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Emirates biedt speciale tarieven voor Dubai en een gratis dagpas 

naar Atlantis Aquaventure & The Lost Chambers Aquarium 

  
  

Gelegen bij Atlantis, The Palm, Atlantis Aquaventure & The Lost Chambers Aquarium is in 
de regio het nummer 1 waterpark & de thuisbasis voor zeedieren  

  

  

Brussel, België 23 November 2019: Emirates, 's werelds grootste internationale 
luchtvaartmaatschappij, heeft speciale tarieven voor Dubai gelanceerd voor reizigers vanuit 
België. Bij elk ticket ontvangt de reiziger ook een gratis dagpas voor Atlantis Aquaventure & 
The Lost Chambers-aquarium - een van de populairste toeristische attracties van Dubai. 
  

Atlantis Aquaventure is meer dan alleen een waterpark met recordbrekende waterglijbanen 
en 17 hectare plezier. Gelegen bij Atlantis the Palm, is het een echte attractie met 1,2 
kilometer ongerept strand en een prachtig uitzicht op de skyline van Dubai. Charismatische 
dolfijnen en vriendelijke zeeleeuwen in Dolphin Bay, zijn een perfecte attractie en een 
onvergetelijke herinnering voor het hele gezin. The Lost Chambers is het grootste aquarium 
van de VAE en de thuisbasis van meer dan 65.000 zeedieren, waaronder zwartpuntrifhaaien, 
honderden roggen uit de Arabische Zee en daarbuiten, kleurrijke vissen en kwallen. 
  

Emirates-klanten kunnen van deze aanbieding profiteren door hun vluchten naar Dubai tot 
03 november 2019 te kopen op emirates.com, voor reizen tot 29 februari** 2020. Economy 
Class-passagiers kunnen genieten van speciale tarieven vanaf 419 euro en Business Class-
passagiers vanaf 2.399 euro. Wanneer de Emirates-klanten de tickets binnen de 
campagneduur hebben gekocht, ontvangen zij een e-mail van Emirates met unieke 
toegangscode om een dagkaart voor Atlantis Aquaventure in te wisselen. De aanbieding is 
alleen geldig voor klanten die reizen van Brussel naar Dubai en is niet geldig voor passagiers 
die door Dubai reizen. Het gratis Atlantis Aquaventure & The Lost Chambers-ticket kan 
dagelijks worden gebruikt voor het waterpark dat open is tot zonsondergang en The Lost 
Chambers tot 22.00 uur. 
  

Reizigers vanuit België naar Dubai kunnen ook genieten van de vele andere attracties van de 
levendige stad, waaronder winkels van wereldklasse, iconische gebouwen, beroemde 
stranden, een gevarieerd en multicultureel culinair aanbod, woestijnavonturen en 's werelds 



grootste indoor skipiste. Een van de meest bezochte bestemmingen ter wereld heeft voor 
elk wat wils. 
  

Fly better with Emirates by enjoying an award winning and comfortable travel experience 
across all cabins. All customers across cabin classes have access to over 4,500 channels of 
audio and visual entertainment on Emirates' ice system, from the latest movies to TV shows, 
music and games. As part of the Emirates experience, customers also enjoy complimentary 
beverages and regionally inspired meals, as well as the famed hospitality of the airline's 
multi-cultural cabin crew, including crew from Belgie. Emirates also offers a generous 
baggage allowance of up to 35Kg in Economy Class, 40Kg in Business Class and 50Kg in First 
Class.  
  

Fly Better met Emirates door te genieten van een bekroonde en comfortabele reiservaring in 
alle  
cabines. Alle klanten in cabineklassen hebben toegang tot meer dan 4.500 kanalen voor 
audio- en visueel entertainment op het ice systeem van Emirates; van de nieuwste films tot 
tv-shows, muziek en games. Als onderdeel van de Emirates-ervaring genieten klanten ook 
van gratis drankjes en regionaal geïnspireerde maaltijden, evenals de beroemde gastvrijheid 
van het multiculturele cabinepersoneel, waaronder ook uit België. Emirates biedt ook een 
royale toegestane bagage hoeveelheid van maximaal 35 kg in Economy Class, 40 kg in 
Business Class en 50 kg in First Class. 
                                                                                                                                        
                

Met het Emirates' frequent flyer programme Skywards enables the members to earn and 
spend Skywards Miles when they fly on Emirates, flydubai or partner airlines, or when they 
use the programme's designated hotels, car rentals, financial, leisure and lifestyle partners 
like Dubai Mall and Dubai Duty Free. 
  

Met het bekroonde frequent flyer-programma Skywards van Emirates kunnen de leden 
Skywards Miles verdienen en uitgeven wanneer ze vliegen met Emirates, flydubai of 
partnerluchtvaartmaatschappijen, of wanneer ze gebruik maken van de aangewezen hotels, 
autoverhuurbedrijven, financiële, vrijetijds- en lifestylepartners zoals Dubai Mall en Dubai 
Duty Free. 
  

Ga voor meer informatie over Emirates, inclusief het boeken van vluchten en een volledige 
lijst met de voorwaarden, naar emirates.com, reisbureau of uw plaatselijke Emirates-
verkoopkantoor. 
  

**Voorwaarden zijn van toepassing  

  

Contact : catherine@prexpression.com 
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