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Emirates biedt nog meer redenen om  
Dubai en Expo 2020 te bezoeken 

 

De wereldwijde campagne van de airline is bedoeld om verschillende reizigers aan te spreken 
met op maat gemaakte promoties verspreid over de komende maanden 

 
Dubai, VAE, 10 september 2021 – Emirates, de Premier Partner en Officiële Airline van Expo 2020 
Dubai heeft een nieuw initiatief gelanceerd in het kader van de wereldwijde campagne om de 
bestemming Dubai dit winterseizoen bij een breed publiek te promoten.  
 
Emirates’ Early Bird Expo 2020 Dubai-deal die deze week wereldwijd gelanceerd werd, stelt reizigers 
in staat om tot 20% op tarieven naar Dubai te besparen, wanneer de vluchten vroeg geboekt worden. 
 
Adnan Kazim, Chief Commercial Officer van Emirates zei: “Dubai heeft echt voor elk wat wils en deze 
winter, als onze thuisstad Expo 2020 organiseert, zal het aanbod aan attracties voor bezoekers, 
waaronder verschillende once-in-a-lifetime ervaringen, toenemen." 
 
Hij voegde hier aan toe: “Als Dubai’s thuisairline lanceert Emirates een reeks initiatieven om het voor 
reizigers nog aantrekkelijker te maken om hun bezoek te plannen en Dubai te ervaren. Vorige maand 
hebben we aangekondigd dat we een gratis Expo Day Pass zullen geven aan elke Emirates-klant die 
tijdens de Expo-periode naar Dubai reist, en we hebben een innovatief 'mijl per minuut'-aanbod 
geïntroduceerd voor onze Skywards-leden. Vandaag lanceren we een vroegboekkorting op vluchten 
naar Dubai in alle markten. In de komende weken zijn we van plan om aanbiedingen op maat voor 
gezinnen uit te rollen, een speciale Expo-editie van ons populaire 'My Emirates Pass'-product, een 
feestelijke aanbieding voor het 50-jarig jubileum van de VAE en meer, dus houd ons in de gaten."  
 
Of u nu Dubai alleen, als gezin of met familie en vrienden verkent, er is nooit een betere tijd geweest 
dan dit winterseizoen om Dubai te bezoeken. De huidige speciale aanbiedingen van Emirates zijn 
onder meer: 
 

• Early bird discount: Deze speciale aanbieding is geldig op alle retourtickets die geboekt zijn 
met Dubai als eindbestemming voor reisdata tussen 26 september 2021 en 31 maart 2022. 
Het is van toepassing op boekingen gemaakt van 9-30 september / en reisdata 26 sept 2021 
tot 31 maart 2022 via Emirates.com, via Emirates callcenter of verkooppunten, of via een 
reisbureau. De aanbieding is van toepassing op Emirates Business- en Economy-basistarieven; 
op Saver, Flex, Flex+ tariefmerken.* 

 

• Free Emirates Expo Day Pass: Emirates-klanten die Dubai bezoeken of via Dubai reizen tijdens 
het langverwachte mega-evenement Expo 2020, komen in aanmerking voor een gratis 
Emirates Expo-dagpas voor elk bij de airline geboekt vliegticket. Ga voor meer informatie over 
deze promotie naar de speciale aanbiedingspagina. 
 

• Earn a mile a minute in Dubai: Emirates-klanten kunnen tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 
2022 1 Skywards mijl voor elke minuut die ze besteden in Dubai verdienen. Bestaande en 
nieuwe Emirates Skywards-leden die zich vóór 31 maart 2022 aanmelden voor het 
programma, kunnen gebruikmaken van de aanbieding op Emirates.com, en sparen tot 5.000 
Miles. De aanbieding is van toepassing op alle Emirates vliegtickets die zijn gekocht tussen 1 
augustus 2021 en 31 maart 2022, voor vluchten tijdens Expo 2020 Dubai. Door Emirates op 
de markt gebrachte, door flydubai uitgevoerde vluchten met een Emirates (EK)-vluchtnummer 
zijn ook inbegrepen in het aanbod. 
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Terwijl de internationale grenzen heropenen en de reisbeperkingen versoepelen, heeft Emirates de 
passagiersdiensten naar meer dan 120 bestemmingen hervat en voert het momenteel 
zevenwekelijkse passagiersvluchten van Brussel naar Dubai uit. 
 
Verken Dubai met Emirates  
Dubai is in juli 2020 voor internationale zakenreizigers en vakantiegangers veilig heropend, en het 
blijft een van 's werelds populairste vakantiebestemmingen. Van zonovergoten stranden en 
erfgoedactiviteiten tot gastvrijheid en recreatiefaciliteiten van wereldklasse, Dubai biedt een 
verscheidenheid aan ervaringen. 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. 
 
Expo 2020 Dubai 
Dubai zal de wereld tussen oktober 2021 en maart 2022 voor Expo 2020 ontvangen. Met het thema 
Connecting Minds, Creating the Future, wil Expo 2020 Dubai mensen inspireren door de beste 
voorbeelden van samenwerking, innovatie en samenwerking van over de hele wereld te tonen. 
 
Expo 2020 Dubai is de eerste Wereldtentoonstelling die ooit is georganiseerd in de regio Midden-
Oosten, Afrika en Zuid-Azië (MEASA). Het zes maanden durende programma zit boordevol ervaringen 
voor alle leeftijden en interesses, waaronder een rijk aanbod van themaweken, entertainment en 
edutainment. Liefhebbers van kunst en cultuur, maar ook liefhebbers van eten en technologie kunnen 
tentoonstellingen, workshops, optredens, liveshows en meer ontdekken. Bezoekers kunnen ook 
langskomen bij hun nationale paviljoen voor een voorproefje van thuis of de 190 andere 
landenpaviljoens ervaren. Liefhebbers van architectuur kunnen zich verheugen op het 
onderdompelen in de vele inspirerende ontwerpen op de Expo 2020-site, terwijl degenen die 
geïnteresseerd zijn in toekomstige innovaties die een verschil maken in de wereld van morgen, kunnen 
de verschillende thematische en speciale paviljoens bekijken. 
 
Reizen met Emirates 
Gezondheid en welzijn: Om de gezondheid en het welzijn van passagiers als topprioriteit te behouden, 
heeft Emirates een uitgebreide reeks veiligheidsmaatregelen geïntroduceerd. De 
luchtvaartmaatschappij heeft onlangs ook contactloze technologie geïntroduceerd en haar digitale 
verificatiemogelijkheden opgeschaald om klanten deze zomer nog meer mogelijkheden te bieden om 
de IATA Travel Pass te gebruiken. 
 
Reisverzekering: Emirates blijft toonaangevend met innovatieve producten en diensten die 
tegemoetkomen aan de behoeften van reizigers in een dynamische tijd. De luchtvaartmaatschappij 
heeft initiatieven op het gebied van klantenservice verder ontwikkeld met een nog royaler en 
flexibeler boekingsbeleid, een uitbreiding van de multi-risk verzekeringsdekking en het helpen van 
loyale klanten om hun Miles en Tier-status te behouden. 
 
Customers are encouraged to check the latest government travel restrictions in their country of origin 
and ensure they meet the travel requirements of their final destination. For more information on entry 
requirements for international visitors to Dubai visit: 
https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/ 
 
Reizigers worden verzocht 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  
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eindbestemming. Ga voor meer informatie over toegangseisen voor internationale bezoekers aan 
Dubai naar: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/ 
 
 

-Einde- 
 
Opmerkingen voor de redactie:  
Early Bird Expo 2020 Dubai deal: 
* * Voorwaarden zijn van toepassing 
 
De verkoopperiode sluit op 30 september 2021 om 23.59 uur GST. De reisperiode moet liggen tussen 
26 september 2021 en 31 maart 2022 [voltooiingsdatum van de reis]. 
 
De “Economy Special” classe is uitgesloten. Tussenstop: Niet van toepassing. De aanbieding is niet 
van toepassing op tickets met korting in de reisbranche of tickets met korting voor groepen. Alle 
tarieven en vluchten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. 
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