
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-2175  
 

afsagt den 27. august 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]     (2 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Rundrejse. Irland. 4.5.-13.5.2020. 
 
PRIS I alt 24.400 kr. heraf indbetalt 8.600 kr. 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af depositum ved rejsearrangørens 

annullering af rejsen 42 dage før afrejse som følge af mang-
lende restbetaling. 

 
KRAV ”depositum 8.600 kr. retur.” 
 
KLAGEGEBYR 30. juli 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 25. maj 2021 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
Klagerens krav tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 11. november 2019 ved mailkorrespondance med rejsearrangøren en 
rundrejse til Irland, for to personer for perioden fra mandag den 4. maj til onsdag den 13. maj 
2020 med indkvartering, udflugter og forplejning i henhold til bekræftelsen. 
 
Den 12. november 2019 betalte klageren flybilletter og depositum på i alt 8.600 kr. til rejsear-
rangøren. 
 
 
Den 13. marts 2020, kl. 15.59, ændrede Udenrigsministeriet den samlede rejsevejledning for 
hele verden og frarådede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden gældende frem 
til den 13. april 2020. 
 
Den 6. april 2020 forlængede Udenrigsministeriet den samlede rejsevejledning for hele ver-
den og frarådede alle ikke nødvendige rejser (orange) til hele verden frem til og med den 10. 
maj 2020. 
 
 
Klageren og en medrejsende har indbragt i alt 2 klagesager for Ankenævnet (sag 20-2174 og 
sag 20-2175). Klageren i denne sag har fuldmagt til at repræsentere klageren i sag 20-2174. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at ”Vi ønsker depositum 
8.600 kr. pr. par retur, da vi måtte afbestille rejsen på grund af corona den 23. marts. Vi ind-
betalte ikke restbeløb, da Udenrigsministeriet frarådede udrejse samt indrejse til Irland. Og 
ingen fly var i luften på det tidspunkt.” 
 
 
Af rejsearrangørens – ”Bekræftelse på rejse til Irland” – vedhæftet rejsearrangørens mail af 
11. november 2019 til klageren fremgår bl.a.: 
 

”… 
Betalingsbetingelser: 
Flybilletter samt depositum i alt kr. 8.600,- vil skulle indbetales ved bestilling. 
… 
Generelle betingelser for mini-bus rejser 
Pakkerejser 
… 
Flybilletter: Flybilletter betales ved bestilling og kan ikke refunderes. 
… 
Afbestillingsregler:  
… 
Ved afbestilling mindst 42 dage før afrejsedato – hele beløbet refunderes – minus det ind-
betalte depositum. 
… 
Betalingsbetingelser: Flybilletter betales straks ved bestilling og er ikke refundérbare. 
…” 
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I mail af 24. marts 2020 til klagerens medrejsende anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”…  
Jeres restbetaling til irlandsturen var forfalden i går og jeg kan ikke se at jeg har modtaget 
den. 
Hvis vi ikke modtager betalingen, er vi tvunget til at betragte bookingen som afbestilt. En 
løsning kunne dog være at flytte rejsen senere til f.eks. september måned. 
…” 

 
I mail af 27. marts 2020 til klagerens medrejsende anfører rejsearrangøren endvidere: 
 

”… 
Vi kan ændre rejsedatoer fra 4-13 maj til 14-23 september. Landarrangement er som tidli-
gere med undtagelsen af hotellet i Dublin. Vi var nødt til at bruge Maldron Hotel Parnell 
Square 4* og ikke Jurys Inn Parnell Street 4*. Der er ca. 200-300m mellem hotellerne. 
Prisen for landarrangement er uændret. Flybilletterne vil koste kr. 1.260,- pr. person til at 
ændre. 
Sig til hvis jeg skal videre med dette fordi priserne samt reglerne for flybilletter skifter 
hele tiden. 
…” 

 
I mail af 1. april 2020 til rejsearrangøren anfører klagerens medrejsende bl.a.: 
 

”… 
Med den udvikling der er i corona-virus med truslen om en anden omgang sent på som-
meren, er vi stemt for at udsætte turen til maj 2021 alle 4. Er det muligt at lade depositum 
følge med? – Flybilletterne og voucherne må vi vel anse for tabt. 
…” 
 

I mail af 1. april 2020 til klagerens medrejsende anfører rejsearrangøren endvidere: 
 

”… 
Desværre kan vi ikke refundere depositum. Vi har betalt flybilletter samt depositum til 
vores leverandører som vi kan ikke få refunderet. Vi kan flytte turen men ikke så langt 
som maj 2021 fordi ingenting er åbent til booking så langt frem. Vi ved ikke hvad er mu-
ligt. 
…” 

 
 
Klagerens medrejsende har nærmere begrundet sin klage i mail af 7. maj 2020 til den indkla-
gede rejsearrangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
I fortsættelse af vores kommunikation om den aflyste Irlandsrejse. 
Vi har nu alle fået meddelelse fra vores diverse forsikringsselskaber vedr. aflysningen af 
vores tur til Irland. – De er alle af den opfattelse at det drejer sig om en pakkerejse, idet I 
har stået for såvel fly som indkvartering. 
… 
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Vi ser derfor frem til refusion af det erlagte depositum 4300 kr x 4 
…” 

 
I mail af 7. maj 2020 til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 
 

”… 
Jeg kan ikke give dig ret i at turen er aflyst som sådan, kun udskudt til næste år. 
…” 

 
I mail af 10. maj 2020 til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Tak for tilbud om voucher/tilgodebevis. 
Det tager vi dog ikke imod, det er for usikkert og rejsen bliver også en del dyrere. 
Men da vores rejse er defineret som en pakkerejse, giver Pakkerejseloven os ret til at af-
bestille vores rejse og få alle penge retur uden at betale afbestillingsgebyr, hvis rejsen er 
bestilt inden 10. maj 2020 og hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til det pågældende 
sted. 
Vi skal have bestilt rejsen inden området blev erklæret usikkert, hvilket vi også har gjort. 
Rejsen blev bestilt 11-11-2019. 
For os 4 rejsedeltagere gælder det, at vi har indbetalt et depositum på 25% af hele rejsens 
pris, hvilket betyder, at vi hver skal have 4300 kr retur inden 14 dage. 
…” 

 
I brev modtaget 12. november 2020 til Ankenævnet anfører klageren yderligere: 
 

”… 
Da Corona ramte var vi klar over, at vi ikke kunne tage afsted og der blev lukket ned 
både for udrejse fra Danmark og indrejse til Irland. Vi var i risikogruppen for covid 19, 
da vi aldersmæssigt er fra 76 til 82 år. 
Vi betalte ikke restbeløbet og [Rejsearrangøren] skriver og betragter vores rejse som af-
lyst. Restbeløbet skulle være indbetalt senest 23. marts 2020 og som vedlagt korrespon-
dance mellem [medrejsende] og [Rejsearrangøren] forsøgte vi først at ændre rejse til ef-
teråret 2020, men fortrød. Det var for usikkert.  
Vi fik tilbud om ændring af rejse til 2021 men det mest af depositum ville gå tabt.  
… 
Vi afslog og ønskede depositum tilbagebetalt. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 10. maj 2020 til rejsearrangøren og mail 
af 19. maj 2021 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver ”depositum 8.600 kr. retur.” 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 7. maj 2020 til klagerens medrejsende bl.a. gældende: 
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”…  
Vi kan ikke refundere depositum fordi turen var afbestilt fra Jeres side. Vi har aldrig 
modtaget Jeres indbetaling af restbeløbet som forfaldt d. 23. marts. Når aftalen er aflyst 
fra Jeres side gælder Pakkerejseloven ikke længere. 
…” 

 
I mail af 7. maj 2020 til klagerens medrejsende gør rejsearrangøren endvidere gældende: 
 

”… 
Flybilletterne er tabt så nye flybilletter skal købes. Jeg kan flytte de andre dele til 2021 på 
følgende betingelser: 
1. Der kan være tale om mindre prisændringer på busture samt hotel i Dublin. Vi kan ikke 
garantere samme hotel i Dublin men et som er tilsvarende i kvalitet og placering i Dublin. 
Jeg tror ikke at prisændringer vil være store. 
2. Depositum på kr. 4.300 – kr. 1.250 pr. person (= kr. 3.050 pr. person) overføres til 
2021. 
3. Flybilletter kan ikke bestilles på nuværende tidspunkt og vi kender ikke hvornår flysel-
skaberne åbner for booking. 
4. Busture forventes at kunne bestilles her i maj måned. Jeg forventer at hotel kan bookes 
først om nogle måneder. 
5. Jeg skal vide om det er Jer alle 4 som skal flytte booking til 2021. Jeg skal også vide 
hvornår I skal rejse. 
…” 

 
I mail af 10. maj 2020 til klageren gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Desværre pakkerejseloven gælder ikke når kontrakten ikke er gennemført på Jeres side. 
Jeg henviser til Rejsegarantifondens hjemmeside: https://www.rejsegarantifonden.dk/co-
vid-19-info/ og sektionen om slutbetaling af rejser. 
…” 

 
I mail af 10. maj 2020 til klageren gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”… 
D.v.s. d. 23. marts var der ingenting fra Udenrigsministeriet om at man ikke skulle rejse 
d. 4. maj. Afbestilling fandt sted d. 23. marts. 
…” 

 
I mail af 29. marts 2021 til Ankenævnet gør rejsearrangøren endelig gældende: 
 

”… 
Alle flybilletter er ikke refunderbart. På billetter har ”Endorsements” – ”VALID ON 
DY/D8/DI NONREF” for begge retninger. Det betyder at billetter var kun gyldig på Nor-
wegian fly (DY/D8/DI) og er Non-refundable (NONREF). 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mails af 10. maj 2020 til klageren.  
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Ankenævnets afgørelse 
 
Ifølge § 15, stk. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer kan den rejsende 
afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i 
umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væ-
sentligt berører leveringen af pakkerejsen, og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i 
henhold til aftalen. 
 
Efter Ankenævnets praksis finder retten til at afbestille en rejse efter lov om pakkerejser og 
sammensatte rejsearrangementer § 15, stk. 2, som udgangspunkt anvendelse på rejser til om-
råder, hvor der ifølge Udenrigsministeriets aktuelle rejsevejledning frarådes at rejse til på rej-
setidspunktet. Det er imidlertid ikke udelukket, at kunden også på anden måde vil kunne godt-
gøre, at betingelserne for afbestilling er opfyldt.  
 
Ifølge forarbejderne er der - bortset fra at adgangen til at afbestille ikke længere er begrænset 
til et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse - ikke med bestemmelsen tilsigtet no-
gen ændringer i forhold til den hidtil gældende retstilstand. 
 
Det er ubestridt, at klageren mandag den 23. marts 2020 - 42 dage før afrejse - pga. Covid-19 
undlod at betale rejsearrangøren restbeløbet for den bestilte rundrejse til Irland, hvorefter rej-
searrangøren - da parterne ikke kunne blive enige om at udskyde rundrejsen til et senere tids-
punkt - annullerede parternes aftale som misligholdt og sidestillede dette med en afbestilling. 
På dette tidspunkt havde klageren indbetalt depositum på 8.600 kr. af rejsens pris på i alt 
24.400 kr. til rejsearrangøren. 
 
Da Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet den 23. marts 2020 i den aktuelle Rejsevej-
ledning, der var gældende frem til den 13. april 2020, ikke frarådede rejser til Irland på rejse-
tidspunktet den 4. maj 2020, finder Ankenævnet, at klageren ikke har været berettiget til at af-
bestille rejsen i henhold til § 15, stk. 2, i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrange-
menter og få tilbagebetalt det indbetalte beløb for flybilletter og depositum. 
 
Den omstændighed, at Udenrigsministeriet den 6. april 2020 forlængede den samlede rejse-
vejledning for hele verden og frarådede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til hele verden 
frem til og med den 10. maj 2020, og dermed rejser til Irland på klagerens rejsetidspunkt, kan 
ikke føre til et andet resultat. 
 
Klagerens afbestilling af rejsen er derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i 
henhold til lovens § 15, stk. 1. 
 
Rejsearrangøren har i aftalen, der er bekræftet på et varigt medium, bl.a. angivet afbestillings-
reglerne for rejsen.  
 
Da rejsearrangøren i umiddelbar forlængelse af bekræftelsen af aftalen har angivet, at der for 
den bestilte rejse gjaldt særlige vilkår, som medførte at flybilletterne ikke kunne refunderes 
efter betaling, finder Ankenævnet, at rejsearrangøren i det konkrete tilfælde tilstrækkeligt ty-
deligt har oplyst, at beløbet på 2.500 kr. for flybilletterne ikke kunne refunderes efter betaling. 
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Ankenævnet finder herefter, at det vederlag rejsearrangøren kan opkræve, efter en samlet vur-
dering, passende kan fastsættes til det af rejsearrangøren opkrævede beløb på 6.100 kr., sva-
rende til 28 % af rejsens pris, og flybilletterne på 2.500 kr., i alt 8.600 kr. 
 
Ankenævnet skal dog henstille, at rejsearrangøren også ved oplysning om flybilletterne i be-
kræftelsen oplyser, at flybilletterne er ikke-refunderbare. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales gebyret på 275 kr. ikke, ligesom 
rejsearrangøren ikke pålægges sagsomkostninger. 
 
Som følge heraf  
 

b e s t e m m e s: 
 
Klagerens krav tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
 
 
 


