
SPECIAL ROOM RATES
QATAR UNIVERSITY

INQUIRIES & RESERVATIONS

4035 5555 | reservation.marsamalaz@kempinski.com

Marsa Malaz Kempinski, The Pearl - Doha

Costa Malaz Bay · Marsa Malaz Island · The Pearl-Qatar

P.O. Box 24892 · Doha · Qatar

kempinski.com/marsamalaz

                 WEEKDAYS                      WEEKENDS (Thursday / Friday)

QAR 625

QAR 925

SINGLE (Including breakfast buffet)

QAR 775

QAR 1,200 (Half Board)

QAR 850

QAR 1150

QAR 1000

DELUXE ROOM - PEARL VIEW

DELUXE ROOM - SEA VIEW

DELUXE ROOM - POOL VIEW

DELUXE SUITE 

ROOM TYPE

TERMS & CONDITIONS

•  All mentioned rates include breakfast buffet in Sawa restaurant 
•  20% discount at Sawa, El Faro, Al Sufra, Amwage, Bohemia, Café Murano,   
    and Nawlins Jazz House excluding alcohol and Tobacco
•  20% discount on body treatment at Spa by Clarins.
•  A supplement of Qar 50 for double occupancy.
•  This promotion is valid until 30th November 2019.
•  Above rates are subject to availability and hotel confirmation.
•  To honor promotional rates, request to be shared from company email or 
    upon employees presentation of valid ID Card during check in.
•  Other Terms & Condition Apply.

mailto:reservation.marsamalaz%40kempinski.com?subject=


                    أّيام االسبوع                   نهاية االسبوع )اخلميس واجلمعة(

625 ر.ق

925 ر.ق

فردي )يشمل إفطار الصباح يف مطعم سوا(

775 ر.ق

1،200 ر.ق )إقامة نصف شاملة(

٨50 ر.ق

1150 ر.ق
1000 ر.ق

غرفة ديلوكس إطاللة اللؤلؤة

غرفة ديلوكس إطاللة البحر

غرفة ديلوكس إطاللة املسبح

 جناح ديلوكس

صنف الغرفة

ة جلامعة قطر عر�ض �أ�صعار خا�صّ

• تشمل األسعار املذكورة أعاله بوفيه فطور يف مطعم سوا.
• خصم 20% يف مطعم سوا، السفرة، إل فارو، أمواج، ناولينز جاز، مقهى مورانو و بوهيميا 

  ما عدى التبغ واملشروبات الكحولّية
• خصم 20% على عالجات اجلسم يف سبا باي كالرنس

• يقع إضافة ٥٠ ر.ق لسعر الغرف لإلقامة الزوجية.
• هذا العرض صالح إلى ٣٠ نوفمبر 2٠19 .

• يستند هذا العرض على توّفر الغرف و املوافقة املسبقة من إدارة الفندق.
• يجب طلب احلجز عبر اإلميايل الرسمي أو إظهار بطاقة العمل عند تسجيل دخولك إلى الفندق.

• تطّبق الشروط واألحكام.

للحجز أو اإلستفسار، الرجاء اإلتصال على

4035 5555 | reservations.marsamalaz@kempinski.com

مرسى مالذ كمبينسكي، اللؤلؤة - الدوحة

كوستا مالذ باي، ص.ب 2٤٨92 الدوحة، قطر
kempinski.com/marsamalaz


