
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-1510  
 

afsagt den 8. februar 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]     (2 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Fuencaliente, La Palma. 12.3.-19.3.2020. 
 
PRIS I alt 10.156 kr. (inkl. indtjekket bagage) 
 
KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende rejsearrangement navnlig pga. Covid-19 på 

rejsemålet, som medførte udgangsforbud, isolation på hotel-
værelset og lukkede faciliteter på hotellet. 

 
KRAV ”kompensation for en ødelagt ferie” 
 
KLAGEGEBYR 25. juni 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 12. december 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 7.956 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 10. marts 2021. Kravet forrentes med en årlig rente 
svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-
dende år med et tillæg på 8 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] 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 10. februar 2020 på rejsearrangørens hjemmeside en rejse til Fuencali-
ente, La Palma, for to personer for perioden fra torsdag den 12. marts til torsdag den 19. marts 
2020 med indkvartering i dobbeltværelse med balkon/terrasse på hotel La Palma Princess Vi-
tal & Fitness. Med All Inclusive. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at rejsearrangementet var 
utilfredsstillende navnlig pga. ”Der var ikke adgang til poolområdet, solsenge. Vi skulle op-
holde os så meget som muligt på hotelværelset. Ingen adgang udenfor hotellet. Vi var taget på 
trænings ferie (sports-hotel) men motionscenter lukket, løberuter ikke tilgængelig.” 
 
 
I udbudsmaterialet er hotellet bl.a. beskrevet således: 
 

”…  
Pragtfuldt sportsresort med All Inclusive og masser af træning og aktiviteter for hele fa-
milien  
På den sydlige del af La Palma – i et af øens mest solrige områder Fuencaliente – ligger 
La Palma Princess Vital & Fitness. Her finder du et stort resort, der tilbyder det bedste af 
to verdener, uanset om du er til ren afslapning eller en ferie spækket med sport og træ-
ning!  
Her er nemlig alt fra et hav af forskellige sportsaktiviteter til masser swimmingpools samt 
spa- og wellness. Én ting, du endelig ikke må glemme at pakke til ferien, er træningstøjet. 
La Palma Princess Vital & Fitness er nemlig et gedigent sportsresort med alt til en aktiv 
ferie spækket med træning, motion og sport! Træn løs i det mere end 1.000 m2 store fit-
nesscenter, der tilbyder både cardio- og styrketræning, spinning, vandgymnastik og me-
get mere. På resortet finder du også flere tennisbaner, hvor det er muligt at få undervis-
ning. La Palmas smukke natur, der venter uden for hotellet, indbyder til gode ture på 
mountainbiken – lige fra små-ture med formidable udsigter til downhill-trails for øvede. 
Der er også gode løberuter i flere niveauer fra hotellet, og vores rejseledere starter ofte 
dagen med en frisk gå- eller løbetur, hvor du er meget velkommen til at være med.  
På La Palma Princess Vital & Fitness er der også et væld af muligheder inden for hold-
træning. Tag med til yoga, pilates eller zumba, eller prøv kræfter med bodypump, spin-
ning eller coretræning. Alle holdtræninger er selvfølgelig med superdygtige instruktører.  
… 
Og vil du hellere nyde ferien med ægte kvalitetstid for voksne, så kan du besøge området, 
der kun er for voksne (aldersgrænse mindst 16 år), hvor du kan slappe af i helt fredelige 
og rolige omgivelser.  
Efter en dag med masser af løb, mountainbike, tennis eller fitness, kan du også forkæle 
dig selv i hotellets spaområde (for alle over 18 år). Her kan du nyde et væld af behandlin-
ger bl.a. sportsmassage, ligesom du kan nyde den indendørspool og sauna. 
… 
På La Palma Princess Vital & Fitness finder du et helt fantastisk poolområde, som har ud-
sigt til havet. Her er intet mindre end syv swimmingpools, hvoraf den ene er opvarmet i 
perioden 1/11-30/4, og én pool har sin helt egen sandstrand. Her er masser af solsenge og 
parasoller, så der er plads til, at alle kan slappe af og nyde tilværelsen.  
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La Palma Princess Vital & Fitness er kort sagt det perfekte valg til dig, der vil nyde en 
aktiv ferie, masser af fede faciliteter og mulighed for afslapning i de skønneste omgivel-
ser.  
…” 

 
Af klagerens ”Billet” fremgår bl.a.: 
 

”… 
Afrejse… Afrejsetid… Ankomsttid… 
12-03-2020… 08:50… 13:20… 
19-03-2020… 14:20… 20:05… 
…” 

 
Den 11. marts 2020, kl. 20.30, afholdt Statsministeren pressemøde i Statsministeriet, hvor det 
blev oplyst, at al unødvendig aktivitet – ud fra et forsigtighedsprincip – blev lukket ned for at 
minimere aktiviteten i samfundet mest muligt, herunder lukning af skoler og offentlige ar-
bejdspladser.  
 
Den 13. marts 2020, kl. 15.59, ændrede Udenrigsministeriet den samlede rejsevejledning og 
frarådede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden gældende frem til den 13. april 
2020. Samtidig blev danskerne anbefalet at rejse hjem hurtigst muligt. 
 
Af information til klageren på rejsemålet fra rejsearrangøren og direktionen på hotellet frem-
går bl.a.: 
 

”… 
Restriktioner på hotellet 
For at mindske spredning af corona-virussen i landet, har Spaniens myndigheder valgt at 
lukke ned for mange butikker, restauranter, barer og lignende fra 15. marts 2020. Desu-
den fraråder de alt unødvendig udgang fra boliger/hotelværelser, for lokale såvel som tu-
rister. Det vil sige at man kan må bevæge sig udenfor hvis man har et nødvendigt ærinde 
såsom arbejde, man skal handle ind, på apoteket, lufte hund og lignende. Bevæger man 
sig udenfor uden et nødvendigt ærinde kan det give en bøde på op imod 2000,00€. 
Hoteller, fødevarebutikker og apoteker har derfor åbent som normalt. Hoteller har også 
åbent som normalt, dog har hotel La Palma Princess Vital & Fitness og Esencia de la 
Palma valgt at indføre følgende restriktioner, for at følge de spanske myndigheders hen-
visninger: 
1: Alle bliver rådet til at bruge så meget tid som muligt på hotelværelset. 
2: Hotellets barer og restauranter har åbent som normalt, så alle kan spise og drikke uden 
problemer. Dog henvises det til i barerne, at man bestiller den/de drikkevarer man ønsker 
og derefter vender tilbage til værelset. 
3: Alle bliver rådet til kun at forlade hotellets område hvis det er strengt nødvendigt og 
hvis det bliver nødvendigt, skal receptionen gerne informeres inden man forlader områ-
det. 
4: Følgende faciliteter vil ikke være mulige at benytte: wellness/spa-området, pool-områ-
det, fitness-området, børneklubben, jacuzzi, nudist-området, butikken og offentlige terras-
ser/pladser. 
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5: Aften-underholdning, animation, sportsaktiviteter samt hold, livemusik osv. vil blive 
aflyst. 
Hotellet og vi fra [Rejsearrangøren] håber på at I alle vil gøre Jeres bedste for at følge 
disse restriktioner og håber selvfølgelig på Jeres forståelse i denne situation. 
…” 
 

I mail af 23. marts 2020 til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Kære gæst, 
Først og fremmest er jeg rigtig glad for, at alle er kommet godt hjem igen fra La Palma. 
Jeg håber, at weekenden i hjemlige omgivelser har gjort, at du igen er landet på begge 
ben og har fået flyveturen og de sidste feriedages ventetid lidt på afstand. 
Du har som gæster på La Palma og De Kanariske Øer været midt i orkanens øje. Du nå-
ede endda at opleve, at de spanske myndigheder yderligere skærpede reglerne, og man 
ikke længere måtte gå ud. Der har været lidt tvivl om Udenrigsministeriets vejledning 
omkring hjemrejse den første dag. Fredag den 13. marts kl. 16.00 holdt Udenrigsministe-
ren pressemøde, hvor han i første omgang sagde, at danskerne hurtigt skulle vende hjem 
fra udlandet. Ordet ”nu”, blev også nævnt. Umiddelbart efter pressemødet fik vi instruk-
ser fra vores brancheforening om, at der ikke var tale om en evakuering, men at vi skulle 
tage vores gæster hjem i god ro og orden – og om ikke andet, så med normal hjemrejse. 
Dette blev senere på aftenen også sagt på Statsministerens pressemøde og sidenhen veri-
ficeret i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Bag kulisserne kæmpede vi dog hele tiden 
for at finde en tidligere hjemrejseløsning til jer, men det viste sig at være en umulig op-
gave. Alle flyselskaber, som vi er i kontakt med, havde alle travlt med at flyve som nor-
malt. I flere tilfælde ramte vi ind i, at flyselskabet sagde, ”ja vi har flyet, men vi har ikke 
nogen til at flyve det”. Til sidst måtte vi holde fast i den sikre løsning, det oprindelige fly, 
som der ikke på noget tidspunkt har været tvivl om, ville og kunne flyve. 
Vi er fuldt ud klar over, at den sidste del af jeres ferie på La Palma ikke var nær så beha-
gelig som den første del. Det er jeg ked af og beklager. Alt forandrede sig eksplosivt fra 
dag til dag. Den ene dag kunne man benytte hotellets faciliteter, den næste dag kunne 
man ikke. Den ene dag kunne vores rejseledere bevæge sig rundt på øen og besøge vores 
hoteller, den næste dag måtte de ikke. En ting er sikkert - jeg kan garantere for, at vi og 
vores rejseledere har gjort, hvad der har været i vores magt. Jeg vil samtidig gerne sige 
jer tak for den forståelse og venlighed, vi mødte hos alle. Det var ikke nogen nem situa-
tion, og jeg er taknemmelig for, at alle forstod, hvad vi var oppe i mod, selvom ferien 
ikke udviklede sig, som man kunne ønske det. 
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 20. marts 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Før afgang ringede vi til [Rejsearrangøren], da vi var utrygge ved at rejse pga situationen 
ved Covid19. Vi fik at vide, der intet var at være nervøs for, det var trygt at rejse.  
Vi var ikke rejst, hvis I [Rejsearrangøren] havde taget jeres ansvar, som i netop siger 
"[…]". Det kan jeg slet ikke forholde mig til! 
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De faciliteter der er på hotellet, kunne vi ikke benytte fra lørdag. 
Motionscenter, spa, pool, ydre området. 
Vi ønsker en kompensation for det ikke blev den ferie, vi havde regnet med. 
Vi var taget på en sportsferie. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 8. oktober og 11. december 2020 til An-
kenævnet. 
 
 
Klageren kræver ”kompensation for en ødelagt ferie”. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 27. marts 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Vi har den største forståelse for, at jeres ferie ikke blev den dejlige oplevelse, som I 
havde glædet jer til. 
Det er en situation, som hverken I eller vi har haft nogen som helst indflydelse på, og der-
med kommer dette ind under force majeure. I forhold til kompensation kan vi anbefale jer 
at tage kontakt til jeres eget forsikringsselskab/rejseforsikring omkring refusion af tabt 
ferie/feriedage. Som tingene er lige nu, har vi desværre ikke mulighed for at gå ind og er-
statte jeres ferie. 
…” 

 
Kurator har i mail af 11. december 2020 til Ankenævnet bekræftet modtagelsen af sagen, og 
har ikke yderligere bemærkninger. 
 
Det er Ankenævnet bekendt, at den indklagede rejsearrangør, [Rejsearrangøren] den 23. okto-
ber 2020 er taget under konkursbehandling af Skifteretten i […]. 
 
 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Det er ubestridt, at der i Spanien, herunder på klagerens rejsemål, pga. risikoen for smitte med 
Corona-virus (Covid-19), blev indført udgangsforbud fra søndag den 15. marts 2020. Klage-
ren blev derfor informeret om at opholde sig på hotelværelset, og hotellets faciliteter, herun-
der pool- og fitnessområde, blev lukket.  
 
Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at klageren har været berettiget til at op-
hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag 
af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden, jf. lov om pakkerejser 
og sammensatte rejsearrangementer § 25, stk. 1 og 2. 
 
Ankenævnet finder herefter, at rejsearrangøren er berettiget til at fradrage et beløb på 2.200 
kr. af rejsens pris. 
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Klageren er herefter berettiget til en tilbagebetaling på i alt 7.956 kr. 
 
Lovens § 28, stk. 1, nr. 3, om uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder vedrører kun 
rejsearrangørens fritagelse for erstatningsansvar og ikke den rejsendes ret til at ophæve aftalen 
som følge af mangler pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. 
 
Ankenævnet finder endelig, at klageren ikke har godtgjort, at rejsearrangøren før afrejse var 
eller burde være vidende om Udenrigsministeriets opfordring fra den 13. marts 2020 til rej-
sende om at tage hjem med det samme eller de spanske myndigheders nedlukning fra den 15. 
marts 2020. 
 
Da klageren har fået medhold, skal rejsearrangøren betale sagsomkostninger til Ankenævnet, 
jf. vedtægternes § 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: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 7.956 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 10. marts 2021. Kravet forrentes med en årlig rente 
svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-
dende år med et tillæg på 8 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] 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. 

 


