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Semesterplanera på nätet
Att resa billigt förknippas ofta med att resa med charter, men den
föreställningen stämmer inte längre. Numera kan du planera din resa själv på
nätet. Du kan hyra hus eller lägenhet, boka flyg och bil och det kan t o m bli
billigare än om du väljer en traditionell charterresa.
nklast är naturligtvis om du vet till
vilket land du vill åka, för vissa
sajter är specialiserade på ett enda
land, men det finns även de som täcker
hela Europa eller hela världen. Om du
tycker att det känns osäkert att boka via
en utländsk förmedling, finns det svenska
sajter som förmedlar hus och lägenheter.
Börjar man söka efter resesajter, finner
man snart att utbudet är stort, kanske
alltför stort för att man skall hitta
godbitarna. Här har jag försökt plocka
fram sidor som jag tycker är värda ett
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Fråga: Jag har sparat så många
Favoriter i Internet Explorer att det börja
bli svårt att hitta bland dem. Finns det
något bra sätt att katalogisera
favoriterna?
Svar: Det finns ett enkelt och bra sätt
att ordna sina favoriter. Välj Verktyg,
Favoriter, Ordna favoriter. En dialogruta
öppnas, där du kan välja att Skapa
mapp, Flytta till mapp, Ta bort och Byta
namn.
Om du skapar lämpliga mappar och
sorterar in dina favoriter i dem, kommer
mapparna och deras innehåll att synas
när du väljer menyn Favoriter.

Har du en fråga?
Skicka dina frågor skriftligen till Today
Press
Datafrågor
Box 1413
751 44 Uppsala.
Du kan också faxa din fråga till oss på
fax 018-15 02 10 eller e-posta på
redaktion@ds.todaypress.se

besök.
www.accommodationguide.com är en
svensk sajt där du kan finna hus över hela
Europa. Du väljer land och sedan distrikt
på ett mycket enkelt sätt. I vissa fall kan
det leda dig till en privat hemsida för t ex
en fransk husägare. På denna sida kan du
också själv hyra ut ditt hus. Det kan du
också göra på www.rentonwww.com, en
sajt där 99 procent av annonsörerna är
ägarna själva. Här finns även hus utanför
Europa, t ex i USA och Thailand. Tyvärr
är sidan inte så välstrukturerad och det är
få hus som visas med bilder.

av Frankrike. Vet du exakt var du vill bo,
hittar du snabbt ett urval med hus. Det är
också möjligt att söka hus i andra länder
än Frankrike på denna sajt.
På www.abfrance.com är det också lätt
att hitta genuint franska hus, dock i ett
mer begränsat antal regioner.
www.homelidays.com är en sajt värd
att pröva. Där finns inte bara franska hus,
utan även spanska, italienska och
portugisiska.

Grekland
www.kalimera.nu är en sida fullmatad
med information om hela den grekiska
övärlden och med många nyttiga länkar.
www.greklandonline.com är en sajt som
i skrivande stund har tagit ”time out”.
Men förhoppningsvis återkommer den,
då den är mycket informativ.

Valutaräknare
För att räkna om priser som anges i
respektive valuta kan du gå in på
http://w1.hd.se/valuta, där du enkelt kan
räkna om valutor till aktuell kurs. Vissa
sajter har egna valutaräknare.

Italien
www.lavilla.se är en svensk sajt som har
specialiserat sig på Italien. Sidan är
föredömligt välstrukturerad och enkel att
söka på. Dessutom förefaller priserna ofta
låga i jämförelse med andra. La Villa
hjälper till med bokning av flyg och hyrbil
och det går även bra att kontakta dem per
telefon.
www.tematoscana.se är ytterligare en
svensk sajt medan www.italianview.com
är en engelsk, båda med hus och lägenheter i Italien.

Frankrike
www.rivieran.net är en svensk sajt där du
finner hus enbart på och runt Rivieran.
På www.frankrike.net/feriehus.htm är
det enkelt att söka efter hus i olika regioner

”Gå i kloster…”
Om målet med din semester är att fly
dagens stress för att söka stillhet, kan ett
alternativ vara att bo i ett kloster. Många
kloster i Italien, Frankrike och Spanien är
numera öppna för besökare och fungerar
som pensionat eller hotell. Besök den
svenska sajten www.klostervila.nu så får
du veta mer.
Fler sajter värda ett besök:
www.stugor.se
www.rent-a-holiday.com
www.holidayrental.co.uk
www.interhome.de/sv.htm
www.holidayautos.se - för att hyra bil

Reklamationer
Visst tar det lite tid att leta runt bland alla
dessa sidor, men det är ett roligt sätt att
planera sin semester och du kan enkelt
boka via nätet. Om det sedan trots allt
skulle uppstå problem med din resa, finns
det en organisation som heter Konsument
Europa
som
kan
hjälpa
dig.
www.konsumenteuropa.se
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