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 هواپیمایی قطرباشگاه افتتاح 
 مسافران کودک و نوجوانویژه 

 

 

 
مسافران سرگرم کردن هرچه بیشتر هیجان انگیز برای  برنامهرا اعالم می دارد. این  ORYX به نام هواپیمایی قطر با خوشحالی افتتاح کلوپ مخصوص کودکان دوحه، قطر:

همگی نوید  ،مخصوص کودکان، اسباب بازی ها و برنامه مسافران وفادارغذایی پروازهای طوالنی، منو  دربسته های سرگرمی جدید  .استکودک و نوجوان تدارک دیده شده 
در شهر دوحه و به میزبانی هواپیمایی  KidzMondoح این کلوپ طی یک کنفرانس خبری واقع در جشن افتتاکودکان در طول پرواز را می دهد. سرگرم شدن هرچه بیشتر

 .انجام شد "Orah"و اورا  "Orry"اوری اصلی یعنی در کنار عروسک های  طرق
 

ن، مخصوص و همچنین برنامه مسافرین وفادار جهت خردساالراه اندازی کلوپ از "در جریان این کنفرانس خبری گفت:  ارشد بازرگانی هواپیمایی قطرآقای ایهاب امین، مدیر 
 "در سفرهای خود با هواپیمایی قطر لذت ببرند. این باشگاه ی استثنائی و منحصر به فردخوشحالیم و امیدواریم آنها از مزایا

 
و آنها را به هیجان آوریم و از این  خواهیم بود کودکان را سرگرم کنیم قادرما در هنگام پرواز ها  با کمک این عروسک"افزود:  اون ارشد بازاریابی شرکت، معالشوا سالم خانم

، غذاهای مخصوص های سرگرمی جدید داشتنی ما، بسته العاده و دوست اسباب بازی های جدید، فوق طریق هواپیمایی قطر را به بهترین انتخاب برای خانواده ها تبدیل کنیم.
سرگرم می شوند، پرواز با هواپیمایی قطر را به سفری  تقویتش ارائه شده ین شرکت که توسط طیف وسیعی از محصوالت و خدمات از پمسافرین وفادار ای کودکان و برنامه

 "کننده و آرام برای هر کودک تبدیل خواهد کرد.

 

اواخر امسال، هر کودک ثبت نام شده  تامغذی و متنوع تر خواهد بود. ،  کننده خواهد کرد که بسیار سرگرم معرفیهای غذایی جدید ویژه کودکان را  هواپیمایی قطر همچنین بسته
 دریافت خواهد کرد.را های جالب است  داشتنی کلوپ به همراه یک بسته سرگرمی مخصوص پروازهای طوالنی که شامل بازی به عنوان جایزه یکی از پنج عروسک دوست

فرزندان خود را در این  programme.html-Club/kids-https://www.qatarairways.com/en/Privilegeوالدین می بایست از طریق آدرس 
گزینه ی  4000نیز با بیش از  اریکس وان، سرویس سرگرمی هواپیمایی قطر .وندمند ش کننده در طول پرواز بهره آنها بتوانند از کلیه امکانات سرگرمکلوپ ثبت نام نموده تا 

 کودکان می باشد. ویژه انتخابی ، دارای کانال های

http://www.qatarairways.com/ir
https://t.me/qatarairways_iran?cid=EMIR494360
http://www.aparat.com/qatarairways
https://www.qatarairways.com/en/Privilege-Club/kids-programme.html

