Üzleti delegáció Katarba
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közel-Kelet és
Észak-Afrika Tagozatának szervezésében
2019. november 4-8.

Tervezett program
2019. november 4. hétfő
08.05 – 15.20

Kiutazás Dohába közvetlen járattal, érkezés 15.20 körül, majd a szállás
elfoglalása
17.30
Tájékoztató az Katar üzleti környezetéről a szállodában
2019. november 5., kedd
10.00

Üzleti fórum a Dohai Kereskedelmi és Iparkamarában

délután
Látogatás a Silk Road kiállításon (ICT, Közlekedési vállalatok)
este
Üzleti találkozók egyéni szervezésben
2019. november 6., szerda
10.00
Üzleti fórum a Katari Üzletember Szövetségnél
13.00
Ebéd, üzleti találkozók egyéni szervezésben
15.00
Látogatás a Qatar Development Bankban
16.00
Üzleti találkozók egyéni szervezésben
2019. november 7., csütörtök
10.00

Látogatás a Qatar Financial Centerben

14.00
Üzleti találkozók egyéni szervezésben
2019. november 8., péntek
08:25 – 12.10

Hazaút Dohából Budapestre

Javasolt útvonal
ODAÚT
2019. november 4., hétfő
Qatar Airways, közvetlen
QR 202 Indulás: 08:05 Budapest – Érkezés: 15:20 Doha
járat
HAZAÚT
2019. november 8., péntek
Qatar Airways, közvetlen
QR 199 Indulás: 08:25 Doha - Érkezés: 12:10 Budapest
járat
Kérjük, hogy amennyiben a javasolt útvonaltól eltérően utaznak, feltétlenül tájékoztassák az MKIK
Nemzetközi Igazgatóságát!
A repülőjegyek beszerzését a Qatar Airways-nél, a szállodaszobák foglalását és a transzfert a B2Sky
Irodánál javasoljuk intézni.

Repülőjegyek
A csoportos repülőjegy ára illetékkel együtt: 132 500Ft/fő-től.
A Qatar Airways légitársaság által értékesített repülőjegyek esetén korlátozott számban lehetőségünk
van csoportos jegy biztosítására, amennyiben a repülőjegyfoglalást közvetlenül a Qatar Airways-nél
intézik a megadott határidőig.
A később jelentkezők figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy az árak a szabad repülőjegyek
függvényében alakulnak és változhatnak.
Repülőjegyekkel kapcsolatos további információ és ügyintézés
A Qatar Airways Iroda
kapcsolattartója

Sáfár-Mészáros Mónika

Telefon
E-mail

(+36) 1 688 4012
budgroups@hu.qatarairways.com

Javasolt szállás
Doha
Best Western Plus Doha
Szálloda címe
Szálloda honlapja
Ára

Old Salata, Al Safilia Street, 20409 Doha, Katar
http://www.bestwesternplusdoha.com/
Egyágyas szoba: 84 USD (kb. 25 000 Ft) /szoba/1 éjszaka reggelivel
Kétágyas szoba: 96 USD (kb. 28 600 Ft) /szoba/1 éjszaka reggelivel

Fontos tájékoztatás

A szálloda opcionálisan 15 db egyágyas szobát tart fenn a delegáció
számára, ezt követően nem garantáljuk a szabad szobákat ebben a
hotelben. A szállásfoglalást minden kiutazó maga intézi egyénileg. A
megadott feltételek a B2Sky Irodánál elérhetőek.
A forintban, zárójelben feltüntetett árak irányárak, melyek az
árfolyamingadozás függvényében változhatnak.

Vízummal kapcsolatos tudnivalók
Katar

A 2017 nyarán bevezetett új előírások szerint Katarba érkezéskor (visa on
arrival) 180 napon belüli, egyszeri beutazásra jogosító, 90 napig érvényes
vízum kapható illeték (befizetendő vízumdíj) mentesen. A vízum nem
meghosszabbítható és kiadásának feltétele, hogy a beutazó magyar
állampolgár Katar Állam elhagyásának napjától számított hat hónapos

érvényességű útlevéllel rendelkezzen, belépéskor fel tudja mutatni
visszaigazolt tovább- vagy visszautazásra szóló repülőjegyét, továbbá
szállásfoglalást valamint elégséges készpénzt vagy fedezettel rendelkező
hitelkártyát.

Utazással, szállással, transzferrel kapcsolatos további információ és ügyintézés
Transzfer költségéhez
való hozzájárulás
Fontos tájékoztatás
Utazási Iroda
kapcsolattartója
Telefon
E-mail

15.000 Ft/fő
A csoportos transzfer csak abban az esetben biztosított, amennyiben
végig a csoporttal közlekednek, egyéb esetben a programokra való eljutás
egyéni szervezésben és költségen történik!
Megyeri Mária
+36-1-279 6896, 296 2433
e-mail: maria.megyeri@b2sky.hu

Jelentkezési határidő
Jelentkezés módja

Jelentkezés
2019. augusztus 30.
Kérjük, hogy kitöltött, angol nyelvű cégprofil adatlapját
babak.peter@mkik.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjék.

További információ a szakmai programra vonatkozóan
Szervező
Telefon
E-mail

Babák Péter, nemzetközi referens
+36 1 / 474 51 31
babak.peter@mkik.hu

a

