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Vedr. aflysning af Ukraine-rejse d. 21.-24. maj 2020 pga. corona-krisen 
 

Det overraskede mig virkeligt, at det har været muligt at undgå totalt tab af de forudbetalte midler for rejsen. 

Jeg har undgået at anvende forsikringen på MasterCard Guld, og rejse- og afbestillingsforsikringen fra LB. 

Metoder: aftale tilbagekaldt, penge tilbageført, kredit til fremtidigt køb (må håbe på fortsat eksistens af firmaer). 

     Steen Toft Jørgensen 

Airbnb lejlighed 
Jeg aflyste aftalen d. 5/5-2020 pga. COVID-19. 

Airbnb’s aflysningsregler vedr. COVID-19: 

https://www.airbnb.dk/help/article/2701/politik-vedr%C3%B8rende-uforudsete-omst%C3%A6ndigheder-i-

forbindelse-med-coronavirus-covid19 

Værten modtager er vist beløb fra en Airbnb fond pga. corona-krisen. 

Jeg har modtaget kredit på hele det betalte beløb. 

Kreditten hos Airbnb kan anvendes til reservation af andet hus eller lejlighed. 

Rejse købt med kreditten skal være startet inden 30. december 2021! 

Flot service. 

 

Airbnb oplevelse 
Airbnb har d. 4/5-2020 aflyst oplevelsen. 

Det fulde beløb er tilbageført til min MC-konto. 

Superfin service. 

 

Safe Airport Transport (fra lufthavnen KBP til Kiev centrum) 
Beløbet skulle først betales kontant ved transporten. 

Aflysning via mail sendt d. 5/5-2020 til ejeren Atilla. 

Ingen udgift. 

 

UIA-fly (CPH-KBP) 
Modtaget mail fra Ukraine International Airlines d. 6/5-2020. 

Mulighed for at få en PROMO CODE, som kan anvendes til senere køb af billet. 

Får endda en bonus på +25% af det betalte beløb for flybilletter. 

Sidste frist for brug af PROMO CODE er om 2 år, dvs. d. 6/5-2022. 

Senere er PROIMO CODE forlænget til 31/3-2024 (nu pga. krigen): 

https://www.flyuia.com/ua/en/news/2023/uia-extends-flight-suspension-until-the-lifting-of-martial-law-and-

reopening-of-ukrainian-airspace  

PROMO CODE er personlig. Skal indtaste hver deltager for sig, som får egen kode. 

Ved fremtidig bestilling af nye flybilletter kan koden kun anvendes til den specifikke person. 

Flot service. 

 

Chernobyl-turen 
Chernobyl turen til det ulykkesramte atomkraftværk er sat på standby (via telefon og mail d. 6/5-2020). 

Når jeg planlægger ny rejse, så mailer jeg blot mit ønske om ny dato. 

Som bonus får vi en gratis ”Under Ground Tour” (bunkers fra WW2). 

God service. 

I marts 2023 er beløbet for de 3 billetter til Chernobyl-turen skænket til humanitært arbejde nær Butja, Irpin og 

Hostomel. 
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