�وقع ا�مزي، يصل مد اخلليج إىل الصحراء وقد 

تتسىن لك فرصة رؤية غزالن الريم، والسالحف، واألبقار 
ية، وغريها من احليوانات اجلميلة.  البحر

طبيعة خالبة. حيوانات رائعة. حياة بحرية جميلة.

٢٠. شاطئ سيلني
الشاطئ ا�ثايل لالسرتخاء وأخذ قسط من الراحة. كما 

يمكنك التخييم تحت سماء قطر ونجومها! 

. خد قسطاً من الراحة. تأمل النجوم.
ِ
اسرتخ

 
٢١. التجديف يف ا�انغروف

اذهب يف رحلة ساحرة إىل قلب غابة ا�انغروف حيث 
ستجد نفسك بعيداً عن ضوضاء ا�دينة وأقرب ما يمكن 

إىل الطبيعة والسكينة. 

استكشف الطبيعة. تعرف عىل احلياة الربية. اركب الكاياك.

الدوحة

لوسيل

اخلليج العريب

 استاد
المدينة التعليمية

استاد لوسيل

استاد
أحمد بن علي 

استاد خليفة الدولي

استاد ٩٧٤

استاد البيت

١

٢

٣

٤٥

١٢

١٤

١٦

٦

استاد الثمامة

٩

١٣

استاد
الجنوب 

١١. كبائن قرية ا�شجعني ا�نطقة احلرة 
من العمادي للضيافة  

أماكن إقامة واستجمام فريدة بانتظارك خالل كأس 
العامل FIFA قطر ٢٠٢٢™. كن يف قلب احلدث وعىل مقربة 

من االستادات والفعاليات.

إقامة مريحة. أجواء نابضة باحلياة. تقع بالقرب من 
االستادات.

كيفية الدخول: يجب إبراز حجز مكان اإلقامة للدخول


