
 

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 

 

 
 
 

K E N D E L S E 
  

i sag nr. 20-604  
 

afsagt den 30. oktober 2020 
 

****************************** 
 
KLAGER [Klager]    (2 personer) 
 [Adresse1] 
 [By1] 
 
REJSEARRANGØR [Rejsearrangøren] 
 
REJSEMÅL Skirejse. Dragobrat, Ukraine. 19.1.-26.1.2020. 
 
PRIS I alt 22.350 kr. (ekskl. flybilletter og skileje) 
 
KLAGEN ANGÅR Manglende tilbagebetaling af rejsens pris ved rejsearrangø-

rens aflysning pga. ringe sneforhold på rejsemålet. 
 
KRAV ”At vi får pengene retur”  
 
KLAGEGEBYR 17. april 2020 
 
SAGEN FULDT OPLYST 24. september 2020 
 

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

Ankenævnets afgørelse 
 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 22.350 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 14. februar 2020. Kravet forrentes med en årlig rente 
svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-
dende 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 13. august 2019 på rejsearrangørens hjemmeside en cat-skirejse til Drago-
brat, Ukraine, for to personer for perioden fra søndag den 19. januar til søndag den 26. januar 
2020 med indkvartering i dobbeltværelse på hotel i Lviv i perioden 19.-20. januar 2020 og på 
hotel Stara Fortetsya i perioden 20.-26. januar 2020. Med helpension og catski eller liftkort til 
det lokale liftsystem i 6 dage. 
 
Rejsen omfattede ikke flybilletter. Klageren købte flybilletter til Lviv, Ukraine, hos en anden 
rejseudbyder. 
 
 
I klageskemaet til Pakkerejse-Ankenævnet gør klageren gældende, ”At rejsen blev aflyst, og 
at vi ikke har modtaget vores penge retur. 
En uge inden afgang melder rejseudbyderen, at de grundet forholdene på destinationen har 
valgt at aflyse rejsen. I den forbindelse kræver vi vores penge retur, hvilket rejseudbyderen 
ikke har efterkommet.” 
 
 
Rejsearrangøren kontaktede mandag den 13. januar 2020 klageren telefonisk vedrørende den 
bestilte skirejse. 
 
 
I mail af 15. januar 2020 til rejsearrangøren anfører klagerens medrejsende bl.a.: 
 

”… 
Jeg har nu snakket frem og tilbage med [klageren] omkring aflysningen og, hvad vi nu så 
kunne gøre og vi kan ikke rigtigt finde plads til hverken det ene eller det andet tidspunkt i 
år og vi har ikke nogen idé om det overhovedet ville kunne lade sig gøre, at vi kommer 
afsted næste år og i så fald, hvornår det kunne passe.  
Derfor vil vi meget gerne bare have tilbageført pengene for turen og håber, at vi får mu-
lighed for at tage med Jer i en nær fremtid :-) 
…” 

 
I mail af 18. januar 2020 til rejsearrangøren anfører klagerens medrejsende bl.a.: 
 

”… 
Du sagde i mandags, at du ville sende en bekræftelse på, at turen var aflyst grundet for 
lidt sne. Vil du sende den? 
…” 

  
I mail af 18. januar 2020 til klagerens medrejsende anfører rejsearrangøren: 
       

”… 
Jeg skal lige vende med min partner hvad vi gør, da vi ikke giver penge retur. Vi tilbyder 
at ombooke turen til en anden uge i år eller næste år eller give jer mulighed for at booke 
en anden destination næste år. Vi har aldrig lovet snegaranti og det er der ingen i bran-
chen der gør.   
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Vi kunne som andre i branchen bare have gennemført rejsen og sende jer på ski i de lifter 
som kører i området. Og sende jer på ski i off-piste som sikkert ikke ville indfri jeres for-
ventninger.   
Vi valgte at advare jer og alle de andre gæster, og alle valgte at I hellere ville blive 
hjemme og rejse en anden gang.   
Dette er ikke en billig omgang for [Rejsearrangøren]. Vi har store udgifter på hotel, vores 
guider står klar, cat–ski maskinen er booket. Oven i det tilbyder vi også at betale en ny 
flybillet til jer. Ifølge branchen kunne vi bare have gennemført, og vores budget være 
hjemme.   
…” 

 
 
Klageren har nærmere begrundet sin klage i mail af 23. januar 2020 til den indklagede rejsear-
rangør og gør yderligere gældende: 
 

”…  
Hvad hvis vi ikke har mulighed for at rejse næste år? Hvad sker der så med vores penge? 
Ingen af os har mulighed for at rejse i år på de angivne tidspunkter og vi havde faktisk 
andre planer til næste år.  
Vi vil derfor stadigvæk meget gerne have vores penge tilbage.  
Du sagde over telefonen, at I ville sende en info mail ud til alle deltagere i uge 4 med af-
lysningen af turen - er den på vej?  
Og for en god ordens skyld, så er der ingen af os, der har forstået det som, at vi rent fak-
tisk havde valget om vi ville tage afsted i uge 4, selvom der ikke var nok sne. Du sagde i 
telefonen, at I havde valgt at aflyse turen pga. manglende sne. Det håber jeg vi kan blive 
enige om :-)  
Vi er godt klar over, at dette er en dyr omgang for Jer og det er selvfølgelig ærgerligt, 
men vi står jo uden en ferie nu og med et hul i lommen, grundet, at vi har brugt penge på 
en rejse, som grundet omstændighederne blev aflyst. Som jeg også sagde i telefonen, så 
er jeg utroligt glad for, at I valgte at aflyse i stedet for at sende os tilbage, men I er jo ikke 
de eneste, der bliver ramt af det her på den ene eller anden måde. 
…” 

 
I mail af 5. maj 2020 til Ankenævnet anfører klageren endvidere: 
 

”… 
Helt overordnet er vi utilfredse med, at rejsen blev aflyst uden kompensation, og at vi 
ikke blev informeret om dette, da vi blev spurgt, om vi ønskede at aflyse. Hvis vi havde 
vidst, at det ikke var muligt med refusion, havde vi ønsket at komme afsted på rejsen alli-
gevel, uanset hvordan snesituationen så ud på afrejsetidspunktet. Men denne mulighed fik 
vi ikke. Vi fik blot at vide, at de havde valgt at aflyse på baggrund af manglende sne. Vi 
er ikke utilfredse med den manglende sne, det er en almindelig risiko ved off-piste ski.  
… 
Den oprindelige meddelelse om aflysning skete telefonisk til [medrejsende] mandag den 
13. januar. 
…” 
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Klageren har yderligere begrundet klagen i mails af 24. og 27. februar 2020 til rejsearrangø-
ren. 
 
 
Klageren kræver ”At vi får pengene retur”. 
 
 
 
Rejsearrangøren gør i mail af 3. marts 2020 til klageren bl.a. gældende: 
 

”…  
Syntes vi har været super fair i forhold til alle andre selskaber (der er ingen som har sne 
garanti) og vi har foreslået at i kunne få en erstatningsrejse i stedet for at sende jer ned til 
noget som i ikke ville syntes var fedt.   
Vi har haft den fedeste tur i uge syv med masser af sne og Powder, og meget glade kun-
der.   
Vi har ringet til jer og sagt til jer at vi syntes at det at give jer en erstatningsrejse for at i 
kunne få en god oplevelse. Vi har nu fået alle datoer på plads til næste vintersæson, hvor i 
kan se om der nogle dage der passer ind.   
…” 

 
I mail af 7. juli 2020 til Ankenævnet gør rejsearrangøren yderligere gældende: 
 

”…  
Ifm. sagen med [medrejsende], kan jeg som har haft samtalen med [medrejsende], be-
kræfte på mail at vi ikke har haft aflyst, men givet vores kunder et valg med enten at tage 
af sted under dårlige sneforhold eller få mulighed for at få en anden uge uden omkostnin-
ger. En meget god service fra vores side. 
Dette er meddelt til alle pr. telefon, som skulle deltage på rejsen i uge 4 2020. 
Efter at [medrejsende] ytrede ønske om at få sin sine penge retur har vi pænt svaret ham d 
18. januar 2020 på mail. 
Vi gennemførte turen til Ukraine – Dragobrat, som planlagt, men ingen ønskede at del-
tage på turen inklusive [medrejsende] og hans bror. 
…” 

 
Rejsearrangøren har yderligere kommenteret klagen i mail af 24. februar 2020 til klagerens 
medrejsende. 
 
Klageren har i mail af 17. august 2020 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail fra rej-
searrangøren og anfører yderligere: 
 

”… 
Arrangøren meddelte os mundtligt, at de grundet vejrforholdene valgte at aflyse rejsen. 
Vi blev hverken mundtligt eller skriftligt gjort opmærksom på, at der var tale om en "fri-
villig" ordning eller hvilke konsekvenser vores potentielle valg ville have. Så det er ikke 
korrekt, at vi blev informeret om dette telefonisk. Vi blev heller ikke informeret om, at 
arrangørerne tog afsted alligevel, og at vi potentielt ville have kunnet komme med. Så 
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dette mener jeg ikke, er et validt argument. Normalt resulterer en aflysning - hvis ikke an-
det er aftalt - i at købet ophæves. Der er heller ikke i deres handelsbetingelser beskrevet, 
hvordan man er stillet, hvis de vælger at aflyse. 
…” 

 
Rejsearrangøren har i mail af 26. august 2020 til Ankenævnet kommenteret ovenstående mail 
fra klageren og anfører yderligere: 
 

”… 
Vi sagde at vi syntes at forholdene var ringe og ringede rundt til alle deltagere for at høre 
om de ville have mulighed for at tage af sted en anden uge eller året efter. Jeg sagde ud-
trykkeligt at vi fra [Rejsearrangøren] opfordre folk til at tage afsted senere grundet sne 
forholdene. Men vi ville høre respons fra folk ønsker inden vi tog en beslutning. 
…” 

 
 
Ankenævnets afgørelse 
 
Således som sagen foreligger til afgørelse, lægger Ankenævnet til grund, at rejsearrangøren 
mandag den 13. januar 2020 - 6 dage før afrejse - kontaktede klageren telefonisk for at oplyse 
om sneforholdene på rejsemålet. 
 
Da rejsearrangøren ikke har godtgjort, at klageren før afrejse havde afbestilt rejsen, eller par-
terne havde indgået aftale om at gennemføre rejsen på et senere tidspunkt, finder Ankenæv-
net, at klageren er berettiget til at hæve aftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. 
 
Klageren er derfor berettiget til tilbagebetaling af rejsens pris på 22.350 kr. 
 
Ankenævnet bemærker, at rejsearrangøren efter § 9, stk. 2, jf. § 10, i lov om pakkerejser og 
sammensatte rejsearrangementer, har pligt til på et varigt medium at give oplysninger om rej-
seydelsernes væsentligste kendetegn, herunder bl.a. indkvarteringsstedets væsentligste kende-
tegn og kategori i henhold til destinationslandets regler, jf. lovens § 6, stk. 1, nr. 3. 
 
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 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. 
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Som følge heraf  
b e s t e m m e s: 

 
[Rejsearrangøren] skal inden 30 dage fra forkyndelsen af denne kendelse betale 22.350 kr. til 
klageren [Klager] samt renter fra den 14. februar 2020. Kravet forrentes med en årlig rente 
svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågæl-
dende 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. 
 


