
Namn: Kristina Palm
Resa: Balkan Trail
Datum: 12-19 juli 2014

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra
Kommentar mottagande: -

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: - Bra kvalitet med lugn och fin skritt till trav och snabba pigga galopper.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: - Hästarna var fantastiskt duktiga, starka, lugna, stadiga på hovarna, 
pigga i galoppen och keliga.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: - Både vi, hästarna och hundarna som följde med på turen blev väl 
omhändertagna.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: - En mycket bra resa som fick oss att uppleva delar av Bulgarien som vi 
inte kunna få uppleva på egen hand.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: - Även på sommaren kan det vara bra 
med en varmare tröja  - Midjeväska behövdes ej då alla hade sadelväskor

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 5

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Bert Norrman
Resa: Långritt över Balkanbergen
Datum: 2014-05-24

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 3

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja

13. Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lämnas ut om någon vill kontakta  mig om hur resan 
var: ja



Namn: Margareta Lööw
Resa: Långritt över Balkanbergen
Datum: 2014-04-19

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Sonen som var mycket bra på engelska hämtade vid flygplatsen och 
presenterade sig själv, landet och ritten på ett mkt trevligt sätt. Då jag var enda deltagare, 
underhöll han mig under välkomstmiddagen så jag kände mig mycket välkommen.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Beskrivningen av boendet stämde bra, så jag var förberedd med varma 
sovkläder. Det är roligt att uppleva annorlunda boenden gentemot hemmiljön.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Mycket imponerad av att det hela tiden bjöds på Bulgariska rätter i riklig 
mängd. Mycket spännande och gott att ibland äta mat som man inte riktigt vet vad det är, till en 
början.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Ridningen var precis det jag ville ha. Mycket klättring med enormt 
vackra vyer. Lagom med trav och galopp nere på slätterna och på de gräsklädda kullarna. Men mest 
kommer jag att minnas de många timmarna i sadeln med ögongodis. Oerhört avslappnande 
semesterridning.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Fantastiskt välhanterad häst som var riktigt säker på foten. Han 
snubblade inte en enda gång under veckan, och det fanns ingen gång som jag kände den minsta 
osäkerhet på hans kapacitet på att ta sig fram i den ibland oländiga terrängen. Mycket pålitlig häst i 
bra hull och fina hovar. Utrustningen var bra och bekväm

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Kände mig som en vän "i huset". Guiden (fadern) var inte så 
duktig på engelska, men man behöver ju inte pladdra i ett. Tolken "dottern" var oerhört gullig och 
tolkade bra när vi diskuterade häst. Dessemellan var det trevligt småprat och skratt.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Exakt vad jag önskade mig. En dröm som gick i uppfyllelse. 
Upplevelsen att man packade på sin häst, och red ut i vildmarken på en vecka.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Vi tillbringade ingen tid på ranchen, 
utan bara hämtade och lämnade hästarna där. På den kortare dagen presenterades inga alternativ, 
utan vi red ner till byn för en fika och sightseeing, och sen upp igen till bergsstugan. Jag är jättenöjd 
och ville inte ha det annorlunda, men presentationen i katalogen var ju inte riktigt så.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Mycket bra. Den resa som planerades först, 
ändrade jag pga yttre omständigheter, och det var inga som helst problem med det. Känner stort 
förtroende för Häst och Sportresor. detta var min 3:e ritt med er. 



10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 1

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Ja. Planen är Kroatien. Sedan kanske USA.

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja

13. Jag godkänner att mina kontaktuppgifter lämnas ut om någon vill kontakta  mig om hur resan 
var: ja



Namn: Linnéa Hedstrand Abrahamson
Resa: Långritt över balkan bergen
Datum: 27/4-4/5 2013

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: - Bra skyltat, vi träffade dom andra i gruppen och åt en lättare lunch och 
lärde känna varandra på en gång!

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: - Stor skillnad från olika ställen, men alltid funktionellt, framför allt hur 
boendet låg som var fantastiskt. 

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: - Enkel och jätte god, att vara vegeterian i Bulgarien var verkligen inte ett 
problem. 

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: - Att sitta i sadeln 7 timmar om dagen kräver bra utrustning, lagom 
tempo och pauser vilket fungerade jätte bra. 

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: - Säkra, roliga, uthålliga!

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Både Guide och tolk var fantastiska, tog hand om oss dygnet runt. 
Vi blev som en familj tillsammans och jag hoppas kunna återvända och träffa dom igen!

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: - Den vackraste naturen jag sett, dramatiska berg, stora bok skogar, 
massor av vattenfall och hissnande vyer och raviner. Mycket skiftande natur, rikt djurliv och 
fantastiska människor. Roligt sätt att få se ett nytt land på!

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: - Inget som saknades.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Allt har fungerat bra.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 7

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: - Gärna till öst europeiska länder.

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Ella Persson
Resa: Långritt över Balkanbergen
Datum: 25 maj 2013

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Skylt så vi fann värden direkt. Väntade in andra men blev presentera för 
de andra direkt.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Trav o galopp var lugn o fin.Blandat med lite snabbare men inte flängit.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Väldigt fina o bra omhändertagna bra hull o muskler eftersom det var 
mycket klättring.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Vänliga och trevliga människor. Guiden ställde upp till 100% tog 
oss med på rundvandringar på kvällarna. Berätta historian om landet,botanik och djurlivet.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Proffsig och välordnad resa.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 6 st

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Åkt på 2 st med er. Gör det gärna igen för jag 
vet att ni tar inte in resor med dåliga hästar o människor.

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja
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