
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-434  
 

afsagt den 2. juli 2020 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]      (2 personer) 
  
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Kør-selv-skirejse. Livigno, Italien. 28.12.2019-4.1.2020.  
 Faktisk ankomst og hjemrejse 29.12.2019. 
 
PRIS I alt 14.954 kr. (inkl. liftkort i seks dage) 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende erstatning af udgifter til indkvartering, forplej-

ning og transport ved ophævelse aftalen. 
 
KRAV Erstatning af udgifter til transport, indkvartering og forplej-

ning på ud- og hjemrejse på 9.110,74 kr. ifølge specifikation. 
Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen tilbage-
betalt rejsens pris på 14.954 kr. 

 
KLAGEGEBYR 24. februar 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 18. maj 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 9.000 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 24. februar 2020. Kravet forrentes med en årlig rente 
svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-
dende 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 6. august 2019 en kør-selv-skirejse på rejsearrangørens hjemmeside til Li-
vigno, Italien, for to personer for perioden fra lørdag den 28. december 2019 til lørdag den 4. 
januar 2020 med indkvartering i dobbeltværelse med balkon på Hotel Federia. Med halvpen-
sion og liftkort i 6 dage. 
 
Søndag den 29. december 2019 - en dag senere end bestilt - ankom klageren til rejsemålet. 
Ved ankomst til hotellet fik klageren – pga. overbooking på hotellet – anvist et andet værelse 
end bestilt. Klageren valgte derfor samme dag at afbryde opholdet og rejse hjem med ankomst 
i Danmark mandag den 30. december 2019. 
 
 
Klageren gør i klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gældende, at ”- Rejsebureauet afviser 
at dække vores omkostninger ifb. med transport, hotel mv. til Livigno, da vi har købt en "kør-
selv-ferie". 
- Vores påstand er, at disse omkostninger samt 3 spildte feriedage kunne have været undgået, 
såfremt rejsebureauet havde orienteret os om den overbooking, de var vidende om, inden vi 
kørte. 
- Rejsebureauet har siden oktober måned været orienteret om, at der ikke var tilstrækkeligt 
med værelser på Hotel Frederia. 
- Rejsebureauet har skriftligt erkendt, at de var vidende om overbookingen inden vi tog afsted 
samt at de ikke har været hverken ihærdige eller professionelle nok i deres bestræbelser for at 
orientere os om overbookingen inden vi tog afsted.” 
 
 
I udbudsmaterialet er det bestilte hotel bl.a. beskrevet således: 
 

”…  
På Hotel Federia bor I på enkelt indrettede værelser og har optimale muligheder for at ud-
nytte Livignos skiområde. 
… 
Hotel Federia er et hyggeligt familiehotel med en rigtig god placering i Livigno. Hotellet 
ligger i et roligt område og alligevel er der bare et par minutters gang til byens centrum, 
med masser af butikker og restauranter. 
… 
Værelserne er enkelt indrettede med mange detaljer i træ materialet, og så hører der eget 
badeværelse med bad og wc med til alle værelser. 
…” 

 
I mail af 23. december 2019 til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Har forsøgt at ringe uden held. 
Vil du give mig et kald når du har tid? ���� 
…” 
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Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 29. december 2019 kl. 14.47 til den ind-
klagede rejsearrangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Med henvisning til vores telefonsamtale vedr. mangelfuldt og meget lille samt ringe ho-
telværelse. Vi afslår jeres tilbud om kompensation på kr. 3.000,00 og samtidig gør vi vo-
res krav gældende vedr. det bestilte ophold dvs. Incl. Liftkort som vi har lagt i receptio-
nen. 
I oplyser at i ikke har mulighed for at levere et værelse svarende til det vi har bestilt og 
betalt for. 
Vi betragter derfor handlen som misligholdt fra jeres side. Vi gør samtidig opmærksom 
på at vi forventer at få vores indbetaling fuldt retur samt kompensation for rejseomkost-
ninger. 
…” 

 
I mail af 3. januar 2020 til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 

 
”… 
Vi forsøgte at få nogen fra [Rejsearrangøren] til at komme hen på hotellet og se loftsrum-
met, men lykkedes ikke. 
- Skabet er ca. 120 cm højt og bygget ind under en skråvæg og var eneste form for opbe-
varing (der kunne knapt hænge en skjorte) 
- bruseren sidder i ryggen på min mand og han støder hovedet mod loftet i bruseren 
- vinduet sidder i knæhøjde 
- det er kun muligt at stå oprejst i den ene side af rummet 
Hotelejeren oplyser, at han ikke selv udlejer det som hotelværelse, hvilket han har oplyst 
jer i oktober måned. 
Vi har IKKE ændret kontaktoplysninger siden booking, så der har været rigelig tid og 
mange muligheder for at informere os. 
Vi har kontaktet [Rejsearrangøren] den 27.12.2019 om formiddagen og fik IKKE nogen 
informationer. Vi har modtaget en SMS på det oplyste nr. […] og fra guideteamet den 
27.12.2019 uden information om overbooking. 
Vi var ikke taget afsted, hvis I havde kontaktet os. 
I har haft hele den 27.12.2019 som er en almindelig arbejdsdag til at ringe/maile, hvilket i 
IKKE har gjort. Det må være rimeligt at I følger op på en mail der drejer sig om at I er 
vidende om at der er sket en overbooking. 
Vi er blevet påført unødige rejseomkostninger grundet jeres manglende indsats for at 
komme i kontakt med os. 
…” 

 
I mail af 5. januar 2020 til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
- [Rejsearrangøren] vælger alene at foretage et opkald den 23.12.2019 af 16 sekunders 
varighed formentlig for kort til, at det bliver registereret i telefonen som et ubesvaret op-
kald 
- der er ikke lagt besked på telefonsvareren 
- der er ikke sendt en sms 
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… 
- Vi forlod ikke Livigno før vi havde modtaget en besked fra [medarbejder3], [Rejsear-
rangøren], om at det ikke var muligt at finde et ledigt hotelværelse. 
- Det var ikke en mulighed at bo på loftrummet i 3 nætter, da det som fremgår af fotos 
ikke var muligt at bade, stå oprejst i halvdelen af rummet eller pakke noget ud. 
…” 

 
I mail af 9. januar 2020 til rejsearrangøren anfører klageren yderligere: 
 

”… 
Mailen fra [medarbejder2] er gået i et spamfilter. 
… 
Da vi således kan konstatere, at I selv oplyser, at I burde have forhindret, at vi anvendte 3 
feriedage på at køre næsten 3000 km samt omkostninger til transport, diesel, færge, bil-
tog, hotel, vignetter og forplejning i 3 dage. 
…” 

 
I mail af 4. marts 2020 til Ankenævnet anfører klageren endelig: 
 

”… 
De har alene foretaget et telefonopkald den 23.12.2019 af 16 sekunders varighed. Så kort, 
at det ikke er registret som et ubesvaret opkald og derefter indenfor 1 minut sendt en 
mail, hvor der alene står om ”vil du ringe, når vi har tid”. Vi kontaktede [Rejsearrangø-
ren] den 27.12.2029 og de oplyste intet om overbooking eller andre problemer med væ-
relset.  
… 
Samtalen med bureauet den 27.12.2019 bestod i, at [klageren] ringede op til [Rejsearran-
gøren] og fik kontakt med [medarbejder1]. [Klageren] orienterede om bookingnr. og bad 
[medarbejder1] give hotellet besked om, at vi ville ankomme en dag senere end booket – 
altså den 29.12.2019. 
[Medarbejder1] tog imod beskeden og oplyste intet om, at der var problemer med over-
booking eller at [Rejsearrangøren] havde forsøgt at kontakte os. 
Da vi ankom til Hotel Federia var indehaveren meget forlegen over værelset og oplyste, 
at han ikke selv anvendte det som hotelværelse. For at vi ikke skulle tro, at det var hotel-
let, der havde begået en fejl viste han os en mail på skærmen på sin PC i receptionen, som 
han havde sendt til rejsebureauet i oktober måned 2019. I mailen gjorde han opmærksom 
på, at bureauet ikke havde de værelser til rådighed som de troede og lidt humoristisk 
spurgte han om de vidste om nogle af deres gæster var meget korte/lave, da det ene væ-
relse krævede det. Det var så værelse nr. 90, som vi fik anvist. 
Vi kører retur ca. kl. 15.30 – forinden har vi kl. 14.47 sendt en mail til [medarbejder3] fra 
[Rejsearrangøren] – se bilag […] – hvor vi bekræfter, at [Rejsearrangøren] – allerede 24 
minutter efter vi har givet en frist på 2 timer – telefonisk har oplyst os, at det er umuligt at 
finde et værelse i Livigno, da det ugen mellem jul og nytår.  
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 2., 14. og 16. januar 2020 til rejsearrangø-
ren og mails af 29. marts og 24. april 2020 til Ankenævnet. 
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Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen tilbagebetalt rejsens pris på 14.954 kr., 
men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver yderligere erstatning af udgifter til ud- og hjemrejse ifølge specifikation på 
9.110,74 kr. svarende i alt til tilbagebetaling af rejsens pris på 14.954 kr. og erstatning på 
9.110,74 kr., i alt 24.064,74 kr. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 3. januar 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Vi må gøre opmærksom på, at det er gæstens eget ansvar, at oplyse hvordan vi som rejse-
bureau kan komme i kontakt med Jer og ligeledes gæstens ansvar at opdatere rejsebu-
reauet hvis kontaktoplysningerne ændres. Vi prøvede at kontakte Jer, både via telefon og 
email, men vi havde desværre ikke heldet med os. Vi lever af glade gæster og derfor ville 
vi gerne sikre os, at I kom på den ferie I ønskede. Derfor ville vi i kontakt med Jer for, at 
informere Jer om den overbooking, der desværre var opstået og Jeres muligheder i forbin-
delse med denne ændring. Desuden ville vi også informere Jer om den fejl der var på Je-
res rejsebevis, hvor der står at der er balkon til Jeres dobbeltværelse. Sådanne værelser 
kan vi som udgangspunkt ikke booke på hotellet, og ved en systemfejl er dette kommet 
på Jeres rejsebevis, dette beklager vi meget. 
Med det sagt, så vil jeg gerne medgive, at vi ikke var ihærdige nok og vi kunne have gjort 
det bedre for at komme i kontakt med Jer. Det er meget beklageligt, at denne kommuni-
kationsbrist gik ud over Jer, det er ikke den service vi vil udvise over for vores gæster. 
Da vi desværre ikke fik kontakt med Jer inden afrejse, fik I først besked om denne over-
booking og fejlen på rejsebeviset, da I ankom til Livigno. Da vi allerede her var klar over 
denne ændring der var I jeres rejses standard, tilbød vi et afslag på rejsens samlede pris 
og en kompensation. Dette ønskede I ikke, men gav os 2 timer til at finde en ny indkvar-
tering. Som sagt, så lever vi af glade gæster og her ville vi gerne være behjælpelige igen. 
Jeres ferie er booket i nytårs-ugen, en af de travleste uger hvor alle hoteller er næsten 
fuldt booket, så en tidsfrist på 2 timer ses ikke som en rimelig tidsfrist, omstændighe-
derne taget i betragtning. 3 timer efter I har sat en tidsfrist på 2 timer, finder vi et hotel-
værelse til Jer, hvor I kan tjekke ind om onsdagen, men her har I allerede kørt fra Livigno 
og der er ikke mere at gøre. Det er dog beklageligt at høre, at vi fik udtrykt, at der ikke 
var flere værelser i Livigno, for vi vil som sagt altid gerne afhjælpe vores gæster, når 
standarden ikke lever op til det købte. 
Derudover skal vi oplyse, at det ikke er muligt at tilbagebetale de omkostninger I har haft 
i forbindelse med transporten tur/retur, da I har købt en kør-selv ferie, hvilket betyder, at 
Jeres ferie hos os starter og slutter i Livigno og omkostningerne for transport er gæstens 
eget ansvar, og omkostninger I ville have haft uanset hvornår I tog til/fra Livigno. 
De 1600 kr. der er blevet overført til jer, er en nedjustering af rejsens pris, grundet den 
lavere standard af indkvartering, så Jeres rejse har nu en værdi på 13.354 kr. 
Da ferien er påbegyndt, d. 28-12-19, da I ankommer til Livigno og I selv vælger at rejse 
hjem inden vi har haft mulighed for at afhjælpe Jer, så er det ikke muligt at tilbagebetale 
det fulde beløb af rejsens pris. Dog vil vi gerne kompensere for den systemfejl, der var på 
Jeres rejsebevis, der gav udtryk for, at der skulle være balkon på Jeres værelse og vi vil 
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gerne kompensere Jer yderligere for den lavere standard I, grundet en overbooking, ville 
have været indkvarteret på. 
Derudover er der Jeres liftkort, som ikke blev brugt, og dem tilbagebetaler vi også til jer. 
Det bliver samlet en kontant kompensation på 6678 kr. som vi overfører til det kort I har 
betalt rejsen med. 
…” 

 
I mail af 7. januar 2020 til klageren gør rejsearrangøren endvidere gældende: 
 

”… 
Med ovenstående på plads, så er det vigtigt for os at udtrykke, at vi er kede af, at jeres fe-
rie ikke blev til noget. De ændringer der var omkring Jeres ferie, ville vi gerne have kom-
munikeret ud til Jer, men vi skulle have været meget mere ihærdige og professionelle i 
den proces. De ændringer der var tale om, betegnes som væsentlige ændringer, og jf. Pak-
kerejseloven, så skal I have samme tilbud om, at hæve aftalen med os.  
…” 

 
I mail af 15. januar 2020 til klageren gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”… 
Som et pakkerejseselskab hæfter vi ikke for vores kør-selv gæsters udgifter i forbindelse 
med transport til/fra destinationen, da gæstens ferie først påbegynder og afslutter på desti-
nationen. Da I ankommer til Livigno om formiddagen kontakter I både guide og hotelma-
nager. Vi giver jer besked om, at der i denne uge er fuldt booket i Livigno, og det bliver 
svært at finde en anden indkvartering. Derfor giver vi jer et afslag på rejsens samlede pris 
og vi tilbyder derudover en kompensation. I stiller en tidsfrist overfor os; vi skal finde en 
ny indkvartering til jer efter 2 timer. 
Vi prøvede at udbedre de fejl og mangler der var angående jeres booking, men den tids-
frist I gav os, ses ikke som en rimelig tidsfrist, omstændighederne taget i betragtning. Da 
I kontakter kontoret i Danmark tidligt om eftermiddagen, giver vi jer igen sammen be-
sked om at det er svært at finde en anden indkvartering til jer i Nytårsugen, men at vores 
guider og destinationsmanager i Livigno er i gang. Her må der være opstået en misforstå-
else, for her vælger I at køre hjem til Danmark igen, i den tro at det ikke var muligt at 
finde anden indkvartering. Da vi kontakter jer kl. 17, samme dag som I er ankommet til 
Livigno, for at fortælle at vi har fundet en anden indkvartering til jer som I kan benytte 
fra onsdag-lørdag, meddeler I, at I er på vej hjem til Danmark igen, da I så det som den 
eneste løsning. 
Vi mener ikke, at I gav os en rimelig tidsfrist til at udbedre fejl og mangler der var på je-
res ferie efter jeres ankomst til Livigno og vi er derfor ikke enige i, at udbetale Jeres kør-
sels omkostninger. 
…” 

 
I mail af 21. april 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren endelig gældende: 
 

”…  
Vi bliver første gang bekendt med overbookingen den 21. november og igen den 30. no-
vember. (mail fra Hotellet er vedhæftet). 
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Vores dokumentation på forsøg på at komme i kontakt med klageren inden afrejse. [Med-
arbejder2] ringer jf. Bilag 20 den 23. december kl. 14.18 – De 16 sekunder kaldet varer, 
er fra det øjeblik kaldet går i gennem på telefonen. Dvs. 16 sekunder svarer til at telefo-
nen ca. har ringet 5-6 gange.  
[Medarbejder2] sender jf. Bilag 14 den 23. december en mail, hvor hun beder klager 
ringe tilbage. 
… 
Vi fastholder svaret vi sendt til klager den 15. januar (Bilag nr. 25) 
… 
Derudover tilføjer vi, at ikke var bekendt med overbookingen før den 21. november (Jf. 
vedhæftet mail fra Hotellet) og at klager har fået hele rejsens pris tilbagebetalt (i alt 
14.954 kr.). Vi mener derfor ikke, at vi er forpligtet til at tilbagebetale yderligere. 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 3. januar 2020 til klageren. 
 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Rejsearrangøren har erkendt, at ændringen af klagerens kør-selv-skirejse med indkvartering i 
et loftsværelse uden balkon på hotellet, pga. overbooking, var ændring af et væsentligt kende-
tegn, og at klageren derfor var berettiget til at hæve aftalen ved at afbryde rejsen på ankomst-
dagen, jf. § 18, stk. 1, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. 
 
Klageren har derfor krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til afta-
len, hvilket rejsearrangøren har erkendt, samt efter omstændighederne krav på erstatning efter 
lovens §§ 28-31. 
 
Rejsearrangøren har tilbagebetalt rejsens pris på 14.954 kr. til klageren. 
 
Da ændringen skyldtes overbooking på det bestilte hotel, som rejsearrangøren i hvert fald var 
vidende om fra torsdag den 21. november 2019 – 37 dage før klagerens forventede ankomst 
til rejsemålet -, og klageren, pga. rejsearrangørens manglende information herom, foretog rej-
sen til rejsemålet og dermed afholdte udgifterne dertil, finder Ankenævnet, at klagerens tab 
efter almindelige erstatningsretlige regler er en påregnelig følge af overbookingen.  
 
Klageren er derfor berettiget til erstatning af udgifterne til brændstof, færgebillet, biltog, Vig-
netter, indkvartering og forplejning, der skønsmæssigt fastsættes til i alt 9.000 kr. 
 
Den omstændighed, at klageren havde købt en kør-selv-skirejse, kan ikke føre til et andet re-
sultat, da rejsearrangøren var vidende om, at klageren - for at benytte den købte rejse - foretog 
rejsen fra Danmark til rejsemålet tur/retur. 
 
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. 
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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 9.000 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 24. februar 2020. Kravet forrentes med en årlig rente 
svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-
dende 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. 
 

 


