
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-2823  
 

afsagt den 18. december 2020 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]     (2 personer) 
  
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Rundrejse. Bali, Indonesien, Australien, Vanuatu, New Zea-

land, Fransk Polynesien og USA. 2.2.-21.4.2020.  
 Ophold på egen hånd i perioderne 3.2.-24.3.2020 og 17.4.-

20.4.2020. Faktisk hjemkomst 18.3.2020. 
 
PRIS I alt 119.000 kr. 
 
KLAGEN ANGÅR Utilfredsstillende beregning af tilbagebetaling for den miste-

de del af rejsen, da den afholdte del af rejsen var på egen 
hånd, og størstedelen af den mistede del af rejsen var med 
indkvartering, forplejning og udflugter. 

 
KRAV Yderligere tilbagebetaling på 43.985 kr. svarende til en tilba-

gebetaling på i alt 95.200 kr. 
 Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen tilbage-

betalt 51.215 kr. til klageren. 
 
KLAGEGEBYR 31. juli 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 23. november 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
Klagerens krav om yderligere kompensation tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 19. november 2019 ved telefonisk henvendelse til rejsearrangøren en rejse 
til Bali, Indonesien, Australien, Vanuatu, New Zealand, Fransk Polynesien og USA, for to 
personer for perioden fra søndag den 2. februar til tirsdag den 21. april 2020 med ophold på 
egen hånd i perioderne 3. februar til 24. marts 2020 og 17.-20. april 2020 samt indkvartering, 
forplejning og udflugter i henhold til rejseplanen i perioden 24. marts til 16. april 2020.  
 
Pga. Udenrigsministeriets opfordring fredag den 13. marts 2020 til danskere på rejse i udlan-
det om at komme hjem med det samme, valgte klageren at afbryde rejsen. Klageren ankom til 
Danmark onsdag den 18. marts 2020. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, at beregningen af beløbet 
for den mistede del af rejsen er utilfredsstillende navnlig pga. at ”Nok er det rigtigt, at de tabte 
feriedage udgør 43% af hele ferien, men det er også rigtigt, at den tabte værdi langt overstiger 
43% af feriens pris.” 
 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 25. juni 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Tak for de tilsendte kr. 51.215,00 som kompensation for vores afbrudte ferierejse.  
Som vi forstår beregningsmodellen så er der taget afsæt i 79 feriedage, hvoraf de 45 er 
gennemført og de 34 er tabte. Dette giver så en andel 34/79 = 43%. Jeres konklusion er 
så, at der skal refunderes 43% af rejsens omkostning på kr. 119.000 svarende til kr. 
51.215. Jeres model bygger således på, at hele rejsen koster nogenlunde det samme pr. 
dag.    
De 45 gennemførte dage bestod af selvbetalt ophold i hhv. Indonesien, Australien, Vanu-
atu og New Zealand. [Rejsearrangøren]opgave var kun indkøb af flybilletter mellem lan-
dene.  
De 34 tabte dage bestod hovedsageligt af ophold på Cook-øerne og Fransk Polynesien 
samt få dage i USA. [Rejsearrangørens] opgave var indkøb af flybilletter mellem landene, 
5 indenrigsflyvninger, 21 overnatninger oftest med kost inkluderet samt 3 ture. Oversig-
ten ses nederst i denne mail.  
Langt, langt hovedparten af feriens omkostninger er således knyttet til den tabte del. Vi 
har uden held bedt om en specifikation af udgifterne over den samlede faktura. Der er 
dog ingen tvivl om, at de tabte feriedage, altså den sidste del af rejsen, er langt dyrere end 
første del af ferien.  
Nok er det rigtigt, at de tabte feriedage udgør 43% af hele ferien, men det er også rigtigt, 
at den tabte værdi langt overstiger det 43% af feriens pris.  
Vi har forståelse for, at når der skal behandles så mange sager, at der er brug for model-
ler, og at en gennemsnitsberegning vil i langt de fleste tilfælde være en fair metode.  
Vi mener, at når I finder en sag, hvor modellen helt klart og åbenlyst ikke virker, at I skal 
overveje en anderledes metode.  
Vi vil derfor bede jer om at genoptage sagen og lave en individuel vurdering. 
…” 
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Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 26. september og 23. november 2020 til 
Ankenævnet. 
 
 
Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen tilbagebetalt 51.215 kr., men klageren 
stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver yderligere tilbagebetaling på 43.985 kr. svarende til en tilbagebetaling på i 
alt 95.200 kr. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 25. juni 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Jeg forstår udmærket dit synspunkt, vedr. tilbagebetalingsmodellen.  
Jeg kontaktede faktisk selv Pakkerejseankenævnet, vedr. individuelle modeller for tilba-
gebetaling, med tanke på jeres rejse, og så havde vi et andet hold hvor det var lige mod-
sat, at de havde i starten af deres ferie ”brugt” en masse dyre produkter, men blev kaldt 
hjem hvor de kun havde tid på egen hånd, og altså kan få refunderet noget de allerede 
havde brugt.    
Men meldingen fra Pakkerejseankenævnet var klokkeklar, at modellen var at regne en 
dagspris ud, og der tilbagebetales for de tabte dage.  
Har også lige klippet det skriv ud vi fik fra Rejsegarantifonden og Pakkerejseankenævnet 
her nedenunder: 
Eksempel:  
En kunde har købt en pakkerejse til kr. 10.000 af 15 dages (14 nætters) varighed. Rejsen 
måtte afbrydes på grund af Udenrigsministeriets opfordring om hurtig hjemrejse, og kun-
den blev hjemtransporteret på dag nr. 4 (efter 3 nætter). 
Der regnes i hele dage, og ud- og hjemrejsedagen medregnes. Kunden har mistet 11/14 af 
ferien. Kunden kan få dækker kr. 10.000*11/14= kr. 7.857. 
…” 

 
I mail af 23. november 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Vi mener at efter vi har rådført med Pakkerejseankenævnet 24. juni at vi har behandlet 
sagen korrekt. 
15. juni 2020, modtog vi også vejledning fra Rejsegarantifonden vedr. tilbagebetalings-
modellen.  
…” 
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Ankenævnets afgørelse 
 
Det er ubestridt, at klageren, pga. Covid-19 situationen, var berettiget til at ophæve aftalen for 
at rejse hjem. Klageren ankom til Danmark onsdag den 18. marts 2020.  
 
Det er endvidere ubestridt, at klageren er berettiget til at 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 rejsearrangementers § 25, stk. 1 og 2. 
 
Ud fra fast praksis ved Ankenævnet beregnes den værdi pakkerejsen har haft for kunden ud 
fra det antal døgnandele af pakkerejsen, der har været gennemført, uden hensyn til hvilke en-
kelte elementer rejsen består af. 
 
En differentiering af størrelsen på døgnandele forudsætter, at prissætning af de enkelte ele-
menter fremgår af parternes aftale. 
 
Da pakkerejsens pris er opgjort som et samlet beløb pr. rejsende, finder Ankenævnet ikke 
grundlag for at foretage en differentiering af de afholdte rejsedøgn. 
 
Ankenævnet finder herefter, at rejsearrangøren er berettiget til at fradrage et beløb på 67.785 
kr. i rejsens pris, og at klageren er berettiget til en tilbagebetaling på 51.215 kr., som rejsear-
rangøren allerede inden ankenævnsbehandlingen har udbetalt.  
 
Der er derfor ikke grundlag for yderligere tilbagebetaling. 
 
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 om yderligere kompensation tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
 
 
 

 


