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Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen
indgås.
Der er altid mindst en erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de
rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de
kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt
mod betaling af yderligere omkostninger.
Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og
hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage
inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan
den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har
den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle
betalinger, hvis nogen af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres
væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen
inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og
erstatning.
Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens
begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige
sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod
betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres
som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden
yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis
tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører
leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
Rejsende har også ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke
leveres eller leveres mangelfuldt.
Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver
insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går
konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter
befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Apollo har oprettet beskyttelse mod
konkurs eller insolvens hos Rejsegarantifonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed
eller i givet fald denne kompetente myndighed. Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. Sal,
2840 Holte, Telefeon 45461100, hvis de nægtes ydelser som følge af Apollo’s konkurs eller
insolvens.
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