
Kære rejsedeltager 

 

Rejseinformation: Haverejse . Sydengland 25/5 - 29/5 2020 

 

Det er med stor beklagelse at oplyse at ovenstående rejser hermed er aflyst. Dette sker bl.a. på 

grundlag af at flyselskabet Norwegian har valgt at indstille deres flyvninger på ruten fra København 

til London-Gatwick indtil udgangen af maj. 

 

Da rejsen er omfattet af lov om pakkerejser, er man som deltagere berettiget til at få hele det 

indbetalte beløb tilbagebetalt. I den forbindelse, skal vi bede om følgende bankoplysninger: 

 

-    Reg. nr 

-    Konto nr. 

Vi beder dig besvare denne mail, hvor ovenstående er oplyst, hvorefter beløbet vil blive overført. 

 

Under normale omstændigheder ville du - når en rejse aflyses på baggrund af at 

Udenrigsministeriet fraråder indrejse til landet - modtage tilbagebetaling af rejsens pris indenfor 14 

dage. Det er dog ingen hemmelighed, at rejsebranchen er under et enormt pres i denne tid, da vi 

er underlagt love og regler, der gør os ekstraordinært, udsatte under denne krise. Derfor har 

regeringen præsenteret en støttepakke til dansk erhvervsliv, herunder rejsebranchen. 

 

For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise sker der en 

styrkelse af Rejsegarantifonden, således at fondens dækning bliver udvidet til at dække pakke-

rejser, som er blevet aflyst pga. Udenrigsministeriets skærpede rejsevejledninger i perioden fra d. 

14/3 til 13/4. 

 

For aflyste rejser efter 13/4 forbeholder vi os retten til at afvente udvidelsen af Rejsegarantifon-

dens støttepakke. Dette betyder at der vil gå lidt længere tid før du kan se beløbet på din konto. 

 

På vegne af rejsearrangørerne Finn Bruun og Magnus Gammelgaard Nielsen, er det glædeligt at 

kunne oplyse at rejsen vil blive flyttet til maj 2021. Når vi har mere konkret omkring datoen for 

rejsen i 2021, vil Magnus Gammelgaard Nielsen fremsende information op mail omkring dette. 

 

Vi beklager meget denne situation, og ser frem til at byde dem velkommen på vores kommende 

haverejser.  

 

Med venlig hilsen 

 

Paw Ragner,  

Egon's Rejsebureau A/S 

 

Samt rejsearrangørerne/Haveselskabet; Finn Bruun og Magnus Gammelgaard Nielsen. 

 

 

Med venlig hilsen / Best regards / Mit Freundlichen Grüßen 

 

  
 



Paw Ragner 

 

 
 
  

 
  

 


