
AL SHAQAB

Be ready for a melodious evening 
with the artist Assala at Al 
Shaqab.

Assala Concert

02
MAR

PADELIN, AL-SADD 
STADIUM

Witness an exciting padel 
competition in PadelIn at Al Sadd 
Stadium.

FIP Promotion QTF

13
MAR

-
19 MAR

AL BIDDA 
PARK

You will get to enjoy coffee, tea, 
desserts, chocolates, and other 
beverages.

Coffee Tea & Chocolate 
Festival 2023

02
MAR

-
11 MAR

AL SHAQAB

Nawal Al Kuwaitia will perform a 
special concert at Al Shaqab.

Nawal Concert

03
MAR

AL SHAQAB

Join us for the prestigious season 
curtain-raiser at the magnificent Al 
Shaqab Equestrian Centre.

Longines World Show 
Jumping Champions 
Tours

02
MAR

-
4 MAR

DOHA GOLF 
CLUB

Golf championship 37th edition 
at Doha Gulf Club.

WAGR – Qatar Open 
Amateur Championship 
- 37th edition

02
MAR

-
4 MAR

KATARA CULTURAL 
VILLAGE

Qatar Olympic Beach 
Championship 2023 will be held 
in Katara.

Qatar Olympic Beach 
Championship

10
MAR

-
17 MAR

PLACE VENDÔME 
MALL

Nickelodeon’s PAW Patrol is ready 
for action! Are you ready too?

Paw Patrol Festival

02
MAR

-
18 MAR

LUSAIL 
BOULEVARD

Get ready to fall in love with Qatar 
once again through indulgence in 
food and several other activities.

Qatar International 
Food Festival

11
MAR

-
21 MAR

MUSEUM OF ISLAMIC 
ART

A space for new voices in 
cinema.

Qumra

10
MAR

-
15 MAR

GEEKDOM BUILDING, 
LUSAIL BOULEVARD

Your perfect weekend = 
THE GEEKEND is here!

Geekend

16
MAR

-
18 MAR

VARIOUS SHOPPING 
MALLS

Qatar’s biggest shopping festival 
is back with dazzling discounts, 
prizes and more.

Shop Qatar

23
FEB

-
18 MAR
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الشقب

انضموا إلينا يف حفل افتتاح الموسم المرموق  يف 
مركز الشقب للفروسية.

جوالت لونجني العالمية ألبطال 
قفز احلواجز

02
مارس

-
4 مارس

02
حديقة البدعمارس

-
11 مارس

تجربة ممزية لالستمتاع بطعم القهوة والشاي 
والشوكوالته وأنواع مختلفة من احللويات و المرشوبات. 

مهرجان القهوة والشاي 
والشوكوالته

02
الشقبمارس

ليلة السلطنة مع الفنانة أصالة 
نرصي.

حفل الفنانة أصالة

درب لوسيل

11
مارس

-
21 مارس

جدد عشقك لنكهات قطر المتنوعة 
واالستمتاع باألنشطة المصاحبة.

مهرجان قطر الدويل لألغدية

الشقب

03
مارس

 ليلة باحساس عايل  مع الفنانة الكويتية 
نوال.

حفل الفنانة نوال

بطولة قطر للجولف بنسختها )37(، نادي 
الدوحة للجولف.

بطولة قطر العالمية المفتوحة للجولف 
- للهواة 

نادي الدوحة للجولف

02
مارس

-
4 مارس

13
بادل ان، استاد السدمارس

-
19 مارس

استمتع بمشاهدة البطولة احلماسية للبادل 
يف استاذ السد.

FIP بادل – قطر

مبارشة من نيكيلوديون ، باو باترول 
مستعدون للعمل! هل أنتم مستعدون أيضا؟

مهرجان باو باترول

مجمع بالس فاندوم

02
مارس

-
18 مارس

منصة لألصوات اجلديدة يف عالم السينما.

قمرة

متحف الفن اإلسالمي

10
مارس

-
15 مارس

مبىن جيكدوم، لوسيل 
بوليفارد 16

مارس

ترقب عطلة نهاية أسبوع مثالية = 
جيك-إند!

جيك-إند

-
18 مارس

مراكز تسوق مختلفة

يعود أكرب مهرجان تسوق يف قطر بخصومات 
وجوائز مذهلة والعديد من المفاجأت المثرية.

مهرجان قطر للتسوق

23
فرباير

-
18 مارس

احلي الثقايف كتارا 

10
مارس

-
17 مارس

تنطلق يف احلي الثقايف كتارا وتهدف إىل نرش 
ثقافة األلعاب اليت تمارس عىل الشواطئ.

بطولة اللجنة األولمبية القطرية 
الشاطئية

رزنامة قطر 
للمهرجانات 

والفعاليات

فعاليات ومهرجانات قطر بني يديك 

قم بتحميل التطبيق

VISIT QATAR

Qatar Calendar Qatarcalendar Qatarcalendar.com

اكتشف الفعاليات الممزية 

إصدار مارس

2023
رزنامة قطر

 الفعاليات قابلة للتغيري، يرىج مراجعة QATARCALENDAR.COM للحصول عىل اخر التحديثات.

عيش 
شتاء 
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