
 

  

OBS:: Rejser til orange områder ! 
 
Du er i gang med at booke en rejse til en destination som det danske Udenrigsministerium fraråder 
ikke-nødvendige rejser til pga. Covid-19. Derfor vil vi gøre dig ekstra opmærksom på de særlige 
omstændigheder der følger med bookingen. 

Ved booking af rejsen godkender du at Kingfish har gjort dig opmærksom på de skærpede 
omstændigheder, og accepterer at det er dit eget ansvar at holde dig opdateret på de nødvendige 
krav for at kunne rejse, evt. restriktioner på destinationen såvel som at have en rejseforsikring der 
dækker ifb. med Covid-19. 

Kingfish kan ikke holdes ansvarlig for nogen mangel eller ekstra omkostninger, på din rejse såvel 
som efter hjemkomst, der helt eller delvist skyldes covid-19 ifb. med nedenstående. 

 

Fraskrivelse af din omkostningsfrie afbestillingsret: 

Vi gør opmærksom på, at rejsen er booket til en destination, hvortil det danske 
udenrigsministerium pt fraråder ikke-nødvendige rejser (såkaldt orange destination). Rejsen er 
således købt under følgende skærpede vilkår; rejsens deltager(e) fraskriver sig dags dato retten til 
at hæve købet omkostningsfrit, under de almindelige regler om pakkerejser. Rejsen vil selvfølgelig 
altid kunne annulleres mod normale omkostningsgebyrer som beskrevet under vilkår i vores 
betingelser. 

 

Covid-19 test, rejsedokumenter & restriktioner på destination: 

Det er rejsedeltagernes eget ansvar at opfylde destinationens krav om Covid-19 tests samt alle 
ekstraordinære indrejsedokumenter for at kunne afrejse fra Danmark såvel som få ophold på 
destinationen. 

Hertil gør vi opmærksom på at lokale restriktioner på destinationen, for forebyggelse af 
smittespredning, kan have negativ indvirkning på oplevelsen af din ferie. Såsom f.eks. at skulle 
bære mundbind i offentligt rum, anderledes lukketider for restauranter, procedurer iværksat af 
hoteller/dykkercentre/liveaboards eller andre lokale restriktioner/tiltag der måtte være for Covid-19. 

Kingfish kan således ikke holdes ansvarlig, i tilfælde af at en eller flere af rejsedeltagerne ikke 
opfylder gældende krav og restriktioner for destinationen. 

 

Karantæne ved hjemkomst: 

Husk ligeledes at der fra det danske udenrigsministerium, opfordres til karantæneperiode (normalt 
14 dage) ved hjemkomst til Danmark, efter rejser til såkaldte orange destinationer. Det er 
rejsedeltagernes eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle karantæneregler ved 
hjemkomst, og Kingfish kan ikke holdes ansvarlig i fald karantænereglerne måtte ændre sig. 

  



 

  

Forsikringer på rejsen 

Det er rejsedeltagernes eget ansvar at sørge for at være dækket af en hhv. rejse- og evt 
afbestillingsforsikring for rejsen. I Kingfish anbefaler vi at tegne en Gouda Årsrejseforsikring (evt 
inkl afbestillingsforsikring) gennem os. Gouda dækker fortsat, med enkelte ændringer (se afsnit om 
Gouda forsikringer nedenfor). Vær dog opmærksom på, at det langt fra er alle forsikringsselskaber 
der har samme gode dækning.  

 
Gouda Afbestillingsforsikring: Gouda dækker uændret i forbindelse med afbestilling forud for 
rejsen, også hvis du, efter køb af rejsen, skulle blive syg med Covid-19 forud for afrejse. 

 
Gouda Rejseforsikring: Gouda dækker ligeledes i fald du skulle blive syg med Covid-19 på 
rejsen/destinationen og dermed blive behandlingskrævende. Der dækkes som normalt for 
karantæne for en person som er testet positiv med Covid-19, da der er tale om almindelig 
sygdomsdækning. 

Eventuel evakuering fra destinationen ifb. med Covid-19 relaterede hændelser er ikke dækket af 
forsikringen, da det antages at du/I var bekendt med situationen ved afrejse. Evakuering ifb. med 
andre situationer som ikke vedrører Covid-19 (f.eks. vulkanudbrud, orkan mm) er dækket som 
normalt. 

 

 

 

 

 


