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Jak zarezervovat let i hotel najednou?

Plánujete cestu letadlem a delší pobyt na jednom místě? Díky balíčkům LET + HOTEL ušetříte
nejen spoustu času na hledání letů a hotelů na různých portálech, ale také nezaplatíte zbytečně
více a všechno zvládnete v jedné transakci.

S balíčkem Let + Hotel najdete nejlepší ceny letenek a ubytování ve vybrané
destinaci. Intuitivní vyhledávač pomůže rychle a efektivně najít nabídku odpovídající vašim
požadavkům. Zobrazujeme více než milion hotelů prověřených cestovateli z celého světa.

Vyberte si nabídku podle Vašich představ a zamluvte si let i ubytování v sekci LET + HOTEL na
eSky.cz. Postupujte následovně:

Jak na rezervaci balíčku LET+HOTEL

Krok 1: Zadejte informace o své cestě do vyhledávače

Otevřete si záložku LET+HOTEL.
Do vyhledávače zadejte místo odletu, destinaci, termín cesty a počet hostů a pokojů.
Klikněte na tlačítko s lupou.

Krok 2: Přizpůsobte výsledky vyhledávání svým potřebám

Upřesněte lokalizaci pomocí mapy.
Použijte �ltry a upřesněte vaše požadavky týkající se úrovně ubytování (hvězdičky),
hodnocení ostatních hostů, typů ubytování (hotel, apartmán, penzion...).
Lokalita (centrum, blízkost památek, turistické atrakce, doprava v okolí...).
Jídlo v ceně pobytu/bez jídla.
Cena.
Vybavení: internet, klimatizace, parkování apod.).
Třídění: Seřazujte výsledky vyhledávání podle ceny, hodnocení hostů, počtu hvězdiček
nebo vzdálenosti od vybraných míst.

Krok 3: Vyberte tu nejlepší nabídku

Klikněte na „vybrat“ na pravé straně u nabídky.
Sjeďte dolů myší a vyberte požadovaný pokoj.
Vyberte požadovaný let. Při výběru použijte třídění jako v kroku 2.

Krok 4: Vyplňte informace o cestujících a vyberte způsob platby

Zadejte informace o všech cestujících buď manuálně, nebo pomocí přihlášení se na
eSky.cz přes Facebook.
Zadejte informace o sobě.
Vyberte způsob platby.
Zaškrtněte souhlas.
Dokončete rezervaci a proveďte platbu.

Hotovo! Rezervace letu i ubytování byla provedena. Zbývá už jen zabalit to nejnutnější a užít si
pohodové cestování.

Rezervujte lety i hotely na eSky!
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