Kik vagyunk?
Az Utazómajom és a Beontrips együttműködésében olyan weboldalt hoztuk létre, ahol egy
helyen, kényelmesen, gyorsan lefoglalhatod utazásod, legyen szó nyaralásról vagy
városlátogatásról, egyedül, családdal vagy barátokkal. A remek ár-érték arányú utazási
lehetőségeket az Utazómajom válogatja ki, a foglalás technikai és utazásszervezési hátterét a
Beontrips szolgáltatja.

Hogyan foglalj?
A foglalas.utazomajom.hu oldalon azonnal lefoglalható utazási ötletek szerepelnek. Rendszerünk
világméretű szállás és repülőjárat adatbázisokkal van összekötve, amelyekben megkeressük, és
utazási ötlet formájában elmentjük neked a legjobb ajánlatokat, amelyeket néhány kattintással
lefoglalhatsz. A Beontrips garantálja a foglalásod és a fizetés teljes körű biztonságát, mert
az általad befizetett teljes összegre a Colonnade biztosító társaság nyújt vagyoni
biztosítékot, a fizetés biztonságát pedig az OTP Mobil Kft Simplepay szolgáltatása szavatolja.
Az utazási ötlet a javasolt utazással kapcsolatos valamennyi fontos információt megmutatja: hány
főre, hány éjszakára szól, mely szállás(oka)t és járatokat tartalmazza.

1. A foglalást a TÖBB INFO, FOGLALÁS gombra kattintva tudod elindítani. Ha pontosan azt az
utazást szeretnéd lefoglalni, amit az utazási ötlet tartalmaz, akkor a felugró keresőpanelen
kattints a KERESÉS gombra. Ha pedig megváltoztatnád az utazás dátumát vagy a résztvevők
számát, azt itt is megteheted, de erre a foglalási folyamat során később is lesz lehetőséged.

2. A keresés során a rendszer lekérdezi az aktuális árakat, majd kilistázza a találatokat.
Alapbeállításként az a szállás és azok a járatok vannak kiválasztva, amelyek az utazási ötletben
szerepeltek, de ezen az oldalon módosíthatod is őket, például választhatsz olcsóbb vagy
elegánsabb szállodát.

3. A foglalás folytatásához kattints a TOVÁBB gombra vagy az ÖSSZESÍTÉS fülre.

4. Az összesítés oldalon már csak a kiválasztott szállás és járatok szerepelnek. Ezen az oldalon
utasbiztosítást is hozzáadhatsz a foglalásodhoz. A foglalás véglegesítéséhez kattints az oldal alján
található TOVÁBB gombra.

6. Add meg az utasok adatait és első foglaláskor egy jelszót is. Ha a repülőjegy nem tartalmazza,
feladott poggyászt is ezen az oldalon adhatsz a foglalásodhoz.

7. Utazásodhoz itt választhatsz útlemondási biztosítást is, majd a fizetéshez kattints ismét a
TOVÁBB gombra az oldal alján.

