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Πώς να κάνετε κράτηση για πτήση και ξενοδοχείο σε μία
συναλλαγή;

Σχεδιάζετε ένα ταξίδι, το οποίο περιλαμβάνει και διαμονή; Χάρη στα πακέτα Πτήση + Ξενοδοχείο
θα εξοικονομήσετε πολύ χρόνο στην αναζήτηση πτήσης και καταλύματος, θα αποφύγετε την
υπερχρέωση και θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή για την πτήση και τη διαμονή σε μία
συναλλαγή.

Το πακέτο Πτήση+Ξενοδοχείο σάς δίνει τη δυνατότητα να βρείτε τις καλύτερες προσφορές σε
πτήσεις και ξενοδοχεία για τον προορισμό και τη χρονική περίοδο της επιλογής σας. Η
διαισθητική μηχανή αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσαρμόσετε γρήγορα την προσφορά
στις δικές σας ανάγκες. Έχετε πρόσβαση σε 1,1 εκατομμύριο καταλύματα με αξιολογήσεις από
άλλους ταξιδιώτες για να επιλέξετε την καλύτερη προσφορά για εσάς. Για να κάνετε κράτηση
για πτήση και κατάλυμα, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο Πτήση + Ξενοδοχείο στην ιστοσελίδα της
eSky.pl και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Πώς να κάνετε κράτηση για πτήση και ξενοδοχείο με το πακέτο
Πτήση+Ξενοδοχείο;

Βήμα 1. Εισαγωγή των πληροφοριών του ταξιδιού σας στη
μηχανή αναζήτησης.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο Πτήση+Ξενοδοχείο.
Στη μηχανή αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας, εισαγάγετε την τοποθεσία
αναχώρησης και προορισμού, τις ημερομηνίες του ταξιδιού και τον αριθμό επισκεπτών
με τον αριθμό δωματίων.
Κάντε κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».

Βήμα 2. Προσαρμογή των αποτελεσμάτων αναζήτησης στις
προτιμήσεις σας.

Αναζήτηση με τοποθεσία. Κάντε κλικ στον χάρτη που βρίσκεται αριστερά από τα
αποτελέσματα αναζήτησης για να βρείτε ένα κατάλυμα στην επιλεγμένη τοποθεσία.
Αναζήτηση με φίλτρα. Στο πεδίο των φίλτρων που βρίσκεται αριστερά από τα
αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να καθορίσετε:

την κατηγορία του καταλύματος (από ένα έως πέντε αστέρια),
τις αξιολογήσεις των επισκεπτών (από έναν έως πέντε βαθμούς),
τον τύπο του καταλύματος (ξενοδοχείο, διαμέρισμα, οικογενειακή πανσιόν
κ.λπ.),
τα πλησιέστερα σημεία ενδιαφέροντος (κέντρο της πόλης, μνημεία, αξιοθέατα,
σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς),
τον αριθμό γευμάτων που περιλαμβάνονται στην τιμή,
την τιμή,
τις απαιτούμενες παροχές του καταλύματος (πρόσβαση στο διαδίκτυο,
κλιματισμός, χώρος στάθμευσης κ.λπ.).

Αναζήτηση με ταξινόμηση. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στην κορυφή της σελίδας για να
ταξινομήσετε τα αποτελέσματα σύμφωνα με:

την τιμή,
τις αξιολογήσεις επισκεπτών,
τον αριθμό αστεριών,
την απόσταση από επιλεγμένα σημεία.
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Βήμα 3. Επιλογή της καλύτερης προσφοράς.

Κάντε κλικ στο κουμπί «επιλογή» δίπλα σε μία από τις προσφορές στα αποτελέσματα
της αναζήτησης.
Περιηγηθείτε στη σελίδα της προσφοράς και επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα δωμάτια.
Επιλέξτε την πτήση που επιθυμείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ταξινόμηση,
όπως στο βήμα 2.

Βήμα 4. Συμπλήρωση των στοιχείων των επιβατών και επιλογή
μεθόδου πληρωμής.

Συμπληρώστε τα στοιχεία των επιβατών στα αντίστοιχα πεδία. Μπορείτε να τα
πληκτρολογήσετε ή να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην eSky ή στο Facebook.
Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας του ατόμου που κάνει την κράτηση.
Επιλέξτε μέθοδο πληρωμής.
Επιλέξτε το πεδίο συναίνεσης.
Ολοκληρώστε την κράτηση και την πληρωμή.

Είστε έτοιμοι! Η κράτησή σας για πτήση και ξενοδοχείο έχει ολοκληρωθεί. Το μόνο που μένει
είναι να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας και να απολαύσετε ένα ταξίδι χωρίς άγχος! Βρείτε πτήση
και ξενοδοχείο σε ένα πακέτο στην eSky!

 

Έχει αυτό το άρθρο τις πληροφορίες που ψάχνατε;  Ναι  | Όχι


