
   

HORIZONS A/S  Telefon: +45 70154015 
Nytorv 5  CVR: 11153380 
1450 København 

      23. marts 2020 

Kære rejsende, 

Det er på alle måder en ekstraordinær situation, vi befinder os i. Følgerne af COVID-19 rundt om i verden er uden 

sammenligning, og det har påvirket os alle – hvad enten man har været herhjemme i Danmark eller på en rejse. 

Vi ved, at mange af vores kunder har været nødsaget til at afbryde eller afbestille sin drømmerejse for at være 

hjemme, hvor man føler sig mest tryg. 

Når verden vender op og ned på alting, er vi som organisation bevidste om vores ansvar og de rammer, vi 

arbejder under (Lov om pakkerejser*). På baggrund af dette, vil vi gerne informere dig om både de lovmæssige og 

økonomiske rettigheder, der gælder for din rejse, afhængig af din situation. 

1: Udenrigsministeriet har udstedt skærpede rejsevejledninger, der gælder for din destination** 

Du har i henhold til Lov om pakkerejser ret til at hæve købet og opnå refundering* under forudsætning af, at 

din afrejse fra Danmark finder sted i perioden, hvor den skærpede rejsevejledning er gældende, og såfremt 

din rejse er købt forud for, at den skærpede rejsevejledning er trådt i kraft. 

2: Rejseudbyderen har foretaget ændringer i rejseplanerne 

Under samme lov gælder, at du har ret til et nedslag i rejsens pris, såfremt der indgår elementer, der er 

ændret, afbrudt eller annulleret af os eller en af vores leverandører enten forud for eller efter afrejse fra 

Danmark. 

3: Hvis du undervejs på din rejse beslutter dig for at ændre dine rejseplaner grundet 

omstændighederne 

Den globale rejseindustri er i øjeblikket under pres, og Lov om pakkerejser er nu på den politiske agenda. 

Derfor afventer vi eventuelle beslutninger og ny information, der kan få indflydelse på de retningslinjer, vi er 

pålagt at følge vedrørende refundering og udbetaling. Vi håber og tror dog på, at det vil blive behandlet 

hurtigst muligt hos myndighederne.  

I tilfælde af, at du selv aktivt ændrer på dine rejseplaner efter afrejse fra Danmark, skal du under disse 

omstændigheder tage kontakt til din rejseforsikring. Her vil du få information og rådgivning vedrørende 

dækning af omkostninger relateret til en ny hjemrejsebillet. 

4: Hvis du ønsker at ændre på eller afbestille dine fremtidige rejseplaner  

Hvis afrejse fra Danmark finder sted efter sidste dato for rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet, har du 

ikke ret til hæveadgang og refundering ifølge Lov om pakkerejser. Du kan dog eventuelt være dækket af din 

rejseforsikring såvel som du kan vælge at annullere rejsen mod gældende gebyrer.  

5: Køb af flybilletter alene? 

Hvis du kun har købt flybilletter, gælder Lov om pakkerejser ikke. KILROY refunderer det, vi får retur fra 

flyselskabet. Svarer det ikke til det, du har betalt, skal du tage kontakt din rejseforsikring for eventuel dækning 

af det resterende. 

Vi arbejder i første omgang på at identificere og beregne alle refunderinger, hvor Lov om pakkerejser gør sig 

gældende. 

I mellemtiden takker vi for din tålmodighed. 

Med venlig hilsen, 

KILROY 

 

*Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer  (Lov om pakkerejser). 

**Se Udenrigsministeriets rejsevejledninger på deres hjemmeside. Her finder du information om gyldigheden samt den aktuelle periode 

for rejsevejledningen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196896
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/filippinerne/

