
Namn: Ingrid Lundin
Resa: Provence, övre luberon
Datum: 20-26 juli 2014

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Vilken välkomstmiddag!! Fantastiskt god mat - en jättefin introduktion till 
såväl Provence som ridveckan

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -otroligt fina ställen som vi bodde på, rent, tyst, charmigt som bara den. 
Jättefin mat också!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -jättegod mat, jättegoda viner och ostar, picknickluncherna goda, varierade, väl 
tilltagna. 

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -bra ridning, lugna och välhanterade hästar. Långa skritter men de var 
varierade eftersom det är en del klättring i bergen. Galopperna var härliga, hästarna orkade och 
tyckte att det var kul att dra iväg.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -lugna, fina, välridna. Trevliga! 

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -jättebra! Guiden hade full koll på allt, anpassade ritterna efter 
gruppens kompetens, lagom långa ritter på 5- 6 timmar/ dag, jag tror alla kände sig bekväma under 
resan. 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -resan överträffade mina förväntningar! Allt var så härligt, kul, guiden 
helt toppen, gruppen var super! Provence var fantastiskt att rida i med lavendelfält, kryddväxter, 
fantastiska byar i bergen. 

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?: 8

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -ja!!!!! Nästa år  Toscana eller Camarque

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



Namn: Kristina Guidoni
Resa: Provence-Luberon & Lavendel
Datum: 130630-130706

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Boendet var enkelt men vi hade förväntat oss att kanske dela badrum med 
andra vilket vi slapp samt att tre av ställena vi bodde på hade pool, en mycket glad överraskning!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Fantastiska picnic-luncher och mycket god middag på kvällen. 

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Lugnt tempo, men terrängen var stundtals väldigt svår så det krävdes. 
Underbara vyer och hästarna var säkra på foten så man kände sig aldrig osäker.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Trevliga och välskötta. Pigga och framåt!

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Didier samt vår guide Laura och Pierrot som fixade vår lunch och 
körde väskorna var underbara människor som tog väldigt god hand om oss. 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Vi hade jättetrevligt hela tiden och gruppen var blandad och kul!

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?: 8

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja

Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Detta var min fjärde resa med er och det 
kommer definitivt att bli fler!

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



Namn: Pia Gefvert
Resa: Luberon och lavendel
Datum: 7-13 juli 2013

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: På ridcentret var boendet OK, enkla men funktionella dubbelrum. På ritten 
bodde vi 3 av 4 nätter på helt underbara ställen - bekväma, vackra gårdar. Det 4 stället var 
standarden ungefär som på ridcentret.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: - Goda vällagade middagar varje dag och jättefina varierade picknickluncher
varje dag. Frukost är alltid enkel i Frankrike - men vi provade en uppsjö hemgjorda sylter!

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: - Fantastiska rutter på gamla stigar - historiens vingslag susade högt. 
Blomsterprakt, berg, dalar och pittoreska byar. Och blommande fält med lavendel och ginst i 
överflöd.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: - Mycket väluppfostrade hästar som klättrar som bergsgetter. Glada och 
villiga. Min haflinger Stan var så stilig och trevlig att jag gärna hade tagit med honom hem.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Ägaren till ridcentret, Didier, skötte transfern och hälsade alla 
välkomna. Efter ankomst hade vi genomgång med vår glada och sympatiska guide Laura. Laura var 
med oss hela veckan och tog god hand om oss, sen hade hade hon Pierrot till hjälp som körde vårt 
bagage mellan hotellen och ordnade lunchen. Ett bra team. 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -superbra resa - skulle gärna åka dit igen.

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

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
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