
 
 
 
Emirates återupptar flyg till Seychellerna – ökar tillgången till destinationer i Indiska 
oceanen i sommar 
 
Emirates meddelar att passagerartrafiken till Seychellerna återupptas från och med den 1 
augusti, i samband med landets återöppning för internationella turister. 
 
Flygen från Dubai till Seychellerna kommer att gå fem gånger i veckan med en Boeing 777-
300ER och innebär att Emirates erbjuder resenärer bekväm tillgång till detta populära 
semestermål i Indiska oceanen samt ger möjligheter för Sverigeresenärerna att åka till 
destinationen.  
 
För att möta kundernas efterfrågan kommer Emirates dessutom att utöka sina flyg till 
Maldiverna från nuvarande fem gånger i veckan till sex gånger i veckan. 
 
För resenärer i Sverige erbjuder Emirates Holidays fantastiska semesterpaket med ett urval 
av utvalda resorter på Seychellerna och Maldiverna. När du bokar en semester i förväg kan 
dessa premiumpaket garanteras med en deposition från 1500 SEK per person och kan 
avbokas utan kostnad upp till 35 dagar före avgång. Teamet på Emirates Holidays kan 
kontaktas via telefon eller online, vilket gör det möjligt för kunderna att planera i förväg och 
njuta av en personlig bokningsupplevelse hemifrån i lugn och ro. 
 
Kunder på semester har också tillgång till On Holiday Service Team som är tillgängliga 24 
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och finns tillgängliga för att hjälpa till med alla frågor 
som kan dyka upp.  
 
Flexibilitet och försäkring:  
I samband med en gradvis återöppning av gränserna under sommaren har Emirates 
reviderat sina bokningsregler för att erbjuda kunderna mer flexibilitet och förtroende för att 
planera sina resor. Kunder vars resplaner störs av COVID-19-relaterade flyg- eller 
resebegränsningar kan helt enkelt hålla fast vid sin biljett som är giltig i 24 månader och 
omboka för att flyga vid ett senare tillfälle; begära resekuponger för att kompensera för 
framtida Emirates-köp, eller begära återbetalning via ett onlineformulär på Emirates 
webbplats eller via sin resebokningsagent. 
 
För närvarande flyger Emirates till över 60 destinationer i sitt nätverk, och underlättar resor 
mellan Amerika, Europa, Afrika, Mellanöstern och Asien och Stilla havet genom en bekväm 
anslutning i Dubai för kunder över hela världen.  
 
Dubai är öppet:  



 
 
 
Resenärer i hela Emirates nätverk kan nu resa till Dubai eftersom staden har öppnat igen för 
affärs- och fritidsbesökare med nya flygresor som skyddar besökarnas och samhällets hälsa 
och säkerhet. För mer information om inträdeskrav för internationella besökare till Dubai, 
besök vänligen: www.emirates.com/flytoDubai 
 
Hälsa och säkerhet först:  
Emirates har genomfört en omfattande uppsättning åtgärder vid varje steg i kundresan för 
att säkerställa säkerheten för sina kunder och anställda på marken och i luften, inklusive 
distribution av komplett hygienutrustning som innehåller masker, handskar, 
handrengöringsmedel och antibakteriella våtservetter till alla kunder. För mer information 
om dessa åtgärder och de tjänster som finns tillgängliga på varje flyg, besök vänligen: 
www.emirates.com/yoursafety 
 
Resebegränsningar:  
Kunderna påminns om att resebegränsningar förblir på plats och resenärer kommer endast 
att accepteras på flygningar om de uppfyller behörighets- och inträdeskriterierna i sina 
destinationsländer. Besök: www.emirates.com/travelrestrictions 
 
Bosatta i Dubai kan kontrollera de senaste resekraven på: www.emirates.com/returntoDubai 
 
Läs mer här  
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Sami Tahir, Spotlight PR 
Telefon: 073-748 17 16 
E-mail: sami.tahir@spotlightpr.se 
 
 
Om Emirates 
Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser och 
utmärkelser för hög kvalitet. 2016 utnämndes Emirates till världens bästa flygbolag av SkyTrax. Emirates flyger 
till 158 destinationer i 84 länder över sex kontinenter. Emirates flyger med 271 wide body-maskiner av typ 
Airbus och Boeing, inklusive 114 av branschens modernaste Airbus A380. Totalt har Emirates en order på 
214 nya flygplan, till ett värde av mer än 100 miljarder US dollar. 
 
 


