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UAE 
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Emirates Airline Dubai Rugby Sevens  
Både dam- och herrlag deltar i den 
internationella rugbyturneringen. Varje 
lag har sju spelare på plan och 
matcherna är 14 minuter långa. Spelet 
är både snabbare och mer spännande 
än ordinarie rugbymatcher då det är 
färre spelare och kortare matcher. 
https://dubairugby7s.com/  

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se  
 
 

3 – 5 december 2015 

 Y    4 150 SEK* 
 

 

 
Dubai Shopping Festival 
För 21-gången är det dags för Dubai 
Shopping Festival i januari. Festivalen 
lockar besökare från hela världen till att 
upptäcka Dubais shoppingutbud till 
bättre priser, njuta av konserter, 
musikaler och sportevent. 
http://www.visitdubai.com/en/discover/fe
stivals/dubai-shopping-festival  

Januari 2016 
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Dubai Show Jumping 2016 
I slutet av januari möts några av 
världens bästa hoppryttare i Dubai. 
Under eventet erbjuds flera barnvänliga 
aktiviteter som ponnyridning och 
pristävlingar.  
http://www.visitdubai.com/en/visiting/at-
a-glance/events-calendar/dubai-show-
jumping-2016 

28 – 30 januari 2016 

!
 

 

 
Dubai Food Festival 2016 
Under Dubai Food Festival lyfts den spännande 
och varierade matkulturen i Dubai fram. Här bor 
över 200 nationaliteter som alla bidrar till att 
utveckla det kulinariska utbudet. 
http://dubaifoodfestival.com/! 
 
 

25 februari – 12 mars 2016 

!
 

!
!
!
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COLOMBO!
SRI LANKA 

 ! CMB !

 

 

 
National Bird Month 
Sri Lanka är hem till över 400 fågelarter, 
med omkring 23 inhemska arter och 200 
invandrar från Indien, Sibirien, 
Skandinavien och västra Europa. Bästa 
tiden för fågelskådning är i slutet av året 
och december har till och med utsetts till 
nationell fågelskådningsmånad av Field 
Ornithology Group of Sri Lanka. Besökare 
kan delta i utflykter till fågelreservat och 
nationalparker för att kolla efter fåglar. 
http://www.srilanka.travel/index.php?route
=event/upcoming&event=60 

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se     

December 2015 
 

 Y    5 990 SEK* 
 
 

 

 
 
World Disability & Rehabilitation 
Conference (WDRC) 
I januari är det dags för den första årliga 
internationella konferensen som fokuserar 
på funktionshinder och rehabilitering. 
Enligt WHO har 1 miljard människor i 
världen ett funktionshinder, av dessa är 
150 miljoner barn under 18 år. WDRC ska 

26 – 28 januari 2016 
 

Asien         ► 



!
bli en plattform där den senaste 
forskningen presenteras, där 
beslutsfattare, personer med 
funktionshinder och deras anhöriga kan 
träffas, utbyta erfarenheter och lära av 
varandra.  
http://disabilityconference.co/2016/  

!
 

 

Sri Lankas nationaldag  
Den 4:e februari firas Sri Lankas 67:e nationaldag. 
Här samlas befolkningen för att fira landets 
självständighet och hylla förfäderna för deras 
inverkan på landet. Alla är välkomna att delta i 
firandet. 
http://www.srilanka.travel/index.php?route=event/
upcoming&event=77 
!

4 februari 2016 
 

!
BANGKOK!
THAILAND 

 ! BKK !

 

 

 
Motor Expo 2015, Bangkok Motor Show  
Sedan början av 1980-talet har Thailands 
International Motor Expo ägt rum i 
Bangkok. Här kan besökarna ta del av de 
senaste trenderna, tekniken och 
bilmodellerna.  http://www.motorexpo.co.th/  

 

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se  
 

2 – 13 december 2015 
 

 Y    5 120 SEK* 

 
Concerts in the Park  
Varje lördag i januari ger Bangkok 
Symphony Orchestra gratis konserter i 
Lumpini Park. Över 2000 personer brukar 
samlas för att lyssna till klassik östasiatisk 
och thailändsk musik, och några välkända 
låtar från filmer eller Broadway brukar ingå 
i repertoaren. 
http://www.worldeventlistings.com/en/bang
kok/events/concerts-in-the-park-e-1184349  

3 – 31 januari 2016 
 

!
!

 
2 februari 2016 
 

Kinesiska nyåret i Thailand 
I februari firas det kinesiska nyåret i 
Bangkok med parader, dansuppträdanden 
och fyrverkerier. Besökare är välkomna att 
fira in nyåret med lokalbefolkningen.  
http://www.worldeventlistings.com/en/bang
kok/events/chinese-new-year-in-thailand-
e-1076998! 

!



!
JAKARTA!
INDONESIEN 

 ! JKT !

 

 

 
Manufacturing Indonesia 2015  
I december samlas över 2 100 utställare 
från 36 länder och 37 000 personer inom 
den globala tillverkningsindustrin för att 
titta på de senaste produkterna och 
tjänsterna. Det är den 26:e gången som 
mässan anordnas. 
http://manufacturingindonesia.com/  

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se     
 
 
 

2 – 5 december 2015 
 

 Y    6 995 SEK* 
!

 
Kinesiska nyåret  
Sedan 2002 är det kinesiska nyåret en 
nationell helgdag i Indonesien. Under 
högtiden minns och hyllar man de nära 
och kära som avlidit.  
http://www.expat.or.id/info/chinesenewyear
.html  

8 februari 2016 
 

   

!
HO CHI MINH CITY 
VIETNAM 

 ! SGN !

 

 

 
Asia International Coffee Conference 
I december genomförs den 21 årliga 
internationella kaffekonferensen i 
Vietnam. Enligt arrangören är det här 
den enda mässan i Asien som fokuserar 
på kaffeindustrin. Här finns tillfälle att 
knyta nya kontakter med beslutsfattare 
och experter inom industrin.   
http://www.asiainternationalcoffee.com/  

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se     
 
 
 
 
 

2 – 4 december 2015 

 Y    5 630 SEK* 
 
 

 

 
 
HCMC Run 
I januari är dags för loppet HCMC Run, 
här kan deltagarna välja mellan tre 
klasser: 5 km, 10 km och 21 km. Loppet 
är öppet för såväl nybörjare som erfarna 
löpare. 
http://hcmcrun.com/index-2.html  

24 januari 2015 
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!
SINGAPORE!
SINGAPORE 

 ! SIN !

 

 

 
ZoukOut  
Dans- och musikfestivalen ZoukOut är en 
av de största strandfesterna i Asien. Över 
50 000 personer besökte festivalen 2014. 
Några av de som uppträder på festivalen är 
Tiesto och svenska dj-duon Axwell & 
Ingrosso.  
http://zoukout.com/2015/  

 
Transfer med Emirates: 
Daglig avgång från Stockholm 
Arlanda Airport  
För bokning och mer information 
besök www.emirates.se     
 
 
 
 
 

11 – 12 december 2015 
 

 Y    5 455 SEK* 
 

 

 
Singapore Airshow 2016 
Singapore Airshow 2016 är den största flyg- 
och försvarsmässan i Asien. Den lockar 
internationella besökare som vill se de 
modernaste systemen och utrustningen, 
tillsammans med den senaste tekniken från 
några av världens ledande flygföretag. 
http://www.singaporeairshow.com/  
 

16 – 21 februari 2016 
 

 

*Samtliga!priser!är!frånpriser,!inklusive!skatt.!Boka!mellan!4!:!9/11!2015,!reseperioden!gäller!mellan!!
14!november!2015!–!23!mars!2016.!För!aktuella!priser!efter!9/11!2015,!vänligen!se!emirates.se.!!
 


