
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-2867  
 

afsagt den 26. marts 2021 
 

****************************** 
 
KLAGER [person1]    (2 personer) 
 v/ [person2] 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Krydstogtsrejse. Florida, USA. 12.3.-26.3.2020. 
 
PRIS I alt 50.340 kr. (ekskl. ”Årsrejseforsikring verden inklusiv af-

bestillingsforsikring” for en person) 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af hele rejsens pris pga. Covid-19 

og rejserestriktioner. 
 
KRAV Yderligere tilbagebetaling af 26.559 kr. svarende til tilbage-

betaling af hele rejsens pris på 51.559 kr. 
 
 Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen pr. ku-

lance tilbagebetalt 25.000 kr. til klageren. 
 
KLAGEGEBYR 28. august 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 4. marts 2021 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
Klagerens krav om yderligere kompensation tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 24. juni 2019 ved henvendelse i rejsearrangørens butik en krydstogtsrejse 
til Florida, USA, for to personer for perioden fra torsdag den 12. marts til torsdag den 26. 
marts 2020 med indkvartering i dobbeltværelse med balkon uden pension på hotel Hilton Ma-
rina, Fort Lauderdale, i perioden 12.-14. marts 2020, i Concierge Class Balkon kahyt med hel-
pension og drikkevarepakke på krydstogtskibet Celebrity Equinox i perioden 14.-21. marts 
2020 og dobbeltværelse med morgenmad på Marseilles Hotel, Miami, i perioden 21.-25. 
marts 2020.  
 
Den 12. marts 2020, kl. 15.18, ændrede Udenrigsministeriet rejsevejledning for USA og frarå-
dede alle ikke-nødvendige rejser (orange). 
 
 
Klageren gør gældende, at det ikke var forsvarligt at rejse pga. coronavirus smitten, hvorfor 
rejsen blev afbestilt efter statsministeren om aftenen den 11. marts 2020 frarådede at rejse. 
 
 
Af klagerens ”Rejseplan” vedhæftet rejsearrangørens mail af 24. juni 2019 – ”Din bekræf-
telse” – til klageren fremgår bl.a.: 
 

”… 
Fly: SK[…] København til Miami International Apt. 
… 
Afrejse: 12.03.20 kl. 09:15. 
…” 
 

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.  

 
I mail af 12. marts 2020, kl. 11.08, til rejsearrangøren anfører klageren bl.a.: 
 

”… 
På vegne af min søster [klageren] og hendes veninde [medrejsende] skal jeg hermed ven-
ligst melde afbud til den forestående krydstogttur til USA mv, reservations nr. […]. Min 
søster og hendes veninde finder det ikke forsvarligt at rejse i den nuværende situation 
grundet Corona-virus smitten. På det seneste har USA også forbudt indrejse fra Europa, 
og en tilbagerejse til Europa kan være usikker. 
…” 

 
I mail af 12. marts 2020, kl. 17.26, til klageren anfører rejsearrangøren endvidere: 
 

”… 
Da I valgte ikke at flyve her til morgen med SAS har vi desværre ikke mulighed for at  
annullere den del af Jeres rejse. Jeres hotel reservationer giver heller ikke mulighed for  
nogen refusion.  
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Vi vælger på grund af situationen i USA at refundere Jeres krydstogt.  
Vi vil derfor pr. kulance tilbyde Jer en refundering på 25.000 kr. 
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 8. juni 2020 til den indklagede rejsearran-
gør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Jeg skriver til dig ang annullering af rejse reservation nr […]. Vi mener vi har krav på re-
fundering af rejsen fulde beløb i alt kr. 51.559. I mail i maj har vi fået afslag fra europæi-
ske rejseforsikring. De skriver i deres afslag at vi har krav på refundering af rejsens fulde 
beløb fra vores rejseudbyder [Rejsearrangøren] når udenrigsministeriet fraråder at rejse. 
At statsministeren om aftenen d.11/3 fraråder udrejse må betyde det samme og blot være 
en formalitet. Desuden gik USA i corona rødt d.12/3 og man kan kun stille spørgsmåls-
tegn ved at SAS valgte at flyve alligevel d. 12/3 alligevel.   
…” 

 
I mail af 18. januar 2021 til Ankenævnet anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Se venligst vedlagte fra min søster i forbindelse med afbestillingen d. 11./12. marts 2020. 
Min søster fik ikke sendt en mail d. 11.3, da det slet ikke faldt hende ind, at man evt. også 
kunne gøre dette. Som jeg har nævnt, er min søster ikke særlig digital, men hun har gjort, 
hvad hun kunne for at komme i kontakt med [Rejsearrangøren]. Man kan også undre sig 
over, at [Rejsearrangøren] i denne nødsituation ikke har oprettet en særlig nødtelefon, 
man kunne ringe på. 
… 
Efter at have hørt statsminister Mette Frederiksens pressemøde om aftenen d.11/3 2020 
hvor hun frarådede udsatte borgere at rejse besluttede vi os til at afbestille rejsen. Vi rin-
gede samme aften til [Rejsearrangøren]. Ingen svarede de henviste til deres åbningstid 
næste dag. Om morgenen d.12/3 2020 ca. 6.00 ringede vi igen til [Rejsearrangøren] for at 
afbestille men stadig ingen tog telefonen. Vi ringede også til SAS de tog heller ikke tele-
fonen.   
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 29. juli 2020, 25. februar og 3. marts 
2021 til Ankenævnet. 
 
 
Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen pr. kulance tilbagebetalt 25.000 kr. til kla-
geren, men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver yderligere tilbagebetaling af 26.559 kr. svarende til tilbagebetaling af hele 
rejsens pris på 51.559 kr. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 8. juni 2020 til klageren bl.a. gældende: 
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”… 
Jeg kan se at vi har modtaget jeres annullering d 12/03, dagen før at udenrigsministeriet 
frarådede rejser fra Danmark. Vi som rejsebureau må forholde os til de officielle ud-mel-
dinger på skrift.  
Jeg har vedhæftet linket fra UM, hvor de fraråder udrejse pr d 13/03. Vi har pr kulance 
refunderet jeres krydstogtet, men fly og hotel har vi stadig udgiften til da operatørerne 
ikke har haft annulleret rejsen. 
…” 

 
I mail af 25. januar 2021 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
1.Klager angiver, at have annulleret sin rejse 
Det er ikke korrekt, at klager annullerer sin rejse. Klager angiver at tage beslutning om 
ikke at gennemføre rejsen den 11. marts om aftenen efter at have lyttet til Mette Frederik-
sens tale. Klager angiver selv, at klager kontaktede [Rejsearrangøren] hvor "ingen sva-
rede de henviste til deres åbningstid næste dag." Da vi ikke henviser til vores åbningstider 
på vores nødtelefon, kan vi heraf konstatere, at klager har ringet på vores almindelige 
nummer i stedet for at bruge vores nødtelefon, som er angivet nederst på side 3 i den 
fremsendte rejseplan (klagers bilag). Vores nødtelefon besvares alle dage uden for vores 
normale åbningstid.  
Da klager ikke anvender vores nødtelefon og derfor ikke får fat i os på telefonen, vælger 
klager at skrive til os i mail, som vi modtager den 12. marts 2020 kl. 11.08.  
Ifølge rejseplanen skulle klager være rejst kl. 09.15 den 12. marts. Da klager således sen-
der meddelelse om annullering efter afrejsetidspunktet bliver der tale om et "no-show" til 
rejsen - og ikke en annullering.  
Ved et "no-show" har vi som udgangspunkt ingen mulighed for at tabsbegrænse på den 
bestilte rejse og klager taber derfor det fulde beløb. På trods heraf kunne vi pr. kulance 
refundere selve krydstogtet på rejsen med kr. 25.000. Vi må imidlertid afvise, at klager 
har krav på refundering af det resterende beløb - jfr. ovenstående.  
2. Klager angiver at have krav på annullering af rejsen, da "Statsministeren den 11/3 fra-
råder udrejse ... " 
Onsdag aften den 11. marts 2020 opdaterede Udenrigsministeriet deres rejsevejledninger 
til 15 lande, både i Europa og oversøisk (vi fremsender gerne listen). USA var ikke blandt 
de lande, som man opdaterede rejsevejledningen på om aftenen den 11. marts, hvorfor 
Udenrigsministeriet fortsat ikke frarådede hverken "alle rejser" eller "ikke nødvendige 
rejser" til USA på det pågældende tidspunkt.  
Da det over adskillige år har været reglen, at rejsebureauer generelt skal følge Udenrigs-
ministeriets rejsevejledninger, må det også være gældende i dette tilfælde - specifikt fordi 
de bliver opdateret næsten samtidig med, at Mette Frederiksen holder sin tale den 11. 
marts om aftenen. Implicit må det også betyde, at når Statsministeren i sin tale den 11. 
marts om aftenen "fraråder rejser", så gælder det alene de 15 lande, som Udenrigsministe-
riet ændrer rejsevejledningerne på næsten sideløbende med talen.  
At den ene af de rejsende tilhører en "i særlig grad udsat gruppe" ifht. sygdom, mener vi 
er irrelevant i forhold til sagens afgørelse, da vi ikke specifikt er blevet foreholdt denne 
information på bestillingstidspunktet. 
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Med udgangspunkt i ovenstående fastholder vi, at klager ikke har krav på refundering af 
den resterende del af rejsen med kr. 26.559, da klager ikke afbestiller rejsen - men blot 
undlader at møde op i lufthavnen på afrejsetidspunktet, og derved bliver "no-show".  
Klager kunne også have sendt sin afbestilling til os onsdag aften eller torsdag morgen, så 
ville afbestillingen være os i hænde inden rejsens påbegyndelse, men klager sender altså 
først en afbestilling ca. 2 timer efter, at rejsen skulle være påbegyndt. Dette på trods af, at 
vi har leveret et nødtelefonnummer i de til klager fremsendte dokumenter, som klager 
kunne have benyttet sig af.  
At klager henholder sig til Statsministerens tale den 11. marts om aftenen - jfr. pkt. 2 
ovenfor - mener vi er sagen uvedkommende, dels fordi klager ikke kontakter os med en 
annulleringsmeddelelse før afrejse og dels fordi Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser 
til USA hverken den 11. eller 12. marts.  
Vi fastholder hermed, at klager ikke er berettiget til at kræve det resterende beløb af rej-
sens pris retur - ligesom klager reelt ikke har været berettiget til beløbet på kr. 25.000, 
som vi har valgt at refundere pr. kulance. 
…” 

 
Klageren har i mail af 8. februar 2021 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail fra rej-
searrangøren og anfører yderligere: 
 

”… 
[Rejsearrangøren] skriver, at min søster har fået oplyst et nød tlf. nr., der skulle være an-
givet nederst side 3 i rejseplanen. Nederst på side 3 nævnes et tlf. nr., men det fremgår 
tydeligt af sammenhængen (’Opstår et akut problem på rejsen og har du brug for hjælp 
…’), at det skal bruges ved en nødsituation efter afrejse.  
…” 

 
Rejsearrangøren har i mail af 2. marts 2021 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail 
fra klageren og anfører yderligere: 
 

”… 
Klager angiver i sin første skrivelse i sagen, at [Rejsearrangøren] "ikke havde et nødnum-
mer", som klager kunne anvende. Nu er klager gjort opmærksom på, at vores nødnummer 
står på side 3 i rejseplanen og angiver, at vores tekst i forbindelse med nødnummeret, er 
årsag til at klager ikke anvender nummeret (at vi angiver at "nød nummeret er til akutte 
problemer, der måtte opstå på rejsen").  
Dette ændrer imidlertid ikke ved, at klager kunne have afsendt en email med annullering 
af rejsen, som vi ville have modtaget og set, før flyafgang den 12. marts 2020 - netop 
fordi vi har en døgnvagt.  
Af korrespondancen i sagen kan vi konstatere, at klager både har modtaget og sendt med-
delelser via en email i forbindelse med købet af rejsen - og deraf må vi konstatere at kla-
ger har - og kan benytte - en email. 
…” 
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Ankenævnets afgørelse 
 
Således som sagen foreligger til afgørelse, lægger Ankenævnet til grund, at klageren ikke af-
bestilte sin rejse over for rejsearrangøren før afrejse torsdag den 12. marts 2020, kl. 9.15. 
 
Klageren findes derfor at være udeblevet fra sin rejse til USA. 
 
På denne baggrund kan Ankenævnet ikke imødekomme klagerens krav. 
 
Ifølge Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer skal aftalen om en pakkerejse 
affattes på et varigt medium og angive det fulde indhold af aftalen, jf. lovens § 9, stk. 2, jf. § 
10, og omfatte de oplysninger der er nævnt i lovens § 6, stk. 1. 
 
Da en aftale om en pakkerejse eller en bekræftelse herpå skal angive det fulde indhold af afta-
len og omfatte alle de oplysninger, der er nævnt i lovens § 6, stk. 1, er det ikke længere til-
strækkeligt, at rejsearrangøren i aftalen henviser til en brochure eller andet lignende markeds-
føringsmateriale, jf. bemærkningerne til lovens § 10. 
 
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 om yderligere kompensation tages ikke til følge. 
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
 
 
 
 


