
Discover Downtown

Mandarin Oriental, Doha is 

located in the centre of  trendy 

Msheireb Downtown Doha. 

Discover a variety of  innovative 

dining experiences and eclectic 

cafés, pedestrian friendly streets, 

and a convenient internal tram 

network, all within walking 

distance from the hotel. 

Msheireb Metro Station

One of  the world’s largest metro 

stations, Msheireb Metro Station is 

located just 5 minutes walking distance 

from the hotel and links all of  Doha’s 

top attractions and landmark locations.  

An exclusive experience dedicated to our Fans

Relive your most precious moments at 

Mandarin Oriental, Doha by enjoying a 

relaxing stay, delightful dining and luxurious 

Spa experiences. 

The thoughtfully designed experience 

includes early check in, late check out and a 

hotel credit of  QAR 300 per night when 

booking a hotel room or one-bedroom 

serviced apartment and QAR 1,000 per suite 

(starting from Deluxe Suite).

• Starting rates from QAR 1,100

• Available until 31 March 2021

• Above benefits cannot be combined 

with other offers 

• Contract rates, terms and conditions 

apply

+974 4008 8888

modoh-reservations@mohg.com

Staycation by M



اكتشف قلب الدوحة

ي يحضى فندق ماندارين أورينتال، الدو 
حة فى

ب قلب الدوحة ف اكتش. وسط مدينة مشير
مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي 
ة وشوارع للمشاة، سكة عربات  ى الممير

القطار للنقل حول المدينة وكل هذا عىل
.مسافة قريبة من الفندق

ب و مشير محطة مير
ي العا

و فى .  لمهي إحدى أضخم محطات المير
دقائق فقط من الفندق5تقع عىل مسافة 
 عىل األقدام

ً
ا ى . سير  كل تربط المحطة بير

.معالم الدوحة وأبرز مواقعها السياحية

ي ماندارين أورينتال تجربة حرصية لمحب 

ي 
ندعوكم لتعيشو من جديد أجمل وأثمن ذكرياتكم فى

م ماندارين أورينتال، الدوحة من خالل إقامة مريحة ومطاع
ة وتجربة منتجع صحي فاخرة ى .ممير

،
ً
 تسجيل الدخول باكرا

ً
وإمكانية تشمل التجربة فطورا

، ورصي ى ي وقت متأخر لشخصير
د تسجيل الخروج فى

مفروشة بغرفة للفندق مقابل كل حجز غرفة أو شقة
ريال قطري 1000ريال قطري و300واحدة بقيمة 

(.  ابتداًء من ديلوكس)مقابل كل حجز جناح 

ريال قطري1100ابتدأ من •
2021مارس 31متاح حبر •
هاال يمكن إستخدام هذا العرض مع أي عروض غير •
وط واألحكام• تطبق الشر

+974 4008 8888

modoh-reservations@mohg.com

ي ماندارين أورينت
العرض اإلقامة فى


