
THE WESTIN DOHA 
HOTEL AND SPA

Take a culinary journey through 
the Middle East with our delightful 
buffet and live stations.

Ramadan Under the 
Stars

22
MAR

-
20 APR

RADISSON BLU 
HOTEL, DOHA

Make the most of this Iftar outdoor 
catering offer for prices starting at 
QAR 160 PP. 

Outdoor Iftar

22
MAR

-
20 APR

THE ST REGIS 
DOHA

Enjoy bespoke Arabic cuisine 
paired with a unique Iftar and 
Suhoor experience.

Layali Ramadan

22
MAR

THE AVENUE, A 
MURWAB HOTEL

Enjoy amazing feasts on the special 
occasions of Ramadan, Eid and 
Garangao at The Avenue. 

Ramadan, Eid and 
Garangao offers

21
MAR

-
30 APR

RIXOS GULF HOTEL 
DOHA

Enjoy a sumptuous spread of 
traditional iftar/suhoor favourites 
with your family & friends.

Iftar or Suhoor Offer

22
MAR

-
20 APR

W DOHA HOTEL & 
RESIDENCES

Iftar at Sultans Tent in 
W Doha.

Iftar Offers

22
MAR

THE RITZ-CARLTON, 
DOHA

This limited-time offer includes:Stay 
in luxury room or suite,Iftar buffet 
for up to 2 adults,In-room Suhoor for 
up to 2 adults.

Ramadan Nights

22
MAR

-
20 APR

GRAND HYATT DOHA 
HOTEL & VILLAS

Book an affordable stay with us 
and get one night free in luxury 
accommodations. 

Booking Offer

22
MAR

-
20 APR

ALRAYYAN HOTEL 
DOHA, CURIO 

COLLECTION BY HILTON

Celebrate Ramadan with a 
staycation as we bring togetherness 
to you and your loved ones.

Stay & Dine this 
Ramadan

22
MAR

-
20 APR

EZDAN PALACE HOTEL

Enjoy delectable Arabic 
delicacies and embrace the 
spirit of Ramadan at Ezdan 
Palace Hotel.

Ramadan offers

22
MAR

-
20 APR

HILTON DOHA

Savor the flavors of an award-
winning iftar and suhoor at 
Layali by Hilton Doha.

Layali by Hilton 
Doha

22
MAR

CITY CENTRE ROTANA 
DOHA

Live an authentic Ramadan 
experience and enjoy a variety of 
incredible culinary options. 

Ramadan Staycation

23
MAR LA CIGALE HOTEL

Celebrate the Holy Month of 
Ramadan with our specially 
created menus including Ramadan 
juices.

Ramadan Tent

23
MAR

-
22 APR

MONDRIAN DOHA 
HOTEL

Get a free upgrade to 
experience the magic of 
Ramadan at Mondrian Doha’s 
Wonderland. 

Alf Leila W Leila 
Ramadan tent

23
MAR

-
22 APR

HILTON SALWA BEACH 
RESORT & VILLAS

Celebrate Ramadan with 
rooms and villas including 
Iftar, Suhoor and water park 
access.

Ramadan Nights

23
MAR

-
20 APR

RAFFLES DOHA AND 
FAIRMONT DOHA

Indulge in al-fresco Iftar and 
Sohour this Ramadan at 
Katara Towers Terrace.

Ramadan at Katara 
Towers Terrace

22
MAR

-
22 APR

SHERATON GRAND 
DOHA & CONVENTION 

HOTEL

Celebrate the Holy Month and 
enjoy exclusive savings on your 
stay, with complimentary iftar 
and suhoor.

Ramadan Weyakum 
- Sheraton Staycation

22
MAR

-
20 APR

AL MESSILA RESORT 
& SPA

Celebrate Ramadan with a refined 
Iftar and Suhoor under the stars 
in our scented gardens.

Iftar & Suhoor at 
The Garden

23
MAR

-
20 APR

VARIOUS VENUES 
IN KATARA

Enjoy a variety of lectures, 
exhibitions, and cultural 
events at the Katara Ramadan 
Festival.

Ramadan Festival

22
MAR

-
20 APR

LUSAIL 
BOULEVARD

Get ready for delightful 
Ramadan activities that will be 
running at Lusail Boulevard.

Ramadan in Boulevard 
and Plaza

TBCKATARA CULTURAL 
VILLAGE, BUILDING 13

Artists from Qatar 
showcase their artwork.

Qatar Artists 
Exhibition 2023

12
APR

-
30 APR

MSHEIREB

Enjoy the authentic and 
vibrant Ramadan ambience 
at Msherieb Downtown Doha.

Ramadan Msheireb

TBCAL-BIDAA PARK 
- DOHA

Where the most powerful 
events are held to ensure fun 
and entertainment for all 
family members.

Mega Park Carnival

16
APR

-
3O APR

KATARA

Don’t miss spectacular moments 
during Eid & make your family 
happy at Katara Cultural Village.

Eid Al Fitr Celebration

21
APR

-
23 APR

-
20 APR

-
22 APR

-
20 APR

-
20 APR

MARSA MALAZ KEMPINSKI, 
THE PEARL - DOHA

Share the flavours of Ramadan 
with your loved ones and dine 
with a view under the stars.

The Pearl Oasis 
dining offers

23
MAR

-
20 APR

THE NED DOHA

Enjoy intimate Iftar and Suhoor 
this Ramadan with private majlis 
and live entertainment.

Ramadan at The Ned 
Doha

22
MAR

-
21 APR

WALDORF ASTORIA 
LUSAIL DOHA

Indulge in a tasteful experience 
during Iftar and Ghabga with a 
wide selection of traditional 
delicacies and family 
entertainment 

Ramadan Exclusive

23
MAR

-
20 APR

BANANA ISLAND RESORT 
DOHA

Celebrate the Holy Month of Ramadan 
on the island and experience the rich 
flavours, scents and sounds of this 
auspicious occasion, including live 
entertainment and much more.

Ramadan Dining - 
Suhour

30
MAR

-
20 APR

TAWAR MALL

Arabic band and many activities 
for children await you at 
Garangao Night at Tawar Mall.

Garangao at Tawar 
Mall

05
APR

O
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KATARA, SOUTHERN 
AREA

Products from all over the 
world under one roof in the 
largest shopping tent in 
Katara.

Ramadan Shopping Fair

22
MAR
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-
9 APR

 QATAR’S 
 OFFICIAL
 FESTIVALS
 AND EVENTS
CALENDAR

Explore events & 
festivals at the palm of 
your hand

Download the Visit 
Qatar App

Qatarcalendar Qatarcalendar.com

OFFERS & EVENTS

RAMADAN

2023
E D I T I O N

Qatar Calendar

Events are subject to change. Please check qatarcalendar.com for the latest updates.

Visitqatar.com/Ramadan

https://www.marriott.com/en-us/hotels/dohwi-the-westin-doha-hotel-and-spa/dining/
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https://www.avenuedoha.com/
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https://www.anantara.com/en/banana-island-doha/offers/ramadan-dining
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رزنامة قطر 
للمهرجانات 

والفعاليات

فعاليات ومهرجانات قطر بني يديك 

قم بتحميل التطبيق

VISIT QATAR

العروض والفعاليات

إصدار رمضان

2023 رزنامة قطر

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

Qatarcalendar Qatarcalendar.com Visitqatar.com/Ramadan

فندق ريكسوس اخلليج

استمتع بمجموعة متنوعة من وجبات 
اإلفطار التقليدية مع عائلتك و اصدقائك.

تجربة طعام وسحور استثنائية خالل 
شهر رمضان المبارك 

22
مارس

22
فندق ريزت كارلتون الدوحةمارس

-
20 أبريل

يشمل هذا العرض قضاء ليلة يف غرفة فاخرة أو 
جناح فاخر و بوفية إفطار او سحور لشخصني.

ليايل رمضان

22
فندق قراند حياة الدوحةمارس

ادفع مقابل ليلتني واحصل عىل ليلة 
واحدة مجانًا.

عروض احلجز

منتجع وسبا المسيلة

23
مارس

-
20 أبريل

استمتع أنت وعائلتك خالل شهر رمضان 
بوجبات إفطار وسحور راقية تحت النجوم 

يف حدائقنا.

إفطار وسحور يف احلديقة

هيلتون الدوحة

22
مارس

-
20 أبريل

استمتع بوجبات ونكهات إفطار وسحور حائزة عىل 
عدة جوائز يف ليايل هيلتون الدوحة.

ليايل  هيلتون الدوحة

22
فندق ازدان باالسمارس

-
20 أبريل

استمتع بروح رمضان مع خيارات عديدة من 
األطباق العربية يف فندق ازدان باالس.

عروض رمضان

احتفل بالشهر المبارك واستمتع بخصومات 
حرصية عند إقامتك، متضمنة اإلفطار 

والسحور المجاين.

رمضان وياكم

منتجع و مركز اجتماعات 
شرياتون الدوحة 22

مارس

-
20 أبريل

األحد إىل األربعاء بمبلغ 220 ريال قطري.
اخلميس إىل السبت بمبلغ 240 ريال قطري.

األطفال بمبلغ 110 ريال قطري طوال أيام األسبوع.

استمتع بتناول السحور  يف 
رمضان خالل إقامتك

فندق الريان الدوحة - كوريو 
كولكشن من هيلتون 22

مارس

-
20 أبريل

فندق رافلز و فندق فريمونت 
الدوحة 22

مارس

استمتع بإفطار وسحور ممزيين خالل شهر 
رمضان المبارك يف رشفة أبراج كتارا. 

رمضان يف أبراج كتارا

فندق دبليو الدوحة

اإلفطار يف خيمة السالطني يف فندق 
دبليو الدوحة.

عروض اإلفطار

22
مارس

-
22 أبريل

22
فندق راديسون بلو، الدوحةمارس

-
20 أبريل

استمتع بعروض اإلفطار يف الهواء الطلق 
بأسعار تبدأ من 160 ريال.

اإلفطار يف الهواء الطلق

فندق سانت ريجيس 
الدوحة 22

مارس

استمتع بالمأكوالت العربية المحرضة 
خصيًصا لشهر رمضان المبارك.

ليايل رمضان

22
فندق و منتجع وسنت مارس

الدوحة

-
20 أبريل

بوفية رمضاين خاص يمتد من داخل 
المطعم وصواًل إىل الرشفة اخلارجية مع 

محطات طبخ حية.

رمضان تحت النجوم

23
فندق السيجالمارس

احتفل بشهر رمضان المبارك من خالل 
قائمة الطعام المعدة خصيًصا لهذا الشهر.

خيمة رمضانية

احلي الثقايف كتارا

22
مارس

-
20 أبريل

استمتع بمجموعة متنوعة من 
المحارضات والمعارض والفعاليات 

الثقافية يف مهرجان كتارا الرمضاين.

مهرجان رمضان

منتجع و فلل هيلتون 
شاطئ سلوى 23

مارس

احتفل بشهر رمضان المبارك مع باقة الغرف 
والفلل لدينا واليت تتضمن اإلفطار والسحور. 

باإلضافة إىل الدخول إىل احلديقة المائية.

ليايل رمضان
شارك نكهات رمضان مع أحبائك وانطلق يف 
أمسيات التنىس بينما تتناول العشاء تحت 

النجوم يف “ واحة اللؤلؤة” اخلاصة بنا.

واحة اللؤلؤة

مرىس مالذ كمبينسيك

23
مارس

-
20 أبريل

فندق موندريان الدوحة

23
مارس

ال تفوت التجربة الساحرة يف خيمة ألف ليلة وليلة 
الرمضانية يف فنديق موندريان الدوحة.

خيمة ألف ليلة وليلة 
الرمضانية

فندق ذي أفنيو
فنادق مروب 

استمتع أنت وعائلتك بربامج وعروض متعددة مع 
أطيب المأكوالت والمرشوبات خالل شهر رمضان 

واحتفاأل بليلة القرنقعوة.

عروض رمضان، قرنقعوة 
و العيد

21
مارس

-
30 أبريل

والدورف أستوريا لوسيل، 
الدوحة

انغمس يف تجربة رائعة خالل اإلفطار والغبقة 
مع مجموعة واسعة من األطباق التقليدية 

والربامج الرتفيهية العائلية المتنوعة.

ً رمضان حرصيا

23
مارس

-
20 أبريل

23
فندق سييت سنرت روتانا الدوحةمارس

استمتع بخيارات طهي متنوعة ورائعة يف 
وسط أجواء شهر رمضان  الممزية.

اإلقامة الرمضانية

-
20 أبريل

-
22 أبريل

-
22 أبريل

-
20 أبريل

-
22 أبريل

-
20 أبريل

22
فندق ذا ندأبريل

استمتع باإلفطار والسحور يف رمضان يف 
مجلس خاص وعروض ترفيهية حية.

رمضان يف فندق ذا ند 
الدوحة

-
21 أبريل

منتجع جزيرة البنانا

30
مارس

-
20 أبريل

احتفل بشهر رمضان المبارك عىل اجلزيرة 
واستمتع بالنكهات الغنية والربامج 

الرتفيهية احلية.

اإلفطار و السحور يف رمضان

طوار مول

فرقة موسيقية عربية، حقائب تذكارية 
والعديد من األنشطة المخصصة لألطفال 

تنتظركم بليلة القرنقعوة يف طوار مول.

قرنقعوة يف طوار مول

05
أبريل

سيتم 

التأكيد 
ً الحقا

درب لوسيل

كن مستعًدا ألنشطة رمضانية مبهجة يف 
درب لوسيل.

 رمضان يف درب الوسيل 
وبالزا

مشريب

أنضم إلينا لالستمتاع بأجواء رمضانية 
ممتعة يف مشريب قلب الدوحة.

رمضان مشريب

سيتم 

التأكيد 
ً الحقا
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ض
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احلي الثقايف كتارا

21
أبريل

-
23 أبريل

ال تفّوت اللحظات الرائعة خالل عيد 
الفطر يف احلي الثقايف كتارا.

احتفاالت عيد الفطر

12
احلي الثقايف كتارا، مبىن ١٣أبريل

-
30 أبريل

معرض ألعمال فنية لمجموعة من 
فناين قطر.

معرض  فنانني قطريني ٢٠٢٣

حديقة البدع

16
أبريل

ال تفوت كرنفال ميجا بارك حيث تجد أقوى 
الفعاليات لضمان المتعة والمرح جلميع 

أفراد العائلة.

كرنفال ميجا بارك

-
20 أبريل

-
20 أبريل

-
30 أبريل

22
احلي الثقايف كتارا، اجلهة مارس

اجلنوبية

منتجات من مختلف دول العالم تحت 
سقف واحد يف أكرب خيمة تسوق يف احلي 

الثقايف كتارا.

معرض رمضان للتسوق

-
9 أبريل

https://www.rixos.com/ar/hotel-resort/rixos-gulf-hotel-doha
https://bit.ly/-Ramadan-Nights
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https://www.arabic.marriott.com/hotels/travel/dohla-al-messila-a-luxury-collection-resort-and-spa-doha/
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https://www.ezdanpalace.qa/doha-hotel-deals.html
https://www.marriott.com/offers/ramadan-weyakum-off-69454/dohsi-sheraton-grand-doha-resort-and-convention-hotel?propertycode=dohsi
https://ar.hilton.com/ar_ar/hotels/al-rayyan-hotel-doha-curio-collection-by-hilton/
https://www.raffles-ae.com/doha/
http://www.wdoha.com
https://www.radissonhotels.com/ar-ae/hotels/radisson-blu-doha/restaurant-bar/hyde-park-coffee-shop
https://www.arabic.marriott.com/hotels/travel/dohxr-the-st-regis-doha/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dohwi-the-westin-doha-hotel-and-spa/dining/
https://www.lacigalehotel.com/
https://www.katara.net/ar-QA/
https://www.hilton.com/en/book/reservation/flexibledates/?ctyhocn=DOHSBHI&arrivalDate=2023-03-05&departureDate=2023-03-06&room1NumAdults=1
https://www.kempinski.com/ar/marsa-malaz-kempinski-the-pearl-doha/restaurants-bars/the-pearl-oasis
https://ar.book.ennismore.com/hotels/mondrian/doha
https://www.avenuedoha.com/
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https://ar.rotana.com/rotanahotelandresorts/qatar/doha/citycentrerotanadoha
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https://www.anantara.com/ar/banana-island-doha/offers/ramadan-dining
https://www.tawarmall.qa/ar/
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