
Guide til at booke fly Billund-Amsterdam-Lima-Cusco tur/retur  

på samme afgang som Marianne og Julie 

 

Rejsen Billund-Lima tur/retur bookes via KLM.com 

Gå ind på KLM.com og søg på Round Trip Billund-Lima med udrejse 13/2 og hjemrejse 22/2 (Vi rejser fra 

Lima d. 22. og ankommer i Billund d. 23.) 

 

Vælg afgangen fra Billund kl. 06 om morgenen d. 13/2. 

 

Vælg billettype. Det er vigtigt at have bagageplads til at kunne have varmt og tørt tøj med, så det mest 

oplagte valg er Standard eller Standard Plus, hvis du vil have ekstra komfort. 



 

Klik ”select” ved billettypen. Herefter vælger du afgangen til hjemturen fra Lima. 

Hjemrejsen er med afgang fra Lima d. 22/2 kl. 21.15 og ankomst i Billund 23/2 kl. 17.50. 

 

Klik på afgangen og vælg igen billettypen. 

Så får du vist et overblik og klikker på ”Continue to passenger details” 



 

Hvis du har et Flying Blue number (kundeklubnummer hos KLM) kan du logge ind med det her for at samle 

”Miles”, deres bonusordning. Det er gratis at oprette. 

 

Vælg din ”titel” (mr/mrs/miss/ms) og indtast dit navn PRÆCIST som det står i passet. Det er vigtigt at 

fornavne og efternavne bliver placeret korrekt. Klik Continue. 

 

 

Indtast dine kontaktoplysninger. Det er igen vigtigt, at de er korrekte, da du får tilsendt din 

bookingbekræftelse til mailen. Vælg landekoden Danmark. Du behøver ikke klikke firkanten af. Det er 

tilmelding til KLMs nyhedsbrev. 



  

Her bliver man tilbudt at oprette sig som Flying Blue Member, hvis ikke man har logget ind med flying Blue 

allerede. Vælg om det er en businessrejse. Klik continue. 

 

Så kommer du til ”Enrich your trip”, hvor du kan tilvælge forskellige muligheder. Der er allerede mad 

inkluderet, så du behøver ikke tilkøbe mad medmindre, du vil have noget bestemt. Klik Continue. 



 

Vælg betalingsform og klik af, at du accepterer handelsbetingelserne. Klik Continue to payment. 

Udfyld betalingsdetaljer og betal. 

Tjek bekræftelsesmailen og se at alle detaljer omkring tider, steder og dit navn er korrekt. 

Du kan downloade KLMs App og indtaste bookingnummeret for at se flydetaljerne og boardingpasset på 

telefonen, når det kommer. 

Sørg for at angive pasnummer via KLM.com eller app’en inden boardingpasset skal udstedes. Det udstedes 

få døgn før afgang. 

 

Så er det tid til at bestille rejsen Lima-Cusco tur/retur 

1. Gå ind på latamairlines.com 

2. Klik på det Europæiske flag med teksten ”Rest of Europe” for at få siden til at blive vist på engelsk 

og priserne i euro. Den kan ikke vise dansk sprog og danske kroner. 



 

3. Søg Return Flight fra Lima til Cusco med afgang fra Lima d. 14/2 kl. 08.40 AM. 

Returrejsen har afgang fra Cusco til Lima d. 22/2 kl. 4.55 PM. 

 

OBS: Siden vi bookede vores billetter, er udturen kl. 08.40 steget meget i pris. Vi vil derfor gerne 

give mulighed for, at I andre vil tage et fly op til to timer senere på en billigere afgang. Vi finder en 

løsning på transporten fra Cusco til Calca, når vi ved, hvor mange der ankommer hvornår. Giv os 

venligst besked, hvis du booker en senere afgang   

 

 

 

4. Vælg billettypen. Bagagemængden skal passe til den, du har købt på KLM-billetten, hvilket nok er 

billettypen ”Plus”. 



 

5. Vælg returafgangen fra Cusco til Lima d. 22. februar kl. 4.55 PM 

 

6. Vælg samme billettype som før (”Plus”, hvis du har en taske indtjekket bagage). 

7. Klik ”Go to seats” 

8. Du kan gratis vælge dit sæde, hvis du vælger mellem standardsæderne. Vælg et sæde til udturen, 

klik ”Go to the next flight” og vælg sæde til hjemturen. 

 

9. Nu tilbyder den tilkøb. Når du tidligere har valgt en billettype MED bagage, behøver du IKKE vælge 

bagage igen her. Hvis du vælger bagage til her, får du booket til 2 tasker. Du kan derfor blot klikke 

på ”Continue”. 



 

10. Udfyld dine detaljer. Ved ”Type of document” vælg ”Passport”. 

VIGTIGT: Skriv dit navn og pasnummer PRÆCIST som i passet! 

Du behøver ikke indtaste et ”frequent flyer number”, for det har du kun, hvis du flyver 

regelmæssigt med LATAM eller en af deres samarbejdspartnere fra listen under ”Airline”. 

Dobbelttjek dit navn og pasnummer og klik ”Continue”. 

 



11. Vælg betalingsform, indtast betalingsoplysninger, tjek datoer, tidspunkter og dit navn en sidste 

gang, og køb billetten.  

12. Tjek bekræftelsen, du får tilsendt på e-mail. Hvis der skulle være fejl i din booking, skal du skynde 

dig at kontakte LATAM inden for 24 timer for at ændre det. 

 

 


