
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 19-2953  
 

afsagt den 2. juli 2019 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]     (4 personer) 
  
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet. 7.9.-14.9.2019 
 
PRIS I alt 23.552 kr. (inkl. indtjekket bagage) 
 
KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende indkvartering navnlig pga. standarden, All 

Inklusive, rengøringen på værelset, herunder skift af hånd-
klæder og sengetøj, kakerlakker, musikstøj og udskiftning af 
dørlås. Manglende oplysning om snackbarens beliggenhed. 
Utilfredsstillende hotelpersonale.  

 
KRAV ”Kompensation på 2.749,00 kr./person”, i alt 10.996 kr.  
  
 Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen forgæves 

forsøgt at udbetale en kompensation til klageren på i alt 1.760 
kr.  

 
KLAGEGEBYR 13. december 2019 
 
SAGEN FULDT OPLYST 4. maj 2020 

****************************** 
 

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 3.500 kr. til 
klageren [Klager] samt renter af 1.740 kr. fra den 13. december 2019 og af 1.760 kr. fra 1. 
august 2020. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle ud-
lånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 19. august 2019 ved telefonisk henvendelse til rejsearrangøren en rejse til 
Alanya, Tyrkiet, for 4 personer for perioden fra lørdag den 7. september til lørdag den 14. 
september 2019 med indkvartering i to dobbeltværelser med balkon/terrasse på hotel Kleo-
patra Fatih Hotel. Med All Inklusive. 
 
 
Klageren gør gældende, at ”manglende oplysning om snackbarens beliggenhed i 1½ sals 
højde med mange trappetrin i forskellige trinhøjde. Snackbaren indgik i konceptet all inklu-
sive, hvor al udlevering fandt sted bortset fra morgenmad, frokost og aftensmad. Der var in-
gen elevator adgang hertil.” 
 
Klageren gør endvidere gældende, at indkvarteringen var utilfredsstillende navnlig pga. stan-
darden og kvaliteten ikke stemte overens med det forventede, da låsen på det ene værelse 
skulle udskiftes samt manglende mad og drikke ved ankomst efter midnat. 
 
Klageren gør yderligere gældende, at rengøringen på værelserne var utilfredsstillende, at der 
manglede skift af sengelinned og håndklæder, og at der var en kakerlak på det ene værelse. 
 
Klageren gør endeligt gældende, at der var musikstøj fra poolens snackbar, og at serviceni-
veauet hos hotelpersonalet var utilfredsstillende. 
 
 
I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: 
 

”…  
Kleopatra Fatih Hotel [***]  
Hotellet er simpelt, men fremstår pænt og nydeligt efter nyligt at være blevet renoveret. 
… 
En gang om ugen står hotellet for et aftenunderholdningsshow. 
… 
På hotellet finder du også en snackbar og restaurant, det er her din All Inclusive vil blive 
serveret i løbet af ferien. 
… 
Byggeår 1990 
… 
Elevator Ja 
Etager 5 
… 
Rengøring pr. uge 7 
… 
Skrift af sengelinned pr. uge 2 
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i brev af 15. september 2019 vedhæftet mail af 16. 
september 2019 til den indklagede rejsearrangør og gør yderligere gældende: 
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”…  
Ankomst til Hotel Fatih Kleopatra - 7. sept.  
I forbindelse med det obligatoriske pauseophold midtvejs, hvor der er mulighed for at 
købe bl.a. proviantering, forhørte vi os hos guide [guide 1], om vi eventuelt kunne for-
vente, at der stod 1 vand og lidt mad i form af 1 sandwich el.lign. klar til os ved ankom-
sten til hotellet, hvilket blev bekræftet, hvorfor vi intet købte.  
Ved hotelankomst kl. 02.00 måtte vi sande, at der hverken var vådt eller tørt at få. Vores 
anke overfor receptionisten, der intet kendskab havde hertil, sagde blot, at vi kunne gå ud 
i byen og købe noget. Eftersom rejsen var indbefattet all inklusive ville det uanset kl. 
23.30 (tidspunkt for ophør af "soup of the day menu") var passeret havde været en god og 
fin service overfor så sent ankomne gæster. at der som minimum havde været 1 fl. vand 
til rådighed. Dette også henset til, at vi alt i alt har betalt 24.000 kr. for 1 uges ophold 
med all inklusive. Tidligere er vi altid blevet mødt med 1 fl. vand og tapastallerken ell. 
Sandwich. 
Værelserne fremstod ikke rene, bl.a. fjernedes en del tyggegummi fra gulvet på værelse 
305, håndvasken var beskidt og risten fyldt med sorte hår, støvflager lå tydeligt på spej-
let. På værelse 513 var rengøringen ikke bedre og gulvrist i bade niche var møgbeskidt. 
Der fandtes ingen papirkurv kun den obligatoriske lille spand på toilettet til brugt toilet-
papir, manglende dørskilt med mulighed for "do not disturb"  
Ringede herefter uden unødigt ophold til [Rejsearrangøren] [Guide 1]s servicetelefon 
(guide [guide 1]) og beklagede, at vores forespørgsel på rastepladsen var anderledes end 
det foreskrevne, nemlig at vi normalt ville blive modtaget med både noget mad og drikke 
samt at hotellet var langt under standarden til en pris på i alt 24.000 kr./uge for 4 perso-
ner.  
Trods anmodning om at blive flyttet til et andet hotel allerede på dette tidspunkt var na-
turligvis med stor forståelse ikke muligt. 
Tilbage på hotellet ca kl. 04.00 buldrede musikken lystigt og højt fra hotellets bar til trods 
for, at der ingen gæster var. De fleste af hotellets altaner vender ud mod dette område, 
som også er pool- og spiseområde. 
Opfølgning med guide [guide 1] - 8. sept.  
Det viste sig, at morgenmadsbuffeten var under al kritik, fluer overalt ved buffeten og på 
det fremsatte mad, langtidsholdbart mælkekarton og tykt plumrede mælkeprodukt i stor 
skål stod uden køl, salat lå slatten hen i den varme, der nu engang var, eneste brødmulig-
hed var tørt flutes-lignende brød og uden mulighed for at riste det.  
Vi blev igen hurtigt klar over, at hotellets standard i sin helhed var under al kritik og at 
det ikke stod mål med kostpris, hvorfor vi igen kontaktede servicetelefonen (guide [guide 
1]) og ankede over forholdene, da det ikke var noget, vi kunne og ville leve med og der-
for gerne snarest ønskede at blive flyttet til et andet hotel. Det aftaltes, at [guide 1] kom 
ud til os på hotellet i løbet af en ½ t. 
… 
Mødet resulterede i gennemgang af ovennævnte anke samt besigtigelse af værelse 513 
sammen med receptionisten, [medrejsende 1] samt [klageren]. [Guide 1] erkendte, at ren-
gøringen kunne være bedre, hvorimod receptionisten var upåvirket og sagde blot, at "man 
fik, hvad man betalte for”, hvorefter han vendte sig om og gik.  
Aftaltes at [guide 1] ville undersøge, hvad der kunne gøres, men pga. det var søndag 
kunne der intet gøres, før mandag morgen kl. 9.00, hvor kontoret åbnede og ville vende 
tilbage hurtigst muligt med en afklaring.  



Side 4 af 8 

19-2953 

Kl. 23.30 ringede vi til receptionen for at tilkendegive, at den høje musik var yderst gene-
rende. De fleste værelser vender ud mod pool-, spise- og barområdet, så gæsterne her er 
således mere end direkte berørte. 
Mandag 9. sept.  
[Guide 1] havde intet nyt at meddele og ligeså senere [guide2].  
Om eftermiddagen bad vi igen receptionen om at dæmpe musikniveauet fra barområdet 
uden nævneværdig forståelse, hvorfor vi kl. 17.00 kontaktede servicetelefonen ([guide2]) 
over musik-støjniveauet. Megen stor ros til ham, da han allerede efter 56 min. ringede til-
bage for at meddele, at ban havde talt med manageren - dette hjalp. 
Tirsdag 10. sept.  
[Guide 2] ringede kl. 10.39 for med stor beklagelse at meddele, at der ikke var værelser at 
få andre steder i Alanya.  
Sen eftermiddag fik [medrejsende 1] & [medrejsende 2]/værelse 513 uventet besøg af et 
par "låse- smede" sen eftermiddag, da der skulle udskiftes dørlås fra nøgle- til kortbrug. 
Selvom tidspunktet var ubelejligt og dagens hviletid lå for, tillod de, at udskiftningen fo-
retoges, da det kun ville tage 5 min. Alt i alt tog det næsten 2 t. 
[bilag 19, side 3] 
Langt værre var, at låsen ikke virkede og parret var således låst inde på værelset og kunne 
ikke få kontakt med nogle. Selvom de stod og råbte ude på altanen kunne de ikke over-
døve musikken fra hotelbaren, kun ved et tilfælde fik [medrejsende 3] øje på parret og 
henvendte sig i receptionen. 
Ca. kl. 21.45 var parret igen låst inde på værelset og reparatør blev denne gang tilkaldt 
via receptionen og "låsesmeden" måtte nødvendigvis forlade værelset uden at have løst 
opgaven. da det var nødvendigt at købe en ny lås.  
Herefter virkede det nye låsesystem. 
… 
Om aftenen var der musikunderholdning omkring poolområdet, hvilket var helt forståe-
ligt og OK at der blev spillet højt musik, da dette arrangement ville stoppe kl. 22.00. Men 
vi måtte konstatere, at der var gang i dansegulvet blandt de mange russiske gæster og det 
synes ingen ende at tage, da musikeren blot fortsatte efter kl. 22.00. Derfor tillod vi os at 
kontakte servicetelefonen ([guide 2]) 22.20, da det var mere end umuligt at tale sammen 
på vores værelser pga. den ekstremt høje musik. Han meldte tilbage at der jo havde været 
et hotelarrangement og at det var naturligt, det kunne fortsætte også udover berammet tid. 
Dette synspunkt var vi ikke enige i, men fakta var, at musikeren blev stoppet og dæmpet 
musik fortsatte i hotelbaren. 
Onsdag 11. sept.  
Vi var enige om at tale med guiden ([guide 3]) under dennes hotel-træffetid kl. 16.30 for 
bl.a. at redegøre for låseproblemerne, idet vi alle 4 måtte ofre unødig meget tid på pro-
blemstillingerne, hvilket ikke er rimeligt. [Guide 3] lyttede naturligvis på, hvad vi havde 
at sige, men foretog ingen notater. Hun udtrykte samtidigt, at hun "ikke var stolt ved at 
kunne sige, at hotellet her rangerede lavest hos [Rejsearrangøren]og at de intet kunne 
gøre, da det var andre, der bestemte". Hun trak endsige på skulderen med antydning for 
os om, at sådan var det bare og denne udviste attitude virkede mere end afvisende på os, 
hvilket vi også bemærkede overfor [guide 3], da det jo ikke var derfor, vi var kommet i 
træffetiden.  
Samtidigt ankedes over, at værelse 513 ikke havde fået hverken skiftet håndklæder og 
sengelinned eller at toiletspanden ikke var blevet tømt en eneste gang endsige ikke haft 
rengøring en eneste gang. 
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Torsdag 12. sept.  
På værelse 513 løb der om formiddagen en temmelig stor krabat omkring på gulvet og 
[medrejsende 2] fangede den levende i en plasticpose. Det viste sig at være en kakerlak, 
som efterfølgende blev afleveret til receptionisten, som ikke sagde et eneste ord, så blot 
uforstående på os og vidste knap nok, om han ville tage imod den. 
Fredag 13. sept.  
Kl. ca. 16.00 blev der banket på værelsesdøren til 513 og spurgt om de ville have rengø-
ring, hvilket blev afvist pga. hjemrejse følgende dag fra hotellet kl. 08.30. 
… 
Det er en stor beklagelse, at der i hotelbeskrivelsen ikke fremgår, at hotellet ikke er egnet 
for gangbesværede pga., at baren ligger på 1. sal, hvortil der kun er adgang til med ret 
mange trapper og med variable trin. [Medrejsende 3] går med 2 stokke og havde vi haft 
denne oplysning, var hotellet blevet fravalgt. 
… 
Jfr. vores ovennævnte beskrivelse er det ligeledes misvisende, at [Rejsearrangøren] 
[Guide 1]s reklamerer med rengøring pr. uge: 7 samt skift af sengelinned pr. uge: 2. Mod-
sat værelse 513 fik værelse 305 skiftet sengelinned og håndklæder l gang.  
…” 

 
I brev af 29. november 2019 til Pakkerejse-Ankenævnet anfører klageren bl.a.: 
 

”…  
Vi finder ikke-rejseselskabets markedsføringsmaterialet fyldestgørende. F.eks. snackba-
rens beliggenhed på 1½ sal med mange trappetrin i forskellige trinhøjde er ikke velegnet 
for gangbesværede ([medrejsende] gik med 2 stokke) og som vi anførte overfor [Rejsear-
rangøren], ville vi med en sådan oplysning på forhånd have fravalgt hotellet, selvom det 
var det eneste hotel, som de tilbød os.  
Det oplyses ej heller, at der er spiseplads langs poolen - kun, at der er liggestole og solpa-
rasoller. Pga. varmen var det uudholdeligt at spise i den forholdsvise lille fortættede "re-
staurant" uden brug af aircon, hvorfor alle gæster derfor trak udenfor.  
At [Rejsearrangøren] fremfører, hotellet fremstår simpelt, pænt og nydeligt efter en nylig 
renovering er for os ikke ensbetydende med, at der ikke skal gøres rent og skiftes senge-
linned. Vi bestilte rejsen telefonisk og tilkendegav utvetydigt, at der skulle være tale om 
et ordentligt og godt hotel. Under [Rejsearrangøren]'s kategori 3 anføres også som telefo-
nisk oplyst ved rejsens bestilling, at de ofte er gode og populære hoteller i en fin standard, 
hvilket vi antog, var et godt pejlemærke for vores accept af rejsen, da vi tidligere har rejst 
med [Rejsearrangøren] og mente, at de var garant for vores fremførte ønsker. 
… 
Dagligt og allerede fra 1. hele feriedag gjorde vi receptionen opmærksom på den gene-
rende høje musik og det var uanset, om der var gæster eller ej i snackbaren. De fleste ho-
telværelser har altaner ud mod pool-området inkl. vores værelser, så det var umuligt at få 
hvilero. Det er beklageligt, at [Rejsearrangøren] i deres svar kun berører den ugentlige 
underholdningsaften som værende problemet, eftersom vi bl.a. 2. dagen bad firmaets 
guider sen eftermiddag om hjælp til permanent at få dæmpet musikstøjen. Ved hver "på-
tale" hjalp det kun den 1. time. 
… 
[Rejsearrangøren] anfører, at der typisk er serviceminded personale. Desværre oplevede 
vi lige fra vores ankomst, at receptionisterne var mere end uvillige til at yde service eller 
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bare være imødekommende - et skuldertræk var ofte deres svar på en forespørgsel. Bl.a. 
bemærkningen "man får hvad man betaler for" fandt vi værende en useriøs bemærkning 
tilligemed, at han blot vendte om og gik. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 19. oktober 2019 samt 9. januar 2020 til 
rejsearrangøren og brev af 29. november samt 30 december 2019 og mail af 9. januar samt 13. 
januar 2020 til Ankenævnet. 
 
 
Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen forgæves forsøgt at udbetale en kompen-
sation til klageren på i alt 1.760 kr., men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver ”kompensation på 2.749,00 kr./person”, i alt 10.996 kr. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 19. november 2019 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Kleopatra Fatih er et kategori 3 hotel, som er ét af vores mellemklasse hoteller. 
[Rejsearrangøren]-kategori 3: 
[Rejsearrangørens] mellemklasse. Gode og ofte populære hoteller/lejligheder i en fin 
standard med rimelige faciliteter og gode værelser/lejligheder, der dog kan forekomme 
lidt slidte. Typisk med serviceminded personale og hyggelig atmosfære. 
I forhold til kategoriseringen af vores hoteller er det således, som beskrevet på vores 
hjemmeside under ”Værd at vide”: 
Hotelkategorier: 
[Rejsearrangørens] hotelkategorier er givet ud fra en samlet vurdering af vores hotel-
ler/lejligheder på rejsemålet, og er ikke altid den samme, som de enkelte hotellers offici-
elle kategori, eller den kategori hotellet har givet sig selv. Vores bedømmelser er gjort ud 
fra faciliteter på stedet, afstand til strand og by, standard på værelserne/lejlighederne og 
endelig det generelle helhedsindtryk af service og atmosfære. Det skal understreges, at 
kategoriseringen er [Rejsearrangørens] egen kategori og kan være forskellig fra rejsemål 
til rejsemål, grundet den varierende standard fra det ene rejsemål til det andet. Vores ka-
tegorisering kan således ikke sidestilles med de forskellige nationale kategoriseringer. 
Hotellernes officielle standard kan findes på deres hjemmeside. 
… 
I forhold til støj på hotellet var der underholdning om aftenen, som skulle slutte kl. 22.00. 
Efter jeres opkald til vores destinationschef kl. 22.07 – blev musikken stoppet kl. 22.17. 
… 
Vi er kede af, at I ikke har været tilfredse med maden hotellet serverede på deres all in-
klusive buffet. All inklusive konceptet varierer en del fra hotel til hotel og fra land til 
land. Man må forvente, at maden bærer præg af den lokale kultur og hotellets kategori. 
…” 

 
I mail af 1. april 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
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Vi har ikke på noget tidspunkt oplyse klager om, hvorvidt rejsen generelt var egnet for 
bevægelseshæmmede gæster eller ej. 
… 
Hotel Kleopatra fatih Hotel er et af vores mellemklasse hoteller i vores kategori 3. Når 
man vælger et mellemklasse hotel, vil tingene bære præg af brug. Dette er påregneligt. I 
vores beskrivelse af hotellet har vi omhyggeligt beskrevet hotellet og dets faciliteter. Vi 
finder at denne beskrivelse nøje stemmer overens med de faktiske forhold. 
Når man vælger all inclusive på et mellemklasse hotel, så må man forvente, at maden føl-
ger hotellets standard. Vores rejseledere kom næsten dagligt på hotellet og bekræfter, at 
der hver dag har været et pænt udvalg af forskellige retter med diverse tilbehør og frugt 
og kage til dessert – alt sammen i rigelige mængder. At der ikke var stillet mad frem ved 
ankomsten kl. 02:00 om natten er også forventeligt, da køkkenet ikke er åbent på det tids-
punkt. Gæsterne har ikke købt mad om bord på flyet; men var vidende om, at de skulle 
flyve fra kl. 16:55 til kl. 22:30 – et tidsrum, hvor de fleste spiser et måltid. Det var muligt 
at købe mad i lufthavnen, som man kunne tage med om bord, og der blev holdt pause 
mellem lufthavnen og hotellet, hvor man også kunne købe lidt at spise.  
Det er beklageligt, at gæsten ikke fandt rengøringen tilstrækkelig. Da det blev påtalt over-
for vores rejseleder, sørgede hun omgående for ekstra rengøring. 
Det ene værelse klagede over problemer med dørlåsen. Den blev hurtigst muligt udskif-
tet, og fungerede derefter upåklageligt.  
På hotellet er der ansat et såkaldt animation crew, som står for underholdning og aktivite-
ter i dag- og aftentimerne. Disse aktiviteter ledsages af musik, og det kan være vanskeligt 
at finde en musiksmag og et lydniveau, som passer alle. Det er dog ikke en ting, der hver-
ken tidligere eller efterfølgende har givet anledning til påtale. Gæsterne ringede en aften 
kl. 22:07 og klagede over støjen til vores rejseleder. Hun kontaktede straks hotellet, og kl. 
22:17 var der skruet ned. 
Aktiviteter og musik er påregneligt i dag- og aftentimerne, og betragtes derfor ikke som 
en fejl eller mangel ved rejsen. 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 7. samt 9. januar 2020 til klage-
ren. 
 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Rejsearrangøren har erkendt, at klageren ved bestilling af rejsen ikke fik oplyst, at snackba-
ren, hvor servering af all inklusive foregik, lå placeret i 1 ½ sals højde uden elevatoradgang.  
 
Da klageren herefter i henhold til § 9, stk. 2, jf. § 10, i lov om pakkerejser og sammensatte 
rejsearrangementer, ikke har modtaget generelle oplysninger om rejsens generelle egnethed 
for bevægelseshæmmede, jf. lovens § 6, stk. 1, nr. 8, på et varigt medium, finder Ankenævnet, 
at klageren med rette har kunnet forvente, at hotellet, herunder adgangen til snackbaren, var 
egnet for bevægelseshæmmede. 
 
På denne baggrund, og da klageren ved ankomsten til hotellet om natten ikke fik forplejning, 
som lovet af guiden, utilfredsstillende rengøring af værelset og manglende skift af sengelin-
ned samt håndklæder, finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler, der 
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berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris, hvilket rejsearrangøren - i hvert fald delvist - 
også har erkendt. 
 
Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 3.500 kr. 
 
Således som sagen i øvrigt foreligger til afgørelse, finder Ankenævnet, at klageren - mod rej-
searrangørens benægtelse - ikke har godtgjort, at All inclusive var utilfredsstillende. 
 
Da musikstøjen stoppede efter, at klageren havde været i telefonisk kontakt med rejsearrangø-
rens guider på rejsemålet, finder Ankenævnet, at afhjælpning er sket inden rimelig tid. 
 
Ankenævnet kan derfor ikke imødekomme klagerens krav vedrørende disse klagepunkter. 
 
Ankenævnet finder endelig, at det af klageren i øvrigt anførte, hverken for så vidt angår de en-
kelte forhold hver for sig eller samlet, kan anses for en mangel, der kan danne grundlag for 
erstatning eller kompensation i øvrigt. 
 
Ankenævnet bemærker, at rejsearrangøren efter § 9, stk. 2, jf. § 10, i lov om pakkerejser og 
sammensatte rejsearrangementer, har pligt til på et varigt medium at give klageren en række 
oplysninger, herunder oplysninger om indkvarteringsstedets kategori i henhold til destinati-
onslandets regler i § 6, stk. 1, nr. 3.  
 
Da en aftale om en pakkerejse eller en bekræftelse herpå skal angive det fulde indhold af afta-
len og omfatte alle de oplysninger, der er nævnt i lovens § 6, stk. 1, samt § 6, stk. 2, jf. bilag 
1, del B, er det ikke længere tilstrækkeligt, at rejsearrangøren i aftalen henviser til en brochure 
eller andet lignende markedsføringsmateriale, jf. bemærkningerne til lovens § 10. 
 
Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales 
det indbetalte gebyr på 275 kr. ikke, ligesom rejsearrangøren ikke pålægges sagsomkostnin-
ger. 
 
Som følge heraf  
 

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 3.500 kr. til 
klageren [Klager] samt renter af 1.740 kr. fra den 13. december 2019 og af 1.760 kr. fra 1. au-
gust 2020. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlåns-
rente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 

 
 


