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First Class Business Travels
organiseert van 4 februari t/m 11 februari 2022
i.s.m. Metaalunie Noord
een handelsreis naar

Dubai
In het kader van de Dubai World Expo

HANDELSREIS
De handelsreis naar Dubai is er op gericht om ondernemers een bezoek te laten brengen aan de
Wereldtentoonstelling en kennis te laten maken met de mogelijkheden die Dubai/VAE biedt.

Dubai World EXPO
Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ zetten meer dan 190 landen zichzelf in de
kijker op vlak van duurzaamheid, hernieuwbare energie en mobiliteit. De deelnemende landen laten
je graag zien hoe ze willen bouwen aan de wereld van morgen. Met baanbrekend innovaties,
grensverleggende initiatieven, geestverruimende technologieën in de zoektocht naar nieuwe
oplossingen voor de grootste uitdagingen van onze tijd.

Metaalunie Noord
De metaalunie ziet voor de bedrijven in de metaalsector om kennis op te doen van technologieën
die getoond worden op de wereldtentoonstelling en mogelijkheden kansen die zich in de VAE
aanbieden.

Dubai
Van oktober 2021 t/m april 2022 wordt in Dubai de wereldtentoonstelling georganiseerd onder de
naam ‘Connecting minds, creating the future’
Het programma is o.a.:
• in contact te komen met de mogelijkheden in Dubai
• bijeenkomsten met lokale organisaties
• 2 dagen bezoek aan Dubai World Expo
• uw netwerk uit te breiden

Abu Dhabi
In Abu Dhabi staan twee grote steden: Abu Dhabi en Al Ain. Andere plaatsen in Abu Dhabi zijn
Ruwais, Masdar en Muzayri. De stad Abu Dhabi is de hoofdstad van de Verenigde Arabische
Emiraten.
Het programma is o.a.:
• bezoek aan Masdar city
• bedrijfsbezoek

INFORMATIE BIJEENKOMST VOOR DEELNEMERS
Voor de deelnemers zal er begin 2022 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd betreffende deze
handelsreis

PROGRAMMA (voorlopig)
Dag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

stad
4-feb
5-feb
6-feb
7-feb
8-feb
9-feb
10-feb
11-feb

Dubai
Dubai
Dubai
Dubai
Abu Dhabi
Abu Dhabi

programma
vluchten
vlucht naar Dubai
14.30 - 00.05
Sightseeing
Bezoek World Expo
Bezoek World Expo
Meeting met Consulaat,NBC, kvk Dubai, bedrijfsbezoek
transfer Abu Dhabi, o.a. bezoek aan Masdar City
programma in Abu Dhabi
Vlucht naar Amsterdam
01.55 - 06.40

Het programma wordt aangeboden inclusief:
•
•
•
•
•

Internationaal vliegticket;
overnachtingen incl. ontbijt in 5* hotels;
Mogelijke excursies;
Dag-tot-dag programma;
Fooien;

•
•
•
•
•

Transfers tussen vliegveld en hotel;
Diverse maaltijden;
Nederlandstalige begeleiding;
Algemene bestemmingsinformatie;
Transfer Noord NL-Schiphol v.v.;

Richtprijs voor deze reis is € 4.500 euro excl. btw
Prijs afhankelijk van prijs hotels en vliegticket op moment van boeken

Subsidiemogelijkheden
Deze reis wordt aangemeld bij Internationaal ondernemen en geeft de mogelijkheid om voor een
missievoucher in aanmerking te komen.
•

Missievoucher RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)
Bedrijven kunnen voor deze reis een missievoucher bij de RVO aanvragen waarmee kosten
tot maximaal € 1.500,00 kunnen worden vergoed. Voor meer informatie kunt u contact met
ons opnemen, of kijken op de website van de RVO,
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/missievouchers-sib

Aanmelden
Heeft u interesse in een uitbreiding en verdieping van uw kennis en netwerk in Dubai? Wij nodigen u
van harte uit om deel te nemen aan deze handelsreis. Voor aanmelding of meer informatie kunt u
contact opnemen met:
Gert Bakker
First Class Business Travels
+31 (0) 654213290

info@firstclassbusinesstravels.nl
www.firstclassbusinesstravels.nl

Na de aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen om met u de diverse
onderdelen van de reis met u door te nemen.

Sluiting inschrijfdatum
De inschrijfdatum voor deelname aan de handelsreis sluit hij op 15 Oktober, na deze datum
kan deelname en prijs in deze brochure niet worden gegarandeerd.

Reis
Indien u speciale wensen heeft kan de reis geheel op maat voor u samengesteld worden.

