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Vad gör egentligen en resebyrå? 
 

 
 

BL Travel – en resebyrå som sätter ihop resor efter dina önskemål  
En resebyrå ”mäklar” resor, det vill säga säljer andra leverantörers producerade resor, flyg, 
hotell, hyrbilar, äventyr och.dylikt, och sätter även ihop gruppresor.  
 
Varje resebyrå har ofta sin specialitet. Vår specialitet på BL Travel är lång erfarenhet, stor 
branschkunskap och personlig service.  
 
Våra researrangörer – pålitliga och duktiga underleverantörer  
En researrangör arrangerar gruppresor som säljs direkt eller genom ombud, det vill säga 
genom resebyråer. Fördelen med att köpa genom en resebyrå är att du får personlig service 
och tillfälle att ställa frågor, och det blir inte dyrare! 
 
På BL Travel väljer vi våra underleverantörer med stor omsorg. Vi har flera pålitliga 
researrangörer som vi samarbetar med regelbundet, till exempel Lotus och MSC Cruises. 
 
Flygbolagen har resor över hela världen 
Du kan flyga vart som helst i världen där det finns en flygplats, och med hjälp av helikopter 
kan du besöka ännu fler platser. Vill du veta vad som gäller beträffande avgifter, skatter och 
andra kostnader kan en resebyrå hjälpa dig. På BL Travel har vi stora kunskaper som kan 
komma dig till nytta när du vill boka den resa som är förmånligast för dig. 
 
Visste du till exempel att det är skillnad på reguljära flygbolag, lågpris och charter? 

• Reguljära flygbolag trafikerar enligt en uppsatt tidtabell och platserna i planen säljs 
genom resebyråerna. De tidtabellsbaserade flighterna trafikerar oavsett hur många 
platser som är bokade i planet. 
 

• Lågprisbolag som till exempel Ryanair samarbetar inte med andra flygbolag. 
 

• Charterbolagen trafikerar på uppdrag av antingen en researrangör eller ett företag 
som hyr hela flygplanet en viss dag. Flygstolarna säljs sedan av researrangören, 
alternativt att företaget som chartrat planet använder det för företagets egna anställda 
eller kunder. 
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Internet som reseförmedlare – snabbt men fel? 
På nätet hittar du ofta billiga erbjudanden, och det kan vara frestande då att beställa direkt. 
Det kan förstås bli riktigt bra, särskilt om du bara ska resa från punkt A till punkt B. Men 
behöver du byta plan eller vill beställa till hyrbil och boende blir allt genast lite krångligare. 
 
På BL Travel har vi hjälpt många resenärer att hitta rätt som först försökt att beställa själva 
på internet. Hos oss kan du fråga vad du vill, och vi tar reda på allt du behöver veta om 
byten, kostnader, olika transportmedel, avgifter, skatter, anslutningar, tider, tillstånd, 
resrutter, olika alternativ och mycket, mycket mer.  
 


