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Plan nog snel een trip naar Dubai deze zomer met Emirates en ontdek
het grootste gebouw ter wereld - de Burj Khalifa
De luchtvaartmaatschappij lanceert speciale tarieven voor vluchten naar Dubai - xx reizigers
krijgen daarbovenop een ticket voor een bezoek aan At The Top, op de Burj Khalifa

Brussel, België - 11 juni 2019: Emirates, de grootste internationale luchtvaartmaatschappij ter
wereld, heeft speciale tarieven gelanceerd voor vluchten naar Dubai deze zomer. Reizigers
krijgen bovenop hun vliegticket ook een ticket om At The Top te bezoeken, het
observatieplatform op de Burj Khalifa, het grootste gebouw ter wereld. Plan nog snel je trip en
voor je het weet sta je voor het meest iconische gebouw en de grootste toeristische attractie
van de stad.
Alle Emirates-klanten kunnen van dit aanbod genieten, in om het even welke klasse ze reizen.
De actie is geldig voor alle reservaties die gemaakt worden op emirates.com tussen vandaag
en 11.06.2019, met afreizen tot 23.06.2019. Passagiers die reizen, genieten van scherpe
prijzen vanaf €399. Reizigers die van de aanbieding gebruikmaken, krijgen binnen de 96 uur na
aankoop van hun ticket een toegangscode voor At the Top via e-mail.
Emirates-klanten kunnen tijdens hun verblijf in Dubai At the Top op twee momenten bezoeken,
tussen 8u30 en 14u30 tijdens & 19u en 23u tijdens.
Emirates biedt zijn klanten trouwens nog meer extraatjes aan om volop van hun bezoek aan
Dubai te genieten. Tot en met 31 augustus 2019 en op vertoon van hun Emirates-boardingpass
krijgen klanten exclusieve kortingen op meer dan 500 locaties.

Zo profiteren ze van kortingen tot 50% in meer dan 400 goede restaurants, op luxe wellness
behandelingen in bijna 50 spa centra en op activiteiten zoals indoorskiën en waterpretparken.
Een aantal internationale retailers, waaronder shops met populaire mode- en sportmerken,
geven kortingen tot 30%.
De Emirates Pass is de ideale manier om het uitgebreide aanbod aan eet-, verblijf- en
winkelmogelijkheden in Dubai te ontdekken en om volop te genieten van alles wat de stad te
bieden heeft. Meer weten over de mogelijkheden van de My Emirates Pass? klik hier.
Reizigers naar Dubai kunnen genieten van fantastische stranden, toprestaurants en exclusieve
shoppingcentra tot een onvergetelijke trip door de woestijn: Dubai biedt werkelijk voor elk wat
wils. De Burj Khalifa is de kers op de taart. Dubai staat vol indrukwekkende wolkenkrabbers
maar niets kan tippen aan dit torenhoge gebouw. Vanop de toren heb je een adembenemend
zicht op de stad. Een uitgelezen kans om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken.
Met Emirates geniet je uiteraard ook van een buitengewoon comfortabele reiservaring aan
boord. Het gelauwerde ice-entertainmentsysteem biedt toegang tot 4.000 kanalen met de
meest recente films, muziek en programma's. Er zijn drankjes aan boord, maaltijden met een
regionale toets en bovenal een uitzonderlijk vriendelijke, gastvrije crew met mensen van
uiteenlopende nationaliteiten.
Bezoek emirates.com, uw reisagent een lokaal Emirates-verkoopkantoor voor meer informatie
over Emirates, details over hoe je een vlucht boekt en een volledige lijst met voorwaarden.
*Onderhevig aan bepaalde voorwaarden.
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