
Para Bintang Paris Saint-Germain Hibur Penggemar di Doha 

Klub sepakbola Perancis ini berkunjung ke Qatar dalam rangka Tur Musim Dingin 2017 dan membuat 
para penggemar terkagum-kagum saat pertandingan eksibisi berlangsung di atas lapangan terapung di 
Teluk Persia 

DOHA, Qatar /PRNewswire/ -- Para pemain megabintang Paris Saint-Germain bertemu dengan ribuan 
para penggemar sepakbola Qatar saat Tur Musim Dingin 2017 pada minggu ini. 

Tim tersebut, dihuni sejumlah pemain top dunia termasuk Neymar Jr, Edinson Cavani, Kylian Mbappe, 
Dani Alves, Marco Verratti, Julian Draxler dan Angel Di Maria, berkunjung selama dua hari di Qatar. 

Dalam salah satu momen paling istimewa dalam tur ini dan termasuk penampilan pertama di dunia, tim 
Paris Saint-Germain berlatih di lapangan terapung, di perairan Teluk Persia, di Westbay, Doha, 
dilatarbelakangi pemandangan kota yang menakjubkan. 

Jadwal kunjungan mereka juga termasuk safari di padang gurun, saat sejumlah pemain berwisata 
dengan Qatar Tourism Authority (QTA) untuk menelusuri Inland Sea di Qatar dan bersantai di tenda 
padang gurun. Para pemain juga menikmati budaya Qatar ketika mendatangi Msheireb Museums guna 
mempelajari sejarah negara Qatar, dan disuguhi dengan makanan khas Qatar di atas atap Shangri-La 
Hotel yang megah. Di sana, mereka menikmati pemandangan Corniche di Doha yang mengagumkan. 

Beberapa pemain ambil bagian dalam sesi tanda tangan bersama para penggemar, diselenggarakan 
oleh Ooredoo di Mall of Qatar. Mereka ditemui ribuan penggemar setempat yang ingin bertemu dengan 
para pemain kesukaannya. Ooredoo juga mengundang 50 anak untuk mengikuti sesi klinik sepakbola, 
dipimpin oleh pelatih Unai Emery, dibantu oleh Zoumana Camara dan sejumlah pemain. 

Selama tur ini, ada 20 atlet muda setempat yang dipilih Qatar National Bank (QNB) dan Kementerian 
Pendidikan untuk kesempatan bertemu dengan sekelompok pemain Paris Saint-Germain. Dari para 
pemain itu, para atlit muda belajar keahlian baru dan memperoleh pengalaman berharga untuk masa 
depannya. 

Pada malam 21 Desember, para pemain dan staf Paris Saint-Germain disuguhi santap malam tradisional 
di Katara. 

Selain itu, pemain Paris Saint-Germain FIFA asal Qatar Aameghessib dan pemain Perancis Mannika ikut 
serta dalam turnamen esports, memamerkan para pemain top dan berbakat di Qatar, sebelum bertanding 
dengan beberapa pemain Paris Saint-Germain. 
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