
Quick-guide til VR Travel online booking

CYTRIC



Log ind på VR Travel’s online booking system Amadeus Cytric

Link til systemet, brugernavn og password kan du bestille hos support@vejle-rejser.dk

Bemærk, at du kan 
skifte sprog her…



Din personlige rejseportal

Adgang til din 
profil og logout

Adgang til 
Rejsebestiller portal 
for at bestille rejser 
for andre

Se dine 
bestilte 
rejser her

Klik på et af ikonerne for at bestille 
enten en flyrejse, et hotelophold 
eller en billeje



Rejsebestillerportalen

Klik på de rejsende du 
vil tilføje i din 
rejsebestilling

Adgang til din 
personlige rejseportal

Her kan du se hvem du er i 
gang med at bestille rejser til

Søg på den eller de rejsende du vil 
tilføje (max. 9)

Tilføje en rejsende 
uden profil



Bestille en flyrejse

Klik for at søge 
flyrejser

Angiv udrejse- og 
hjemrejsedato

Angiv hvorfra 
og hvortil du 
skal flyve

Angiv om du vil bestille en 
enkeltbillet, en returrejse eller en 
rejse med flere stop



Bestille en flyrejse

Forskellige muligheder 
for at vise 
søgeresultatet.
Se mere på næste side

Pris for one-way
billet (enkelt pil)

Prismuligheder for returbillet med denne 
udrejse (dobbelt pil). Kør pilen over ikonet 
for at se hjemrejsemuligheder til prisen



Menu’en på venstre side



Bestille en flyrejse

Beløb af billetten der 
kan refunderes (grøn) 
eller bliver tabt (rødt) 
i forbindelse med 
afbestilling

Flyselskabets gebyr ved 
ændring af billetten

Vælg economy-
eller business 
class

Her kan du se om 
billetten inkluderer 
bagage



Afslutte bestilling af flyrejse
Flere muligheder:
• Navngive rejsen
• Reservere sæde (hvis muligt)
• Bestille tillægsydelser (hvis muligt)
• Bestille ekstra bagage (hvis muligt)
• Indsætte referencer til faktura 

(Projektnummer, medarbejdernummer, 
PO nummer, Costcenter o.s.v.)

• Betalingsmiddel (vælg invoice hvis rejsen 
skal på jeres konto)

• Tilføje medlemskort (frequent flyer)
• Vælge måltidstype (hvis muligt)

Klik ”Continue” for hurtig bestilling

Vælge at reservere uden at købe billetten



Tillykke!
Du har nu reserveret din flybillet.

Hvis du har valgt at reservere og købe senere, skal du huske at gå tilbage I systemet og 
bekræfte dit køb inden den deadline systemet har givet dig

Husk! Du kan også bestille hotel og billeje på systemet


