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Vlieg voordelig naar de Seychellen, Malediven  
of Mauritius met Emirates 

 
Ontsnap aan de kou en volg de zon met dit ongelooflijke aanbod 

naar fantastische bestemmingen in de Indische Oceaan 
 
Brussel, 03 oktober 2021 – Emirates, 's werelds grootste internationale airline, heeft een geweldig 
aanbod gelanceerd voor vakantiegangers die een reis naar de Seychellen, de Malediven en Mauritius 
plannen. Alle Emirates-klanten kunnen gebruikmaken van speciale begeleidende tarieven* vanaf 639 
in Economy Class en vanaf 2939  in Business Class naar de eilanden in de Indische Oceaan voor 
boekingen van meer dan 2 personen. 
 
Emirates-passagiers kunnen profiteren van de promotie door hun vlucht te boeken op emirates.com 
van 4 oktober tot 16 oktober 2021 in Economy Class en Business Class reizen tot 30 juni 2022. De 
aanbieding is ook beschikbaar via deelnemende reisbureaus. 
 
Daarnaast verhoogt Emirates ook de flexibiliteit aan boord met een uniek aanbod voor Regular seat 
selectie. 
 
Regular seat selectie voor 1 euro 
Emirates-klanten kunnen ook genieten van Regular seat-selectie tegen een speciale prijs van 1 euro 
per seat als ze economy class-vluchten naar de eilanden in de Indische Oceaan boeken op 
emirates.com. Dus of u nu de voorkeur geeft aan de stoel bij het raam voor het beste uitzicht of de 
stoel aan het gangpad voor maximale flexibiliteit, dit aanbod zorgt ervoor dat reizigers de tijd aan 
boord van Emirates precies zo besteden als ze willen. Deze aanbieding, voor maximaal vier passagiers, 
is enkel beschikbaar op emirates.com en moet geboekt worden voordat de reservering van Emirates-
vluchten op emirates.com is voltooid, en tot 4 dagen voorafgaand aan de eerste heenvlucht. De 
aanbieding is geldig voor Economy Special- en Saver-tarieven van Europa naar de Seychellen, de 
Malediven en Mauritius. 
 
De Malediven 
Met 1.200 eilanden over een lengte van 541 mijl en slechts één resort per eiland, zijn de Malediven 
perfect om afstand te kunnen houden tijdens uw vakantie. Vakantiegangers kunnen genieten van 
zonnebaden op witte stranden en snorkelen in de turquoise zee – en nog specialer: met een verblijf 
in een van de beroemde bungalows boven het water. Informatie over toegangseisen voor reizen naar 
de Malediven vindt u via deze link.  
 
Emirates biedt momenteel 21 wekelijkse vluchten naar de Malediven aan met een Boeing 777-300ER. 
 
De Seychellen 
Een bezoek aan de Seychellen betekent groene bergen, drukke markten en perfecte 
ansichtkaartstranden. De prachtige eilandengroep heeft de grenzen weer geopend en verwelkomt 
bezoekers van over de hele wereld, ongeacht hun vaccinatiestatus. Informatie over toegangseisen 
voor reizen naar de Seychellen vindt u via deze link. 
  
Emirates vliegt momenteel dagelijks naar de Seychellen met een Boeing 777-300ER. 
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Mauritius 
Van het bruisende Grand Baie in het noorden tot de ontspannende, met bomen omzoomde strook St. 
Félix in het zuiden, Mauritius is een van de beste plekken ter wereld voor een strandvakantie. 
 
Alle vakantiegangers, ongeacht hun leeftijd, die naar de zandstranden van Mauritius reizen, moeten 
een negatief COVID 19 PCR-testcertificaat overleggen voor een test die binnen 72 uur vanaf het laatste 
punt van inscheping wordt afgenomen. 
 
Informatie over toegangseisen voor reizen naar Mauritius vindt u via deze link. 
 
Emirates vliegt momenteel dagelijks naar Mauritius met een Airbus A380-800. 
 
Reizen met Emirates 
Nu de reisbeperkingen versoepelen, heeft Emirates veilig de activiteiten naar meer dan 120 
bestemmingen binnen haar wereldwijde netwerk hervat en voert momenteel 10 vluchten uit van 
Brussel naar Dubai. Dubai, de hub van de airline, was een van de eerste bestemmingen die de Safe 
Travel-goedkeuring kreeg van de World Travel and Tourism Council (WTTC), waarmee de uitgebreide 
en effectieve maatregelen werden toegekend om de gezondheid en veiligheid van de gasten te 
waarborgen. 
 
Stressvrij reizen 
De gezondheid en het welzijn van passagiers blijft topprioriteit en daarom heeft Emirates een 
uitgebreide reeks veiligheidsmaatregelen ingevoerd. De airline bouwt ook voort op het aanbod van 
contactloze technologie en heeft de digitale verificatiemogelijkheden opgeschaald om reizigers nog 
meer mogelijkheden te bieden om de IATA Travel Pass te gebruiken. 
 
Emirates blijft toonaangevend met innovatieve producten en diensten die tegemoetkomen aan de 
behoeften van reizigers in deze dynamische tijd. De airline 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. 
 
Reizigers worden aangemoedigd om de nieuwste reisrichtlijnen van de overheid te controleren en 
ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de reisvereisten van de eindbestemming. Voor meer informatie 
over toelatingseisen voor internationale bezoekers en inwoners die terugkeren naar Dubai, bezoek: 
https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/ 
 
Opmerkingen voor de redactie: 
 
*Tarieven zijn per persoon 
 
Seizoensgebonden / Blackout-data zijn van toepassing 
 
Vooraf aankoop van 7 dagen 
 


