
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

Klik for at søge non-
stop rejser eller angiv 
om der er lufthavn du 
helst vil skifte i



Bestille en flyrejse

Vælg den afgang der 
passer dig bedst ved klik 
på det blå felt. Herefter 
skifter billedet til 
hjemrejsemulighederne

Du kan skifte 
her mellem ud-
og hjemrejse

Her kan ændre sortering af resultaterne 
eller sætte et filter på



Vælg din pris/billet

Klik på ”Serviceklasse” 
hvis du vil påvirke hvilke 
klasser billetten skal 
være på

Klik på ”Vis flere priser” 
hvis du vil se flere 
priskombinationer

Vælg den billetpris/type 
der passer til din rejse

Prisforslaget viser hvilken klasse 
billetten er på, ændringsmulighed, 
refusion i tilfælde af at du må 
annullere billetten, samt angivelse af 
om du har indchecket bagage med i 
prisen



Bestille en flyrejse

Når du har valgt din 
pris/billettype, vil 
systemet vise alternative 
muligheder, som du 
måske kan bruge.

Flyselskabets gebyr ved 
ændring af billetten

Hvis du holder fast i dit 
valg klikker du blot på det 
blå felt for at gå videre i 
bestillingen



Afslutte bestilling af flyrejse

Inden du afslutter reservationen, har du 
mulighed for at vælge sæde, tilføje bagage eller 
andre services.

Bemærk at dette kun er tilgængeligt, hvis 
flyselskabet tilbyder dette

Klik på gennemfør booking for at oprette 
reservation og/eller købe billetten

Du kan aktivere denne knap for at 
reservere billetten uden at købe den. Husk 
du skal tilbage i systemet for at bekræfte 
billetten, hvis du skal have den



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


