
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-567  
 

afsagt den 29. september 2020 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]     (2 personer) 
 [Adresse1] 
 [By1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Phuket og Krabi, Thailand. 28.2.-20.3.2020. 
 
PRIS I alt 28.915 kr. 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af rejsens pris ved afbestilling af 

rejsen to dage før afrejse pga. frygten for Covid-19 på rejse-
målet. 

 
KRAV ”få pengene igen” 
  
KLAGEGEBYR 13. marts 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 19. juni 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse med fradrag af et 
eventuelt rimeligt arbejdsvederlag tilbagebetale lufthavnsskatter og afgifter i det omfang rej-
searrangøren hos flyselskabet kan opnå refusion heraf til klageren [Klager].  
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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Sagsfremstilling 
 
Klageren købte den 7. januar 2020 ved telefonisk henvendelse til rejsearrangøren en rejse til 
Phuket og Krabi, Thailand, for to personer for perioden fra fredag den 28. februar til fredag 
den 20. marts 2020 med indkvartering i Superior Room på hotel Orchidacea Resort, Phuket, i 
perioden 29. februar til 10. marts 2020 og i Deluxe Room på hotel Krabi Thai Village, Krabi, 
i perioden 10.-20. marts 2020. Med morgenmad. 
 
Den 26. februar 2020 – to dage før afrejse – afbestilte klageren rejsen pga. frygten for Covid-
19. 
 
 
Klageren gør i klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gældende, at ”pga. frygten for Co-
vid-19-virus ønsker vi ikke at gennemføre rejsen til Thailand. I henhold til: Hvis der, før du 
skal rejse, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme 
og lignende farer på feriemålet eller i nærheden, har du ret til at afbestille rejsen og få alle 
dine penge igen.” 
 
 
I udbudsmaterialet er rejsen bl.a. beskrevet således: 
 

”…  
Phuket og Krabi - smuk natur og fine strande 
… 
Nyd først Phuket med de smukke strande, byliv, markeder. udflugtsmuligheder og shop-
ping. Fortsæt herefter til Krabi der tilbyder naturoplevelser ud over det sædvanlige. 
Fra begge steder er der masser af turmuligheder til bounty-strande med fint pulversand 
omkranset af turkisblåt hav og stejle klippeformationer, eller i junglen med den vilde na-
tur. 
…” 

 
Af klagerens ”Faktura” vedhæftet rejsearrangørens mail af 7. januar 2020 til klageren fremgår 
bl.a.: 
 

”… 
Vi gør opmærksom på, at denne billettype ikke kan ændres, annulleres eller refunderes 
efter depositum er indbetalt hvorfor at normale afbestillingsregler ikke er gældende, og 
det samlede depositum er tabt ved afbestilling. 
…” 

 
Af Udenrigsministeriets Rejsevejledning for Thailand dateret den 18. februar 2020 fremgår 
bl.a.: 
 

”… 
Generel anbefaling 
Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd, som du ville være 
det, hvis du var i Danmark. 
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De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Thailand. Du bør dog være op-
mærksom på risikoen for terror.  
… 
I Kina har der været udbrud af lungebetændelse (COVID-19) med en ny type coronavirus 
siden december 2019. Smittetilfælde er siden blevet registreret i flere andre lande. Der 
har også været smittetilfælde i Thailand. Nye tilfælde registreres løbende af Det Europæi-
ske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC). I nogle lande uden for Kina 
har importerede smittetilfælde ført til afgrænsede smittekæder med relativt få tilfælde, 
men ifølge Sundhedsstyrelsen er der ikke rapporteret om væsentlig smittespredning i 
Thailand. Du kan læse mere om coronavirus hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum In-
stitut. 
Hvis du rejser til Thailand (inkl. transit), kan du blive screenet for sygdomssymptomer. 
Hvis du har sygdomssymptomer, kan de lokale myndigheder implementere forebyggende 
tiltag, herunder isolation. De lokale myndigheder kan implementere nye tiltag med kort 
varsel. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 
…” 

 
Klageren har overfor rejsearrangøren mundtligt afbestilt rejsen. 
 
I mail af 26. februar 2020, kl. 12.09, til klageren anfører rejsearrangøren bl.a.: 
 

”…  
Jeg beklager at høre, at I pga. frygten for Covid-19-virus ikke ønsker at gennemføre rej-
sen til Thailand. 
Vi kan desværre ikke refundere noget herfra, da udenrigsministeriet ikke fraråder rejser 
til Thailand. 
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 26. februar 2020, kl. 12.24, til den indkla-
gede rejsearrangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Vi ønsker at afbestille rejsen. 
Hvis der, før du skal rejse, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, 
smitsomme sygdomme og lignende farer på feriemålet eller i nærheden, har du ret til at 
afbestille rejsen og få alle dine penge igen. 
…” 

 
Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 18. juni og 21. juli 2020 til Ankenævnet. 
 
 
Klageren kræver at ”få pengene igen”. 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 26. maj 2020 til Ankenævnet bl.a. gældende: 
 

”…  
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Kunden køber rejse til Thailand d. 7. januar 2020 med afrejse 28. februar 2020.   
Den 26. februar annullerer kunden sin rejse på grund af frygten for Covid-19-virus. Inden 
vi endeligt annullerer rejsen, informerer vi kunden om at rejsens pris ikke vil blive refun-
deret, da Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser til Thailand på dette tidspunkt. Reglerne 
for annullering er ligeledes angivet på fakturaen og i de generelle betingelser som er med-
sendt sammen med fakturaen. Kunden svarer tilbage og refererer følgende fra forbrug.dk 
:  Hvis der, før du skal rejse, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, 
smitsomme sygdomme og lignende farer på feriemålet eller i nærheden , har du ret til at 
afbestille rejsen og få alle dine penge igen  
… 
Da Udenrigsministeriet ikke frarådede rejser til Thailand på tidspunktet for annullering 
kunne vi desværre ikke tilbyde at annullere rejsen, ligesom vi heller ikke havde mulighed 
for at søge evt. kompensation igennem vores udviderede ansvarsforsikring for evt. tab 
ifm. annullering.  
Vi kan desværre kun forholde os til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, da vi ikke 
kan foretage sundhedsfaglig risikovurdering.  
… 
I har bedt os fremsende dokumentation for vores faktiske udgifter i forbindelse med an-
nullering af rejsen. Dette mener vi ikke er relevant for sagen, ikke fordi vi forsøger at 
skjule noget, men fordi vi ikke ønsker at videregive vores kontraktpriser, som vi under-
skriver i fortrolighed med vores leverandører. Hvor meget vi har tjent på en rejse, bør 
ikke have betydning for sagens udfald.   
Efter vores overbevisning må ankenævnet vurdere om kunden selv retmæssigt kunne 
hæve købet på grund af begrundet frygt for Corona-virus, selvom udenrigsministeriet 
først ændrede rejsevejledningen 13 dage senere.   
Det bemærkes at der på tidspunktet for annullering var registreret 40 smittetilfælde i 
Thailand, heraf 7 indenfor de sidste 14 dage før annulleringen. Ud af det samlede tal på 
40 smittede var 9 personer blevet smittet lokalt. (Tal fra WHO) På tidspunktet for annul-
lering var der endnu ikke registreret nogle dødsfald i Thailand.   
Hvis ankenævnet vurderer at kunden retmæssigt kunne hæve købet, refunderer vi natur-
ligvis det samlede beløb til kunden, i så fald vil det være ønskeligt med en præcisering af, 
hvem der kan vurdere hvornår der er tale om en livsfarlig/smitsom sygdom.   
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 26. februar 2020 til klageren og 
mails af 18. juni og 17. juli 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. 
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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 26. februar 2020 – 2 dage før afrejse – valgte at afbe-
stille sin rejse til Phuket og Krabi, Thailand, pga. frygten for Coronavirus (Covid-19) på rejse-
målet. 
 
Da der på afbestillingstidspunktet ikke blev frarådet rejser til Phuket og Krabi, Thailand, i den 
aktuelle Rejsevejledning på rejsetidspunktet den 28. februar 2020, og da klageren ikke på an-
den vis har godtgjort, at der var uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder på rejsemålet 
på rejsetidspunktet, 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 rejsens fulde pris. 
 
Klagerens afbestilling af rejsen er derfor omfattet af den rejsendes generelle afbestillingsret i 
helhold til lovens § 15, stk. 1. 
  
Da rejsearrangøren i bekræftelsen af aftalen har henvist til de generelle betingelser via et link 
til rejsearrangørens hjemmeside indeholdende afbestillingsreglerne, der således ikke er med-
delt på et varigt medium, er klagerens afbestilling ikke omfattet af rejsearrangørens afbestil-
lingsregler i rejsearrangørens generelle betingelser. 
 
Ankenævnet finder, at det vederlag efter Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrange-
menter § 15, stk. 1, rejsearrangøren kan opkræve i det konkrete tilfælde, efter en samlet vur-
dering, passende kan fastsættes til det af rejsearrangøren opkrævede vederlag på i alt 28.915 
kr., svarende til 100 % af rejsens pris, fratrukket skatter og afgifter i det omfang, rejsearrangø-
ren hos flyselskabet kan opnå refusion heraf. Rejsearrangøren er ved tilbagebetalingen heraf 
berettiget til at opkræve et rimeligt arbejdsvederlag. 
 
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 med fradrag af et 
eventuelt rimeligt arbejdsvederlag tilbagebetale lufthavnsskatter og afgifter i det omfang rej-
searrangøren hos flyselskabet kan opnå refusion heraf til klageren [Klager].  
 
Klagegebyret tilbagebetales ikke. 
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