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II. KAFLI  

Upplýsingaskylda og efni samnings um pakkaferð.  
5. gr. 

Upplýsingaskylda fyrir samningsgerð.  

     Áður en samningur um pakkaferð er gerður skal seljandi veita ferðamanni staðlaðar 

upplýsingar sem birtar eru í reglugerð og, eftir því sem við á, upplýsingar skv. 6. gr.  

     Tilkynna skal ferðamanni tímanlega og með skýrum, greinargóðum og aðgengilegum hætti 

um allar breytingar sem verða á upplýsingum sem seljandi hefur sett fram.  

     Þegar pakkaferð er keypt af mismunandi seljendum með hjálp samtengdra bókunarferla á 

netinu, sbr. 5. tölul. b-liðar 2. tölul. 4. gr., skulu allir seljendur veita upplýsingar skv. 1. mgr.  

     Ráðherra kveður í reglugerð á um þær stöðluðu upplýsingar sem veita skal ferðamanni 

fyrir samningsgerð sem og upplýsingar sem veita skal við kaup á pakkaferð í gegnum síma.  

6. gr. 

Upplýsingar sem ber að veita fyrir samningsgerð.  

     Seljandi skal veita ferðamanni upplýsingar um eftirfarandi, eftir því sem við á:  

a. megineinkenni hinnar ferðatengdu þjónustu: 

1. ákvörðunarstað, ferðaáætlun, lengd dvalar og fjölda gistinátta; ef ekki er búið 

að ákveða nákvæma tímasetningu ferðar við gerð samnings skal 

skipuleggjandi, og eftir atvikum smásali, upplýsa ferðamann um áætlaðan 

brottfarar- og heimkomutíma, 

2. samgöngutæki og eiginleika þeirra, 

3. gististað og eiginleika og gæðaflokk gistingar, 

4. innifaldar máltíðir, 

5. heimsóknir, skoðunarferðir eða aðra innifalda þjónustu, 

6. hvort hluti ferðatengdrar þjónustu sé aðeins veittur hópi og þá áætlaða stærð 

hópsins, 

7. tungumál sem notað er við veitingu þjónustu, og 

8. hvort ferð henti fyrir hreyfihamlaða og upplýsingar um, að beiðni ferðamanns, 

hvort ferð henti með tilliti til þarfa hans, 

b. heiti, heimilisfang, símanúmer og netfang skipuleggjanda og ef við á smásala, 

c. heildarverð pakkaferðar, þ.m.t. öll opinber gjöld og hvers kyns viðbótarkostnað eða, ef 

ekki er með góðu móti hægt að reikna út viðbótarkostnað fyrir fram, upplýsingar um 

þann viðbótarkostnað sem ferðamaður kann að þurfa að greiða, 

d. fyrirkomulag á greiðslum, m.a. eftir því sem við á, innborgun, eftirstöðvar og 

fjárhagslegar tryggingar sem ferðamaður kann að þurfa að leggja fram, 

e. þann lágmarksfjölda þátttakenda sem þarf til að af pakkaferð verði og þann frest sem 

skipuleggjandi hefur til að aflýsa ferð, sbr. 16. gr., 

f. nauðsyn vegabréfa og vegabréfsáritana, m.a. hversu langan tíma getur tekið að fá 

vegabréfsáritun, auk upplýsinga um heilbrigðisráðstafanir með tilliti til áfangastaðar, 

g. að ferðamaður geti fallið frá samningi fyrir upphaf pakkaferðarinnar gegn greiðslu 

þóknunar, sbr. 15. gr., 

h. valfrjálsar eða skyldubundnar tryggingar. 



 

     Upplýsingar skv. a-lið, c–e-lið og g-lið 1. mgr. skulu vera hluti samnings um pakkaferð og 

skal þeim ekki breytt nema samningsaðilar samþykki annað fyrirkomulag sérstaklega.  

7. gr. 

Samningur um pakkaferð.  

     Samningur um pakkaferð skal vera skýr, á skiljanlegu og greinargóðu máli og innihalda 

upplýsingar skv. 6. gr. ásamt upplýsingum um:  

a. sérkröfur ferðamanns sem skipuleggjandi hefur samþykkt, 

b. að skipuleggjandi sé ábyrgur fyrir framkvæmd allrar ferðatengdrar þjónustu sem 

kveðið er á um í samningi, sbr. 17. gr., og skyldugur til að veita aðstoð skv. 4. mgr. 

19. gr., 

c. þann aðila sem fer með framkvæmd reglna um vernd gegn ógjaldfærni, 

d. nafn, heimilisfang, símanúmer og netfang tengiliðar skipuleggjanda eða annars 

sambærilegs aðila sem ferðamaður getur leitað til vegna framkvæmdar pakkaferðar 

eða annarra atriða samkvæmt lögum þessum, 

e. skyldu ferðamanns til að tilkynna um vanefndir á framkvæmd pakkaferðar skv. 18. gr., 

f. hvernig megi komast í beint samband við barn eða þann aðila sem ber ábyrgð á því á 

dvalarstað þegar ólögráða barn ferðast án foreldris eða annarra forráðamanna, á 

grundvelli samnings um pakkaferð sem inniheldur gistingu, 

g. meðferð kvartana og upplýsingar um kæruleiðir utan dómstóla, ef við á, 

h. rétt ferðamanns til að framselja öðrum ferðamanni samning um pakkaferð skv. 11. gr. 

 

     Skipuleggjandi eða smásali skal láta ferðamanni í té eintak af samningi um pakkaferð eða 

staðfestingu á honum á varanlegum miðli. Ferðamaður á rétt á eintaki af samningi um 

pakkaferð á pappír ef samningurinn var gerður í viðurvist beggja samningsaðila.  

     Sé samningur um pakkaferð gerður utan fastrar starfsstöðvar skal láta ferðamanni í té 

eintak eða staðfestingu á samningi um pakkaferð á pappír eða, ef ferðamaður samþykkir, 

öðrum varanlegum miðli.  

8. gr. 

Samningar um pakkaferðir skv. 5. tölul. b-liðar 2. tölul. 4. gr.  

     Þegar gerður er samningur um pakkaferð skv. 5. tölul. b-liðar 2. tölul. 4. gr. skal seljandi, 

sem gögnin eru send til, tilkynna skipuleggjanda að samningur um pakkaferð sé kominn á. 

Seljandi skal þá láta skipuleggjanda í té nauðsynlegar upplýsingar svo að hann geti uppfyllt 

skyldur sínar samkvæmt lögum þessum.  

     Jafnskjótt og skipuleggjandi hefur fengið upplýsingar um að samningur um pakkaferð sé 

kominn á skal hann láta ferðamanni í té upplýsingar skv. 1. mgr. 7. gr. á varanlegum miðli.  

9. gr. 

Gögn og upplýsingar sem veita ber ferðamanni áður en pakkaferð hefst.  

     Skipuleggjandi eða smásali skal tímanlega fyrir upphaf pakkaferðar láta ferðamanni í té 

kvittanir, inneignarmiða og farmiða, upplýsingar um áætlaða brottfarartíma og, eftir atvikum, 

frest til innritunar og áætlaðar tímasetningar fyrir viðkomu á leiðinni, samgöngutengingar og 

komur.  

 

 

 



10. gr. 

Nánar um skyldur seljanda.  

     Á seljanda hvílir sönnunarbyrði um að farið sé að kröfum laga þessara um upplýsingagjöf.  

     Hafi skipuleggjandi, eða eftir atvikum smásali, ekki veitt ferðamanni upplýsingar um 

viðbótargjöld eða kostnað skv. c-lið 1. mgr. 6. gr. skal ferðamaður ekki bera þessi gjöld eða 

kostnað.  

 


