
Brugervejledning 
Vi anbefaler at I udskriver brugervejledningen. 

Når søgningen er påbegyndt, så skal I klikke på menuerne: Suche, Reiseziel og 
Hotelauswahl for at styre rundt.  

 

For at komme tilbage fra ”fase 5” (Buchung/Prisberegningen) skal I trykke tilbage  

( ) øverst i jeres skærmbillede. 

Vi har lavet en kort brugervejledning, som gerne skulle gøre det nemmere for jer at finde den 

rejse, der opfylder jeres forventninger. I skal først udfylde et skærmbillede med "de vigtigste" 
informationer om jer og jeres ønsker til rejsen. 

 



Udfyld følgende: 

 At I vil flyve fra f.eks. Hamburg (Abflughafen).  
 Tidligste afrejsedag (Frühester Hinflug).  
 Seneste hjemkomstdag (Spätester Rückflug).  
 Rejselængde (Reisedauer) f.eks. 1 uge/woche. 

(VIGTIG) 

Hvis I vil rejse i 1 uge, så skal der helst være min. 9 dage mellem: Tidligste afrejsedag 

(Frühester Hinflug) og Seneste hjemkomstdag (Spätester Rückflug). Hvis I kun har 

7 dage mellem: Tidligste afrejsedag (Frühester Hinflug) og Seneste hjemkomstdag 

(Spätester Rückflug), så SKAL I rejse på den angivne afrejsedag. Hvis der ikke er 

ledige rejser den pågældende rejsedag, så vises resultat: Ingen ledige rejser. Der er 

måske ledige rejser dagen før eller dagen efter; derfor skal der helst være min. 9 dages 

forskel.  
 Rejseselskab (Veranstalter), udfyldes normalt ikke.  
 Antal voksne og alder for hvert barn. (Reisende und Kinder)  

 

Udfyld eventuelt også: 

 Rejsedestination (Reiseziel)  
 Hvilken værelsetype (dobbeltværelse eller apartment/lejlighed).  
 Hvilken forplejning I ønsker (Verpflegung).  
 Søg eventuelt efter et bestemt hotel.  
 At hotellet skal være børnevenligt (Speziel für Kinder).  
 At hotellet skal ligge direkte ved stranden (Direkte Strandlage).  

Tryk herefter på: Angebote finden. 

Vær opmærksom på, at der søges på alle afgrænsninger. Dvs. at hvis blot én af 
afgræsningerne ikke kan opfyldes, så får I følgende besked: 

 



Når alle afgrænsninger kan opfyldes får I et lignende skærmbillede:  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Vælg rejsemål (f.eks. Mallorca). I ser nu en hoteloversigt med hoteller, der opfylder jeres 
afgrænsninger: 

 

Anbefaling: Vælg kun hoteller, hvor tallet ud for den grønne linie er 4.7 eller 

større.  I eksemplet med Iberostar Alcudia Park er tallet 5.2 samt en videreanbefaling på 91.7 
% ud af 484 tilbagemeldinger.  

Ved en talværdi på 4.7 plejer videreanbefalingen at være ca. 80 %. Vi har erfaring for, at en 

lavere talværdi end 4.7 giver en ferie med flere minusser end plusser. I må meget gerne 

kontakte os, hvis I ønsker at booke et hotel med en talværdi under 4.7, så vi i fællesskab kan 

afklare, hvad det er gæsterne er utilfredse med. Hvis talværdien er under 4.0, så er hotellet en 
”katastrofe”.   

 



Tryk på prisen til højre. De forskellige rejsebureauers priser bliver nu vist. Vær opmærksom 

på, at hoteloversigten på et tidspunkt skifter til alternative hoteller, som delvist opfylder de 
ønsker I har (Alternative Reiseangebote). 

 

 

 

Lille ”prisfælde”: Værd opmærksom på, at når børn rejser med, så er den 

umiddelbart billigst (f.eks. TROPO til EUR 451 pr. person/voksen) ikke altid den billigste pga. 

børnerabatter. Som eksemplet nu vil vise, så er Neckermann Reisen til EUR 704 pr. 

person/voksen billigere pga. børnerabatter. 

Priseksemplerne for TROPO og Neckermann Reisen vil nu blive vist (tryk på Prüfen for at få 
den samlede pris beregnet): 



TROPO, EUR 451: (næsten ingen børnerabatter) 

 

Neckermann Reisen, EUR 704: (store børnerabatter) 

 

Neckermann Reisen er i eksemplet EUR 128 billigere !!! 

 

 

 



Tryk på: Hotelinfos for at se billeder og læse hotelbeskrivelsen: 

 

Hotelbeskrivelsen står nedenfor billedet fra hotellet (se ovenfor). 

 

 

 



Hvis I klikker på Hotelbewertung, så kan I få meget værdifuld viden om hotellet. I kan bl.a. 
se, hvad andre gæster synes om hotellet, samt se billeder, som gæsterne har taget af hotellet. 

 

Hvis I ønsker et hotel med All inclusive, så er talværdien for ”Essen & Trinken” meget 

vigtig. Talværdien skal helst være mindst 4,7 (hos Iberostar Alcudia Park er talværdien 5,3). 

Ved en talværdi på 4,7, så er all inclusive generelt bestået/ok. Hvis talværdien er højere end 

5,0, så er madkvaliten, -variationen og drikkevarerne af høj standard. Hvis talværdien for 

”Essen & Trinken” er under 4.0, så er all inclusive en ”katastrofe”.   

Hvis I klikker på: Gäste-Fotos, så kan I se billeder, som gæsterne har taget af hotellet. Nogle 

gæster har meget fokus på det negative (ødelagte stikkontakter, manglende vedligehold 
m.m.) og andre har fokus på det positive (flot værelse, udsigten til havet m.m.).  

 

 

 

 

 

 

 



Bookning 

 

Tryk på prüfen, for at se rejsens totalpris. NB: Husk at checke totalprisen for flere 

rejseselskaber. Tit er det således, at de selskaber der har de dyreste priser pr. voksen, er 

dem der giver de største børnerabatter. Totalprisen kan derfor godt være billigere hos disse 

selskaber. I ovenstående eksempel er Neckermann Reisen (EUR 704) billigere end TROPO 
(EUR 451). 

 

 

 

 



"Rejsedatabasen" opdateres én gang dagligt, så det kan ske, at I får 

følgende "ausgebucht-meddelelse" vist, efter at I har trykket på Prüfen: 

 

NB: Som oftest er det flysæderne der er blevet udsolgt, så hvis en bestemt afrejsedato er 

udsolgt for ét hotel på f.eks. Mallorca, så er afrejsedatoen normalt også udsolgt for de øvrige 
hoteller på Mallorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvis I vælger at foretage en bestilling (Fase 5), så vil skærmbilledet så således ud: 

Hvis I ikke vil bestille, så skal I klikke på  (øverst i jeres skærmbillede) for at komme 
tilbage til fase 4 (Reisetermin). 

 

 

 

Check eventuelt også planlagte flytider (Voraussichtliche Flugdaten). Disse er dog 

kun vejledende, også kan ændres af flyselskabet. I Tyskland er ud- og hjemrejsedagen en 



rejsedag; dvs. at rejseselskabet bestemmer, hvornår I skal flyve. Hvis I f.eks. booker en rejse 

med afrejse morgen og hjemrejse om eftermiddagen, så har rejseselskabet lov til (uden 

kompensation til jer) at ændre flyvetiderne til afrejse aften og hjemrejse om morgenen. Ca. 

10 % af alle flyvetider ændres. Nogle ændres få timer (1-2 timer) og ca. 2 % ændres 8-12 

timer. I får ingen kompensation herfor og I kan ej heller gratis annullere pga. ændrede 
flyvetider. 

Når I har fundet den rejse I ønsker at bestille, så venligst udfyld alle nødvendige 
personoplysninger. 

   

Husk at Name er efternavn, og at efternavn udfyldes før fornavn (Vorname). Vorname er 
fornavn og mellemnavn. 

I må meget gerne skrive 0045 foran jeres telefonnummer. 

 

 



Vedrørende forsikringer. De færreste gæster køber en tysk rejseforsikring, fordi en dansk 

rejseforsikring (f.eks. købt hos det forsikringsselskab, hvor I har en indboforsikring) dækker på 

samme vilkår; uanset om afrejse sker fra Billund eller Hamborg. Kravet er, at rejsen 

påbegyndes i Danmark. Jeres rejse påbegyndes, så snart I forlader jeres bopæl. Det svarer til 
en kør-selv-ferie, hvor I stopper i Hamborg for at flyve den sidste del af rejsen.     

 



 

Når I klikker på KOSTENPFLICHTIG BUCHEN, så forpligter I jer til at købe rejsen til den pris, 

så vises, når I har trykket på Prüfen. Der er INGEN gratis fortrydelsesret.  

Vi anbefaler at I læser rejseselskabet forretningsbetingelser (beskriver f.eks. betingelser for 

afbestilling). Mht. betaling anbefaler vi, at vælge: Ich zahle bequem per Kreditkarte, fordi 

så hæver rejseselskabet selv betalingen, når beløbet forfalder (normalt skal betales 20-40 % 

ved rejses bestilling og restbeløbet 30 dage før afrejse). I kan maksimalt betale EUR 2.600 

med et visakort. Hvis der er længere end 45 dage til afrejse, så kan I betale EUR 3.250 med 

et visakort. Hvis beløbet er højere end ovenfor nævnt, så skal I enten betale med et 

Mastercard eller en bankoverførsel.  

 



Desværre tilbyder ikke alle rejseselskaber, at I kan betale med f.eks. Visa. I bliver så nødt til 

at betale via bankoverførsel (Banküberweisung). Normalt modtager I i løbet af en uge en 

rejsebekræftelse/faktura, hvori bankoplysningerne (nogle IBAN- og BIC.numre) står. 

Forhør evt. jeres bank om, hvordan I foretager overførsel til en udenlandsk bankkonto; 

alternativt kan I bede banken om at betale beløbet. Dette tager de normalt et gebyr for 
(forvent et gebyr omkring kr. 200,- for denne service). 

NB: Vi viser udelukkende rejserne for de tyske rejseselskaber; dvs. vi sælger ikke i eget 

navn. Betaling sker ikke til os, men derimod direkte til rejseselskabet eller til formidleren: 

travianet GmbH. Vi kan ikke drages til ansvar, hvis tvister opstår eller rejseselskabet eller 

travianet GmbH går konkurs. I Tyskland er der et pakkerejsedirektiv (§ 651k BGB), som 
ligner den danske ordning (rejsegarantifonden). 

Hvis I oplever "problemer" med selve søgningen eller udfyldelse af personoplysninger og 

betaling, så er I meget velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysningerne står på forsiden af 

hjemmesiden. 


