
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-2257  
 

afsagt den 17. maj 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]    (1 person) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Rundrejse. Kina, Mongoliet og Rusland. 1.6.-1.7.2020.  
 Ophold på egen hånd 2.6.-10.6.2020. 
 
PRIS I alt 30.550 kr. (ekskl. ERV Cancellation insurance) heraf 

indbetalt i alt 9.986 kr.  
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af det indbetalte beløb ved afbe-

stilling af rejsen 75 dage før afrejse pga. Covid-19 i Kina. 
Utilfredsstillende service fra rejsearrangøren. 

 
KRAV ”At jeg skal have mine penge tilbage…” 
 
KLAGEGEBYR 7. august 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 23. april 2021 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 3.876 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 14. juni 2020. 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 %. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klagerens medrejsende - bestilleren - købte den 30. oktober 2019 en rejse med den Trans-
mongolske Jernbane fra Beijing, Kina, til St. Petersburg, Rusland, for fire personer for perio-
den fra onsdag den 10. juni til tirsdag den 30. juni 2020. 
 
Den 17. december 2019 tilkøbte klagerens medrejsende – bestilleren – flybilletter Aalborg-
København-Shanghai-St. Petersborg-København-Aalborg for 4 personer med udrejse onsdag 
den 1. juni og hjemrejse onsdag den 1. juli 2020 og Highspeed train Shanghai-Beijing søndag 
den 7. juni 2020. 
 
Klagesagen gælder kun klageren. 
 
Efterfølgende indbetalte klageren henholdsvis 4.500 kr. som delbetaling for togrejsen og 
5.486 kr. som delbetaling for flybilletterne til rejsearrangøren. 
 
 
Den 26. januar 2020, kl. 11, ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningen for Kina og frarå-
dede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til provinsen Hubei, og den 29. januar 2020, kl. 17, 
blev alle rejser (rød) frarådet dertil. 
 
Den 3. februar 2020, kl. 21.53, ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledningen for Kina og 
frarådede alle ikke-nødvendige rejser (orange) til Fastlandskina – dog undtaget Hong Kong, 
Macao og Taiwan). 
 
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 18. marts 2020 – 75 dage før afrejse – afbestilte klageren sin rejse hos rejsearrangøren. 
 
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. 
 
Den 9. maj 2020 forlængede Udenrigsministeriet igen den samlede rejsevejledning for hele 
verden og frarådede alle ikke nødvendige rejser (orange) til hele verden frem til og med den 
31. maj 2020. 
 
Den 29. maj 2020 forlængede Udenrigsministeriet igen den samlede rejsevejledning for hele 
verden og frarådede alle ikke nødvendige rejser (orange) til hele verden frem til og med den 
31. august 2020 – dog med undtagelse af Tyskland, Norge og Island. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at ”Jeg ønsker at klage 
over [Rejsearrangøren]s behandling af min afbestilling samt udfaldet af denne. Jeg beslutter 
mig for at forhøre mig om afbestillingsmulighederne pr. telefon, da coronaen bryder ud i Kina 
(et af mine rejsemål på turen). Jeg får at vide, at afbestilling gælder efter normale 
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omstændigheder og jeg derfor er berettiget til penge. Jeg afbestiller og efter det begynder co-
rona at sprede sig rundt i verden og samtidig ændrer [Rejsearrangøren] pludselig holdning til 
deres afbestillingsreglement. Jeg er nu ikke berettiget nogle penge siger de.” 
 
 
I ”Overview” vedhæftet rejsearrangørens mail af 30. oktober 2019 – ”Rejse” – til klageren 
fremgår bl.a.: 
 

”… 
Annulleringsregler for denne ordre 
På denne rejse kan afbestilling ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret. 
Dette betyder, at du får det retur, vi får retur fra vores underleverandør fratrukket 
et ekspeditionsgebyr på kr.125,00 per person per produkt. 
…” 

 
I mail af 18. marts 2020 til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 
 

”…  
Jeg vil ligesom de andre i min rejsegruppe også gerne afbestille min rejse. 
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 15. maj 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Da det efterhånden er flere måneder siden vi har afbestilt vores rejse, kunne det være rart 
med noget afklaring. Det seneste vi hørte fra Jer var at vi ville få refunderet vores penge 
‘først i maj’. Det er endnu ikke sket, selvom vi selvfølgelig har forståelse for Jeres situa-
tion ønsker vi at få noget afklaring på hvornår vi kan forvente at se vores penge og hvor-
når I får afbestilt vores rejse, der har start d. 1. juni. 
…” 

 
I mail af 15. juni 2020 til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Da smitten udbrød stod det klart at vi ville blive ramt (også selvom vi først skulle rejse d. 
1. Juni). Derfor afbestiller vi i bedste tro for også at lempe Jeres arbejde, så i ikke skulle 
tro at vi havde planer om rejsen. Idet [rejsedeltager B] så afbestiller (og vi andre efterføl-
gende) og spørg dig om afbestillingsreglerne, svarer du at det er efter normale omstæn-
digheder. Det er jo en klar fejl fra Jeres side, da du skulle have oplyst os om konsekven-
serne ved denne afbestilling.  
Dernæst opstiller du et regnestykke for Jer og ikke for os. Det ser rigtig fint ud, men vi 
kan jo ikke bruge det til noget. Vi har tabt 9.986,- pr person, det er det absolut eneste vi 
kan og skal forholde os til. Så erkender du at i yderligere har begået en fejl, idet vi har be-
talt for lidt i vores delbetaling. Det kan vi igen heller ikke bruge til noget, du har blot op-
lyst os om hvordan det ser ud for Jer. 
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Lige siden afbestillingen har I ikke været interesseret i os som kunder, men kun hvordan i 
selv skal holde Jer oven vande. Vi har i lang tid sparet op til denne rejse og står nu til 
ikke at få nogle af de hårdt optjente penge tilbage. Kortfattet så har I har begået fejl, som 
vi skal bøde for, samtidig med at I/du har misinformeret os om reglerne for afbestilling i 
sin tid. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 25. maj, 2. juni 2020 til rejsearrangøren 
og mails af 26. oktober 2020, 15. og 23. april 2021 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver ”At jeg skal have mine penge tilbage…” 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 20. maj 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Vi har nu færdigbehandlet jeres afbestilling ud fra en udregning af de individuelle afbe-
stillingsregler fra vores leverandører på jeres rejse. 
Ud fra beregningen kan vi konstatere, at vi desværre ikke kan refundere noget til jer. 
I har indledningsvis betalt et delbetalingsgebyr for rejsen på DKK 4500,- pr person og se-
nere DKK 5486,- pr person. 
Disse delbetalingsgebyrer er udregnet ud fra de individuelle afbestillingsregler fra de for-
skellige leverandører, således at vi kan betale dem deres afbestillingsgebyrer i tilfælde af 
at kunden afbestiller. 
Jeg har tidligere haft korrespondance med [rejsedeltager B], hvor jeg rigtig nok skrev, at i 
ville kunne få det tilbage vi får tilbage fra vores leverandør – dette er selvfølgelig altid 
gældende såfremt det fulde beløb er indbetalt og afbestilt indenfor gældende tidsramme. 
Jeg skal beklage, at jeg ikke var tydeligere i min formulering dengang. 
…” 

 
I mail af 3. juli 2020 til klageren gør rejsearrangøren endvidere gældende: 
 

”… 
Da i afbestiller, kunne hverken I eller jeg vide hvordan verden ville se ud 3 måneder ef-
ter. I afbestiller med begrundelsen af at i er nervøse for corona, hvilket også er helt fair, 
men da der er næsten 3 mdr. til afrejse på det tidspunkt og UM i det øjeblik kun frarådede 
rejser frem til og med 13. april, så var alle rejser efterfølgende underlagt almindelig afbe-
stillingsgebyrer. 
Jeg er forpligtet til at oplyse jer om at det er disse almindelige afbestillingsregler, der er 
gældende, da i spørger ind til afbestilling. I vælger dog stadig at afbestille. 
…” 

 
I mail af 22. marts 2021 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Klagers påstand om vildledende rådgivning  
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Først og fremmest så fremgår det ikke af vores system, herunder vores log, at klager 
skulle have kontaktet [Rejsearrangøren] forud for selve afbestillingen (se længere ned 
omkring denne) og rådført sig. Hverken pr telefon eller pr mail.   
Her henviser jeg til punkt 5 i klagers/jeres bilag […], med yderligere oplysninger og hvor 
klager har fremhævet at [Rejsearrangøren] skulle have sagt ”jeg skal beklage jeg ikke var 
tydeligere i min formulering”.  Og hvor klager mener at [Rejsearrangøren] erkender en 
fejl i en information, der skulle være leveret telefonisk. Den sætning er dog taget ud af en 
mailkorrespondance mellem [Rejsearrangøren] (se bilag […])  og de fire rejsende og hvor 
der henvises til en indledende mailkorrespondance mellem [Rejsearrangøren] og en af 
klagers medrejsende, og som beskrives nedenstående.   
Selve afbestilling af rejsen  
Foruden klager, indgår tre andre rejsende i ordren. Det er fortrinsvis en af disse, og ikke 
klager selv, som har stået for dialogen og koordineret med [Rejsearrangøren]. I første om-
gang i forbindelse med bestilling af rejsen og dernæst i forbindelse med afbestilling. Det 
var derfor denne person, som d. 6 marts 2020 kontaktede [Rejsearrangøren] pr mail, med 
ønske om – på vegne af alle 4 rejsende - at afbestille rejsen grundet Corona. En rejse som 
først skulle finde sted i juni 2020. Se bilag […].  
[Rejsearrangøren] kvitterer for modtagelsen af mailen og beder dels vedkommende be-
kræfte, at afbestillingen omfatter alle 4 rejsende, dels opfordrer vi til, at bede alle 4 rej-
sende give tilsagn om afbestilling.  
Derudover oplyser [Rejsearrangøren], at kunderne får det beløb refunderet, som [Rejsear-
rangøren]får tilbage fra vores leverandører.  
… 
Og som er i henhold til de afbestillingsbetingelser de har købt rejsen under, og som frem-
går af deres tilbud.  
… 
D. 9 marts bekræfter selv samme medrejsende – og altså vedkommende, som fortrinsvis 
har stået for dialog og korrespondance og som i øvrigt er ham, der fremgår som overord-
net kunde i vores ordresystem - at afbestillingen gælder dem alle 4 og spørger til hvorvidt 
vi fortsat skal bede om en særskilt bekræftelse på afbestilling, hvilket vi bekræfter.  
… 
Disse særskilte bekræftelser modtager vi d. 18 marts.  
… 
Som det fremgår af vores system, er det først senere i forløbet (maj 2020) og altså ikke 
forud for afbestillingen, at klager anfægter afbestillingens berettigelse og henviser til bl.a. 
udtalelser fra forbrugerstyrelsen. Og som ikke synes at skele til hvornår begivenhederne 
har fundet sted. 
… 
UMs fraråden af rejser til Kina   
UMs fraråden af rejser til Kina indføres af flere omgange. D. 26 januar 2020 til Hubei 
provinsen, dernæst til Fastlandskina (undtagen Hong Kong, Macao og Taiwan) d. 3. fe-
bruar 2020 og pr 13. marts 2020 kl 15.59 til hele Kina. En fraråden der dog i første om-
gang gælder frem til 13. april 2020 og altså dermed ikke for den periode hvor klager skal 
rejse, som er juni.   
Det centrale i sagen her er således, at der på tidspunktet for klagers afbestilling, ikke gæl-
der en fraråden af rejser til Kina for juni måned. [Rejsearrangøren] vurderede ikke på det 
tidspunkt (medio marts 2020), at det ikke kunne påvises at Corona fortsat ville hærge pr. 
1. juni 2020, hvorfor vi oplyste klager, at en afbestilling af rejsen ville være omfattet af 
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de almindeligt gældende gebyrer. Og som altså hele tiden har fremgået af klagers tilbud 
og rejsedokumenter.  
Klager henviser til et skriv fra [Rejsearrangøren] dateret 26 marts (klagers/jeres bilag 
[…]), som er sendt som en ”bulk” mail, hvoraf det fremgår at man som rejsende er beret-
tiget refundering af sin rejse, såfremt denne skal finde sted indenfor den periode hvor den 
skærpede rejsevejledning er gældende. Hvilket altså på det tidspunkt vil sige til og med 
13 april.  Og som dermed ikke omfattende klagers rejse, som dels allerede var afbestilt, 
og som altså først skulle finde sted i juni 2020.   
Udregning  
Når der reelt ikke er noget af tilbagebetale til klager (og rejseledsagere) skyldes det, at det 
beløb [Rejsearrangøren] får tilbagebetalt fra vores leverandører, end ikke dækker det be-
løb klager og medrejsende har indbetalt, som en delbetaling.   
Det kan stilles op på følgende måde: 
Rejsens oprindelige pris 32.291 kr. 
Retur fra lokale samarbejdspartnere  -15.997 kr. 
Retur fra luftfartsselskab  -4.196 kr. 
Rejsens pris efter afbestilling  12.125 kr. 
 
Klagers delbetaling  -9.986 kr. 
Difference  2.139 kr. 
 
Det vil sige der reelt er indbetalt for lidt i delbetaling. Hvilket er en fejl fra [Rejsearrangø-
ren]’s side. Havde klager nået at indbetale en større del af rejsens pris, ville der omvendt 
være penge tilbage at tilbagebetale. Det er selvfølgeligt beklageligt at den fejl sker, men 
det ændrer reelt ikke noget.   
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 3. juni 2020 til klageren og mail 
af 5. august 2020 til Ankenævnet. 
 
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. 
 
Det er ubestridt, at klageren onsdag den 18. marts 2020 - 75 dage før afrejse - afbestilte sin 
rundrejse til Kina, Mongoliet og Rusland pga. Covid-19 i Kina. På afbestillingstidspunktet 
havde klageren indbetalt delbetalinger på i alt 9.986 kr. af rejsens pris på i alt 30.550 kr. 
(ekskl. afbestillingsforsikring) til rejsearrangøren. 
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Udenrigsministeriet frarådede på afbestillingstidspunktet den 18. marts 2020 ikke rejser til 
Kina, Mongoliet og Rusland på rejsetidspunktet den 1. juni 2020 i den aktuelle Rejsevejled-
ning, der var gældende frem til den 13. marts 2020. Herefter finder Ankenævnet, at klageren 
ikke har været berettiget til at afbestille rejsen i henhold til § 15, stk. 2, i lov om pakkerejser 
og sammensatte rejsearrangementer og få tilbagebetalt depositum. 
 
Klagerens afbestilling af rejsen er derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i 
henhold til lovens § 15, stk. 1. 
 
Af § 15, stk. 1 i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer fremgår, at den rej-
sende kan afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, og at rejsearrangøren – 
hvis det følger aftalen – kan kræve et afbestillingsgebyr svarende til pakkerejsens pris med 
fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. 
 
Det er ubestridt, at klageren i forbindelse med aftalens indgåelse modtog rejsearrangørens an-
nulleringsregler i ”Overview” vedhæftet rejsearrangørens mail af 30. oktober 2019. 
 
Da rejsearrangøren ikke tilstrækkeligt tydeligt har dokumenteret hvilke beløb denne har fået 
retur fra samtlige underleverandører, finder Ankenævnet, at det vederlag rejsearrangøren i det 
konkrete tilfælde kan opkræve, efter en samlet vurdering skønsmæssigt kan fastsættes til i alt 
6.110 kr. svarende til 20 % af rejsens pris. 
 
Klageren er herefter berettiget til tilbagebetaling af 3.876 kr. 
 
Ankenævnet finder endelig, at klageren ikke har godtgjort at rejsearrangørens rådgivning i 
forbindelse med afbestilling af rejsen har været utilfredsstillende. 
 
Da klageren i forhold til det fremsatte krav ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales 
det indbetalte gebyr på 275 kr. ikke, ligesom rejsearrangøren ikke pålægges sagsomkostnin-
ger. 
 
Som følge heraf  
 

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 3.876 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 14. juni 2020. Kravet forrentes med en årlig rente sva-
rende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende 
år med et tillæg på 8 %. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
 


