
Emirates breidt zijn aanbod naar Bali uit met extra 

dagelijkse vlucht  

  

Perfect verbindingen voor passagiers vanuit Brussel  

  

Brussel, 10 april 2017 - Emirates kondigt aan dat het vanaf 1 juli 2017 twee keer per dag naar 

het Indonesische eiland Bali vliegt. 

De vlucht zal worden uitgevoerd met een Boeing 777-300ER met twee reisklassen. Zo zijn er 

42 stoelen in businessclass en 386 zitjes in economy. De uitgaande vlucht, vlucht EK360, 

vertrekt om 1.25u in Dubai en landt om 14.30u op Bali's Gusti Ngurah Rai International 

Airport. De dienst sluit daarmee perfect aan op vlucht EK183 uit Brussel, die om 23.44u in 

Dubai arriveert. De EK 361 terugvlucht stijgt om 16.30u in Bali op en en komt om 21.30u aan 

in Dubai. 

Bali is een alsmaar populairdere bestemming voor Europeanen. Volgens de statistieken van 

de toeristische dienst verwelkomde het eiland in 2016 bijna 5 miljoen buitenlandse toeristen, 

een stijging van 1 miljoen tegenover het jaar daarvoor. 

"Met de nieuwe dienst beantwoorden we aan de groeiende vraag naar reizen van en naar Bali. 

Door de extra dagelijkse vlucht krijgen reizigers meer keuze qua aansluitingen en vluchturen. 

Ook in België stijgt de vraag naar vluchten richting Bali. Nu kunnen we Belgische passagiers 

een uitstekende verbinding garanderen", aldus Jean-Pierre Martin, Directeur van Emirates in 

België en Luxemburg.  

Passagiers genieten in elke reisklasse van een gastronomische keuken en van ice, het in-flight 

entertainmentsysteem van Emirates, dat meer dan 2.500 kanalen aanbiedt. Op bepaalde 

Boeing 777-toestellen en op alle A380-toestellen van Emirates is er ook gratis wifi.  

Voor families met jonge kinderen voorziet Emirates extraatjes zoals speelgoed, spelletjes, 

kinderkanalen op tv en kindermenu's. Gezinnen met kleine kinderen mogen ook altijd eerst 

aan boord. Passagiers op alle Emirates-vluchten kunnen gratis veel bagage meenemen: tot 

30 kg voor reizigers in economy en 40 kg in businessclass.   

De Boeing 777-300ER kan in de laadruimte tot 20 ton goederen meenemen per vlucht.  

Emirates vloog in 1992 voor het eerst naar Indonesië. Er waren drie vluchten per week via 

Singapore en Colombo. Sinds maart 2013 vliegt een Boeing 777 van Emirates drie keer per 

dag van Jakarta naar Dubai (non-stopvluchten). Emirates biedt sinds juni 2015 ook dagelijkse 

vluchten aan die Bali met Dubai verbinden.  

Emirates vliegt van en naar meer dan 150 bestemmingen in 80 landen. In 2016 breidde de 

luchtvaartmaatschappij zijn netwerk uit met een pak nieuwe vluchten/verbindingen. Zo kunnen 

reizigers vanuit Brussel via Dubai vlot doorvliegen naar Cebu en Clark in de Filipijnen, 

Yinchuan en Zhengzhou in China en het Vietnamese Yangon, Myanmar en Hanoi. 



Meer informatie over het aanbod, de voorwaarden en de reservatie van vluchten, vindt u op 

de website: www.emirates.be. 

Contact: 

NL: Kurt Goossens - kurt@prexpression.eu 
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