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De hele wereld op één plek.  
En wij brengen u ernaartoe.

Expo 2020 Dubai ontvangt 173 dagen lang gasten uit 
alle uithoeken van de wereld. Elke dag brengt een nieuwe, 
onvergetelijke ervaring met zich mee. Het is het moment en de 
plek om te creëren, innoveren en samen te werken. 

Deze ervaring is perfect voor bedrijven die hun klanten of 
medewerkers willen verrassen met een interactieve en leerrijke 
incentive of teambuilding. Mis het grootste evenement ter wereld 
niet en laat u inspireren door het potentieel van de toekomst.

CONNECTING MINDS,  
CREATING THE FUTURE 
De wereld van morgen



luchthaven  
en hotel  
transfers

toegangstickets
wereldexpo

in elke  
hotelcategorie

persoonlijk 
onthaal en 

reisgids

Expo 2020 Dubai – travel package

Omnia Travel heeft een waaier van verschillende, op maat gemaakte 
pakketten uitgewerkt. Hierdoor bieden wij u de unieke gelegenheid 
om - samen met uw klanten en medewerkers - dit buiten gewone event 
bij te wonen.

Dag 1: privé transfer van luchthaven naar hotel
Dag 2: bezoek aan Dubai met gids (1/2e dag)
Dag 3: bezoek wereldexpo inclusief transfers 
Dag 4:  vrije dag of optionele uitstap naar keuze &  

transfer naar luchthaven en vertrek naar Brussel

Zie wereldexpo.omniatravel.be voor meer details.

Mogelijke vertrekdata:

Rechtstreekse vluchten in economy en business class   

Vertrek** Terugreis

09/11/2020 12/11/2020

15/11/2020 18/11/2020

17/01/2021 20/01/2021

24/01/2021 27/01/2021

28/02/2021 03/03/2021

29/03/2021 01/04/2021

Onze travel experts kunnen elk aspect van uw trip personaliseren. 
Geen enkele combinatie is onmogelijk. Zo beleeft u zeker een uniek 
bezoek aan Dubai en de wereldexpo.

 Programma kan afwijken afhankelijk van de gekozen luchtvaartmaatschappij.
* Minimum aantal deelnemers 40. Indien het aantal deelnemers lager ligt, dan werken wij 

uiteraard met veel plezier een gepersonaliseerd voorstel uit.
** Alternatieve data is mogelijk op aanvraag en afhankelijk van de beschikbaarheid. 

Economy class:  
vanaf € 1.950/pp*

 
Business class:  

vanaf € 3.790/pp*



Overtuigd van deze business trip? 
Neem dan contact op met onze Business Development 
Manager Sabine. Samen met het team begeleidt ze uw 
incentive tot in de puntjes. Meer travel packages vindt u 
op wereldexpo.omniatravel.be 

SABINE LOOTS

Business Development Manager
sabine.loots@omniatravel.be
T +32 16 24 38 31
M  +32 470 89 46 40

Volg ons op             

Beleef Wereldexpo 2020 met 
Omnia Travel
Zoom in op de toekomst. Al ruim 45 jaar 
lang staat Omnia Travel voor buitengewone 
service. Met ons gepassioneerd team doen 
we er alles aan om u de meest zorgeloze 
reiservaring te geven. 


