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Vlieg met Emirates naar Dubai en bezoek op één plek  

de hele wereld met een gratis Expo Pass 
 

• Aanbod met toegevoegde waarde voor reizigers die Dubai bezoeken en de langverwachte 
Wereldtentoonstelling willen meemaken 

• Veilig en stressvrij reizen naar de levendige en kosmopolitische stad van de VAE in het 'Jaar ‘50  
• VAE Inwoners die een terugreis naar Dubai plannen tijdens de Expo-periode komen in aanmerking voor 

de aanbieding 
 
Dubai, 9 augustus 2021 – Emirates, de Premier Partner en officiële airline van Expo 2020 Dubai, heeft een 
exclusief aanbod gelanceerd om de World Expo te beleven, het grootste evenement in de regio. 
 
Emirates-klanten die Dubai bezoeken en door Dubai reizen, op elk moment tijdens het langverwachte mega-
evenement dat loopt van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022, komen in aanmerking voor een gratis Emirates Expo 
Day Pass voor elk bij Emirates geboekt vliegticket. 
 
De speciale aanbieding is geldig op alle retourtickets met een vlucht naar of door Dubai, voor reisdata tussen 1 
oktober 2021 en 31 maart 2022*. De aanbieding is van toepassing op tickets gekocht in First Class, Business Class 
en Economy Class en geldt voor tickets geboekt via Emirates voor vluchten op flydubai en klanten die overal op 
het wereldwijde netwerk van Emirates reizen met een overstaptijd van ten minste zes uur in Dubai. Houders van 
een enkele reis vliegticket waarvan de reis buiten de VAE begint, hebben recht op de gratis Expo Day Pass als ze 
naar Dubai reizen of verder naar andere bestemmingen als de minimale overstaptijd wordt gehaald. 
 
Om de deal nog aantrekkelijker te maken, geldt de speciale aanbieding met toegevoegde waarde voor alle 
tariefsoorten, waaronder Special, Saver, Flex en Flex Plus. Ga voor meer informatie over deze promotie naar de 
speciale aanbiedingspagina. 
 
Of u Dubai nu alleen verkent, als gezin of opnieuw familie en vrienden bezoekt, er is nooit een beter moment 
geweest om naar Dubai te gaan dan nu. Behalve dat Dubai in het epicentrum is van het grootste thema-
evenement dat belooft de wereld naar één bestemming te brengen, kunnen bezoekers van Dubai gedurende de 
periode van zes maanden een scala aan activiteiten en speciale aanbiedingen verwachten om het gouden 
jubileum van de VAE te vieren, ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de oprichting van het land. 
 
Het goede nieuws eindigt hier niet. Reizigers met aankomende reisplannen en die al in VAE zijn, inclusief VAE 
inwoners, zullen blij zijn te horen dat ze ook in aanmerking komen voor een gratis Expo Day Pass, zolang hun 
reisschema een terugreis naar Dubai omvat gedurende de periode van zes maanden dat valt samen met Expo. 
 
Als Premier Partner en officiële airline van Expo 2020 Dubai zal Emirates binnenkort verschillende pakketten 
met Expo-thema lanceren, zodat de wereldwijde klanten kunnen genieten het 182-daagse evenement en 
ervaren wat de gaststad Dubai te bieden heeft. 
 
Expo 2020 Dubai  
wordt de eerste Wereldtentoonstelling die ooit wordt gehouden in de regio Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië 
(MEASA). Met het thema Connecting Minds, Creating the Future, wil Expo 2020 Dubai mensen inspireren door 
de beste voorbeelden van innovatie en samenwerking van over de hele wereld te laten zien, door middel van 
duurzaamheid, mobiliteit en kansen. 
 
Het bruisende programma van de zes maanden durende spectaculaire show zit boordevol ervaringen voor alle 
leeftijden en interesses, waaronder een rijk aanbod van themaweken, entertainment en edutainment, terwijl 
kunst- en cultuurliefhebbers, fijnproevers en technologiefanaten kunnen genieten van tentoonstellingen, 
workshops, optredens, liveshows en meer. Architectuurliefhebbers worden tijdens Expo 2020 omringd door 
inspirerende ontwerpen. Bezoekers kunnen langskomen in hun nationale paviljoen voor een voorproefje van 
thuis, de 190 andere landenpaviljoens om andere culturen en onderscheidend aanbod te ervaren, of  
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verschillende thematische en speciale paviljoens om een glimp op te vangen van de toekomst en de innovaties 
die het verschil maken in de wereld van morgen. 
 
Emirates Pavilion 
Liefhebbers van reizen en luchtvaart kunnen een bezoek brengen aan het speciale paviljoen van Emirates om de 
toekomst van de commerciële luchtvaart te ervaren in het honderdjarige jaar 2071 van de VAE. In het midden 
van dit onmisbare paviljoen kunnen bezoekers een meeslepende ervaring verwachten die een kijkje in de 
toekomst zal geven van vliegtuigcabineontwerp, hoe de vliegervaring opnieuw wordt gedefinieerd, evenals 
opkomende lichtgewicht materialen en technologieën die de vliegprestaties en het brandstofverbruik zullen 
verbeteren voor een duurzame toekomst. Bezoekers mogen ook de kans niet missen om een vliegtuig te 
ontwerpen en interactieve tentoonstellingen te bekijken die de principes van vliegen introduceren. 
 
Belgium Pavilion 
Het Belgisch Paviljoen Alles in harmonie - De 'Groene Boog' toont Belgische industriële, technologische en 
wetenschappelijke knowhow, die de 'belgitude' weerspiegelt, een mix tussen Latijnse romantiek in de kunst en 
Angelsaksische technische precisie in de industrie. 
• Tentoonstelling van 500 m², een kijkje in de toekomst van Belgische mobiliteitstechnologieën en innovaties 
• Een brasserie en afhaalkiosk voor uw fix van Belgische specialiteiten in een luxe en gezellig kader 
• Een dakterras met een loungegedeelte waar u kunt genieten van de zonsondergang en het uitzicht 
 
Dubai: sinds het velig hervatten van de toeristische activiteiten in juli 2020, blijft Dubai een van 's werelds 
populairste vakantiebestemmingen, vooral tijdens het winterseizoen. De stad staat open voor internationale 
zakenreizigers en vakantiegangers. Van zonovergoten stranden en erfgoedactiviteiten tot gastvrijheid en 
uitzonderlijke recreatiefaciliteiten, Dubai biedt een verscheidenheid aan ervaringen van wereldklasse. Het was 
een van 's werelds eerste steden die een Safe Travels-stempel kreeg van de World Travel and Tourism Council 
(WTTC) - die de uitgebreide en effectieve maatregelen van Dubai onderschrijft om de gezondheid en veiligheid 
van gasten te waarborgen. 
 
Terwijl internationale grenzen heropenen en reisbeperkingen versoepelen, blijft Emirates het netwerk veilig en 
duurzaam uitbreiden. De airline heeft de passagiersdiensten naar meer dan 120 bestemmingen hervat en heeft 
bijna 90% van haar pre-pandemische netwerk hersteld. Emirates-klanten kunnen genieten van handige en 
naadloze verbindingen met Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië-Pacific via Dubai. 
 

Gezondheid en welzijn: De gezondheid en het welzijn van de passagiers is topprioriteit. Emirates heeft een 
uitgebreide reeks veiligheidsmaatregelen ingevoerd bij elk onderdeel van de reis. De airline heeft onlangs ook 
contactloze technologie geïntroduceerd en haar digitale verificatiemogelijkheden opgeschaald om reizigers 
deze zomer nog meer mogelijkheden te bieden om de IATA Travel Pass te gebruiken. 

Reisverzekering: Emirates blijft met innovatieve producten en diensten die inspelen op de behoeften van 
reizigers toonaangevend in de branche. De recente initiatieven op het gebied van klantenservice omvatten 
genereuze en flexibele boekingsvoorwaarden, een uitbreiding van de multi-risk verzekeringsdekking en loyale 
klanten kunnen hun miles en tier-status behouden. 

Klanten worden aangemoedigd om de meest recente reisbeperkingen van de overheid in hun land van 
herkomst te controleren en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de reisvereisten van hun eindbestemming. 

Ga voor meer informatie over toegangseisen voor internationale bezoekers aan Dubai naar: 
https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/ 
 
*Voorwaarden van toepassing 
 
 
Voor meer informatie, waaronder het boeken van vluchten en een volledige lijst met algemene voorwaarden, 
wordt klanten aangeraden contact op te nemen met hun reisagent of naar www.emirates.com te gaan. 
 


