
Namn: Anna Heander
Resa: Långritt i Cilento
Datum: 2014-05-16

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Super bra! Domenico kom och hämtade oss vid tåget och bjöd på vin när 
vi kom till gården och Marco (guiden) kom och presenterade sig och åt middag med oss första 
kvällen.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: Vi var glada att vi la till pengar för att få en egen terrass. Det var värt vart 
enda öre. Fantastisk utsikt! Vi bodde i lÚlivo.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: Super! Väldigt mycket mat!!!! Varje kväll tror man att man aldrig mer kommer 
att vara hungrig efter 4 väl tilltagna rätter :-)

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Mycket bra! Man ska vara förberedd på att terrängen är väldigt brant. 
Man får stå mycket.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Jättebra kondition och väldigt orädda. De gick verkligen överallt!!

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

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

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: Fick hästglosor på flera språk...dock ej 
italienska.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: Hade gärna velat ha ett "trevlig-resa-mail" 
strax innan avresan som bekräftade att allt var bokat och klart.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 2+3 från England

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: Nina Laurila
Resa: Medelhavsritt i Campania           
Datum: 4.-11.5.2013

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: Härligt att börja dagen med ett dopp i swimming poolen. Likaså att ta sig ett 
dopp efter ridningen :0).

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: Super god!!

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

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Trevliga och uthålliga hästar.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: Vi blev jätte bra omhändertagna. Vad vi än önskade så gick det 
alltid att ordna.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Det var nog en av de bästa ridresorna jag gjort hittils. Vänliga och 
trevliga människor som tog väl hand om oss. Hästarna var bra och välskötta. Ridturerna otroliga 
genom vackra landskap med otrolig utsikt. 

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?: 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



Namn: Stina Oleträ
Resa: Neapel/Cilento Medelhavsritt
Datum: 130525-130601

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Vi kom tidigare än vi hade uppgett, men Domenico som hämtade oss var 
redan på plats. 

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Vi ångrade lite att vi inte hade valt ett rum med terass...

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Allting var fantastiskt gott, och det var inga problem med särskilda önskemål 
som vegetariskt etc. 

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Helt underbar ridterräng, speciellt ritterna i skogen.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Jag red två olika hästar, och båda var riktigt roliga att rida, samtidigt som 
de kändes 100% säkra.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Det kändes som om alla var måna om att vi skulle ha det bra.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Kan bara säga att jag älskade verkligen det här stället!

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?: 2

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: Gun-Britt Thune 
 
Resa: Italien Neapel VIP-resa 
 
Datum: 10/5-17/5-09 
 
1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra 
 
Kommentar mottagande: Skönt att bli hämtad vid flygplatsen i Neapel. 
 
2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra 
 
Kommentar boende: Vi bodde 3 i en lägenhet med strålande utsikt mot bergen 
och en stor altan med sittgrupp. 
 
3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra 
 
Kommentar maten: Det var min nionde ridresa, har inte ätit så gott någon 
annanstans maten var den bästa tänkbara.  Restaurangen var nominerad i 
Micheline-guiden, det säger allt. 
 
4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra 
 
Kommentar om ridningen: Hästarna var fantastiska på foten, klättring i 
bergen nedför sluttningar som man trodde var omöjligt, in i byar stanna på 
torget ta en kaffe. Galopp på stranden. 
 
5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra 
 
Kommentar om hästarna: Hästarna var väldigt säkra i trafiken, under järnvägs 
viadukter, lastbilar, byggarbetsplatser med olika motorfordon. 
 
6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra 
 
Kommentar omhändertagande: Gino (ägaren) var väldigt mån om att vi skulle ha 
det bra. Marco (ridguiden) hade ett bra säkerhetstänkande, mån om hästarna. 
 
7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra 
 
Kommentar allmänt intryck: Skulle vilja vara kvar ytterligare ett par dagar 
en vecka går så fort. Kan varmt rekommendera denna resa. 
 
8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra 
 
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: Eftersom det 
var en nytt resmål för Häst och Sport Resor så är det svårt att informera om 
allt. Men god kondition krävs, och ej för överviktiga personer, det är 
ganska mycket stående i stigbyglar, och krävande klättring både upp och ner. 
 
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?: 7 st 
 
11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja 
 
12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja 
 
 


