Emirates återupptar flygningar till Moskva från och med den 11 september
Emirates globala nätverk utökas till 85 destinationer i september
Emirates meddelar att passagerartrafiken till Moskva återupptas med två flygningar i veckan
från och med den 11 september.
Återupptagandet av flygningar till Moskva utökar flygbolagets nätverk till 26 destinationer i
Europa och erbjuder Emirates globala kunder fler resealternativ till Europa samt kunder i
Ryssland förnyade förbindelser till Mellanöstern, Asien och Afrika via Dubai.
Emirates har gradvis återupptagit sin nätverksanslutning och har arbetat nära internationella
och lokala myndigheter för att på ett ansvarsfullt sätt återuppta passageraroperationer och
möta efterfrågan på resan, samtidigt som hälsa och säkerhet för kunderna, besättning och
samhällen alltid prioriteras. Tillägget av Moskva utökar Emirates globala nätverk till 85
städer i september.
Flygen till Moskva kommer att gå från Dubai två gånger i veckan - på fredagar och lördagar.
På fredagar avgår Emirates-flyg EK 133 Dubai kl. 10:10 och anländer till Moskva kl. 14:25
lokal tid. Återresan, EK 134, avgår Moskva kl. 17.35 och anländer till Dubai kl. 23.35 lokal tid.
På lördagar avgår Emirates-flyg EK 131 Dubai kl. 16.15 och anländer till Moskva kl. 20.30
lokal tid. Återresan, EK 132, avgår från Moskva kl. 23.20 och anländer till Dubai kl. 05.30
lokal tid, följande dag.
Flygningarna går med Emirates Boeing 777-300ER och kan bokas på emirates.com eller via
resebyråer. Resenärer kan också njuta av förbättrad anslutning via Emirates codesharepartner i Ryssland, S7 Airlines - vilket ger större tillgång till en rad regionala destinationer.
Kunder kan stanna till eller resa till Dubai eftersom staden har öppnats för internationella
affärs- och fritidsbesökare. För att säkerställa hälsa och trygghet för resenärer, besökare och
samhället är COVID-19 PCR-tester obligatoriska för alla in- och transitpassagerare som
anländer till Dubai (och Förenade Arabemiraten), inklusive UAE-medborgare, invånare och
turister, oavsett vilket land de kommer från.
Flexibilitet och försäkran: Emirates bokningspolicy erbjuder kunderna flexibilitet och
försäkran vid planeringen av sina resor. Kunder som köper en Emirates-biljett senast den 30
september 2020 för resor före den 30 november 2020 kan ta del av generösa
ombokningsvillkor och alternativ om de blir tvungna att ändra sina resplaner på grund av

oväntade flyg- eller resebegränsningar i samband med COVID-19, eller när de bokar en Flexeller Flex plus-biljett. Mer information här.
Gratis och global täckning för COVID-19-relaterade kostnader: Kunder kan nu resa tryggt
eftersom Emirates har åtagit sig att täcka COVID-19-relaterade medicinska kostnader, utan
kostnad, om de skulle få diagnosen COVID-19 under sin resa medan de är borta hemifrån.
Detta skydd gäller omedelbart för kunder som flyger på Emirates till och med den 31 oktober
2020 (den första flygningen ska slutföras före eller den 31 oktober 2020) och är giltig i 31
dagar från det ögonblick att de flyger den första delen av sin resa. Detta innebär att
Emirates-kunder kan fortsätta att dra nytta av den extra försäkringen av skyddet, även om
de reser vidare till en annan stad efter att ha anlänt till deras Emirates-destination. För mer
information, besök: www.emirates.com/COVID19assistance.
Hälsa och trygghet: Emirates har genomfört en omfattande uppsättning åtgärder i varje steg
på kundresan för att säkerställa tryggheten för sina kunder och anställda på marken och i
luften, inklusive distribution av gratis hygienpaket som innehåller masker, handskar,
handdesinfektionsmedel och antibakteriella torkdukar till alla kunder. För mer information
om dessa åtgärder och de tjänster som finns tillgängliga för varje flygning, besök:
www.emirates.com/yoursafety.
Turistinträde: För mer information om inträdeskrav för internationella besökare till Dubai,
besök: www.emirates.com/flytoDubai.
Invånare i Dubai kan kontrollera de senaste resekraven på:
www.emirates.com/returntoDubai.

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 85 destinationer 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.

