
 Operating Hours
• Monday to Saturday from 8pm to 2am, closed every 

Sunday
• Last entry is at 1:30am, last order at 1:45am, tables 

will be cleared by 2am. 

 Entrance Guidelines
• All guests must present an original Passport or 

Qatar ID at the entrance, as per Circular No. 14/2008, 
Article No. 5, Point 4 issued by Qatar Tourism Authority.

• Minimum age of entry is 21 years old and above. 
• Qatari ladies and guests in local attire are not 

permitted to enter Manko Doha.
• The management reserves the right to amend the 

Door Policy and / or to refuse admission to any person if 
it is deemed necessary to maintain the safety and 
security of other guests. 

• The management will not be held responsible for 
any lost or theft of personal belongings. 

 Dress Code
• Dress code is strictly smart casual at all times. 

Guests in sportswear, caps, shorts, t-shirt, open 
footwear, head turbans, and local attire are not allowed 
to enter Manko Doha.

RULES & REGULATIONS 
ساعات العمل  

•  من االثنين إلى السبت: ٨ مساًء – ٢ صباحًا تقفل ا�بواب 
يوم ا�حد

•  آخر موعد للدخول: 1:30 صباحًا – آخر طلبية: 1:45 صباحًا تنظف 
الطاوالت عند الساعة 2 صباحًا

إرشادات الدخول  
•  يتوجب على كافة رواد مانكو الدوحة إبراز جواز سفرهم ا�صلي 

أو بطاقة هويتهم القطرية عند المدخل، وفقًا للتعميم رقم 
14/2008، المادة 5، النقطة 4، الصادر عن الهيئة العامة للسياحة

•  يكون الحد لسن الدخول 21 عامًا 
•  ال يسمح للسيدات القطريات والزوار الذين يرتدون الزي المحلي 

الدخول إلى مانكو الدوحة.
•  تحتفظ ا¨دارة بحق تعديل سياسة الدخول و/أو رفض دخول أي 
شخص إذا رأت ضرورة في ذلك من ا�جل الحفاظ على سالمة 

وأمن الرواد مانكو الدوحة ا³خرين.
•  ال تتحمل ا¨دارة مسؤولية أي خسارة أو سرقة ل·غراض الشخصية

قواعد اللباس  
•  أنيقة إنما غير رسميا في كافة ا�وقات ال يسمح بدخول الزوار 

بمالبس رياضية أو قبعات أو سراويل قصيرة أو تي شيرت أو أحذية 
مفتوحة أو عمامات أو أزياء محلية.

 

القواعد وا�نظمة


