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PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 2015/0179 

 

afsagt den 16. februar 2016 

 

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

 

KLAGER ACH    (2 personer) 

   

   

SALGSBUREAU Strobel Travel 2014 ApS 

 

ARRANGØR Strobel Travel 2014 ApS 

 

REJSEMÅL Punta Cana, Den Dominikanske Republik. 17.6.-28.6.2015.  

 

PRIS I alt 33.750 kr. 

 

KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende indkvartering navnlig pga. begrænset havudsigt 

og manglende jacuzzi på terrassen. 

 

KRAV ”Som minimum prisforskellen på den værelseskategori vi har boet 

på og den værelsestype, der har direkte havudsigt… kr. 8.916,90.” 

 

  Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen pr. kulance tilbudt 

klageren en kompensation på 1.250 kr. eller et gavekort på 2.500 

kr. 

 

SAGEN INDBRAGT 6. oktober 2015 

 

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

 

Ankenævnets afgørelse 
 

Strobel Travel 2014 ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 6.750 kr. til 

klageren ACH samt renter af 5.500 kr. fra den 1. oktober 2015  og renter af 1.250 kr. fra den 17. 

marts 2016. 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 Strobel Travel 2014 ApS inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 2.300 

kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 



2 
  

Sagsfremstilling 

 

Klageren købte den 27. oktober 2014 efter henvendelse på bureauets kontor en rejse til Den Domi-

nikanske Republik, for 2 personer for perioden fra onsdag den 17. juni til søndag den 28. juni 2015 

med indkvartering i et ”Preffered Club Deluxe Ocean View Room” på hotel Now Larimar Punta 

Cana. Med All Inklusive og ”Your Moments Wedding Package”. 

 

 

Klageren gør gældende, at ”Vi har bestilt og købt et værelse med havudsigt, værelseskategori ”Pre-

ferred Club Deluxe Ocean View”. Da vi ankommer til hotellet, konstaterer vi, at der kun er begræn-

set havudsigt.” og ”Da vi bestiller vores rejse fortæller rejsekonsulenten os, at der er jacuzzi på bal-

konen. Da vi ankommer til hotellet og vores værelse konstaterer vi, at der IKKE er jacuzzi på bal-

konen, men i stedet for på badeværelset.”  

 

 

I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: 

 

”…  

Hotellets indretning 

Alle værelser og suiter på Now Larimar er store og rummelige med moderne faciliteter, og 

indrettet med behagelige møbler. 

Her er en dejlig balkon eller terrasse, med udsigt enten til havet eller haven. 

…” 

 

I brochure om hotellet fremgår endvidere: 

 

”… 

Alle ”Preferred Club” indkvarteringer tilbyder udendørs spabad.  

…” 

 

Af klagerens ”Faktura” fremgår yderligere:  

 

”…  

10 nætter på hotel Now Larimar Punta Cana Dominican Republic. 

Preferred Club Deluxe Ocean View værelse 

…” 

 

 

Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 2. juli 2015 til det indklagede bureau og gør 

yderligere gældende: 

 

”…  

Som du er bekendt med, levede værelset ikke op til de forventninger vi var stillet i sigte ved 

køb af rejsen. Ifølge faktura og møder hos dig har vi købt et Preffered Club Deluxe Ocean 

View værelse med jacuzzi på balkonen. Dette måtte vi ved ankomst sande, at det på ingen 

måde var, i det der kun var begrænset havudsigt og ingen jacuzzi på balkonen, men i stedet på 

badeværelset. Vi gjorde derfor opmærksom på dette med det samme overfor hotellet. Dagen 

efter kontaktede vi dig, som så blev M i dit fravær. Hotellet lovede at kontakte os dagen efter 
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senest kl 15. Da vi intet havde hørt fra dem og stadigvæk ikke havde pakket ud, tog vi selv 

kontakt til dem først på aftenen. Her blev vi tilbudt et andet værelse, godt nok med jacuzzi på 

balkonen, men med endnu dårligere havudsigt. For os var det lidt et spørgsmål om at vælge 

mellem pære og bananer og valgte derfor at blive på det først anviste værelse, da ingen af dem 

levede op til det vi var stillet i sigte ved købet af rejsen.  

…” 

 

I en mail af 11. august 2015 til bureauet gør klageren endvidere gældende: 

 

”…  

Som du selv nævnte og som der står skrevet på vores faktura, hedder den værelseskategori, 

som vi har købt ”Preffered Club Deluxe Ocean View”.  

Den værelseskategori har vi dog meget svært ved at finde på hotellets hjemmeside. 

… 

Ifølge hotellets hjemmeside, findes denne værelseskategori ganske enkelt ikke, men derimod 

en kategori der hedder ”Preferred Club Deluxe PARTIAL Ocean View”. Og PARTIAL Ocean 

View, ja det havde vi. Men det var IKKE den kategori vi havde købt hos jer. 

…” 

 

I mail af 31. august 2015 til bureauet gør klageren yderligere gældende: 

 

”… 

Hvad angår vores afvisning af at flytte værelse, var det for os, som tidligere nævnt, et spørgs-

mål om, at vælge mellem pære og bananer, idet det værelse vi fik tilbudt godt nok havde ja-

cuzzi på balkonen, men havudsigten var her så ringe, at vi nærmest skulle have en stol at stå 

på, for at se havet. 

…” 

 

Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 17. august og 1. september 2015 til bureauet og 

mails af 28. september 2015 og 3. januar 2016 til Ankenævnet. 

 

 

Bureauet har inden ankenævnsbehandlingen pr. kulance tilbudt klageren en kompensation på 1.250 

kr. eller et gavekort på 2.500 kr., men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 

 

Klageren kræver ”Som minimum prisforskellen på den værelseskategori vi har boet på og den 

værelsestype, der har direkte havudsigt… kr. 8.916,90 kr.” 

 

 

Bureauet gør i mail af 11. august 2015 til klageren bl.a. gældende: 

 

”…  

Hotellet har bekræftet at det værelse I først blev indlogeret på og det værelse I fravalgte at få 

som alternativ, begge var den rigtige værelseskategori. 

Den værelseskategori hedder som sagt Preferred Club Deluxe Ocean View og er den kategori 

I har bestilt og betalt. 

 

Manglen består således af, at jeg havde oplyst at der var Jacuzzi på terrassen på alle Preferred 
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Club værelserne, hvilket viste sig at være fejlagtigt, hvilket jeg naturligvis beklager meget. 

Det værelse I takkede nej til at blive indlogeret på var dog med Jacuzzi på terrassen og også af 

samme værelseskategori. 

…” 

 

I mail af 12. august 2015 til klageren gør bureauet endvidere gældende: 

 

”…  

I vores kontrakt hedder værelset Preferred Club Deluxe Ocean View og det er det værelse I 

har betalt for og som I også har boet på. 

… 

Da hotellet desværre enkelte gange har oplevet klager på havudsigten, er betegnelsen på 

værelseskategorien officielt ændret til Preferred Club Partial Ocean View, som også er den 

kategori der betegner værelset på hotellets hjemmeside. 

…” 

 

I mail af 18. august 2015 til klageren gør bureauet yderligere gældende: 

 

”… 

Det er et faktum at I afviste at skifte værelse fra et Preferred Club Deluxe Ocean View værelse 

med jacuzzi på værelset, til et Preferred Club Deluxe Ocean View værelse med jacuzzi på 

altanen.  

…” 

 

I brev af 28. oktober 2015 til Ankenævnet gør bureauet yderligere gældende: 

 

”…  

A (herefter kunden) oplyser at kunden har købt et værelse med ”direkte havudsigt”. Det er 

usandt; kunden har købt et Preferred Club Deluxe Ocean View værelse, hvilket også fremgår 

af faktura. (Jeres bilag 2) 

På det første personlige møde her på kontoret oplyste jeg, at hvis kunden ønskede den bedste 

udsigt over havet skulle kunden vælge et Preferred Club Master Suite Ocean Front værelse. 

Prisen for denne værelseskategori var dog over kundens budget for rejsen, så det sagde kun-

den nej tak til, og valgte den næstbedste havudsigt på hotellet, som er på et Preferred Club 

Deluxe Ocean View værelse. 

Kunden ønskede derfor ikke et skriftligt tilbud/prisoverslag på et Preferred Club Master Suite 

Ocean Front værelse, og derfor har denne værelseskategori ikke, siden mødet, været nævnt i 

mine skriftlige tilbud/prisoverslag. 

På samme møde oplyste jeg ligeledes kunden, at der naturligvis kan være forskel på hvor god 

en havudsigt der er fra de forskellige Preferred Club Deluxe Ocean View værelser, da værel-

serne jo har forskelige beliggenheder, og er placeret på forskelige etager på hotellet, men hav-

udsigt er der fra alle værelserne i den kategori, og det havde kunden fuld forståelse for, særligt 

med fokus på prisen. 

Jeg kan samtidig oplyse at kunden ikke var specielt fokuseret på selve havudsigten, men at 

kunden havde mere fokus på jacuzzien på terrassen, og særligt havde fokus på prisen. 

… 

Siden køb af rejsen har hotellet ændret værelsesbetegnelsen fra Preferred Club Deluxe Ocean 

View til Preferred Club Deluxe Partial Ocean View på deres hjemmeside, men værelsesbeteg-
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nelsen hedder stadig det samme i vores kontrakt med hotellet. (Jeres bilag 3) 

Værelsesbetegnelsen blev officielt ændret per 9. april 2015; altså ca. 6 måneder efter købet 

som blev indgået 27. oktober 2014. (se dokumentation i vedlagte bilag…) 

 

Uanset om hotellet af egen drift har ændret værelsesbetegnelsen, har kunden boet på et værel-

se med havudsigt, og ingen steder fremgår det af fremsendte materiale eller faktura, at kunden 

har købt et værelse med ocean front eller direkte havudsigt. 

Dette understøttes af, at kunden på første møde afviste at betale merprisen og netop fravalgte 

et ocean front værelse. 

 

Vores beskrivelse af hotellet på vores hjemmeside er følgende: Her er en dejlig balkon eller 

terrasse med udsigt enten til havet eller haven. (bilag…) Det fremgår derfor ingen steder i vort 

materiale, at der skulle være direkte havudsigt på valgte værelse. Kunden har fået det bestilte, 

ønskede og det betalte værelse og værelset har havudsigt. 

 

Klagepunkter 

Kunden bliver, ved en fejl, anvist et Preferred Club Deluxe Ocean View værelse uden Jacuzzi 

på terrassen, hvilket jeg havde lovet kunden på mødet. Kunden bliver naturligvis straks tilbudt 

et andet Preferred Club Deluxe Ocean View værelse med jacuzzi på terrassen. Kunden vælger 

dog at takke nej til dette værelses beliggenhed, og accepterer at blive boende på det første 

anviste Preferred Club Deluxe Ocean View værelse. 

… 

Dette Suites and Rooms Gallery galleri har jeg gennemgået i detaljer med kunden på mødet 

her på kontoret. Ud fra billederne drøftede vi de enkelte værelseskategorier, og jeg oplyste 

helt konkret at kunden skulle forvente forskellige havudsigter fra en Preferred Club Deluxe 

Ocean View værelseskategori. Der er værelser der har en rigtig god udsigt over havet, og 

værelser der har en mindre god udsigt over havet, men at alle værelserne i denne kategori 

naturligvis har udsigt over havet. 

…” 

 

Bureauet har yderligere kommenteret klagen i mails af 1. og 2. september til klageren og i brev af 

18. december 2015 til Ankenævnet. 

 

Klageren har i mail af 23. november 2015 til Ankenævnet kommenteret ovenstående brev fra 

bureauet og anfører yderligere: 

 

”…  

Strobel hævder, at vi ikke har købt et værelse med direkte havudsigt. Vores opfattelse af en 

værelseskategori, der hedder "Preffered Club Deluxe Ocean View" er helt klart at der er hav-

udsigt, idet kategorien netop hedder "Deluxe Ocean View". 

… 

Ydermere er vi ikke blevet oplyst om, at der er stor forskel på havudsigten på hotellet. Så at JP 

her skriver, at vi havde fuld forståelse for dette, er direkte usandt. 

… 

At JP tolker på, hvor vores fokus var, må stå for hans regning. Vi fik tilbud på en værelseska-

tegori der hed ”Preferred Club Deluxe View” og ud fra denne beskrivelse, var vores klar op-

fattelse, at der naturligvis var Deluxe Ocean View. Derfor var dette på daværende tidspunkt 

ikke et fokus område for os, derimod angiver beskrivelsen af værelseskategorien ikke direkte, 
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at der vil være jacuzzi på vores balkon. 

… 

At Strobel på deres hjemmeside, beskriver hotellet på følgende måde ”Her er en dejlig balkon 

eller terrasse med udsigt enten til havet eller haven.” Som deres egen beskrivelse er, har man 

enten udsigt til havet eller haven. I henhold til vores billeder havde vi udsigt til haven. 

… 

At JP hævder, at han har gennemgået hotellets hjemmeside med os, er direkte usand. Vi blev 

udstyret med en brochure over ”Now Larimar Punta Cana”.  

…” 

 

 

Ankenævnets afgørelse 

 

Bureauet har erkendt, at klageren var lovet indkvartering i et hotelværelse med jacuzzi på balkonen, 

men i stedet blev indkvarteret i et hotelværelse med jacuzzi på badeværelset. 

 

Da det fremgår af fakturaen, at klageren ville blive indkvarteret i et ”Preffered Club Deluxe Ocean 

View Room” på hotel Now Larimar Punta Cana, og da bureauet – mod klagerens benægtelse – ikke 

har godtgjort, at klageren ved bestillingen fik oplyst, at den valgte indkvartering var med den 

næstbedste havudsigt på hotellet, og at havudsigten varierede fra værelse til værelse, finder 

Ankenævnet, at klageren med rette havde kunnet forvente at blive indkvarteret i et hotelværelse 

med fuld havudsigt. 

 

På denne baggrund finder Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler vedrørende 

manglende jacuzzi på hotelværelsets balkon og manglende havudsigt, hvilket berettiger klageren til 

et nedslag i rejsens pris. 

 

Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 6.750 kr.  

 

Den omstændighed, at klageren afslog at flytte til et andet hotelværelse med jacuzzi på balkonen 

med den begrundelse, at de slet ikke kunne se havet fra dette hotelværelse, kan ikke føre til et andet 

resultat.  

 

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

vedtægternes § 24. 

 

Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 2.300 kr. (sagskategori 2). 

 

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. 
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Som følge heraf  

 

b e s t e m m e s : 
 

Strobel Travel 2014 ApS skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 6.750 kr. til 

klageren ACH samt renter af 5.500 kr. fra den 1. oktober 2015  og renter af 1.250 kr. fra den 17. 

marts 2016. 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 Strobel Travel 2014 ApS inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 

2.300 kr. til Ankenævnet. 

 

Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 

 

 

 

Mikael Kragh 

Formand 

 


