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ONTWERPPROGRAMMA  

Zaterdag 5 februari 2022 
 
reisdag Vlucht Brussel – Dubai 

BRU-DXB EK0184 – 14:55-00:25  
 

Time difference: +3h 

 Transfer naar hotel Sofitel Dubai The Obelisk 
 

 

 
Zondag 6 februari 2022 
 
 Site visits /store visit tour  
 In aanwezigheid van interieurarchitecten, 

designers, aankopers retail 
 

 

 
Maandag 7 februari 
 
 Bezoek paviljoen  
 ½ dag actie Belexpo met creatief, 

interactief event, met focus op Belgisch 
design & interieur 

 

 
Dinsdag 8 februari 
 
 Aansluiting Building Leisure Building 

Conferentie (optioneel en betalend +/- 
3.500 AED), met high-level seminarie en 
netwerkmomenten 

Om een idee te hebben wat deze 
conferentie zal inhouden, zie 
https://buildingleisurebuildings.ae/exclusive-
experiences/exclusive-experience-global-
conference/ 
Deze conferentie ging door op 23/11 en heeft 
hetzelfde programma 
 

 
Woensdag 9 februari 
 
Reisdag  Check out hotel + transfer luchthaven  
 Vlucht Dubai – Brussel  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuildingleisurebuildings.ae%2Fexclusive-experiences%2Fexclusive-experience-global-conference%2F&data=04%7C01%7Cconny.dekeukeleire%40fitagency.be%7Cd41955f2d9324b84599b08d9bfdbfed7%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637751773870146868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9qMZ7v8ALPu102EcBs2bleGK1eRV%2BDqwVHEtyg77YYg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuildingleisurebuildings.ae%2Fexclusive-experiences%2Fexclusive-experience-global-conference%2F&data=04%7C01%7Cconny.dekeukeleire%40fitagency.be%7Cd41955f2d9324b84599b08d9bfdbfed7%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637751773870146868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9qMZ7v8ALPu102EcBs2bleGK1eRV%2BDqwVHEtyg77YYg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbuildingleisurebuildings.ae%2Fexclusive-experiences%2Fexclusive-experience-global-conference%2F&data=04%7C01%7Cconny.dekeukeleire%40fitagency.be%7Cd41955f2d9324b84599b08d9bfdbfed7%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637751773870146868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9qMZ7v8ALPu102EcBs2bleGK1eRV%2BDqwVHEtyg77YYg%3D&reserved=0
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DXB-BRU EK0183 – 08:30-12:45 
 

 

PRAKTISCHE ZAKEN 

Algemeen 
 
COVID19 maatregelen – zal later nog aangevuld worden 
 
Reisdocumenten 
 
Om te reizen naar de VAE heeft u een internationaal paspoort nodig, nog zes maanden geldig vanaf de 
datum van vertrek uit de VAE. 
 
Betalen in VAE 
 
De plaatselijke munt is de dirham (AED). De meeste kredietkaarten worden overal aanvaard (behalve in taxi's). 
Geld kan gewisseld worden op de luchthaven, in hotels en wisselkantoren of afgehaald worden aan 
bankautomaten. 
 
Transport van de luchthaven naar het centrum 
 
Groepstransport 
Voor de deelnemers aan de missie die de vluchten gekozen hebben die we voorgesteld hebben, zal 
groepstransport geregeld worden.  
 
Voorgestelde groepsvlucht: 
 
Vluchten met EMIRATES – ZELF TE BOEKEN 
Vertrek 5 februari – BRU-DXB – EK0184 – 14:55-00:25 
Terug 9 februari – DXB-BRU – EK0183 – 08:30-12:45 
 
Bij andere aankomst- en vertrektijden: 
De luchthaven van Dubai ligt op een vijftal kilometer van het centrum. Een taxi is de makkelijkste optie. 
Reken op een rit van een tiental minuten die AED 50 of een kleine € 15). Taxi's aanvaarden in de meeste 
gevallen geen kredietkaarten. 
 
Hotel 
Het gekozen hotel is SOFITEL DUBAI THE OBELISK - 235€/nacht   
 
 Het hotel kan (vrijblijvend) geboekt worden bij het reisbureau FCM. Van zodra u bij ons bent 
ingeschreven, ontvangt u het boekingsformulier van FCM. 
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Telefoonnummers  
Frederic Deprez - +32 477 38 20 13 
Kris Put: +971 50 558 76 24 
Kantoor Dubai: +971 4 546 87 11 
 
Flanders Investment & Trade – Dubai 
Trade Center 1 - Nassima Tower - 13th Floor - Office 1303 A 
Sheikh Zayed Road 
PO Box 9477 
 

FINANCIËLE STEUN 

 
Reis- en verblijfkosten voor de groepszakenreis zijn ten laste van uw bedrijf, maar FIT kan hiervoor onder 
bepaalde voorwaarden wel financiële steun geven.  
Voor meer informatie: www.flanderstrade.be – rubriek “Subsidies” - dienst subsidies 
(subsidies@fitagency.be – T: 02/504 88 20).  
 
BELANGRIJK: U moet uw subsidieaanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek online indienen. Verlies 
dit niet uit het oog, want deze deadline wordt heel strikt toegepast. De aanvraag voor een subsidie staat 
los van de behandeling van uw inschrijvingsdossier voor de missie. U moet dus zelf het initiatief voor de 
subsidie-aanvraag nemen en de online aanvraagprocedure doorlopen.  
 
Nieuw ! 
 
U moet inloggen op het subsidieplatform met uw elektronische identiteitskaart (eID). 
• U moet ook de nodige rechten hebben om in naam van uw onderneming subsidies aan te vragen en te 
beheren.  
• Tip: Zorg dat u kan inloggen met elektronische identiteitskaart (eID)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
http://www.flanderstrade.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidies-voor-prospectie-zakenreis-buiten-europa
mailto:subsidies@fitagency.be
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/belangrijke-berichten-omtrent-onze-subsidies
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