Bokningsinstruktion:
1.
Tryck på texten ”Viktig
inform…”, då öppnas ett
nytt fönster med
information. Läs noga
igenom informationen
om av-/hemresedatum.
2.
Dra mus pekaren över ”I
paketpriset ingår”, då
visas vad som ingår i
detta paket. Alla
tilläggs- och
uppgraderingskostnader
kommer automatiskt att
räknas ut när ni gjort era
val.
3.
Välj antalet resenärer
som vill boka denna
paketresa.
4.
Tryck på almanacks
symbolerna för att
bestämma era av/hemresedatum. Detta
bekräftas genom att
datumet ändras under
”avresa” och ”hemresa”.
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5.
Tryck på hotellnamnet
för att få se bilder, karta,
priser extra nätter och
faktatext.
6.
Tryck på ”välj” knappen
för att göra ert hotellval.
Detta bekräftas genom
att den röda texten ”välj
hotell” byts mot blå text
med ert hotellval och en
bock efter.

7.
Välj antalet rum som ni
avser att boka.
8.
Gör fördelning av hur
många personer som
skall bo i varje rum.
Under ”Tillägg/Avdrag”
kommer de tillägg och
uppgraderingar ni gör
att markeras med rött
och även kostnaden för
dessa att visas. Det går
till på samma sätt för
biljett och flygplats.
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9.
Tryck på biljettkategorin
för att få se bilder, karta
och faktatext om
arenan. Här kan ni se
var på arenan ni sitter
för de olika
biljettkategorierna.
10.
Tryck på ”välj” knappen
för att göra ert
biljettkategorival. Detta
bekräftas genom att den
röda texten ”välj biljett”
byts mot blå text med
ert biljettval och en bock
efter.
11.
Tryck på flygplatsen för
att få se bild och
faktatext om flygplatsen.
12.
Tryck på ”välj” knappen
för att göra ert
flygplatsval. Detta
bekräftas genom att den
röda texten ”välj
flygplats” byts mot blå
text med ert flygplatsval
och en bock efter.
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13.
Nu har alla val gjorts och
total priset för er resa
inklusive tillägg och
uppgraderingar
presenteras i rött.
14.
Tryck på ”vidare”
knappen för att komma
till ”Personlig
information” sidan. Här
fylls de uppgifter i som
vi behöver för att kunna
slutföra bokningen.
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