
Boeken meerdere bestemmingen in één boeking (multi destination) 

 

Het is in TEM/Cytric mogelijk om meerdere vluchten in één enkele reisaanvraag in te boeken. 
Let daarbij wel op dat het in het geval van meer dan 3 segmenten, het in vele gevallen gunstiger (goedkoper) zal zijn om de intercontinentale gedeeltes 
van de reis te groeperen in één reisaanvraag, en de overige, tussenliggende, trajecten in een aparte reisaanvraag te boeken.  

Maak een reisaanvraag aan. Kies 1. Titel en 2. De vertrekdatum en klik op 3. Aanmaken. 

 

De reisaanvraag wordt aangemaakt. 
Klik in de reisaanvraag links in de donkerblauwe balk op de –I-. Kies een reden reis (1) en geef een korte omschrijving van de reis (2). 

  



Klik vervolgens op het vliegtuigje en kies voor meerdere bestemmingen (1).  
Vul het eerste gedeelte van de reis in. Vertrekdatum (2) /Vertrekplaats (3) /Luchthaven eerste bestemming (4) /Verblijfplaats eerste bestemming (5) 
Bevestig het schema met het vinkje rechts (6) 

 

Klik op MEER om het volgende segment in te voeren. 

 

Herhaal de eerste stap. 

Vertrekdatum (2) /Vertrekplaats (staat al ingevuld) (3) /Luchthaven volgende bestemming (4) /Verblijfplaats volgende bestemming (5) 
Bevestig het schema met het vinkje rechts (6) 



 

Vervolgens herhaal je de stappen zoals hierboven tot de laatste vlucht. Maar let op, zoals gezegd raden we meer dan 3 segmenten in één boeking af.  

 

Klik op +MEER. Kies de vertrekdatum (2) /Vertrekplaats (staat al ingevuld) (3) /Luchthaven volgende of eindbestemming (4) /Verblijfplaats volgende of 
eindbestemming (5) 
Bevestig het schema met het vinkje rechts (6) 

 



Is het schema compleet, klik dan rechtsonder op BEWAREN. Daarna kun je klikken op ZOEK & BOEK om Cytric te starten. 

 

In Cytric (de popup) komen de vluchtopties naar voren. 

Pas eventueel de sortering van het weergegeven geheel aan naar departure time of shortest travel time.  

Kies per segment de gewenste vlucht door op de blauwe pijl achter de vlucht te klikken. 



 



Vervolgens worden de tarieven geladen voor de gekozen vluchten. 
Het systeem berekent de voordeligste opties op basis van enkele reizen of (gedeeltelijke) roundtriptarieven. Dit kan even duren. 

 

Vervolgens zie je bovenin het gekozen vluchtschema en eronder de tarieven. Kies het gewenste tarief.  
 

Let daarbij op of dit inclusief of exclusief bagage is. 

Laad eventueel meerdere tarieven door het schuifje bij ‘Show more fares’ aan te zetten. 

Kies je gewenste tarief door te klikken op de blauwe pijl achter het tarief. 



 



Let goed op de samenstelling. In dit voorbeeld bestaat deze reservering straks uit 3 tickets. (3x enkele reis) 
Op dit scherm wordt nog een voordeliger alternatief gegeven met dezelfde route. Kies eventueel het goedkopere alternatief. 
 

 



Check bij complete booking nog even of alles klopt. Heb je een tarief inclusief bagage geboekt? 

 

Klik rechtsonder op COMPLETE BOOKING. 

 



Op het laatste scherm staat vervolgens de bevestiging van de boeking. 

 

Er staat een deadline voor wanneer de goedkeuring in ieder geval gedaan moet zijn. Wij hanteren een termijn van 24 uur. Dit kan soms ook korter zijn, 
dus het is belangrijk om zo snel mogelijk de boeking in te dienen ter goedkeuring.  

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer je een hotel wilt bijboeken, dan kun je dit doen door onderaan te klikken op “Add hotel”. 

 

 

 

 

 

 



De boeking indienen doe je in TEM. 

Klik rechtsboven op je naam en kies voor Logout. 

 

Vervolgens kun je het scherm sluiten met het kruisje rechtsboven. 

Terug in TEM klik je op de blauwe knop “Indienen ter akkoord manager” om de reisaanvraag in te dienen. 

 
Na goedkeuring door de goedkeurder volgt het e-ticket op de mail. 


