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Vlieg met Emirates naar Dubai en bespaar 25% op tarieven  
met een gloednieuw aanbod 

 

 
 

Emirates-passagiers die voor het eerst terugkeren naar of een bezoek brengen aan Dubai  
kunnen profiteren van deze exclusieve aanbieding wanneer ze samen boeken,  

voor reizen tussen nu en 30 april 2022 
 
Brussels, 24 januari 2022 – Emirates, 's werelds grootste internationale airline, heeft een nieuw aanbod 
gelanceerd voor passagiers die Dubai met vrienden en familie bezoeken, bij reservaties vóór 6 februari 
2022. 
 
Twee of meer passagiers die tussen 24 januari 2022 en 30 april 2022 naar Dubai reizen, kunnen 25% 
op de tarieven besparen wanneer ze samen reizen. Deze speciale aanbieding is geldig voor twee of 
meer reizigers die tussen 24 januari 2022 en 6 februari 2022 een terugreis boeken via emirates.com/be 
naar Dubai in Economy of Business Class met hetzelfde boekingsnummer. Het aanbod is ook 
beschikbaar via reis- en call centre agenten. 
 
Beleef Dubai met Emirates 
Naast deze exclusieve nieuwe aanbieding zijn er nog veel meer manieren om op uw uitje in Dubai te 
besparen met Emirates en te profiteren van de ongelooflijke winterzon, stranden, buiten dineren en 
evenementen, waaronder:  

• Gratis Emirates Expo Pass: het is een geweldige tijd om naar Dubai te reizen met het 
langverwachte mega-evenement Expo 2020 dat tot 31 maart 2022 plaatsvindt. Emirates-
klanten die Dubai tijdens de laatste twee maanden van de Expo 2020 bezoeken of via Dubai 
reizen, komen in aanmerking om een gratis Emirates Expo Pass te ontvangen voor elk 
vliegticket dat bij de airline geboekt is. Ga voor meer informatie over deze promotie naar de 
speciale aanbiedingspagina 
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• My Emirates Pass – Expo Editie: Klanten die tot 31 maart 2022 naar of via Dubai reizen, kunnen 
de stad verkennen met My Emirates Pass Expo 2020 Dubai. Geniet van exclusieve kortingen en 
voordelen bij meer dan 500 winkels, restaurants en recreatieve attracties door simpelweg hun 
Emirates-instapkaart te tonen. 
  

• Earn a Mile a Minute in Dubai: Emirates-klanten kunnen tot 31 maart 2022 1 Skywards mijl 
verdienen voor elke minuut die ze besteden in Dubai. Bestaande en nieuwe Emirates Skywards-
leden die zich vóór 31 maart 2022 aanmelden voor het programma, kunnen profiteren van de 
aanbieding Mile A Minute en verdienen tot 5.000 Skywards mijlen. De aanbieding is van 
toepassing op alle Emirates vliegtickets die voor 31 maart 2022, voor reizen tijdens Expo 2020 
Dubai. Door Emirates op de markt gebrachte, flydubai vluchten met een Emirates (EK)-
vluchtnummer zijn ook inbegrepen in het aanbod. 
 

 
Bezoek Dubai met vrienden & familie 
Of u nu op zoek bent naar een citytrip, een strandvakantie, een ontspannen verblijf of een unieke 
woestijnervaring, er is voor ieder wat wils bij een bezoek aan Dubai. 
 
Dubai blijft een van 's werelds meest populaire vakantiebestemmingen, vooral tijdens het 
winterseizoen, en bezoekers kunnen kiezen uit een scala aan hotels om te verblijven voor alle 
budgetten, evenals opwindende entertainment-, eet- en winkelmogelijkheden voor alle leeftijden.  
Van zonovergoten stranden en erfgoedactiviteiten tot gastvrijheid en recreatiefaciliteiten van 
wereldklasse, Dubai biedt een verscheidenheid aan ervaringen van wereldklasse. 
 
As international borders reopen and travel restrictions ease, Emirates has resumed passenger services 
to over 120 destinations and currently operates 12 weekly passenger flights from Brussels to Dubai. 
Terwijl de internationale grenzen weer opengaan en de reisbeperkingen versoepelen, heeft Emirates 
de passagiersvluchten naar meer dan 120 bestemmingen hervat en voert het momenteel 12 wekelijkse 
passagiersvluchten tussen Brussel en Dubai uit. 
 
Beleef Dubai met Dubai Experience  
In juli 2020 opende Dubai veilig voor internationale zakenreizigers en vakantiegangers. Het blijft een 
van 's werelds populairste vakantiebestemmingen. Van zonovergoten stranden en erfgoedactiviteiten 
tot gastvrijheid en recreatiefaciliteiten, Dubai biedt een verscheidenheid aan ervaringen van 
wereldklasse. Het was een van 's werelds eerste steden die een Safe Travels-label van de World Travel 
and Tourism Council (WTTC) kreeg- de label benadrukt de uitgebreide en effectieve maatregelen van 
Dubai om de gezondheid en veiligheid van gasten te waarborgen.  
 
Klanten kunnen met Dubai Experience hun eigen reis samenstellen; van hotels tot Expo-thema 
arrangementen. 
 
Bezoek Dubai with Emirates Holidays  
Klanten kunnen hun vakantie naar Dubai en andere arrangementen met een Expo-thema via Emirates 
Holidays boeken. 
 
Het toegewijde 24/7 On Holiday Service-team van Emirates Holidays staat klaar om vakantiegangers 
tijdens hun reis van dienst te zijn. 
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Reizen met Emirates 
De gezondheid en het welzijn van de passagiers is topprioriteit, en Emirates heeft een uitgebreide reeks 
veiligheidsmaatregelen tijdens de reis ingevoerd. De airline bouwt ook voort op het aanbod van 
contactloze technologie en heeft de digitale verificatiemogelijkheden opgeschaald om klanten nog 
meer mogelijkheden te bieden om de IATA Travel Pass te gebruiken.  
 
Emirates continues to lead the industry with innovative products and services that address traveller 
needs during a dynamic time. The airline has taken its customer care initiatives further with even more 
generous and flexible booking policies, its covid-19 medical travel insurance, and helping loyal 
customers retain their miles and tier status. 
 
Emirates blijft toonaangevend in de reiswereld met innovatieve producten en diensten die 
tegemoetkomen aan de behoeften van reizigers in een dynamische tijd. De airline heeft initiatieven op 
gebied van klantenservice verder ontwikkeld met een nog genereuzer en flexibeler boekingsbeleid, een 
covid-19 reisverzekering en het helpen van loyale klanten om hun miles- en niveaustatus te behouden. 
 
Klanten worden aangemoedigd om de nieuwste reisrichtlijnen van de overheid te controleren en 
ervoor te zorgen dat ze aan de reisvereisten van hun eindbestemming voldoen. Ga voor meer 
informatie over toegangsvereisten voor internationale bezoekers en inwoners die terugkeren naar 
Dubai naar:https://www.emirates.com/uk/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/  
 

-EINDE- 
 
Opmerkingen voor de redactie: 
* Volwassen passagiers (12 jaar en ouder) krijgen 25% korting op de gepubliceerde basistarieven, indien 
vergezeld van een tweede (of meer) volwassene(n). Elke volwassene krijgt 25% korting op het 
gepubliceerde basistarief. Aanbieding geldig voor maximaal 9 passagiers in één boekingsreferentie. 

 
Emirates-tickets zijn te allen tijde onderhevig aan beschikbaarheid en Emirates-vervoersvoorwaarden 
en toepasselijke ticketvoorwaarden zoals uiteengezet op de Emirates-website. 
  
Over Emirates 
Emirates is de grootste airline voor internationale passagiers en voert momenteel 12 vluchten per week 
tussen Brussel en Dubai. De dagelijkse non-stop Boeing 777-300 vluchten tussen Brussel en Dubai 
zorgen voor een verbinding met tal van bestemmingen in het Midden-Oosten en Azië. Het is de enige 
airline die rechtstreeks van Brussel naar Dubai vliegt en een eersteklas service biedt naar het Midden-
Oosten. Aan boord van de moderne en efficiënte vliegtuigvloot biedt Emirates meer dan 4500 kanalen 
met entertainment en bekroond comfort en service, geleverd door vriendelijk en internationaal 
cabinepersoneel. Op de grond brengt Emirates jaarlijks miljoenen mensen samen via andere 
activiteiten, waaronder Emirates Holidays, de marketingafdeling voor bestemmingen en touroperator 
Arabian Adventures. 

Emirates is ook uitgeroepen tot 'World's Leading Economy Class', 'Airline Rewards Programme' en 
'Airline Lounge - Business Class' tijdens de World Travel Awards 2020; 'World's Best First Class' bij de 
2020 Tripadvisor Travellers' Choice Awards voor airlines; 'Best Wi-Fi and Best Food & Beverage' en 'Best 
Entertainment' awards op de APEX Passenger Choice Awards 2020; 'Winnaar van de categorie Midden-
Oosten-regio' bij Flight Global's Airline Business Decade of Excellence Awards 2020; 'Best Inflight 
Entertainment' bij de Business Traveller Awards 2020; 'Best Airline' voor 2020 bij The Sun Travel Awards 
en de 'Best Long-Haul Airline' bij The Times en The Sunday Times Travel Awards. 
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