
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-2736  
 

afsagt den 17. maj 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]     (2 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Krydstogt. Nordkap, Norge. 7.6.-18.6.2020. 
 
PRIS I alt 45.770 kr. inklusive udflugtspakke heraf indbetalt depo-

situm på 4.178 kr. 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af depositum ved rejsearrangørens 

annullering af rejsen 61 dage før afrejse som følge af mang-
lende restbetaling. 

 
KRAV Tilbagebetaling af depositum på 4.178 kr. 
 
KLAGEGEBYR 25. august 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 8. april 2021 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
Klagerens krav tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 27. september 2019 på rejsearrangørens hjemmeside en krydstogtsrejse til 
Nordkap, Norge, for to personer for perioden fra søndag den 7. juni til torsdag den 18. juni 
2020 med indkvartering i udvendig dobbeltkahyt på krydstogtskibet [skibet]s. Med helpen-
sion samt udflugt til Nordkap-plateauet og togtur med Flåmsbanen. 
 
Den 9. oktober 2019 indbetalte klageren depositum på 4.178 kr. til rejsearrangøren. 
 
Klageren har efterfølgende tilkøbt udflugtspakken Nordkap x-togt for to personer hos rejsear-
rangøren, men havde endnu ikke betalt for denne. 
 
 
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) hele verden frem til og med den 10. maj 
2020. 
 
Den 7. april 2020 annullerede rejsearrangøren klagerens rejse, som følge af klagerens mang-
lende betaling af restbeløbet til rejsearrangøren. 
 
Den 9. maj 2020 forlængede Udenrigsministeriet igen den samlede rejsevejledning for hele 
verden og frarådede alle ikke nødvendige rejser (orange) hele verden frem til og med den 31. 
maj 2020. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at ”Depositum (kr. 4.178) 
nægtes tilbagebetalt efter aflysning af rejsen, fordi rejsebureauet fastholdt, at rejsen ville blive 
gennemført (se vedhæftede mailkorrespondance). Skibet havde med en måneds forsinkelse 
pga. corona-smittede på skibet meddelt rejsebureauet, at skibet alligevel ville komme til Kø-
benhavn den 7. juni 2020. 
Da vi var bekendte med smittefaren ombord og grænserne var lukkede både i Danmark og 
Norge, var det derfor usandsynligt at rejsen kunne gennemføres. Derfor valgte vi ikke at be-
tale restbeløbet for rejsen.” 
 
 
I rejsearrangørens ”Betalingsoplysninger” vedhæftet rejsearrangørens mail af 27. september 
2019 – ”Reservation” – til klageren fremgår bl.a.: 
 

”… 
Restbeløb kr. 34396,00 betales senest: 08-03-2020 
…” 

 
I rejsearrangørens ”Rejsebetingelser” vedhæftet rejsearrangørens mail af 27. september 2019 
– ”Reservation” – til klageren fremgår endvidere: 
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”… 
Afbestillingsregler 
Mere end 60 dage før afrejsen (for krydstogter mere end 90 dage): 
- Det indbetalte beløb refunderes med fradrag af depositum. 
… 
Slutbetaling 
Restbeløbet skal uopfordret indbetales senest 61 dage før afrejsedagen medmindre andet 
er anført. Bemærk venligst, at krydstogter har restbetaling 91 dage før afrejse. 
…” 

 
I mail af 7. april 2020, kl. 12.44, til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”… 
Vi bekræfter hermed, at din rejse med reservationsnummer […] er afbestilt. 
…” 

 
I mail af 7. april 2020, kl. 14.37, til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Vi forbeholder os ret til at få vores depositum retur, hvis rejsen med [skibet] bliver aflyst. 
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 11. juni 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Under henvisning til vores telefonsamtale den 8. juni, vil jeg gerne forstå din forklaring 
om, at Vitus ikke kan få forudbetalingen tilbage fra rederiet Royal Caribbean, når skibet 
[skibet] aflyste rejsen. Du sagde også, at hvis man havde betalt slutbeløbet, ville man få 
hele beløbet inkl. depositum retur ved aflysning af rejsen.  
Vi fastholder således vores krav om tilbagebetaling af vores depositum til en ikke gen-
nemført rejse, da vi allerede i marts læste, at der havde været to Covid-19 inficerede per-
soner om bord, mens skibet lå i Dubai. Desuden blev både den danske og norske grænse 
lukket, hvilket i sig selv ville gøre ankomsten til København umulig. Det var grunden til, 
at vi ikke betalte slutbeløbet, selvom I fastholdt, at skibets rejse ville blive gennemført. 
Den 7. Juni vendte skibet retur til Gibraltar fra Southampton. 
…” 

 
I mail af 24. juni 2020 til rejsearrangøren anfører klageren endvidere: 
 

”… 
På grund af Corona-krisen valgte vi ikke at afbestille rejsen, men blev tvunget til det af 
Vitus, fordi vi tøvede med at betale restbeløbet. Efter vores mening ville rejsen umuligt 
kunne gennemføres, især da både de danske og norske grænser var lukkede, og der så 
sent som den 7. April 2020 slet ikke var nogen krydstogtskibe i København. 
…” 

I mail af 22. november 2020 til Ankenævnet anfører klageren yderligere: 
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”… 
Da både min mand og jeg – ifølge vores læge – er særligt udsatte, skulle vi så vidt muligt 
undgå smitte. Derfor nægtede vi at indbetale restbeløbet, som vi måske ville få svært ved 
at få tilbage, når rejsen blev aflyst. 
…” 
 

Klageren har yderligere begrundet klagen i mail af 25. juni 2020 til rejsearrangøren og mail af 
2. april 2020 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver tilbagebetaling af depositum på 4.178 kr. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 19. juni 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Da I valgte at afbestille jeres rejse i april, havde rederiet ikke aflyst krydstogtet. Jeres af-
bestilling skete derfor på eget initiativ ud fra jeres egen vurdering af rejsemulighederne.  
Når man bestiller en rejse hos [Rejsearrangøren], betaler man et depositum, og dette de-
positum bruger vi som betaling til vores leverandører. Da I i april afbestiller jeres rejse 
hos [Rejsearrangøren], afbestiller vi derfor jeres rejse hos rederiet, hvor vi allerede har 
betalt depositum. Dette beløb har [Rejsearrangøren] ikke fået retur og får det heller ikke. 
Det er desværre reglerne, og det er også grunden til, at man i rejsebranchen har afbestil-
lingsgebyrer, hvis en kunde selv ønsker at afbestille.  
Du har helt ret i, at vi på et senere tidspunkt har aflyst rejsen. På det tidspunkt er I dog 
ikke længere indtegnet på rejsen, og derfor kan vi desværre ikke tilbyde at tilbagebetale 
dit depositum. Her er det desværre kun gæster, der har slutbetalt og derved fortsat er ind-
tegnede på rejsen, der modtager refusion.  
…” 

 
I mail af 18. marts 2021 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
D. 27/9 2019 bestiller klager rejsen og modtager samtidig mailbekræftelse på bestilling af 
rejsen samt rejsebevis, betalingsoplysninger med dato for indbetaling af henholdsvis de-
positum og restbeløb samt gældende betingelser for rejsen. 
D. 9/10 2019 betaler klager i alt 4.178 kroner i depositum i henhold til gældende frist og 
betingelser. 
… 
D. 8/3 2020 forfalder restbeløbet på i alt 34.396 kroner. Dette indbetaler klager ikke, 
trods at de er bekendt med fristen for betaling. 
Som udgangspunkt mener vi allerede her, at klager her misligholdt aftalen med [Rejsear-
rangøren]. 
… 
Hos [Rejsearrangøren] ønsker vi dog at vise os fleksible overfor vores kunder, og annul-
lerer aldrig en reservation, hvor betalingsfristen ikke er overholdt, uden en forudgående 
dialog med kunden.  
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D. 7/4 2020 er en rejsekonsulent derfor i kontakt med klager, som ikke ønsker at indbe-
tale restbeløb. Kunden ønsker dog fortsat at være indtegnet på rejsen, trods at de anser det 
for usandsynligt, at rejsen gennemføres. 
Vores rejsekonsulent gør det klart for klager, at en forudsætning for at være indtegnet på 
rejsen er, at restbeløbet indbetales. Klager informeres desuden om, at ved at indbetale 
restbeløbet opfylder kunden sin del af aftalegrundlaget og har derved ret til refusion i til-
fælde af, at rejsen ikke gennemføres.  
Klager ønsker fortsat ikke at indbetale restbeløbet, og som en konsekvens deraf afbestiller 
klager rejsen. Afbestilling sker mod et gebyr svarende til depositum, som oplyst om gen-
nem [Rejsearrangøren]s rejsebetingelser. Samme betingelser informeres klager om telefo-
nisk af vores rejsekonsulent.  
… 
[Rejsearrangøren] mener fortsat ikke, at klager har ret til refusion af følgende årsager: 
1. Klager lægger sin egen subjektive vurdering af rejsemulighederne til grund for, at de 
ikke vil indbetale restbeløbet på rejsen. Klager mente, at det på baggrund af coronasmitte 
ombord på skibet i marts, samt at Udenrigsministeriet pr. 7/4 frarådede alle ikke-nødven-
dige rejser til Norge, var usandsynligt, at rejsen d. 7/6 kunne gennemføres. 
På tidspunktet for klagers aflysning havde vi hos [Rejsearrangøren] en forventning om, at 
vi kunne gennemføre rejsen på baggrund af nedenstående: 
• D. 8/4 modtog [Rejsearrangøren] mailbekræftelse fra rederiet Royal Caribbean om, at 
de forventede at gennemføre krydstogtet. 
• Udenrigsministeriets skærpede rejsevejledninger for hele verden, herunder, Norge på 
dagen for afbestillingen kun gjaldt t.o.m. d. 10/5 2020. 
Det skal dog tilføjes, at [Rejsearrangøren] d. 15/5 2020 aflyser rejsen, da rederiet har ind-
stillet ruten. Alle kunder, der har slutbetalt, har modtaget refusion fra [Rejsearrangøren].  
2. Klager har ved at nægte at indbetale restbeløbet på rejsen misligholdt sin del af aftalen, 
og [Rejsearrangøren] har derfor ret til at hæve købet mod oplyse afbestillingsregler. 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mails af 24. juni og 1. juli 2020 til kla-
geren. 
 
 
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.  
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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 tirsdag den 7. april 2020 - 61 dage før afrejse - pga. Covid-19 
undlod at betale rejsearrangøren restbeløbet for den bestilte krydstogtsrejse til Nordkap, 
Norge, hvorefter rejsearrangøren annullerede parternes aftale som misligholdt og sidestillede 
dette med en afbestilling. På dette tidspunkt havde klageren indbetalt depositum på 4.178 kr. 
af rejsens pris på i alt 45.770 kr. til rejsearrangøren. 
 
Da Udenrigsministeriet på afbestillingstidspunktet ikke frarådede rejser til Norge i den aktu-
elle Rejsevejledning på rejsetidspunktet den 7. juni 2020, 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 manglende betaling for rejsen sidestilles på denne baggrund med en afbestilling, og 
er derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i henhold til lovens § 15, stk. 1. 
 
Det er ubestridt, at klageren i forbindelse med aftalens indgåelse modtog rejsearrangørens 
”Rejsebetingelser”, herunder rejsearrangørens betingelser vedrørende afbestilling af rejsen, på 
et varigt medium. 
 
Ankenævnet finder herefter, at det vederlag rejsearrangøren kan opkræve i det konkrete til-
fælde, efter en samlet vurdering, passende kan fastsættes til det af rejsearrangøren opkrævede 
beløb på 4.187 kr., svarende til ca. 9 % af rejsens pris. 
 
Da klageren ikke har fået medhold i sin klage, tilbagebetales det indbetalte gebyr 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. 
 
 
 


