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Bookingsbetingelser ved aflysning af ophold 
1. september 2021 

 

 

Kære gæster 

 

Vi vil gerne fortsat kunne holde fornuftige priser og drive en sund forretning, så vi kan være her for vores gæster 

og beholde vores arbejdspladser mange år endnu. Vi ønsker at være fair og tilbyde jer bookingsbetingelser, som 

både sikrer at vores økonomi kan bære en aflysning og at I har lyst til at komme igen.  

 

Vi skal ikke tjene på aflysninger, men ideelt få en afbestilling til at gå i „nul“. 

 

På Christianslyst er aflysninger er forbundet med et aflysningsgebyr. Grunden er, at vi for at kunne tilbyde jeres 

ophold er indgået aftaler med rengøringsfirmaer, leverandører m. fl. som også har aflysningsfrister og 

aflysningsgebyrer, som betyder at vi ikke selv kan nå af afbestille ydelsen. 

 

Vi vil gerne sige tak, for jeres forståelse.  

 

 

Regulær aflysning 
For Skoleforeningens egne 

medlemmer/Grupper fra det 
sydslesvigske foreningslandskab 

For øvrige grupper (lejrskoler 
ikke fra Sydslesvig, 

kursusgrupper osv.) 
Ved aflysning mindre end 10 uger 

inden opholdet 
.. beregner vi 10 % af prisen. 

Flytter I jeres ophold til et senere tidspunkt, 

beregner vi intet. 

..beregner vi 30 % af prisen. 

Flytter I jeres ophold til et senere 

tidspunkt, beregner vi intet 
Ved aflysning mindre end 4 uger 

inden opholdet 
..beregner vi 15 % af prisen. 

Flytter I jeres ophold til et senere tidspunkt, 

beregner vi 10 %. 

..beregner vi 40 % af prisen. 

Flytter I jeres ophold til et senere 

tidspunkt, beregner vi 20 %. 
Ved aflysning mindre end 7 dage 

inden opholdet 
..beregner vi 20 % af prisen ..beregner vi 50 %. 

Flytter I jeres ophold til et senere 

tidspunkt, beregner vi 25 %. 
 Kan vi nå at finde andre gæster i nogenlunde samme gruppestørrelse til den 

aflyste periode, beregner vi intet. 

 
  

Aflysning pga. corona-
restriktioner  
(dokumentation skal 
forelægges) 

For Skoleforeningens egne 
medlemmer/Grupper fra det 

sydslesvigske foreningslandskab 

For øvrige grupper (lejrskoler ikke 
fra Sydslesvig, kursusgrupper 

osv.) 

Ved aflysning mindre end 4 

uger inden opholdet, pga. at I i 

jeres hjemland er underlagt et 

rejseforbud: 

intet afbestillingsgebyr intet afbestillingsgebyr 

Ved aflysning mindre end 4 

uger inden opholdet, pga. 

lockdown 

(”Beherbergungsverbot”) i 

Slesvig-Holsten:  

intet afbestillingsgebyr intet afbestillingsgebyr 

Hvis I aflyser, fordi hele 

gruppen er i karantæne/hjemlig 

isolation fordi én i gruppen er 

corona-smittet: 

intet afbestillingsgebyr intet afbestillingsgebyr 
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