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Como reservar um voo e hotel numa só transação?

Está a planear uma viagem e uma longa estadia no seu destino? Graças aos pacotes de Voo +
Hotel, economizará muito tempo em fazer uma reserva para um voo e alojamento, evitará
pagar demasiado e pagará pelo voo e alojamento numa só transação.

O pacote Voo + Hotel permite-lhe encontrar as melhores ofertas de voo e hotéis num dado lugar
e tempo. O motor de procura intuitivo o ajudará a rapidamente conciliar a oferta para os seus
requisitos. Tem cerca de 1,1 milhão de lugares de alojamento veri�cados por viajantes. Veri�que
qual oferta será a melhor para si. Para reservar um voo e alojamento, apenas tem que visitar a
página da eSky.pl de Voo + Hotel, e seguir as instruções.

Como reservar um voo e hotel no pacote de Voo + Hotel?

1º Passo. Insira a informação acerca da sua viagem no motor de
procura.

Visite a página de Voo + Hotel
No motor de procura, na parte superior da página, insira o lugar de partida e de
destino, datas da viagem e o número de pessoas com o número de quartos.
Clique "Procurar".

2º Passo. Adapte os resultados da procura às suas preferências.

Procure por localidade. Clique no mapa à esquerda dos resultados da procura e
encontre um lugar para �car na localidade selecionada.
Procure por �ltros. Na área dos �ltros, à esquerda dos resultados da procura,
especi�que:

nível do tipo de alojamento (de uma a cinco estrelas),
classi�cação dos hóspedes (de um a cinco pontos),
tipo de alojamento (hotel, apartamento, pensão, etc.),
estabelecimentos nas redondezas (centro da cidade, monumentos, atrações
turísticas, transporte público),
número de refeições incluídas no preço,
preço,
equipamentos desejados no alojamento (acesso a internet, ar-condicionado,
estacionamento, etc.).

Procure por �ltros. Utilize os botões na parte superior da página de modo a selecionar
os resultados, de acordo a:

preço,
classi�cação dos hóspedes,
número de estrelas,
distância de certos pontos selecionados.

3º Passo. Escolha a melhor oferta.

Clique “Selecionar” ao lado de uma das ofertas nos principais resultados da procura.
Mova para baixo na página e escolha um dos quartos disponíveis.
Escolha o voo que melhor se acomoda a si. Quando escolhe, pode utilizar �ltros, tal
como no passo 2.
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4º Passo. Complete os dados dos passageiros e escolha o
método de pagamento.

Insira os dados do passageiro no espaço designado. Pode fazê-lo manualmente ou
pode entrar na sua conta do eSky ou pela conta do Facebook.
Providencie os detalhes de contato da pessoa que está a realizar a reservar.
Escolha o método de pagamento.
Selecione aceito.
Reserve e pague.

E Pronto! – O seu voo e hotel estão reservados. Faças as malas e desfrute de uma viagem sem
estresse! Procure e reserve o seu voo e hotel na eSky!
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