
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-3848  
 

afsagt den 8. februar 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]     (2 voksne/2 børn) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Makrigialos, Kreta. 17.9.-25.9.2020.  
 Faktisk hjemkomst 24.9.2020. 
 
PRIS I alt 27.898 kr. (inkl. indtjekket bagage) 
 
KLAGEN ANGÅR Mistet tid på rejsemålet pga. tidsændring på hjemrejsen. 
 
KRAV Kompensation på ”3.985 (1/7 af rejsens pris)”. 
 
KLAGEGEBYR 8. oktober 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 7. januar 2021 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 3.985 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 23. september 2020. Kravet forrentes med en årlig 
rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det på-
gældende år med et tillæg på 8 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 
1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 
 
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 10. august 2020 på rejsearrangørens hjemmeside en rejse til Makrigialos, 
Kreta, for fire personer for perioden fra torsdag den 17. september til fredag den 25. septem-
ber 2020 med indkvartering i toværelses Club Pool Suite på hotel Ocean Beach Club. Med All 
Inclusive. 
 
Efterfølgende har klageren tilkøbt ”Velkomstpakke” og ”[…] Welcome pack” hos rejsearran-
gøren. 
 
 
Klageren gør gældende, at rejsearrangementet var utilfredsstillende navnlig pga. mistet tid på 
rejsemålet, som følge af en tidsændring på hjemrejsen før afrejse.  
 
 
Af klagerens ”Billet” vedhæftet rejsearrangørens mail af 10. august 2020 – ”Kvittering for be-
taling” til klageren fremgår bl.a.: 
 

”…  
Hjemrejse… 
Afrejse… fredag 25.09.2020 kl. 00:30… 
Ankomst... fredag 25.09.2020 kl. 03:00… 
…” 

 
Af klagerens ”Billet” vedhæftet rejsearrangørens mail af 24. august 2020 – ”Information fra 
[Rejsearrangøren]” – til klageren fremgår endvidere: 
 

”… 
I forbindelse med omlægning af flytrafikken, har det været nødvendigt at ændre flyti-
derne på din hjemrejse. Din afrejsetid fra Kreta er blevet lavet om, så du nu skal flyve 
hjem om eftermiddagen. 
… 
Hjemrejse… 
Afrejse… torsdag 24.09.2020 kl. 13:15… 
Ankomst... torsdag 24.09.2020 kl. 15:45… 
…” 

 
Af rejsearrangørens ”Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v.” vedhæftet 
rejsearrangørens mail af 10. august 2020 – ”Kvittering for betaling” til klageren fremgår yder-
ligere: 
 

”… 
Pkt. 4 - Ændring og afbestilling inden afrejse 
A. På rejsebureauets foranledning 
Rejsebureauet har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes 
som bagatelagtige.  
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Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere æn-
dringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.  
Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende om, hvilke ændringer, 
der foreslås, og om betydning for pakkerejsens pris. Den rejsende skal have en rimelig 
frist til at underrette rejsearrangøren om sin beslutning. Manglende tilbagemelding til rej-
searrangøren inden for den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for, at have ac-
cepteret ændringen. 
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i rejsearrangørens elektroniske klageformular den 
24. august 2020 og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Jeg har dags dato modtaget information om, min rejse på 7 dage forkortes med 11 timer 
og 15 min. Det anser jeg som en væsentlig forringelse af rejsen.  
Da forringelsen er over ti timer vil jeg forvente I kompenserer mig økonomisk med en re-
fusion af en døgnandel svarende til 1/7 del af rejsens pris. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i rejsearrangørens klageformular den 28. september 
2020 og mails af 11. november 2020 og 6. januar 2021 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver kompensation på ”3.985 (1/7 af rejsens pris)”. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 1. september 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Vi kan godt forstå, at I er ærgerlige over ændringen i jeres flytider på hjemrejsen. Som vi 
skrev i vores mail, skyldes ændringen en omlægning af flytrafikken. Under ’Vigtigt at 
vide’ på [Rejsearrangøren].dk skriver vi, ”Afrejse-og ankomsttider er foreløbige. Forven-
tede tider fremgår af din billet. Bemærk, at der kan ske ændringer i rejsetiderne helt frem 
til afrejsedagen i forbindelse med omlægning af flytrafikken.”. Grundet den ekstraordi-
nære situation, må vi erkende at ændringer på rejsen kan opstå med kortere varsel end 
normalt. 
Da ændringen kan have betydning for vores gæster, kan vi tilbyde at man kan afbestille 
rejsen og få det indbetalte beløb retur, eller ændre sin rejse til dagsaktuel pris, uden ge-
byr. Hvis du ønsker at ændre eller annullere rejsen, skal du kontakte os indenfor 2-3 dage 
fra dags dato. 
På det forelæggende grundlag, kan vi ikke imødekomme dit ønske om kompensation, for 
ændringen i jeres hjemrejse. 
…” 

 
I mail af 23. december 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
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”…  
Klager har den 10. august modtaget en mail, hvor billet for rejsen samt ”Almindelige be-
stemmelser for deltagelse i ferierejser” var vedhæftet. Information som klager har frem-
sendt i sagen.  
… 
Den 10. august 2020 bestiller klager via www.[Rejsearrangøren] en rejse til Kreta med 
følgende rejsetider: 
… 
Hjemrejse 25. september 2020 
Afrejse Kreta kl. 00.30 
Ankomst København kl. 03.00 
 
Klager accepterer disse rejsetider og de gældende betingelser ved sin indbetaling af rej-
sens pris samme dag, som bestillingen gøres. 
Den 24. august 2020 modtager [Rejsearrangøren] ændringer i rejsetiderne på klagers 
hjemrejse fra flyselskabet, som [Rejsearrangøren] samme dag informerer klager om. 
Udrejsen er uændret, men hjemrejsens rejsetider ser nu således ud: 
Hjemrejse 25. [24] september 2020 
Afrejse Kreta kl. 13.15 
Ankomst København kl. 15.45 
 
I vores informationsmail til klager informerer vi om ændringen på hjemrejsen, og beder 
klager om at kontakte os telefonisk, hvis der er spørgsmål til ændringen. 
Den 24. august 2020 kl. 13.32 ringer klager ind til [Rejsearrangøren], og er ikke tilfreds 
med ændringen, da de mister tid på rejsemålet, og ønsker kompensation.  
… 
Vi må gå ud fra, at klager har accepteret de nye forudsætninger for rejsen i forhold til rej-
setider, og at ændringen ikke udløser kompensation eller refundering fra [Rejsearrangø-
ren], da vi ikke hører fra klager i forhold til benytte muligheden for at ændre eller annul-
lere rejsen.  
Vi finder ikke, at klager kan fastholde sit krav om refundering, når klager har haft infor-
mation om de ændrede forudsætninger for rejsen inden afrejsen, og også har haft mulig-
hed for at ændre eller helt annullere rejsen.  
Klager vælger, trods vores information om dennes muligheder den 1. september 2020, at 
rejse afsted og benytte rejsen med de gældende forudsætninger. 
Klager har ved sin modtagelse af bestillingen den 10. august også modtaget en PDF med 
”Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser” på mail, hvor der i Pkt. 4 A - 
”Ændring og afbestilling inden afrejse” 
Her står: 
Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere æn-
dringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. 
Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende om, hvilke ændringer, 
der foreslås, og om betydning for pakkerejsens pris. Den rejsende skal have en rimelig 
frist til at underrette rejsearrangøren om sin beslutning. Manglende tilbagemelding til rej-
searrangøren inden for den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for, at have ac-
cepteret ændringen”. 

http://www.spies/


Side 5 af 6 

20-3848 

[Rejsearrangøren] ser sig ikke i stand til at imødekomme klagers ønske om refundering af 
del af rejsens pris, da klager har fået information før sin afrejse om de nye forudsætninger 
for rejsen. Klager har også haft tid til at tage sine muligheder i brug som følge af ændrin-
gen, hvis klager ikke ønskede at bibeholde sin rejse efter ændringen. 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 29. september 2020 til klageren. 
 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Rejsearrangøren har erkendt, at klageren i mail af 24. august 2020 – 24 dage før afrejse – blev 
oplyst om, at den oprindeligt planlagte hjemrejse fredag den 25. september 2020, kl. 00.30, 
pga. omlægning af flytrafikken, blev ændret, således at flyafgangen blev fremrykket til dagen 
før – torsdag den 24. september 2020 – kl. 13.15. Klageren mistede som følge af tidsændrin-
gen i alt 11 timer og 15 minutter på rejsemålet. 
 
Klageren er derfor berettiget til en døgnandel – 1/7-del af rejsens pris – i kompensation sva-
rende til 3.985 kr., jf. Pakkerejse-Ankenævnets vejledende retningslinjer om transportforsin-
kelser i forbindelse med pakkerejser. 
 
Den omstændighed, at rejsearrangøren før afrejsen har tilbudt klageren at hæve aftalen, kan 
ikke føre til et andet resultat, idet klageren ved ændring af en rejseydelses væsentlige kende-
tegn, her tidspunktet for hjemrejse, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, har krav på et forholdsmæssigt afslag i 
prisen, når den rejsende accepterer ændringen, jf. § 18, stk. 3 i lov om pakkerejser og sam-
mensatte rejsearrangementer. 
 
Da klageren har fået medhold, skal rejsearrangøren betale sagsomkostninger til Ankenævnet, 
jf. vedtægternes § 27. 
 
Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. 
 
Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af 
§§ 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. 
 
Som følge heraf  

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 3.985 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 23. september 2020. Kravet forrentes med en årlig 
rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det på-
gældende år med et tillæg på 8 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 1.500 
kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 
 
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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