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PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 2014/0127 

 

afsagt den 5. december 2014 

 

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

 

KLAGER K   (35 voksne/78 børn) 

  c/o F 

   

   

   

SALGSBUREAU B 

   

ARRANGØR B 

  

REJSEMÅL Træningslejr. Side, Tyrkiet. 12.4.-19.4.2014 

 

PRIS I alt 532.800 kr.  

 

KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende rejsearrangement navnlig pga. ændring af 

hjemrejsetidspunkt natten inden hjemrejsen, således at klageren 

mistede tid på rejsemålet. 

  

KRAV ”Hvad som svare til 1 overnatning, skøn 500 kr./overnatning x 

113 = 56.500”. 

   

SAGEN INDBRAGT 31. juli 2014 

 

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

 

Ankenævnets afgørelse 
 

[B] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 70.000 kr. til klageren K c/o F 

samt renter fra den 31. juli 2014. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens 

officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere [B] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 2.300 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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Sagsfremstilling 

 

Klageren købte den 1. marts 2014 hos bureauet en rejse ”Træningslejr” til Side, Tyrkiet, for 113 

personer for perioden fra lørdag den 12. april til lørdag den 19. april 2014 med indkvartering i 1, 2 

og 3 personers værelser på hotel Starlight Convention Center Thalasso og Spa. Med all inklusive.  

 

Klageren har telefonisk oplyst Ankenævnet om, at en af deltagerne blev afvist ved indcheckning i 

lufthavnen pga. manglende visum.  

 

 

Klageren gør gældende, at ”…natten før afrejse, blev vores afrejse tidspunkt fra hotellet flyttet fra 

kl. 09.30 frem til kl. 00.30. Derved mistede vi den sidste overnatning.”. 

 

 

I bureauets tilbud er rejsen bl.a. beskrevet således: 

 

”… 

Endelige afrejse- og ankomsttider fremgår af billetten. 

…” 

 

Af klagerens elektroniske billet fremgår bl.a.: 

 

”… 

Kastrup-Antalya 12-04-2014 LØR Onurair 18:50-23:25 

Antalya-Kastrup 19-04-2014 LØR Onurair 13:05-14:55 

…” 

 

Klageren modtog fredag den 18. april 2014 kl. 00:33 en SMS fra bureauet om ændring af 

hjemrejsen. Hjemrejsetidspunktet blev ændret til lørdag den. 19. april kl. 04:00. Af beskeden 

fremgår bl.a.: 

 

”…  

 Andre fly tider skal afsted kl.0030 lørdag fra hotellet og flyve kl. 04.00 

 …” 

 

 

Klageren har nærmere begrundet sin klage i brev af 4. maj 2014 til det indklagede bureau, og gør 

yderligere gældende: 

 

”…  

Vi modtager torsdag nat (mellem den 17. og 18. april) en SMS om, at vores hjemrejse 

tidspunkt er ændret. Pludselig skulle vi afrejse fra hotellet natten mellem fredag og lørdag, kl. 

00.30, i forhold til det aftalte, lørdag kl. 09.30. 

 

Vores aktuelle rejse plan blev: 

 

Udrejse: 12. april kl. 18.50, fly 8Q6523 
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Hjemrejse: 19. april kl. 04.00, fly 8Q3299  

 

Det betyder rent praktisk at vi fik en dag mindre dvs. 6 nætter i stedet for de oprindelige 7 som 

var aftalen, hvilket er klar misligholdelse. 

…”  

 

 

Klageren kræver ”Hvad som svare til 1 overnatning, skøn 500 kr./overnatning x 113 = 56.500”. 

 

 

Det indklagede bureau har ikke – trods opfordring hertil – besvaret Ankenævnets henvendelser om 

udtalelse i sagen. Brev af den 01/10-14 lyder således: 

 

”Pakkerejse-Ankenævnet har ikke modtaget svar på sit brev af den 04/08-14. 

 

Ankenævnet gør derfor opmærksom på, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende 

grundlag, hvis Ankenævnet ikke har modtaget svar inden 8 dage fra dato.” 

 

 

Det er Ankenævnet bekendt, at det indklagede bureau mandag den 17. november 2014 er taget 

under konkurs af Sø- og Handelsrettens skifteret. 

 

 

Ankenævnets afgørelse 

 

Da det indklagede bureau ikke har udtalt sig i sagen trods Ankenævnets opfordringer hertil, afgøres 

sagen på baggrund af klagerens fremstilling og indholdet af det medsendte materiale. 

 

Ankenævnet lægger til grund, at klageren fredag den 18. april 2014 – dagen før hjemrejsen - ved en 

SMS besked fra bureauet, fik meddelelse om, at hjemrejsetidspunktet var fremrykket fra lørdag den 

19. april 2014, kl. 13.05, til samme dag kl. 04:00. 

 

Klageren har således mistet tid på rejsemålet svarende til 9 timer og 5 minutter, og er derfor 

berettiget til kompensation for den tid, som han og hans medrejsende mistede på rejsemålet, jf. 

herved Ankenævnets vejledende retningslinjer om transportforsinkelser. 

 

På denne baggrund, og under hensyn til at klageren pga. det ændrede hjemrejsetidspunkt skulle 

møde i lufthavnen om natten i stedet for om formiddagen som bestilt, finder Ankenævnet, at rejsen 

har været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rejsens pris. 

 

Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til 70.000 kr. 

 

Da klageren har fået medhold, skal bureauet betale sagsomkostninger til Ankenævnet, jf. 

vedtægternes § 24. 

 

Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 2.300 kr. (sagskategori 2). 
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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. 

 

Det bemærkes, at Ankenævnet finder det kritisabelt, at bureauet ikke har besvaret Ankenævnets 

henvendelser.  

 

Som følge heraf  

 

b e s t e m m e s : 
 

 

[B] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 70.000 kr. til klageren samt renter 

fra den 31. juli 2014. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle 

udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 8 %. 

 

Endvidere skal [B] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 2.300 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 

 

 

 

Mikael Kragh 

Formand 

 


