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Momondo lancerer ny søgemaskine til rundrejser
Rejseportalen www.momondo.com har netop lanceret en ny
søgemaskine til rundrejser. Dermed bliver det muligt at søge flyrejser
med flere destinationer i en søgning og sammenligne de bedste priser
for den samlede tur.
Den nye søgemaskine er en videreudvikling af Momondos rejsesøgning, hvor det
tidligere kun var muligt at søge retur- og enkeltbilletter.
”Vi har mange millioner brugere i hele verden, og tusindvis har efterspurgt en nem
og hurtig måde at finde de bedste priser til rundrejser og mere komplekse
flybilletter. Derfor har vi lagt meget udvikling i vores nye søgemaskine, som vi nu
lancerer i en beta version”, siger Martin Lumbye, partner i Momondo.
Et eksempel kan være, at man skal flyve fra København til Paris og videre til Rom,
hvorfra man flyver hjem København, eller at man ønsker flyve fra København til
New York, køre i bil til Californien og flyve hjem fra Los Angeles.
Tidligere skulle man bruge unødig lang tid på at foretage flere søgninger mellem
de respektive byer for at få et samlet overblik over hele rundrejsen. Med
Momondos nye søgemaskine kan man få overblik over de bedste priser for hele
rundrejsen i en og samme søgning. Man skal altså kun indtaste rejsen en gang,
hvorefter Momondo indhenter og sammenligner de bedste priser på flybilletter på
tværs af over 700 online rejseagenter og flyselskaber.
Prøv den nye søgemaskine i en BETA version her:
http://www.momondo.dk/MultiCity.aspx
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Om Momondo:
Rejsesøgemaskinen Momondo.com er et dansk initiativ, som blev lanceret 1. september 2006 af
erfarne folk fra rejsebranchen og dygtige programmører med en passion for ny teknologi og rejser.
Søgemaskinen finder og sammenligner de bedste priser på flybilletter, hotelværelser samt
udlejningsbiler og linker videre til udbyderne. Derudover udgiver Momondo rejsebogsserien ’Ta’
med til …’ og tilbyder brugergenerede online city guides. Momondo søger over 700 rejsesider og er
blevet anbefalet af danske og internationale medier. I 2010 vandt Momondo E-handelsprisen inden
for kategorien Rejse & Turisme.

