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Mennesket uten vinger...

Mennesket har lenge ønsket å 
sveve som fuglene, men siden vi 
enda ikke er utstyrt med vinger, 
er fortsatt det enkleste å leie 
et sete i det store metallrøret 
med vinger også kjent som fly...

FLY BILLIG
La Manga Booking presenterer

Din guide til
Å finne 
billigste fly

Alternative 
flyplasser

Tips og triks

FINN FRAM I FLYJUNGELEN!
Mange er veldig dyktige til å finne fram til de rimeligste alternativene på flybilletter, men ikke alle. Vi har derfor 
laget denne guiden for alle dere som ikke er eksperter, slik at alle kan reise billigere ned til oss i sommer!

Det er en jungel der ute. Flere 
hundre flyselskap og ingen som gir 
deg den virkelige oversikten. De 
som er resere på internett finner 
enkelt fram til billige reiser. Nå er 
det på tide at alle får samme 
mulighet til å både reise og bo billig. 
De som har prøvd litt forskjellige 
ferieformer vet allerede at det å leie 
leilighet fra oss er billig og gir 
enormt mye ferie for pengene. 
Dersom du nå også kan spare noen 
tusen kroner på flyreisen ligger det 
an til å bli en alle tiders ferie for alle!

I denne guiden viser vi deg 
noen av alternativene når det 
gjelder flyselskap, og hvilke ruter 
som kan være alternative dersom 
du ikke finner noen direktefly som 
er rimelig. Husk at dersom er 
fleksibel på avreisedato kan du ofte 

spare tusenvis av kroner. Fordelen 
med å bestille gjennom La Manga 
Booking er at du slipper å komme 
en bestemt dag eller reise på en 
bestemt dag. Derfor kan du matche 
fly og opphold til det rimeligste 
alternativet. Noen ganger kan det 
også lønne seg å overnatte en natt i 
en annen by / land for å spare mye 
på flybillettene.

De fleste direktefly til La Manga 
i Norge går fra de største byene, så 
her vil nøkkelen være å finne 
rimelige innenriks fly. Guiden er delt 
inn i 2 deler hvor den første viser en 
del alternativer på direktefly mellom 
Norge og Spania, mens del 2 viser 
en del “lure” ruter via andre land og 
byer som også gjør at du kan spare 
mange penger. God tur!

Å bo billig gjør du allerede hos oss. Nå 
hjelper vi deg å finne rimelige fly også!
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La Manga sin nærmeste flyplass 
heter San Javier (flyplass kode MJV), 
også noen ganger omtalt som Murcia / 
Alicante. Denne trafikkeres av bl.a. 
Norwegian og RyanAir. Alicante flyplass 
(ALC)  ligger omlag en time unna med bil, 
og er et godt alternativ. Men, det kan 
også være mye penger å spare på f.eks å 
ta flyet til Valencia, Barcelona, Malaga 
eller Madrid! Å leie en bil for å kjøre til La 
Manga herfra koster normalt ikke mye og 
f.eks er kjøretiden fra Valencia omlag 3 
timer, med flott motorvei hele veien! 
Dessuten er det viktig å huske at du ikke 
nødvendigvis må dra tilbake fra samme 
flyplass som du kom! Fly f.eks til Alicante 
(ALC)  fra Norge,  og  ta returen fra San 
Javier (MJV).

Det finnes flere direktefly fra Norge, 
og noen eksempler følger nedenfor:

Fra Oslo direkte til Spania:
Reis med f.eks Norwegian til Alicante 

(både MJV og ALC), Barcelona (BCN), 
Madrid (MAD) eller Valencia (VLC). Annet 
alternativ er Sterling som også flyr til f.eks 
Al icante. SAS flyr også t i l d isse 
flyplassene direkte. Fra Torp får også 
RyanAir til Barcelona og Madrid.

Fra Bergen direkte til Spania:
Mer eller mindre er de samme rutene 

tilgjengelige fra Norwegian til f.eks 
Alicante. SAS  flyr direkte fra Bergen til 
Alicante.

Fra Trondheim direkte til Spania:
Mer eller mindre er de samme rutene 

tilgjengelige fra Norwegian til f.eks 
Alicante og Malaga. SAS  flyr direkte fra 
Trondheim til Alicante.

Husk at det kanskje 
lønner seg å ta fly fra Oslo, 
selv  om du kommer fra 
Trondheim. Innenriksfly er 
normalt mye billigere,  slik at 
det kan lønne seg å fly fra 
Trondheim til Oslo, for så 
å ta flye t de r f ra t i l 
Alicante.

Hemmeligheten for å 
unngå alt for mye arbeid 
er måten du søker på. F.eks 
på Norwegian lønner det seg 
å bruke lavpris-kalanderen. Velg 
lavpriskalenderen, og i “fra” feltet velger 
du din by.  Nå vil kun de byer som 
N o r w e g i a n fl y r d i r e k t e t i l v æ re 
alternativene i “til” feltet. Se hvilke dager 
det er billigst å reise på. Ofte er det STOR 
forskjell på billetten den ene veien kontra 
tilbake.  Dersom du nå finner f.eks en billig 
retur, lar du nå denne nettsiden være 
oppe mens du starter jakten på en 
billigere reise til destinasjonen med et 
annet flyselskap!

Et annet triks når du søker for å finne 
fram hvor det enkelte flyselskap har ruter, 
er å velge destinasjonen i “fra” feltet 
istede for i “til” feltet.  Da ser du hvilke 
b y e r s e l s k a p e t f r a t i l d e n n e 
destinasjonen. Det kan jo f.eks være at 
det går et direktefly fra Oslo, selv om det 
ikke gjør det fra Trondheim.

Andre triks som kan være verdt å 
tenke på er å ikke bestille billetten din fra 
en norsk side. Visste du f.eks at du kan 
b e s t i l l e f r a s v e n s k e s i d e r s o m 
www.mrjet.se og  www.sas.se? Så 
hvordan kan vi finne et rimeligst alternativ 
til neste sommer?  La oss se hvordan 

prisene blir på samme dato med 
forskjellige selskap og nettsider. 

Avreisedato: 06. JUNI 2009:

1. MrJet.se: 1.259.- NOK pr. pers 
med British Airways via London.

2. Supersaver.no:  1.196.- NOK med 
British Airways via London.

3. Norwegian.no: 1299.- NOK fra 
Rygge, 1.448.- NOK fra OSL. Ingen 
stopp.

4. SAS.no: 2.002.- NOK. Ingen 
stopp.

5. Wideroe.no: 1.107.- NOK. Fly med 
British Airways med 1 stopp.

Som du ser, kan samme billett koste 
noe helt annet på en annen nettside, og 
det er fort en tusenlapp å spare. I dette 
tilfellet finner man f.eks den billigste 
billetten på Widerøe sine hjemmesider, og 
det er med British Airways man faktisk 
flyr! Ikke rart det kan være frustrerende 
for mange å finne den rimeligste turen. På 
neste side skal vi se hvordan du virkelig 
sparer penger ved å “mikse og trikse” litt 
med hvilke selskap du drar med!

FLYGUIDE
Del 1 - direktefly mellom Norge og Spania

Tenk tur/retur hver for 
seg når du bestiller!
Mange synes det er praktisk å bestille 

tur / retur fra samme selskap, og fra noen 

selskap kan dette også lønne seg da 

billetten kan bli billigere totalt sett. Men, 

f.eks Norwegian flyr kun fra punkt til punkt 

så her blir det kun flyskatten på 174.- 

kroner å spare på tur / retur.

Flyselskaper som flyr “direkte”
• Norwegian
• SAS
• Sterling
• RyanAir
• Spanair

Forslag til byer å fly direkte
Murcia (MJV), Alicante (ALC), Valencia 

(VLC), Barcelona (BCN), Madrid (MAD)

BILLIG FLY FORTS...
Se neste side for fly via andre 
byer. Her er det du virkelig kan 
spare mye! Husk at det lønner 
seg å bestille både leilighet og 
fly NÅ for å få de beste 
prisene. Ikke vent til 2009 med 
å bestille. 

Det som 

venter deg på 

La Manga!
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Da skal vi se litt på hvordan det 
virkelig går an å spare penger på reisen, 
nemlig  gjennom å fly med forskjellige 
selskaper via en annen by eller land. 
Normalt dreier dette seg om å finne ut til 
hvor kan man reise rimeligst, men 
samtidig har mange avganger å velge 
mellom fra denne destinasjonen. Ofte kan 
det dreie seg om plasser du kanskje 
tenker at “ingen reiser” men det kan 
a l l i k e v e l v æ r e e n v e l d i g  s m a r t 
mellomlandings plass.

Hvordan tenke
Når du skal finne en reise via et annet 

sted lønner det seg å konsentrere seg om 
kun reisen til eller reisen fra,  glem tur/
retur! La oss ta et eksempel.  Som vi så på 
forrige side var det rimeligste vi kunne 
finne omlag 1.100.-  NOK, da med en 
mellomlanding. Dette var veldig  rimelig  i 
seg selv. Går du bare inn på et normalt 
flyselskap eller ringer reisebyrå ville prisen 
endt på mellom 3-7.000.- NOK pr. 
person! 

Dersom vi sjekker litt med f.eks 
RyanAir har de uttallige destinasjoner, og 
har billetter helt nede i 19.- NOK én vei. 
Etter et raskt søk ser vi at det ikke var 
noen spesielt billige billetter på RyanAir 
den 6., men går vi fram til den 10. finner vi 
plutselig  en billett til 19.- kroner fra Torp til 
London. Husk dog at RyanAir slenger på 
alle avgifter på toppen av denne prisen, 
så vi ender på totalt 209.- Kroner pr.  pers. 
Ok,  da er familien på 4 kommet seg til 
London for 800.- kroner! Fra London går 
det en hel haug med avganger, og  siden 
det er 5 flyplasser i London kan det lønne 
seg å sjekke alle disse for avganger.  Vi 
husker fra forrige side at destinasjonen er 
La Manga, så vi forsøker å finne noe som 
er nærmest mulig. Fortsetter vi nå på 

Ryanair med et nytt søk 
finner vi billetter fra London 
(samme flyplass)  til Alicante 
for kr. 367.-! 

Det betyr at med alle 
skatter og  avgifter inkludert 
er vi nå framm i Spania for 
så lite som 576.-  norske 
kroner midt i Juni! La Manga 
Booking tilbyr henting på 
flyplass, slik at du blir 
hentet i Alicante og kjørt 
helt fram til døren i 
leiligeten du leier. En 
familie på 4 personer i 
Norge ville med andre ord 
ha kommet seg  til Spania for 
omlag  2.000.- kroner. Vi brukte 
omlag  10 minutter på å finne denne 
reiseruten, og  hadde man  brukt et par 
timer til kunne man kanskje ha funnet noe 
enda billigere!

Våre forslag er derfor: 
- Se på alle muligheter til hvor lavpris 

selskapene flyr til og fra. 
- I kke vær redd fo r å m ikse 

flyselskap, ta gjerne Norwegian til 
London, og RyanAir derfra, eller EasyJet

- Husk å sjekke at flyplasskoden er 
den samme. Dersom den ikke er det, 
beregn hvor lang tid det vil ta å dra 
mellom flyplassene. Det er f.eks langt 
mellom Stansted(STN) og Luton(LUT) i 
London, men begge heter “London”.

- Vurder å overnatte i byen du 
mellomlander,  det kan lønne seg veldig 
å bo én natt på flyplasshotellet, for å ta 
et mye billigere fly neste morgen. Dette 
kan jo være en hyggelig greie også, 
nemlig  å få se en annen by ved å spare 
penger?

-Husk tidsforskjellen i f.eks England 
(-1 time) og at alle tidspunkter for 

avgang er i lokal tid for avreise stedet.
- La Manga Booking tilbyr henting 

både i Murcia (MJV) og  Alicante (ALC) til 
en rimelig pris, og  har plass til flere 
personer enn en taxi.

Vi håper denne guiden har vært til 
nytte og  vi vet du kan spare mye penger 
med kombinasjonen leie av leilghet og 
lavpris flyselskap. Det er også minst like 
sikkert som å reise med charter, og 
opplevelsen med å komme til La Manga 
er stor uansett alder.

Velkommen til en problemfri ferie 
med www.lamangabooking.com. Har du 
spørsmål eller trenger hjelp til bestilling, 
eller en avbetalingsløsning på leie av 
leiligheten kan dette enkelt ordnes ved at 
d u s e n d e r e n m a i l t i l : 
post@lamangabooking.com.

Vi sees neste sommer!

FLYGUIDE
Del 2 - miks og triks, Norge til Spania

Den optimale 

besparelsen:
Har du noen gang tenkt på å 
reise sammen med et vennepar 

eller en annen famile? Når du 
leier leilighet betaler du kun for 
leiligheten og ikke hvor mange 

dere er. Leier du f.eks en tre 

soveroms leilighet fra oss med to 
ekstrasenger kan dere være to 

familier sammen med unger og 
hele balletten! Da har man raskt 
spart tusenvis av kroner, og 

barna har i tillegg lekekamerater 
hele turen. I La Manga Booking 

har vi hvert år flere som gjør 
dette, og besparelsen blir enorm. 

Tenk litt utenfor boksen i år. 
Bestill en leilighet gjennom oss, 

og vær ditt eget reisebyrå på 
flybilletter. Resultatet er en minst 
like god ferie, og enda 

hyggeligere når du ser at 
feriebudsjettet er redusert med 

50%! Velkommen! 

Reis neste 

sommmer for 

KUN 576.-!


