
 

 
  

EMIRATES, 

EEN GROOT HART VOOR FAMILIES EN KLEUTERS AAN 
BOORD 

  

Duizenden families hebben momenteel een vliegtuigticket op zak en tellen af naar hun 
welverdiende vakantie. Voor sommigen is het begin van de vakantie vaak een en al ellende 
omdat er tijdens de vlucht onvoldoende aandacht is voor passagiers met baby's en jonge 
kinderen. 
  

Brussels 02.07.2018 - Er is gelukkig één luchtvaartmaatschappij die alles in het werk stelt om 
vliegtuigreizen familievriendelijk te maken. Emirates biedt families niet enkel een pak 
praktische voordelen voor en na het opstijgen maar geeft ook tips om verveling tegen te gaan 
tijdens de vlucht.  
  

De kindvriendelijke aanpak van Emirates begint al in de luchthaven families moeten niet in de 
gewone rij aanschuiven; ze mogen meteen naar de incheckbalie voor families.  
  

Eens ingecheckt mogen families met jonge kinderen voor de andere passagiers aan boord, 
zodat de kinderen rustig de tijd krijgen om hun plekje te vinden. Emirates-klanten met baby's 
of peuters mogen zelfs extra bagage inchecken en meer handbagage meenemen.  
  

Ook aan boord zijn er voordelen voor wie met kinderen reist. In economy, bijvoorbeeld, zijn 
de plaatsen achter de wand gereserveerd voor passagiers met kinderen. Vliegt u met een baby 
of een zuigeling, dan vindt u luiertafels in de toiletten van de cabine en een kinderkit gevuld 
met handige basics zoals luiers, slabbetjes en doekjes.  
  

De maaltijd aan boord is natuurlijk superbelangrijk. Jonge reizigers tussen twee en 12 jaar zijn 
gek op de gerechten die Emirates voor hen uitkoos.  
  

Om oudere kinderen te entertainen, sloeg Emirates de handen in elkaar met reisexperten 
zoals Lonely Planet Kids. Het resultaat is een activiteitenpakket dat de kinderen uitnodigt om 
de wereld te ontdekken. Ze amuseren zich op het vliegtuig met de opdrachten en kunnen het 
pakket daarna meenemen op vakantie.  
  

Kinderen vanaf twee jaar krijgen extra voordelen in het Emirates Skywards-
frequentflyerprogramma. 
  

https://www.emirates.com/media-centre/emirates-opens-access-to-its-premium-lounges-at-dubai-international-airport?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_3Ys_jD6.contact_cvnb_uoNe


Om ouders een hart onder de riem te steken tijdens de lange reis en verveling onderweg tegen 
te gaan, verzamelde Emirates nog wat nuttig advies voor papa's en mama's die binnenkort 
met hun kroost op het vliegtuig stappen. 
  

Tips om de reisstress de kop in te drukken: 
  

        Plan voldoende tijd om naar de luchthaven te komen. U weet nooit wanneer u uw reis 
moet onderbreken om de baby te eten te geven of te verversen.  

  

        Hou een bewijs van leeftijd bij voor uw kind, zoals een geboortecertificaat, een boekje 
met inentingen of een identiteitskaart. Ja, ook een baby heeft een identiteitskaart nodig.  
  

        Heeft u niet dezelfde familienaam als uw baby, zorg dan dat u kunt bewijzen dat jullie 
familie zijn en dat u haar/hem mee het land uit mag nemen. Welke documenten u nodig 
heeft, hangt af van de familiesituatie. Dat kan een geboortecertificaat zijn en/of een brief 
ondertekend door die de andere ouder van het kind.  

  

        Neem de kinderwagen. In de Emirates Terminal in Dubai Airport kunt u gratis een 
kinderwagen van Emirates gebruiken. Zo vervoert u uw baby makkelijk door de 
luchthaven, tot u in het vliegtuig instapt. 

  

        Vul de luiertas slim. Zorg dat de luiers niet onderaan in de zak zitten en voorzie 
voldoende luiers, doekjes, voeding (indien nodig), speelgoed, een dekentje en verse 
kleren.  

  

        Zorg dat u een fles water bij de hand heeft. Zowel vliegen als borstvoeding veroorzaken 
dehydratatie. 

  

        Vraag een stoel in het gangpad. Het is lastig om voorbij andere passagiers te kruipen in 
uw rij als u (met de kinderen) naar het toilet moet.  

  

        Spaar de borstvoeding of flesjes op voor het vertrek en landen. Door het zuigen 
hebben baby's minder last van hun oortjes.  

  

        Neem meer, kleinere porties flessenvoeding mee. Zo kunt u wat extra voeding geven 
tijdens het opstijgen en landen of als de baby de slaap niet wil vatten. 
  

Dr. Sandi Mann, psycholoog en specialist in verveling van de Universiteit van Central 
Lancashire in het VK: "Kinderen krijgen soms te veel prikkels en activiteiten. Daardoor 
besteden ze weinig tijd per activiteit en zijn ze sneller verveeld. Als ze minder keuze hebben, 
dan worden actieve materialen zoals potlood en papier al heel aantrekkelijk." 

  

Jean-Pierre Martin, airline manager voor België, bevestigt: "Wij schenken uitgebreid aandacht 
aan de dingen die nodig zijn om de familiereis comfortabel en gemakkelijk te laten verlopen, 
vooral voor de kleinste passagiers. Zo bieden we babyspeelgoed, pakjes doekjes en luiers, 
babyvoeding en poeder aan, voor als onze reizigers iets zijn vergeten. Dat sluit perfect aan bij 
de volledige Emirates-ervaring." 

  

"Bovendien passen we onze zorgen en advies ook aan aan de noden en (culturele) gebruiken 
van families. In onze 30 jaar als luchtvaartmaatschappij hebben we heel wat ervaring 



opgebouwd. We vliegen naar 160 steden in 85 landen over de hele wereld. Zo kennen we de 
culturele noden en de gewoontes van families perfect. Daar spelen we op in", voegt hij toe.   
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