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TotalStay.com - finn billige hotellrom  
Søk og bestill hotell over hele verden med 
TotalStay.com. Her finner du ledige hotellrom til 
spesielle anledninger og losji tilpasset alle typer 
budsjetter.  
www.totalstay.com  

 
Sportreiser - bestill reise til Alpene med hotell 
Skiferier i Alpene bestiller du hos Sportreiser.no. 
Her finner du online bestilling av flyreiser og hotell 
pakker i Frankrike, Østerrike, Sveits og Italia, i 
tillegg til heiskort og lokalinformasjon.  
www.sportreiser.no  

Nettgründer satser på 
reiseguide  

 
Når du skal planlegge sommerferien, kan nettst
altomreiser.no være et smart sted å begynne. H
bl.a. en oversikt over hvem som selger reiser hv
  
- Ja, denne 

tjenesten tror jeg 
vi er alene om å 
tilby, sier 
nettgründer Tom 
W. Ottmar - 
mannen bak 
altomreiser.no og 
den som i sin tid 
etablerte 
suksessen 
startsiden.no, som 
han siden solgte 
med eventyrlig 
vinst.  
 
Vi, sier han, selv om Ottmar driver 
den innholdsrike nett-reiseguiden 
mutters alene.  
 
Internett er som skapt for reising, 
ivrer 41-åringen. - Helt suverent, 
egentlig. Markedet er internasjonalt, 
ofte med stor avstand mellom kjøper 
og selger. Informasjonsstrømmen er 
ubegrenset, og alle transaksjoner kan 
skje over nettet.  
 
150000 brukere er innom sidene 
hans hver måned for bl.a. å lete etter 
billige restplasser og egnede chartermål. Besøket t
Ottmar har skutt blink igjen.  
  

 

 
 
Gratis annonser  
 
- Etter to år er nettstedet fortsatt i etableringsfasen

NETTGRÜNDER: Tom W. Ottmars (41) alt
folkelig, brukervennlig og fremfor alt jour
reiseguide på nettet, selv om den ennå ik
Foto: JAN PETTER LYNAU
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Skriv om di
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forteller leserne o
spennende reiser
verden rundt. Les
brevene eller skri
selv. Premier til b

brev! 
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Mer

Nettrabatt kr 100 på sagasolreiser.no 
Velkommen til Saga Solreiser
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å selge reiser, så kanskje det blir mulig å tjene litt p
 
På altomreiser.no kan du rykke inn din egen gratis
f.eks. søker reisevenner.  
 
Ottmar bruker agenter som leter opp de beste fly- 
restplasstilbudene til enhver tid.  
 
På sidene kan du som nevnt lete opp turselskaper s
akkurat dit du vil. Taster du «sykkelferie» og «Fra
popper det opp 15 selskaper som selger sykkelture
 
En «Top 100»-ranking forteller deg hvilke charter
i vinden akkurat nå. Her kan du også legge inn din
terningkast.  
 
Nettstedet har en bortimot komplett oversikt over 
hele Norge (ca. 1850 stk.), fordelt på fylker. Nyttig
også for forretningsreisende.  
 
altomreiser.no har også et prateforum, der reiseinte
hverandre råd og tips.  
 
Værmelding og valutakalkulator finner du selvsag
 
Folkelig  
 
- Ja, dette er folkelige sider med populære reisemå
Jens A. Riisnæs finner så mye nytt her, for å si det
 
- Og som gammel journalist setter jeg litt ære i å le
reiselivsnyhetene fra de største avisene, sier Tom W
 
Han programmerer selv, oppdaterer sidenes innhol
frem avtaler med samarbeidspartnere - når han ikk
jobber for NRKs utviklingsavdeling for å tjene til 
 
- Hvordan rekker du alt?  
- Det tar all tiden min, innrømmer Ottmar.  
- Og når nettstedet er oppe og står for fullt?  
- Da skal jeg reise mer...  
 
(VG 07.05.03 kl. 07:33) 
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