
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-3720  
afsagt den 7. december 2021 

****************************** 
 
KLAGER [person1]   (2 personer) 
 [adresse1] 
 [by1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Rundrejse. Thailand, Malaysia, Filippinerne, New Zealand, 

Chile, Argentina og Brasilien. 8.1.-3.5.2020. 
 Faktisk hjemkomst 18.3.2020. 
 
PRIS I alt 77.320 kr. (inkl. årsafbestillingsforsikring) 
 
KLAGEN ANGÅR Tilbagebetaling af en større del af rejsens pris, da rejsen pga. 

udenrigsministeriets rejsevejledning med opfordring om at 
rejse hjem, blev afbrudt. 

 
KRAV Yderligere kompensation på 20.663 kr. svarende til tilbage-

betaling af i alt 50.770 kr. som lovet. 
 Rejsearrangøren har inden ankenævnsbehandlingen forgæves 

forsøgt at udbetale i alt 16.098 kr. til klageren, svarende til 
30.137 kr. i kompensation for mistet ferietid fratrukket udgif-
ten på 14.040 kr. til køb af nye hjemrejseflybilletter, som er 
betalt af rejsearrangøren, men klageren og hans medrejsende 
har fået erstattet direkte af deres forsikringsselskaber. Under 
ankenævnsbehandlingen har rejsearrangøren udbetalt beløbet 
på 16.098 kr. til klageren. 

 
KLAGEGEBYR 23. februar 2021 
 
SAGEN FULDT OPLYST 17. oktober 2021 

****************************** 
Ankenævnets afgørelse 

[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 20.633 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 20. juli 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 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 
1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 
 
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 10. juli 2019 en rundrejse til Thailand, Malaysia, Filippinerne, New Zea-
land, Chile, Argentina og Brasilien, for 2 personer for perioden fra onsdag den 8. januar til 
søndag den 3. maj 2020 med indkvartering på Windsor Copa Hotel i 5 nætter.  
 
Dagen efter - den 11. juli 2019 - tilkøbte klageren yderligere indkvartering og udflugter i hen-
hold i henhold til fakturaen samt Kiwi bus pas i 28 dage. 
 
 
Klageren gør gældende, at kompensationen for den mistede ferietid som følge af rejsen blev 
afbrudt, bør svare til den opgørelse på i alt 50.770 kr., som rejsearrangøren sendte efter hjem-
komst. 
 
 
I ”Rejseplan” udskrevet 31. oktober 2019 er rejsen bl.a. beskrevet således: 
 

”…  
Andet 
Søndag 23 Feb 2020 Manila 
 15 Mar2020 
 På egen hånd 22 dage/21 nætter 
Hotel 
Søndag 15 Mar 2020 Manila 
 16 Mar 2020 
 Go Hotels Manila Airport Road – 1 nat 
 Kategori: 3 stjernet 
 Værelsestype: Twin Room – 2 single beds 
… 
Fly 
Mandag 16 Mar 2020 Manila  kl. 06:55 Philippine Airlines … 
 16 Mar 2020 Auckland kl. 21:55 Rejsetid: 10:00 … 
Hotel 16 Mar 2020 Auckland 
 18 Mar 2020 
 Nomads - 2 nætter 
 Kategori: Hostel 
 Værelsestype: 2 x beds in 6 Bedded Mixed Dorm without Bathroom 
…” 

 
 
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.  
 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 27. april 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
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”… 
Hej [medarbejder 1]. Er du ved at have styr på vores penge? 
Eller har du en idé om hvornår vi nogenlunde har en afklaring på hvordan og hvorledes? 
…” 

 
I mail af 28. april 2020 til rejsearrangøren har klagerens medrejsende endvidere anført bl.a.: 
 

”… 
Den har jeg ikke set før. Tak for det. Jeg har nok misforstået noget, jeg havde ikke for-
stået det som om at rejseforsikringen stod for dækningen af det resterende. Men vi skal 
nok lige få sendt det videre til vores forsikringer, der er vel garanti for erstatning ikke? 
…” 
 

I mail af 6. juli 2020, til rejsearrangøren har klagerens medrejsende yderligere anført bl.a.: 
 

”… 
Hej [medarbejder 2]. Jeg har vedhæftet den opgørelse som [medarbejder 1] sendte til os, 
tilbage i April måned. I opgørelsen står der at den resterende værdi af vores rejse løber op 
i ca. 50.000, uden flyskatter. Som du nævnte tidligere, vil I kun dække ca. 30.000, det sy-
nes [klageren] og jeg lyder mærkeligt, og tildels uretfærdigt. 
…” 

 
I mail af 8. september 2021 til Ankenævnet gør klagerens medrejsende endelig gældende: 
 

”… 
Vi gik glip af to overnatninger i Manila, eftersom vi var fanget på Coron (en ø i Filippi-
nerne) grundet landets coronarestriktioner. Derudover gik vi ligeledes glip af et fly til 
Auckland, New Zealand (hvor vi skulle have fortsat vores rejse) og et par overnatninger 
der. 
Vi endte med at tilbringe dagene på Coron, hvor vi havde lejet et hotel. Disse hotelom-
kostninger er dækket af vores respektive rejseforsikringsselskaber. 
…” 
 

Klageren har yderligere begrundet klagen i mail 14. juli  2020 til rejsearrangøren og mails af 
30. september 2020, samt 18. april, 11. maj, 27. september og 17. oktober 2021 til Ankenæv-
net. 
 
 
Rejsearrangøren har efter hjemkomst udbetalt en kompensation på i alt 16.098 kr. til klageren 
for mistet ferietid, svarende til en kompensation på 30.137 kr. fratrukket beløbet på 14.040 kr. 
for køb af nye hjemrejseflybilletter, som klageren og hans medrejsende har fået erstattet af de-
res forsikringsselskaber, men klageren stiller sig ikke tilfreds hermed. 
 
Klageren kræver yderligere kompensation på 20.633 kr. svarende til tilbagebetaling af i alt 
50.770 kr. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 28. april 2020 til klageren bl.a. gældende: 
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”…  
Jeg ved ikke lige om mailen forsvandt under corona, men hermed sender jeg lige opgørel-
sen igen. 
Alt dette som er vedhæftet bedes I få tilbage af forsikringen, da vi ikke får det refunderet. 
Som I kan se har jeg taget flyskatter væk, da vi bør få dette refunderet, men det er en læn-
gere proces, så derfor kan der godt gå et par måneder før vi kan refundere. 
…” 

 
I mail af 29. april 2020 til klageren har rejsearrangøren endvidere anført bl.a.: 
 

”… 
Hvis forsikringen ikke vil dække dette, så kontakt mig lige igen, da vi så må tjekke op 
med rejsegarantifonden. 
Jo jeg tjekker op på alle skatter, når vi får dem refunderet, som sagt er det en længere pro-
ces, men I skal nok få dem. 
…” 

 
I mail af 22. juni 2020 til klagerens medrejsende anfører rejsearrangøren yderligere: 
 

”…  
I fik jo desværre afbrudt jeres rejse af Corona’en, og er derfor berettiget til en kompensa-
tion for tabte feriedage. 
 
Rejsens fulde pris … Antal feriedage … Antal ”Tabte ferie dage” … Antal dage på ferie ”Tabte feriedage” i kr/øre 
76000 116  46    70  kr. 30 137 
 
Som I kan se her skulle I have været afsted i 116 dage, men var hjemme efter 70 dage. 
Det vil give jer en kompensation på 30.137,- i alt. 
Men kan se I har en ubetalt faktura på 14.040,- for jeres hjemrejse billetter. 
Så jeg kan samlet refundere 16.097,- til jer.  
Hvis I vil sende mig jeres reg. og konto numre, så får jeg dom refunderet til jer. 
…” 

I mail af 6. juli 2020, til klagerens medrejsende anfører rejsearrangøren endelig: 
 

”… 
Jeg forstår godt din frustration, og som jeg også sagde er modellen for tilbagebetaling af 
de tabte feriedage ikke fordelagtig for alle. Men det er immervæk de retningslinjer vi har 
fået fra Pakkerejseankenævnet og Rejsegarantifonden. Således at alle de afbrudte rejser 
bliver behandlet ud fra samme skabelon. 
…” 

 
I mail af 21. september 2021 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”… 
Vi mener der er flere ting ved denne sag, der gør at klageren ikke kan få medhold. 
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1. I klageskema (…) har klageren helt klar skrevet at de ikke har søgt dækning/erstat-
ning andre steder. Men som det fremgår […] har de modtaget erstatning på hhv. 
9626,81 dkk og 9577, 39 dkk fra respektive forsikringsselskaber 

2. Vi var af den overbevisning at klager og vi indgik forlig i sagen da de takkede ja til 
vores tilbudte erstatningsbeløb 15. april 2021 på kr. 16.098 dkk. 
Klager har således modtaget et erstatningsbeløb højere end den gennemsnitlige dags-
pris for ”Tabte feriedage” (beregnet til 30.137 dkk.) 

 … 
Og da rejsen er købt som en samlet pakkerejse hvor hver enkelte produkter ikke er udspe-
cificeret mener vi ikke at klager har ret til yderligere erstatning. 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 28. og 29. april, 14. juli 2020 til 
klageren og mails af 27. september samt 13. og 14. oktober 2021 til Ankenævnet. 
 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Allerede fordi klageren ikke entydigt har erkendt sig tilfreds med det beløb rejsearrangøren 
har udbetalt under ankenævnsbehandlingen og herefter har afsluttet sagen ved Pakkerejse-An-
kenævnet, kan klageren ikke anses for at have fraskrevet sig retten til at fortsætte klagen for 
Ankenævnet. 
 
Rejsearrangørens anmodning om afvisning af realitetsbehandling af klagen tages derfor ikke 
til følge. 
 
Indledningsvist bemærkes, at parterne er enige om, at klageren er berettiget til kompensation 
for mistet ferietid, da rejsen pga. Coronapandemien blev afbrudt. 
 
Det ubestridt, at klagerens hjemrejse blev fremrykket til tirsdag den 17. marts 2020 med an-
komst til Danmark onsdag den 18. marts 2020 - 46 dage før den oprindeligt planlagte hjem-
komst søndag den 3. maj 2020. 
 
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. 
 
Da rejsearrangørens medarbejder efter hjemkomst uden forbehold af nogen art sendte klage-
ren en opgørelse over værdien af ubrugte rejseydelser, og da klageren i det konkrete tilfælde 
ikke har haft anledning til at tvivle på rejsearrangørens oplysninger herom i opgørelsen, finder 
Ankenævnet, at klageren med rette har kunnet forvente, at det angivne beløb på 50.770 kr. var 
det kompensationsbeløb, som klageren var berettiget til. 
 
Ankenævnet har herved lagt vægt på, at rejsearrangørens medarbejder, der sendte klageren 
opgørelsen, ikke oplyste nærmere om beregningsgrundlaget, men blot henviste klageren og 
hans medrejsende til at søge erstatning hos deres forsikringsselskaber.  
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Uanset at rejsearrangøren i mail af 22. juni 2020 sendte klageren en anden beregning af kom-
pensationens størrelse, og da klageren ikke har haft anledning til at betvivle rigtigheden af den 
første opgørelse over værdien af de ubrugte rejseydelser, som klageren modtog fra rejsearran-
gørens medarbejder, finder Ankenævnet, at rejsearrangøren er bundet af opgørelsen på 50.770 
kr. og er derfor alene berettiget til at fradrage et beløb på 26.550 kr. inklusive beløbet på 
1.320 kr. for årsafbestillingsforsikringen, i rejsens pris. 
 
Klageren er herefter berettiget til en tilbagebetaling på 50.770 kr. 
 
Herfra fratrækkes det beløb på 30.137 kr., hvor rejsearrangøren har udbetalt 16.098 kr. til kla-
geren og modregnet klagerens udgifter til nye hjemrejseflybilletter med 14.040 kr., idet klage-
ren har fået dette beløb dækket af sit forsikringsselskab. 
 
Da klageren har fået medhold, skal rejsearrangøren betale sagsomkostninger til Ankenævnet, 
jf. vedtægternes § 27. 
 
Sagsomkostningsbeløbet fastsættes til 1.500 kr. plus moms, i alt 1.875 kr. 
 
Hvis beløbet ikke betales inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse, er der i medfør af 
§§ 10 og 11 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige udpantningsret herfor. 
 
Som følge heraf  
 

b e s t e m m e s: 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 20.633 kr. til 
klageren [person1] samt renter fra den 20. juli 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 %. 
 
Endvidere skal [Rejsearrangøren] inden samme frist betale et sagsomkostningsbeløb på 1.500 
kr. plus moms, i alt 1.875 kr. til Ankenævnet. 
 
Klagegebyret på 275 kr. tilbagebetales af Ankenævnet til klageren. 
 

 


