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De wereld ontdekken. Samen. 

Codesharepartnership tussen Emirates en flydubai: de eerste routes  

 In een eerste fase werkt Emirates met flydubai samen op 29 routes die 

flydubai bedient  

 Passagiers kunnen boeken vanaf 3 oktober en afreizen vanaf 29 oktober 

 Vlotter, vaker en sneller toegang tot meer bestemmingen  

 

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, 2 oktober 2017: Emirates en flydubai 

gaven vandaag meer details vrij over de codesharesamenwerking die ze in juli 

bekendmaakten. In een eerste stap zal Emirates zijn netwerk uitbreiden met 29 

bestemmingen die flydubai bedient, op drie continenten. 

 

Dankzij de codeshareovereenkomst genieten passagiers van frequentere en vlottere 

toegang tot meer bestemmingen wereldwijd. Bovendien gaat hun bagage ook 

rechtstreeks naar de eindbestemming. Passagiers kunnen vanaf 3 oktober boeken op 

Emirates.com, via de Emirates-contactcentra of via hun reisagent. Afreizen kan dan 

vanaf 29 oktober 2017. 

 

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, voorzitter en president van Emirates Group 

en voorzitter van flydubai: “We zijn verheugd met deze eerste stap. Het is een mijlpaal: 

vanaf nu zullen passagiers alsmaar meer voordelen ervaren van onze unieke 

samenwerking. Ze krijgen het beste van beide luchtvaartmaatschappijen evenals meer 

keuze en flexibiliteit bij aansluitingen via Dubai. En dit is nog maar het begin. We zullen 

het partnernetwerk in de toekomst alsmaar verder uitbreiden, zodat onze passagiers 

steeds meer mogelijkheden krijgen om de wereld te ontdekken.” 

 

Emirates en flydubai willen een unieke klantenervaring aanbieden, die typisch is aan 

hun merk, vanaf het moment dat een klant een ticket bij hen koopt. Emirates-

passagiers die een vlucht boeken die onder de codeshareovereenkomst valt, genieten 

zo van extra maaltijden op de flydubai-vlucht en kunnen evenveel bagage meenemen 

als op de Emirates-vlucht (zowel in business- als in economy class).  

 



In de luchtvaarthub in Dubai wordt alles in het werk gesteld om een vlotte transfer van 

de passagiers te garanderen: in 120 minuten zullen passagiers van de Emirates-hub 

(Terminal 3) naar de vertrekhal van flydubai (Terminal 2) kunnen gaan.  

 

Met deze bekendmaking geven Emirates en flydubai het echte startschot van hun 

samenwerking. Naarmate de overeenkomst verder wordt uitgebreid, komen er extra 

verbindingen tussen de steden en de netwerken van beide luchtvaartmaatschappijen 

zullen worden geoptimaliseerd.  

 

Meer voordelen voor frequent flyers 

In deze eerste fase van het partnership kunnen leden van het Emirates Skywards-

frequentflyerprogramma bonusmijlen (Skywards Miles en Skywards Tier Miles) 

verzamelen op codesharevluchten, net zoals met het bestaande Skywards-

programma.   

 

 

Emirates-reizigers kunnen zonder toeslag veel bagage meenemen, ook op hun 

flydubai-vlucht. Skywards Premium-leden krijgen nog dat tikkeltje extra: hun koffers 

mogen tot 20kg (Platinum-leden), 16kg (Gold-leden) en 12kg (Silver-leden) zwaarder 

zijn op codesharevluchten die flydubai uitvoert.  

 

Skywards Silver, Gold en Platinum-leden die op codesharevluchten reizen, hebben 

toegang tot de incheckbalies van flydubai en krijgen priority tags. 

 

Later worden nog extra voordelen bekendgemaakt voor leden van de frequentflyer- en 

loyaliteitsprogramma’s.  

 

Codesharepartnerschip tussen Emirates en flydubai: de bestemmingen 
Stad Naam land 

Asmara Eritrea 

Belgrado Servië 

Kiev Zhulyany Oekraïne 

Juba Zuid-Soedan 

Krasnodar Rusland 

Samara Rusland 

Kazan Rusland 

Mineralnye Vody Rusland 

Odessa Oekraïne 

Praag Tsjechische republiek 

Rostov-on-Don Oekraïne 

Sarajevo Bosnië & Herzegovina 

Skopje Macedonië 

Sofia Bulgarije 

Tbilisi Georgië 

Koeweit Koeweit 

Baku  Azerbeidzjaan 

Lucknow India 

Ahwaz Iran 

Bandar Abbas Iran 

Esfahan Iran 



Lar Iran 

Shiraz Iran 

Najaf Iraq 

Bishkek  Kyrgyzstan 

Muscat Oman 

Salalah Oman 

Yekaterinburg Rusland 

Boekarest Roemenië 

 

Over Emirates 

In ons mediacenter vindt u alle updates over Emirates, inclusief de recentste 

persberichten, artikels en contactdetails. 

Het verhaal van Emirates begon in 1985, toen de eerste twee Emirates-toestellen 

opstegen. Vandaag heeft Emirates ‘s werelds grootste vloot van Airbus A380- en 

Boeing 777-vliegtuigen. We bieden onze klanten het comfort van de allernieuwste, 

meest efficiënte widebodytoestellen. 

Emirates inspireert reizigers wereldwijd met een groeiend netwerk van bestemmingen, 

buitengewoon inflight-entertainment, een regionaal getinte keuken en diensten van 

wereldklasse. Ontdek meer. 

Over flydubai 

 

flydubai, met hoofdzetel in Dubai, wil reizen zonder grenzen mogelijk maken en 

verschillende culturen dichter bij elkaar brengen, doorheen het groeiende netwerk. 

Sinds de luchtvaartmaatschappij in 2009 werd opgericht, heeft het heel wat zaken 

verwezenlijkt: 

 

• een netwerk van meer dan 95 bestemmingen in 44 landen.   

• 67 nieuwe vliegroutes die voordien niet rechtstreeks waren verbonden met Dubai of 

niet werden bediend door een VAE-luchtvaartmaatschappij vanuit Dubai. 

• een vloot van 58 geavanceerde Boeing 737-800-toestellen – tegen eind 2023 komen 

daar nog meer dan 100 toestellen bij.   

• flydubai is een jonge luchtvaartmaatschappij die zich uitermate wendbaar en flexibel 

opstelt. De maatschappij werkt handel en toerisme in de hand in markten waar 

voordien geen enkele luchtvaartmaatschappij naartoe vloog. Op die manier 

stimuleert flydubai de economische ontwikkeling van Dubai, in 

overeenstemming met de visie van de overheid. 

 

Bezoek onze newsroom  voor meer nieuws over flydubai. 

 

 

 

http://www.emirates.com/mediacentre
http://www.emirates.com/english/about/
https://news.flydubai.com/

