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Bli din egen researrangör…
En weekendresa till någon av Europas huvudstäder lockar alltid när höstmörkret närmar sig. Eller kanske en längre resa till fjärran land hägrar. Med
en dator, en uppkoppling och lite tålamod kan du lätt arrangera en sådan
resa själv, och dessutom till ett bra pris.

Billigt flyg

Charterresor

Med lågprisflygbolaget Ryanair, www.ryanair.com, kan du flyga från Stockholm
Skavsta (utanför Nyköping) till bl a Paris
och London. Ännu fler destinationer kan du nå när du väl
har kommit till London,
men kolla vilka regler
som gäller för transfer
mellan flygningarna.
Ryanair
flyger
även från Göteborg och Malmö.
Med SAS lågprissatsning Snowflake,
www.flysnowflake.com,
kan du nå elva städer i
Europa från Stockholm.
Du kan flyga riktigt billigt, men antalet platser är
begränsat.
Sterling Ticket, www.sterlingticket.com, erbjuder lågprisflyg till Medelhavet från
Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket även Britannia Ticket
gör. Men med dem kan du även flyga till
Kanarieöarna och Thailand; www.britanniaticket.com.

Föredrar du att boka en charterresa kan
du besöka www.mytravel.se. Där kan du
jämföra sista-minuten-resor från researrangörerna Ving, Spies, Always, Globetrotter och Trivsel. Andra sidor där du kan
finna resor från olika researrangörer är:
www.reseguiden.se
www.lastminute.com
www.mrjet.com
www.pricerunner.com
www.kelkoo.se
Dessutom har du naturligtvis möjlighet att besöka de olika researrangörernas
egna sajter.

Hotell
En suverän sajt för att boka hotell är
www.expedia.com. Med en enkel sökfunktion kan du hitta hotell i de flesta
europeiska storstäder. På www.ryanairhotels.com kan du välja mellan ca 15 000
hotell över hela världen. Ett annat sätt att
hitta hotell är att gå in på huvudstädernas
webbsidor och söka efter hotell, t ex
www.paris.org/hotels. Då kan du också
jämföra olika hotell, men inte boka lika
enkelt.
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Vaccinationer
Känner du dig osäker på om du behöver
vaccinera dig mot t ex malaria, gulsot eller
kolera, kan du enkelt ta reda på vad som
krävs för det land du skall resa till. Gå till
www.vaccination.nu och klicka på aktuell
världsdel och välj aktuellt land för att få
fram en tabell över vad du bör vaccinera
dig mot innan du åker.

Reseguider
En guidebok ingår självklart i planeringen
inför en resa. Du kan köpa den hos en bokhandlare, men en liten risk är då att all
information inte är dagsaktuell. I stället
kan du besöka www.lonelyplanet.com för
att få en kortfattad information om ditt
resmål eller för att via nätet beställa en guidebok. Min favorit är dock www.roughguides.com, där du kan få detaljerad information om ditt resmål vad gäller hotell,
sevärdheter, restauranger, barer mm. Du
måste registrera dig (kostnadsfritt) som
medlem, men kan då få så mycket information att du kanske inte ens behöver
köpa en guidebok.

Språkparlör
En liten språkparlör på olika språk kan du
hitta på www.travlang.com/languages. Du
väljer ditt språk (svenska) och sedan det
språk du vill lära dig. Därefter väljer du
vilken kategori av ord (shopping, mat,
dryck etc) du vill arbeta med. Till varje fras
finns sedan en ljudfil, så att du kan träna
uttal.

Valutaomvandlare
När du letar efter hotell och skall jämföra priser, som ofta anges i euro eller dollar, är det praktiskt att ha en valutaomvandlare framme. En sådan hittar du på
www.forex.se. Lägg den i ett eget fönster,
så har du den alltid till hands.

att flyga eller är flygrädda. Du får tips och
råd och kan diskutera med andra i samma
situation. På Fritidsresors och Britannias
gemensamma sajt www.flygtrygg.nu kan
du också få goda råd och läsa om flygfobi. De anordnar dessutom kurser i Stockholm och Göteborg för 600 kr. Kursens
mål är att ge kunskap och fakta om flygning för att du själv skall kunna bearbeta
din flygrädsla.

Flygrädsla
Störs dina semesterplaner av en gnagande
flygrädsla, kan du få hjälp på Luftfartsverkets sajt www.lfv.se. Klicka på länken
Forum för flygrädda för att komma till en
mötesplats för alla som känner obehag för

Hyrbil
Du kan enkelt boka hyrbilar i hela världen
hos www.holiday.com. Bilen väntar på dig
vid flygplatsen.
Visst tar det lite tid att testa och jämföra olika sajter, flygpriser, hotell mm. Men
det känns som en spännande start på en
resa.

Frågor & svar
Fråga: Jag undrar om det går att få alla mappar jag öppnar på datorn att automatiskt visas
som detaljerad lista i stället för med stora ikoner, samt att varje ny mapp jag gör också visas
så. Nu får jag ställa om varje mapp för sig när
jag öppnar dem och det är ett väldigt jobb.
Svar: Öppna Utforskaren och välj Verktyg,
Mappalternativ, fliken Visning. Ta bort bocken
för Kom ihåg inställningar för visning för varje
mapp. Om du nu ställer in Detaljerad lista för
en mapp, kommer alla mappar att ha denna
inställning.

Har du en fråga?
Skicka dina frågor till:
redaktion@ds.todaypress.se
Du kan också faxa din fråga till oss på fax
018-15 02 10.

