
Informasjon om reiser til Dubai desember 2020 

 

  

Ansiktsmasker og sosial avstand 

 

I Dubai er det påbudt å gå med maske på alle offentlige steder, inkludert på 

Emirates’ flyvninger. Barn under seks år som har problemer med å ha på masker 

er unntatt. Du kan ta av deg masken når du sitter på en restaurant eller kafe. 

Sosial avstand er også praktisert over hele byen, inkludert på kollektivtransport. 

Dubai er en by med god plass i utgangspunktet, så dette er som regel ikke noe 

problem å overholde. 

 

Hoteller, kjøpesentre og innendørs lokaler 

 

Hoteller i Dubai, inkludert JW Marriot Marquis, bruker kontaktløs innsjekk og alle 

rom er ekstra godt rengjort for gjestenes sikkerhet. Alle innendørs lokaler, 

inkludert kjøpesentre, har påkrevd temperatur-sjekk ved inngangene. Det er også 

utstrakt bruk av digitale sikkerhetsrutiner som kontaktløse menyer på 

restauranter. 

 

Utendørsaktiviteter 

 

Dubai er et mekka for de som vil søke litt spenning. Alle utendørs- og 

sports-aktiviteter operer innenfor sikkerhetsrutiner og gjeldende protokoller. 

Dette inkluderer helikopter-turer, turer i varmluftsballong, ørkensafari, camping i 

ørkenen, Dhow-cruise, kajakkturer og mer. Alle sportsaktiviteter som kan 



gjennomføres individuelt eller med 5 mennesker eller mindre er gjenopptatt. For 

eksempel hoppe i fallskjerm, leie vannscooter, båter og sykler. 

 

Dubais strender er åpne og sikre i forhold til sosial avstand. Global Village åpnet 

også 25. oktober for sin 25. sesong, med sikkerhetsrutiner på plass.  

Les mer HER  

 

Fleksibilitet: Emirates booking-regler gir reisende fleksibilitet når de planlegger sin 

reise. Kunder som bestiller en Emirates-billett på eller før 31. mars 2021 kan 

benytte seg av generøse ombooking-regler og -valg hvis de må endre sine 

reiseplaner. Kunder kan endre reisedato eller utvide gyldigheten på billetten inntil 

to år.  

 

Gratis, global dekning for COVID-19 relaterte kostnader: Kunder av Emirates kan 

nå reise med litt lavere skuldre. Flyselskapet er først ute med å tilby en 

omfattende reiseforsikring og dekning for flere scenarioer i forbindelse med 

COVID-19. Denne forsikringen er inkludert i alle flybilletter kjøpt fra og med 1. 

desember 2020, uten ekstra kostnad for kundene. Forsikringen, som en vanlig 

reiseforsikring, dekker også personlige ulykker under reisen, vintersportskader, 

om du mister personlige eiendeler eller om reisen blir endret på grunn av 

uventede hendelser i flytrafikken eller om reiseråd endrer seg.  

Flere detaljer om denne omfattende reiseforsikringen finner du HER.  

 

Helse og sikkerhet: Emirates har innført omfattende tiltak i hvert eneste steg av 

sine kunders reiser for å sikre både reisende og ansatte på bakken og i luften. 

Dette inkluderer gratis hygiene-kit med masker, hansker, håndsprit og 

antibakterielle våtservietter til alle reisende.  

https://www.visitdubai.com/en/coronavirus-advisory
http://www.emirates.com/COVID19assistance


Mer informasjon om disse tiltakene og tjenestene som er tilgjengelig på alle 

flyvninger finner du HER  

 

http://www.emirates.com/yoursafety

