
1 
PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 2016/0105 

 

afsagt den 29. september 2016 

 

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

KLAGER [klager]  (1 person) 

   

   

SALGSBUREAU Penguin Travel […] 

   

ARRANGØR Penguin Travel […] 

  

REJSEMÅL Rundrejse. ”Opdag Cameroun og Ækvatorialguinea”. 10.-

24.11.2015. 

 

PRIS I alt 20.050 kr. (inkl. 1/3 af et enkeltværelsestillæg) 

 

KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende rundrejsearrangement navnlig pga. manglende 

og utilfredsstillende rejseleder, utilfredsstillende standard på ho-

tellerne, at hotellerne ikke var 3- og 4-stjernet som bestilt, andet 

hotel end oplyst i Malabo, utilfredsstillende bil til transport under 

rundrejsen, manglende udflugter, utilfredsstillende morgenmad og 

sightseeing i Malabo. 

  

KRAV ”…tilbagebetaling på halvdelen af rejsens pris – altså i alt 

10.025,-.” 

   

KLAGEGEBYR 19. april 2016 

 

SAGEN FULDT OPLYST 21. juni 2016 

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

 

Ankenævnets afgørelse 
 

Penguin Travel […] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 8.000 kr. til kla-

geren [...]samt renter fra den 19. april 2016. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nati-

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

8 %. 

 

Endvidere skal Penguin Travel […]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 29. juni 2015 på bureauets hjemmeside en rundrejse ”Opdag Cameroun og Æ-

kvatorialguinea” for 1 person for perioden fra tirsdag den 10. november til tirsdag den 24. novem-

ber 2015 med indkvartering i henholdsvis enkeltværelse og delt dobbeltværelse med enkeltsenge, 

hvor værelset deles med to andre rejsende, på 3 og 4-stjernede hoteller. Med forplejning og udflug-

ter i henhold til dag-til-dag programmet. 

 

 

Klageren gør gældende, at rundrejsearrangementet var utilfredsstillende navnlig pga. manglende og 

utilfredsstillende rejseleder, hotellernes standard, herunder bl.a. dårlig lugt, manglende rindende 

vand, rengøring, insekter, svamp, defekt aircondition og manglende varmt vand, at hotellerne ikke 

var 3- og 4-stjernet som bestilt samt andet hotel end oplyst og utilfredsstillende morgenmad i Mala-

bo, Ækvatorialguinea, dag 12-14. 

 

Klageren gør endvidere gældende, rundrejsearrangementet var utilfredsstillende pga. størrelsen og 

standarden på bilen, der blev benyttet til transport under rundrejsen, manglende udforskning af 

stammeområder i det sydlige Cameroun, besøg på gummiplantage i Tiko og teplantage i Buea samt 

middag hos camerounsk familie dag 2, tur til Manengouba kratersøerne dag 4-5, stop i landsbyen 

Kekem dag 6, udflugt til pygmæ folkegruppe dag 10 og utilfredsstillende sightseeing i Malabo, 

Ækvatorialguinea, dag 12. 

 

  

I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: 

 

”…  

Placeret på skillevejen i Vest- og Centralafrika, Cameroun er et af de mest forskelligartede 

lande på kontinentet. Landet er ofte omtalt som "Afrika i miniature" for sin geologiske og kul-

turelle mangfoldighed. Cameroun er hjemsted for over 200 forskellige sproggrupper og er 

kendt for sine indfødte stilarter musik, især makossa og bikutsi. 

På denne tur udforsker vi stammeområderne i det sydlige Cameroun og bor hos en lokal pyg-

mæ samfund.  

… 

Efter en kort flyvetur til Ækvatorial Guineas kapital Malabo tilbringer vi to dage på at udfor-

ske øen Bioko. 

… 

11. Nov: Douala-Kumba 

Kør til Kumba (170 km) gennem gummi og bananplantager. Besøg gummifabrik i Tiko og te 

plantage i Buea. Middag med Cameroun familie i deres hjem. 

… 

13.-14. november: Kumba-Bangem-Melong 

Vi kører mod Bangem ad en grusvej i Bakossi Mountains. Frokost ved Manengouba twin kra-

tersøer. 

… 

M/F/- 

… 

15. Nov: Melong-Baham-Foumban 

… 
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Et kort stop i landsbyen Kekem, for at smage grillet kød, vejbred, cocoyam, yams og fisk lavet 

på trækul. 

… 

19. Nov: Kribi 

Kør til Lobe floden, hvor en kano tager os til en Pygmy landsby. 

Vi bruger lidt tid med lokalsamfundet og pygmæerne, folk i skoven, der lever af jagt og ind-

samling. Retur i kano til Kribi. 

… 

21. Nov: Douala-Malabo 

… 

Sightseeing Malabo til fods, udforske markeder og kolonial arkitektur. 

 

22 Nov: Moka Wildlife Center (valgfri) 

… 

B/-/- 

… 

Prisen inkluderer: ►13 nætter 3 *** og 4 **** hoteller med morgenmad, 6 middage og 2 fro-

koster 

…” 

 

Af det af klageren accepterede tilbud dateret 29. juni 2015 fremgår bl.a.: 

 

”… 

I øvrigt henvises til Generelle bestemmelser for rejser med Penguin Travel påtrykt som findes 

på vores hjemmeside. 

… 

Cameroon & Bioko Discovery (Roundtrip Cameroon & Equatorial Guinea) 10-23 November 

2015 

Price includes: 13 nights 3*** and 4**** hotels bed in twin bedded rooms with breakfast, 6 

dinners and 2 lunches… 

… 

English speaking guide, Penguin tour leader, all transport in AC bus 

…” 

 

Af bureauets ”Generelle Betingelser” fremgår endvidere: 

 

”… 

Reklamationer 

… 

Krav om erstatning skal, for at kunne komme i betragtning, skriftligt stilles til rejsebureauet 

inden 14 dage efter rejsens afslutning. 

… 

Pionérrejser 

Pionérrejser er et rejsekoncept som indebærer grupperejser med rejseleder til et nyt område el-

ler en rejse som vi gennemfører for allerførste gang. Penguin Travels pionerrejser er rejser til 

eksotiske og autentiske rejsemål langt væk fra travlhed og masseturisme. Tanken er at rejse-

målet skal udforskes og gennemprøves. Ofte er det ikke alt der kan planlægges hjemmefra og 

rejseprogrammet kan ændre sig undervejs. Det kræver overbærenhed og fleksibilitet at være 
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rejsedeltager på disse ægte opdagelsesrejser. Hvis man er eventyrlysten, spontan og åben 

overfor uforudsigelige hændelser så kan man forvente afvekslende oplevelser med kulturelle 

indtryk, storslået natur og stunder man aldrig vil glemme. 

Pionérrejserne tilbydes til lavere priser end vores andre rejser og oven i købet måske til mar-

kedets laveste pris. 

…” 

 

I voucher dateret 30. oktober 2015 fremgår bl.a.: 

 

”… 

22 Nov  Hotel Ibis Malabo 

…” 

 

 

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

gør yderligere gældende: 

 

”…  

Det var så noget af det positive, men jeg bliver også nødt til at komme med små beklagelser 

da der var mange ting der haltede på turen. Synes egentlig vi har betalt ganske mange penge 

for turen og kunne forvente at det var en ferie der fungerede bedre og ikke gav så mange mis-

forståelser og irritationer. 

Dette er også et håb om at der på fremtidige ture kan rettes lidt op på nogle af disse ting! 

- Ankomsten til hotellet i Douala var en farce, hvor der ikke var styr på værelsesfordelin-

gen. Dette spildte vi meget tid på. 

- Vi var blevet lovet 3-4* hoteller, men der var vist kun 1 hotel der nåede op på 2*. Generelt 

meget simple hoteller hvor der flere steder manglede vand og strøm på værelserne + dårlig 

lugt. 

- Vores transportmiddel var en minibus - alt for lille, hvilket gjorde det ukomfortabelt at sid-

de der i mange timer - hvilket skete næsten hver eneste dag. Desuden burde det have været 

en 4WD, hvilket ville have bragt os hurtigere omkring, for denne bil skulle køre meget 

forsigtigt over hver eneste hul og bump… og dem var der mange af i Cameroun. Dette be-

virkede også at vi ikke kom frem til de 2 kratersøer, hvilket ellers var dagens højdepunkt. 

- Der manglede kommunikation mellem rejseleder og guide. Guiden troede at rejselederen 

videregav alle oplysninger til os, men det skete gang på gang at det ikke nåede frem til 

"den danske del" af gruppen. I det hele taget skulle vi trække information ud af rejselede-

ren, så vi kunne forberede os på næste dags oplevelser/udfordringer. Kan for eksempel 

nævne at vi i Kribi ikke var blevet informeret om at rejegildet på stranden (frokosten) var 

noget fælles. Vi troede vi selv kunne vælge på et menukort, da vi ikke var blevet oplyst 

om andet. Dette gav en virkelig dårlig stemning i gruppen. 

- … 

- Det var annonceret at vi skulle bo på Ibis hotel i Malabo, hvilket vi glædede os til. Omsi-

der et hotel med lidt højere standard. Men nej vi blev kørt til endnu et slidt hotel med ilde-

lugtende værelser. Undskyldningen var at Ibis hotellet bare skulle bruges som et navn vi 

kunne skrive til myndighederne i lufthavnen, men det slap også ud at det var for dyrt. Ja, 

men vi har også betalt mange penge for denne tur. 

- Morgenmaden i Malabo var også kritisabel. Det var muligt at få morgenmad i hotellets til-

hørende restaurant, men vi blev spist af med en tør croissant og sandkage - købt dagen før. 
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Det var bare ikke i orden. 

- Men dråben der fik bægeret til at løbe over, var den manglende sightseeing til fods i Mala-

bo. I stedet blev vi kørt rundt i byen i taxaer. 4 taxaer der skulle forsøge at følge efter hin-

anden. Det gav meget ventetid og da vores afgang fra hotellet i forvejen var forsinket med 

5 kvarter fordi taxaerne ikke dukkede op - ja så blev det ikke til meget sightseeing. Chauf-

førerne kunne jo heller ikke guide. Det blev til 1½ times kørsel rundt og se præsidentens 

ejendomme. Det var en meget stor skuffelse. Vi havde betalt temmelig mange penge for at 

komme til dette lille land, hvor vi kun havde 2 dage og så blev tiden spildt med dette. For 

ikke at tale om alt det besvær vi har haft med at skaffe visum. Følte nærmest det både var 

spild af tid og penge. 

…” 

 

I mail af 21. december 2015 til bureauet anfører klageren bl.a.: 

 

”… 

Du antyder at den dårlige komfort i bilen kunne undgås hvis os 3 på det forreste sæde havde 

roteret. Vi havde med glæde rykket et andet sted hen i bilen, hvis vi kunne have siddet i nær-

heden af hinanden. Det forreste sæde (til 3 personer) var smallere end de resterende, da det ik-

ke var i bilens fulde bredde. Desuden kunne man ikke få fødderne ind under et sæde foran, 

hvilket faktisk gjorde det meget ukomfortabelt at sidde der. Hvis det virkelig var sådan et at-

traktivt sted at sidde, hvorfor spurgte i 3 på bagsædet så ikke om vi kunne lave en bytter?? El-

ler andre? 

Hvad angår overnatning, så har disse steder aldrig været i nærheden af 3 eller 4 stjerner - hel-

ler ikke før Ebolaen! 

Vil du vise mig hvor tur udbyderen reklamerer med så mange stjerner? 

Hotel Ibis - du har ret - der var ikke annonceret nogle hotel navne på nettet eller på fakturaen, 

men kort før afrejse modtog vi hotellets navn - nemlig Ibis. Så burde I have skrevet at det var 

et fiktivt navn. Jeg havde brug for et mere behageligt sted og ikke et der lugtede på værelset, 

så jeg ville hellere være på Ibis. Ville bare have taget 5-10 minutter med taxa og så meget fri-

tid havde vi jo heller ikke i byen, til at komme omkring og havde derved ikke brug for en cen-

tral placering. 

Vi var flere der var meget skuffede over den manglende sightseeing i Malabo. At køre rundt i 

taxa og vente på hinanden er ikke en guidet tur… som der stod beskrevet i programmet. 

Du kan vel ikke selv mene at det var en succes oplevelse med de taxaer? Det kunne vel ikke 

have blevet så dyrt at hyre en guide til at traske rundt med os i 3 timer… som vi var blevet lo-

vet! 

At få en sandwich på vej retur fra crater søerne kan da overhovedet ikke opveje 2 gange elen-

dig morgenmad. Hvorfor spiste vi ikke bare morgenmad på hotellet? 

Apropos frokost, så havde vi vist også en omgang til gode efter den sardin sandwich vi fik i 

landsbyen, som vi roede til. Den var også under lavmålet. Måske ikke din skyld, men kom ik-

ke med at den ekstra frokost kunne retfærdiggøre de 2 elendige gange morgenmad. Ville du 

lave sådan et nummer over for andre turister på dine ture? Nej vel! 

…” 

 

I mail af 31. december 2016 til bureauet anfører klagerens medrejsende VN endvidere: 

 

”… 

Også jeg finder også at rejsen var dyr - 19.160 kr. i delt dobbeltværelse (fik ikke DBK-



6 
  

2016/0105 

rabatten) - måske ikke dyr i forhold din indledende annonce, der bl.a. lovede overnatninger på 

3-4 stjernede hoteller, at vi skulle opleve at bo hos en pygmæ folkegruppe, udforske stamme-

områder i det sydlige Cameroun. (Jeg medgiver, at hvis man andet steds læste det med småt, 

var opholdet hos pygmæerne reduceret til et besøg.) 

… 

Hvad angår bilen var den helt uegnet til turen - chaufføren måtte derfor køre meget langsomt, 

hvilket betød, at vi gik glip af flere programlagte oplevelser - f.eks. besøg på gummiplantagen 

i Tiko og teplantagen i Buea, middag med en camerounsk familie, stop i landsbyen Kekem for 

at smage trækulsgrillet kød med vejbred, taro, yams og fisk. 

Man kan heller ikke sige, at vi som anført fik "udforsket stammeområderne", idet chaufføren 

af hensyn til bilen valgte at køre lange omveje ad samme vej N5, i stedet for de oprindeligt 

planlagte og kortere ruter ad andre veje, hvor vi kunne have set noget nyt og andet. 

… 

Da vores chauffør var bange for at skade bundkarret, da vi skulle til Manengouba kratersøerne 

og spise frokost, skaffede guiden med timers forsinkelse en anden bil. Den kunne imidlertid 

slet ikke klare turen. Jeg tvivler på, at det var en 4- hjulstrækker (selv om det var anført med 

hjemmelavet skrift på bilen), da kun ét hjulpar snurrede rundt, hver gang bilen kørte fast - me-

dens alle andre biler på denne vej kørte ubesværet selv med stort læs og endda kunne trække 

os fri. Så også turen til kratersøerne blev opgivet. 

…” 

 

I mail af 8. januar 2016 til bureauet anfører klageren yderligere: 

 

”… 

Jeg må sige at jeg blev meget forundret og lidt skuffet over dit seneste svar! 

Synes du kommer alt for let om det med bare at svare at det var en pionertur. 

Hvis det bare var det det drejede sig om, så var dit svar til dels i orden… hvis du havde gjort 

os det klart at det var en pionertur. 

Ja, jeg har været med på en af dine ture tidligere, men det gør mig ikke til en ekspert i hvordan 

"[rejseleder]" ture forløber. Den tur gik til Guyana og der var det gjort klart at det var en pio-

nertur og da det ikke stod i denne turs rejsebeskrivelse, gik jeg ud fra at det var som en hver 

anden rundrejse arrangeret af et rejsebureau med tjek på tingene.  

… 

Jeg synes ellers selv at jeg var godt forberedt på at være helt åbensindet og klar til de udfor-

dringer som mange lande i Afrika giver. 

Men som turen skred frem og du fik lavet mange uheldige krumspring, blev det en anelse an-

strengt for mig og de andre og som skrevet tidligere, synes jeg du bød os nogle meget uheldi-

ge oplevelser i Ækvatorial Guinea. Vi havde alle brugt en del penge og energi på denne tur, så 

det var altså bare for frustrerende. 

Jeg vil stadig gerne have at du uddybende besvarer hvert punkt i mit sidste brev. 

… 

Og hele vejen igennem turen har vi manglet oplysninger om f.eks. morgendagens forløb. 

Guiden var i den tro (meget forståeligt) at du videregav alle hans informationer til os alle. Vi 

manglede samlinger og en sikring om at alle havde fået besked. 

…” 

 

Klageren har yderligere begrundet klagen i udateret brev og mail af 19. juni 2016 til Ankenævnet. 
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Klageren kræver ”…tilbagebetaling på halvdelen af rejsens pris – altså i alt 10.025,-.” 

 

 

Bureauet gør i mail af 16. december 2015 til klageren bl.a. gældende: 

 

”…  

Pris. Vi har betalt en masse penge! 

Tja, jeg er ikke helt enig, fordi rejser til Vestafrika er en kostbar affære og Ækvatorial Guinea 

er nok det dyreste land i Afrika med et BNP (bruttonationalprodukt) per capita på linje med 

Luxembourgs. 

… 

Transport 

Tydeligvis turens svageste punkt, som jeg kunne have undgået. 

Den minivan vi fik er ifølge europæisk standard til 8 pers. (Penguin har 2-3 af dem samme 

størrelse). 

Jeg indrømmer det var min skyld ikke at kontrollere køretøjets størrelse og mulighed for sid-

depladser. 

Men ikke desto mindre ville det have været meget værdsat, hvis de "forreste seaters" havde 

tilbudt at skifte plads med andre, eller rotere en gang imellem. 

Hoteller i Cameroun 

Det er indlysende, at alle hoteller har set bedre dage, og med ingen turister der kommer til 

Cameroun på grund af ebola og Boko Haram, kunne resultatet ikke have været meget anderle-

des. 

Desværre er kvaliteten af værelser og faciliteter under sådanne omstændigheder uden for vo-

res kontrol. 

Hotel Ibis eller hotel Yoli 

I havde reserveret tur uden, at der var angivet specifikke hoteller på vores hjemmeside, faktura 

etc. 

Navnet på hotellet Ibis optrådte langt senere på jeres vouchers, og vi brugte en foreløbig 

booking for at få visum. 

Ideen fra begyndelsen var at bo på hotel i Malabo centrum (som er Yoli og ikke Ibis), men ho-

tellets bekræftelse kom blot et par dage før vores afrejse. 

Jeg er sikker på, at I alle vil være enige i, at Yoli er et bedre valg end Ibis, som ligger uden for 

byen. 

Ækvatorial Guinea turistservice 

Turisme i Ækvatorial Guinea er praktisk talt ikke eksisterende, ingen tvivl om det. 

Efter mange måneders research fandt jeg kun en lokal rejsearrangør, der for en fuld pakketur 

på 3 dage / 2 nætter krævede samme pris som for en 10-dages pakke i Cameroun. 

Dette er grunden til, at jeg besluttede at improvisere og at bestille tjenester på stedet. Jeg har 

stadig mine tvivl, om I var villige til at betale 2000 EUR / 15000 DKK + flyvninger for hele 

turen (som er 20-25% ekstra) bare for at få en guidet gåtur til centrum, som er 15 min. gang 

fra hotellet. 

Vedrørende morgenmad og manglende omeletter, betalte jeg for jeres sandwich på vej til kra-

tersøerne i Cameroun (var ikke inkluderet !!!!), som jeg synes er en rimelig kompensation.  

… 

(Iflg. turplaner skulle vi den pgld. dag have morgenmad og frokost, og den omtalte sandwich 

udgjorde morgenmad) 

…” 
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I mail af 6. januar 2016 til klageren gør bureauet yderligere gældende: 

 

”… 

Et stort tak for jeres aktiv deltagelse i diskussionen og vurderingen af Cameroun/EGN rejsen. 

Jeg vil bare gøre jer opmærksom på at alle rejser I har været med mig som turleader uden 

undtagelser (Guyana/Surinam, Sudan, Bangladesh, Papua NG, Lybien, Senegal/Mauritanien, 

Mali osv osv) falder under kategorien "pionerrejser" selv om det ikke står direkte påført i fak-

tura/rejsebevis. Og det er en fejl fra vores side som bliver rettet i fremtiden. 

…” 

 

I mail af 21. marts 2016 til klageren gør bureauet endelig gældende: 

 

”…  

I vores generelle betingelser på www.penguin.dk står der at et krav om erstatning skal sendes 

til rejsebureaet senest 14 dage efter rejsens afslutning. Dette er blandt andet fordi at vores 

samarbejdspartnere selv har en frist for at modtage krav om økonomisk kompensation, og vi 

skal helst have sendt vores eget krav til dem i god tid. 

Indtil videre har du givet din tilbagemelding om turen men vi har ikke set et krav om erstat-

ning fra dig, og fristen på 14 dage efter rejsens afslutning er overskredet. 

…” 

 

Bureauet har yderligere kommenteret klagen i mail af 15. juni 2016 til Ankenævnet. 

 

Klageren har i mail af 8. juli 2016 til Ankenævnet gengivet og kommenteret en anden rejsendes 

mail af 10. maj 2016 til Ankenævnet og klageren anfører endelig: 

 

”… 

Jeg har nogle tilføjelser til min klage, som jeg gerne vil have med i min samlede klage. 

… 

Længere nede i teksten kan du se min medrejsende - [...] - kommentarer fra en mail hun send-

te jer den 10. maj. 

Jeg er helt enig i alt hvad [medrejsende] skriver, men kommer lige med mine egne kommenta-

rer ud for hvert hotel, da vi ikke delte værelse og derfor ikke nødvendigvis har oplevet det 

samme på det punkt. 

… 

1. Hoteller 

Rejsebeskrivelsen lovede 3- og 4-stjernede hoteller uden forbehold, hvilket indgik i grundla-

get for min beslutning om at købe rejsen. Jeg finder det ikke rimeligt, at Penguin Travel vil 

fraskrive sig denne del af købsaftalen under henvisning til en påstand om nedgang i turismen 

som følge af ebola epidemien i Guinea, Liberia og Sierra Leone, som i øvrigt ligger fjernt fra 

de lande, vi besøgte. 

Endvidere undrer det mig, om og hvorledes de påståede stjerner er tildelt hotellerne: Ibis Hotel 

i Malabo, som vi iflg. vouchers skulle have overnattet på, men som [rejseleder] uden varsel 

ændrede til Yoli Hotel, er iflg. Ibis' hjemmeside kun et 3-stjernet hotel.  

… 

Ibis er en international hotelkæde og det må lægges til grund, at hotellets 3-stjernede status 

følger almindeligt anerkendt standard fsva. faciliteter, forplejning, service m.v. 

INGEN af de hoteller vi overnattede på, kan på nogen måde matche Ibis Hotel, og det er fuld-

http://www.penguin.dk/
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stændig urealistisk, at nogle af dem skulle være 3- eller 4-stjernede. 

Planet Hotel i Douala har dog anført 3 stjerner ved deres logo på deres hjemmeside. 

Framotel i Kribi havde 2 stjerner efter deres logo på et skilt i hotellet, hvor der står "Recepti-

on". 

Hverken Villa Kleber Cholier i Melong, Hotel Paradise Palace i Foumban, Mawa Hotel i 

Bamenda, Hotel de Malte i Dschang, Framotel i Kribi eller Hotel Yoli i Malabi reklamerer 

med stjerner på deres hjemmesider og/eller Facebook-sider. Elongo Gardens Hotel i Kumba, 

har ingen hjemmeside og er ikke på Facebook. 

Hvis der officielt var tilkendt hotellerne stjerner, ville de vel reklamere med det på deres 

hjemmeside/Facebook-side. 

Stjerner eller ej - fælles for alle hotellerne var, at de var ældre og nedslidte og langt fra tilbød 

faciliteter, service, forplejning m.v. svarende til Ibis. 

… 

Elongo Gardens Hotel, værelset var tydeligvis ikke rengjort i lang tid, døde fluer/myg overalt 

på gulvet, dog kun en enkelt kakerlak, skimmelsvamp og afskallet maling, da airconditionin-

gen blev tændt spyede den en masse sort støv ud og ned i min seng og den larmede og raslede 

så højt, at den ikke kunne være tændt om natten, gammelt slukket køleskab der var helt brunt 

indeni, intet toiletpapir men da der ikke var nogen i receptionen, måtte jeg tage en halv rulle 

fra et toilet bag receptionen, og det gjorde vi også næste dag. Hotellet ligger for enden af 1 km 

lang jord/markvej og ejeren havde lukket hotellet i 2006 fordi adgangsforholdene betød, at 

han ikke fik gæster. 

Jeg havde ikke rindende vand på badeværelset, hverken til toilet, vandhane eller bruser. Jeg 

fik stillet en spand med vand uden for min dør som erstatning for det manglende vand. Ellers 

var mit værelse som beskrevet af [medrejsende]. Dog havde jeg ikke køleskab. Dårlig lugt fra 

badeværelse og døren kunne ikke lukkes. 

… 

Der var 30 cm grumset vand i en lille pool, og nogle palmehytter der pga. forfald ikke længere 

blev udlejet. 

Jeg boede i en hytte ved siden af bygningen hvor [medrejsende]  boede. Her var også skim-

melsvamp og afskallet puds, så der lugtede rigtig dårligt. Ingen fane eller aircondition. Heller 

ingen varmt vand, så jeg fik mig et varmt brusebad hos [medrejsende]  og hendes roommate. 

Temmelig mange kryb på værelset. 

 

Hotel Paradise Palace, lillebitte, nedslidt og meget mørkt værelse, men varmt vand. 

Enig med [medrejsende]. Dårlig lugt. 

 

Mawa Hotel, receptionen var pæn, ingen elevator, lillebitte værelse med ældre slukket køle-

skab. Afløbet på badeværelset var stoppet, så kun et meget kort men varmt brusebad for ikke 

at lave oversvømmelse til værelset. 

Enig med [medrejsende]. 

 

Hotel de Malte, værelset lå på 4. sal med labyrintisk adgang op og ned ad trapper og hen ad 

gange. Ingen elevator og intet personale til at hjælpe med at bære bagagen. Varmt vand. Rå-

ben og skrigen til sent på natten som personalet ikke ville gøre noget ved. 

Enig med [medrejsende]. Desuden meget støj fra gaden. 

 

Framotel i Kribi, skrammet og mørkt værelse i en bygning ud til parkeringspladsen. Låsen til 

bygningen var brudt op, hvilket pga. den afsides beliggenhed gjorde det lidt utrygt, men selve 
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værelset kunne aflåses. Der var TV og varmt vand samt det mest beskidte gulvtæppe jeg no-

gensinde har set. 

Mit værelse var stort, med afskalninger allevegne pga. fugt og dermed også dårlig lugt. Her 

var for en gang skyld aircondition og et hullet myggenet omkring sengen. Badeværelset/toi-

lettet var ulækkert og fyldt med insekter og små kravlende dyr. Ingen toiletbræt. Ude på ho-

vedvejen var der et skilt med hotellets navn og anført med 1 *. 

 

Hotel Yoli. … ingen hjælp til at bære bagagen op til 2. sal, ingen af elevatorerne virkede, væ-

relset var svært at finde da nummeret var faldet af døren, ikke varmt vand til et bad, ledninger 

stak ud af væggen, ingen pærer i lamperne, receptionen talte udelukkende spansk og afslog at 

udlevere pærer til lamperne og manglende håndklæder, der kunne ikke gøres noget ved pro-

blemet med manglende varmt vand, det eneste lille vindue var ud til en ildelugtende skakt in-

de i selve hotelbygningen. 

Og så var der morgenmaden med gammelt brød og én kop kaffe eller kamillethe. 

[rejseleder] orienterede os ikke om, at vi skulle bo på Yoli Hotel i stedet for Hotel Ibis, som vi 

alle havde set frem til. Vi blev bare kørt derhen. En meget kedelig overraskelse, og jeg følte 

mig kuppet. 

Han har efterfølgende forklaret, at han kun havde booket Ibis Hotel af hensyn til visumansøg-

ningerne, hvilket næppe er sandt. Vores visa blev udstedt den 13. oktober 2015 og først efter-

følgende, nemlig den 30. oktober og den 2. november 2015 blev vi tilsendt oplysning om, at vi 

skulle bo på Ibis Hotel. 

Enig med [medrejsende]  i alle punkter, dog havde jeg og min roommate udsigt til en baggård 

i stedet for en skakt. 

… 

2. Transport: 

… 

Som [rejseleder] skriver i sin mail af 16. december 2015 var bussen efter europæisk standard 

beregnet til 8 personer. Udover de faste sæder, var der også nogle klapsæder. 

[rejseleder] og hans bulgarske veninde [...] samt en anden bulgarsk rejsende havde samlet 4 

faste sæder under hele turen. En anden bulgarsk medrejsende var overordentlig svært over-

vægtig og ville ikke have kunnet dele et dobbeltsæde med andre. De tre danske medrejsende, 

der sad på forreste sæderække havde ikke plads til fødderne pga. en halvvæg til forsæderne, 

hvor chaufføren og den lokale guide sad. Jeg kan ikke se, at en rokering ville have skabt mere 

plads eller komfort, men ved en rokering kunne nogle have haft bedre mulighed for at se mere 

ud ad vinduerne. [rejseleder] opfordrede dog aldrig hertil, men han sad også godt. 

Ved ind- og frakørsel ad jordveje måtte vi gå, da minivanen allerede med 13 personers bagage 

var så tungt lastet, at chaufføren var bange for at slå bundkarret o.a. i stykker. 

… 

Enig med [medrejsende]. Jeg var en af dem der sad lige bag chaufføren og fik kramper i bene-

ne fordi vi kun kunne sidde med benene i en 90* vinkel, da fødderne ikke kunne komme un-

der sædet foran. Desuden var sædet kun beregnet til 2 personer, så jeg sad med en 1/4 balle 

udenfor sædet. Sædet var ikke i bilens fulde bredde. 

… 

5. Rejseleder og guide: 

… 

På grund af motorlarmen, når vi kørte, kunne den lokale guide ikke informere os henad vejen, 

men det gjorde han stort set ikke i øvrigt. I stedet gav han de praktiske informationer til [rejse-

leder], som ikke videregav oplysningerne til os. 
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Enig med [medrejsende]. 

…” 

 

 

Ankenævnets afgørelse 

 

Det indklagede bureaus bestemmelse i de ”Generelle Betingelser” om, at klage skal indgives inden 

14 efter rejsens afslutning, er efter Ankenævnets opfattelse ikke til hinder for realitetsbehandling af 

klagen i denne sag, der efter omstændighederne findes indgivet inden rimelig tid. 

 

Efter Ankenævnets opfattelse må man ved at deltage i et så omfattende rundrejsearrangement være 

forberedt på, at der kan forekomme visse afvigelser fra dag-til-dag programmet. Sådanne afvigelser 

kan ganske vist virke generende, men kan i forhold til aftalegrundlaget efter en helhedsvurdering 

ikke anses for mangler. 

 

Ankenævnet finder imidlertid, at afviklingen af rundrejsen på visse punkter, er gået ud over de afvi-

gelser, en rejsende på en rundtur af den omhandlende karakter normalt må være forberedt på at 

skulle tåle, navnlig pga. at bilen, som transporterede gruppen og deres bagage under rundrejsen, 

ikke var egnet til en rejsegruppe af den omhandlede størrelse, hvilket blandt andet bevirkede at de 

måtte gå, undgå visse vejtyper og køre andre veje, hvilket igen medførte manglende udforskning af 

stammeområder i det sydlige Cameroun, manglende besøg på gummiplantage i Tiko og teplantage  

i Buea samt middag hos camerounsk familie dag 2, tur til Manengouba kratersøerne dag 4-5, stop i 

landsbyen Kekem dag 6, udflugt til pygmæ folkegruppe dag 10. Endvidere var sightseeing i Mala-

bo, Ækvatorialguinea dag 12, som i stedet foregik i taxa dag 14 på vej til lufthavnen, utilfredsstil-

lende. 

 

På denne baggrund, og henset til den utilfredsstillende rejseleder og standarden på hotellerne, finder 

Ankenævnet, at rejsen har været behæftet med mangler, der berettiger klageren til et nedslag i rej-

sens pris. 

 

Nedslaget fastsættes efter en samlet vurdering skønsmæssigt til i alt 8.000 kr.  

 

Ved sagens afgørelse lægges til grund, at klageren købte en rejse med indkvartering på 3- og 4-

stjernede hoteller, ligesom det lægges til grund, at bureauet efterfølgende inden afrejsen i rejsedo-

kumenterne har oplyst på hvilke hoteller indkvarteringen ville ske, og at indkvarteringen i Malabo, 

Ækvatorialguinea på rundrejsen blev ændret til et andet hotel. 

 

Det bemærkes, at bureauet i forbindelse med den ændrede indkvartering ikke findes at have tilside-

sat sine pligter efter pakkerejselovens § 15, stk. 1 og 2 ved ikke at informere klageren om ændring-

en, idet der ved rejsens bestilling ikke var givet klageren oplysning om, at indkvarteringen ville ske 

på bestemte hoteller, men alene på 3- og 4-stjernede hoteller, hvorfor der ved indkvarteringen i Ma-

labo, Ækvatorialguinea dag 12-14 ikke var tale om en ændring af aftalegrundlaget, der forelå ved 

aftalens indgåelse. 

 

Ankenævnet kan derfor ikke imødekomme klagerens krav vedrørende dette klagepunkt. 

 

Ankenævnet finder endvidere, at klageren – mod bureauets benægtelse – ikke har godtgjort, at de 

hoteller klageren blev indkvarteret på under rundrejsen ikke var 3- og 4-stjernede hoteller. 
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Ankenævnet finder endelig, at det af klageren i øvrigt anførte, hverken for så vidt angår de enkelte 

forhold hver for sig eller samlet, kan anses for en mangel, der kan danne grundlag for erstatning 

eller kompensation i øvrigt. 

  

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

ternes § 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 : 
 

Penguin Travel […] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 8.000 kr. til kla-

geren [...] samt renter fra den 19. april 2016. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Natio-

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

%. 

 

Endvidere skal Penguin Travel […] 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. 

  

 

 


