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Velg

"Ny reise”.



Velg fanen

“Hotell” høyst

oppe på siden. 



Hvor skal du?

Angi en plass, 

adresse, 

bedriftsnavn

eller konkret

hotell/

hotellkjede.



Velg dato for 

inn- og ut-

check.



Bestiller du ofte reise til samme 

desitinasjon?

Til høyre finner du listen med 

dine siste reiser.

Velg “Kopiere” for å bestille

reise til samme destinasjon

igjen. (NB: husk korrekt dato)



Velg “Søk”.



Søke-

resultatene 

viser hotell-

alternativer 

basert på 

bedriftens 

reisepolicy og 

preferanser.



Søkeresultatet

vises både som

en liste og en

kartvisning.



Endre 

søkeområdet 

ved å flytte 

kartvisningen 

og klikke på søk 

i det valgte 

området.



Begrens 

søkeresultatene 

dine med filter-

funksjonene.

Søkeresultatet 

oppdateres 

automatisk når 

du velger et 

filter.



Velg hotellet du 

vil bestille.



Se totale

kostnader og

avstand til ditt

angitte reisemål.

Klikk på "Detaljer" 

for 

kontaktinformasjo

n og andre

detaljer om 

hotellet.



Les mer om 

bestillings-

betingelser som 

pris, skatter og 

avbestillingsregler.



Hvis det er flere 

romtyper 

tilgjengelig, kan 

du finne dem 

under "Endre rom 

/ pris".



Legg hotellet til

reiseruten din ved

å klikke på "Velg

hotell".



Klikk på et av 

ikonene til høyre 

for å legge til flere 

segmenter i 

reiseruten din 

(f.eks. Fly, leiebil 

osv.).



... eller legg til ved 

å klikke på et av 

bildene nederst på 

siden.



Angrer du på valg 

av hotell?

Hvis du vil se 

søkeresultatene 

igjen og velge et 

annet hotell, 

klikker du på 

"Endre hotell".



Hvis du er fornøyd 

med valget ditt og 

ønsker å fullføre 

bookingen, klikker 

du "Bestill".



Takk for din oppmerksomhet


