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Jak zarezerwować lot i hotel w jednej transakcji?

Planujesz podróż samolotem i dłuższy pobyt w miejscu docelowym? Dzięki pakietom Lot+Hotel
oszczędzisz czas na szukaniu lotu i noclegu, unikniesz przepłacania oraz zapłacisz za przelot i
pobyt w jednej transakcji.

Pakiet Lot+Hotel umożliwia ci wyszukanie najlepszych ofert lotów i noclegów w wybranym
miejscu i terminie. Intuicyjna wyszukiwarka pomoże ci szybko dopasować ofertę do twoich
wymagań. Masz do dyspozycji ponad 1,3 mln miejsc zakwaterowania sprawdzonych przez
podróżników.

Sprawdź, która oferta będzie dla ciebie najlepsza. Aby zarezerwować lot i nocleg, wystarczy, że
odwiedzisz stronę Lot+Hotel w serwisie eSky.pl i będziesz postępował zgodnie z poniższą
instrukcją.

Jak zarezerwować lot i hotel w pakiecie Lot+Hotel?

Krok 1. Wprowadź informacje o twojej podróży do
wyszukiwarki.

Wejdź na stronę Lot+Hotel.
W wyszukiwarkę na górze strony wpisz miejsce wylotu i miejsce docelowe, termin
podróży oraz liczbę gości razem z liczbą pokoi.
Kliknij „Szukaj”.

Krok 2. Dostosuj wyniki wyszukiwania do swoich preferencji.

Wyszukiwanie po lokalizacji. Kliknij mapę po lewej stronie wyników wyszukiwania i
znajdź miejsce noclegowe w wybranym miejscu.
Wyszukiwanie za pomocą �ltrów. W obszarze �ltrowania po lewej stronie wyników
wyszukiwania określ:

standard noclegu (od jednej do pięciu gwiazdek),
ocenę gości (od jednego do pięciu punktów),
rodzaj budynku (hotel, apartament, pensjonat itp.),
obiekty w pobliżu (centrum miasta, zabytki, atrakcje, przystanki komunikacji
miejskiej),
ilość posiłków wliczonych w cenę,
cenę,
wymagane udogodnienia w miejscu zakwaterowania (dostęp do Internetu,
klimatyzacja, parking itp.).

Wyszukiwanie przez sortowanie. Użyj przycisków w górnej części strony, aby sortować
wyniki według:

popularności,
ceny,
ocen gości,
liczby gwiazdek,
odległości od wybranych punktów.

Krok 3. Wybierz najlepszą ofertę.

Kliknij „wybierz” przy jednej z ofert w głównych wynikach wyszukiwania.
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Przewiń stronę obiektu w dół i wybierz jeden z dostępnych pokoi.
Wybierz lot, który będzie dla ciebie najlepszy. Przy wyborze możesz skorzystać z
sortowania, podobnie jak w kroku 2.

Krok 4. Uzupełnij dane pasażerów i wybierz sposób płatności.

Wpisz dane pasażerów w wyznaczonym miejscu. Możesz to zrobić ręcznie lub logując się
na swoje konto eSky bądź na Facebooku.
Podaj dane kontaktowe osoby rezerwującej.
Wybierz sposób płatności.
Zaznacz zgody.
Zarezerwuj i zapłać.

Gotowe – twój lot i nocleg są zarezerwowane. Spakuj walizki i ciesz się bezstresową podróżą!

Znajdź i zarezerwuj swój lot oraz hotel w eSky!

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie
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