
Sådan booker du fly på de anbefalede afgange mellem København og Sarajevo 

1. Åbn din internetbrowser og gå til www.lot.com 

2. Vælg ”Round-trip flight” from Copenhagen to Sarajevo 

3. Hvis du skal med på juni-turen med Marianne vælger du Departure 24. Jun, Return 01 July.  

Hvis du skal med på juli-turen med Karina Bundgaard vælger du Departure 8. July, Return 15 July. 

Hvis du bestiller billet til mere end 1 person, vælger du antal passegerer ved ”Cabin class and 

passengers”. Klik Search. 

 

4. Som Departure flight vælger du afgangen, der flyver fra CPH kl. 07.00 og lander i SJJ kl. 12.30, tager 

5.30 timer og flyver via WAW (Warszawa). 

 

5. Herefter vælger du billettypen. Med ”Economy Saver” har du kun 8 kg håndbagage. Med ”Economy 

Standard” har du 8 kg håndbagage og 23 kg indtjekket bagage. 

http://www.lot.com/


 

6. Scroll ned og vælg dit Return Flight. Vælg afgangen kl. 13.10 fra SSJ med ankomst i CPH 18.55 via 

WAW og en rejsetid på 05.45 timer. 

 

7. Vælg billettypen. Klik herefter på den røde Continue-knap øverst i højre hjørne. 

8. Udfyld dine persondata for dig og eventuelle medrejsende. Det er meget VIGTIGT, at du indtaster 

navnene præcist som de står i passet.  

Hvis du har et medlemsnummer, kan du klikke på ”Add card number and earn miles…” 

Under Contact Data kan du klikke på ”I want to pass my data…”, hvis du vil have sendt en 

sikkerhedskopi af din booking til en betroet person, fx din rejsepartner. 

Dobbelttjek dine data, når du er færdig med at udfylde. Hvis du bruger autoudfyldning, kan den 

have rettet dit navn. 



 

9. Tag stilling til, om du vil have rejseforsikring med din flybillet. Mange gange har du allerede en 

rejseforsikring gennem dit almindelige forsikringsselskab. Man må ikke være dobbeltforsikret. Hvis 

ikke du allerede har en rejseforsikring, kan du også købe den gennem fx Gouda, Gjensidige eller dit 

eget forsikringsselskab. Hvis du IKKE vil have forsikring med, lader du være med at trykke ”add”. 

Hvis du vil have CHUBBS forsikring, trykker du Add. 

 



10. Klik i felt nr. 1, 2 og 4. Disse felter er obligatoriske felter om accept af vilkår og databehandling.  

Felt nr 3 er tilmelding til nyhedsbrev, så det behøver du ikke klikke af. 

 

11. Til højre kan du se din kurv og tjekke rejsetiderne efter. Så klikker du ”Continue”. Et pop-op vindue 

beder dig tjekke dine persondetaljer. Tjek dette og tryk Confirm. 

12. Nu har du mulighed for at vælge sæder. Nogle sæder er gratis at vælge med det samme. Andre 

koster ekstra, fx hvis der er ekstra benplads. Du behøver ikke vælge sæde endnu. 

Nedenfor er der mulighed for at tilkøbe ekstra services. Der er allerede et måltid inkluderet. 



 

13. Nederst klikker du igen på ”I confirm I have read and understood the below”. Klik Continue. 

14. Vælg om du til tilkøbe CO2-kompensation. 

 

15. Indtast dine betalingsoplysninger. Vær obs på, at hvis du har rejseforsikring gennem dit 

Mastercard, skal du købe billetten med Mastercard. 



 

16. Tjek dato, tid og sted en sidste gang og klik ”Confirm & Pay”. 

 

 
 

17. Tjek din mail og se, at du har fået en bekræftelsesmail med bookingnummer. Tjek igen dit navn og 

dine rejsetider. Er der fejl, skal du kontakte flyselskabet og få det rettet inden 24 timer. 

 


