Kundutvärdering (Annika Frendberg)
Avresedatum: 2017-11-09
Destination: Argentina - Gaucho på working estancia

Fråga

Svar

Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket Bussen anlände till Esquina cirka 40 min för tidigt, men ändå blev jag
bra
direkt upphämtad.

Hur var boendet Mycket Mysigt, traditionellt och funktionellt. Hade ett eget litet hus på
jämfört med dina bra
estancian.
förväntningar?
Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket Gott och rikligt. Nästan onödigt med 3-rätters luncher, men det gick
bra
ner....

Vad tyckte du
om kvalitén på

Mycket Otroligt bra, mycket varierad. Varje dag började med valmöjligeter,
bra
opion 1, 2, 3. Uteritt, arbete med boskapen, uteritt. Indelning i olika

ridningen?
Vad tyckte du

grupper efter önskemål och ridvana. Super!!
Bra

Säkra och fina hästar. Kanske lite väl lugna för min smak.

om kvalitén på
hästarna?
Hur blev du
Mycket Fernando är en fantastisk värd. Han var med oss från frukost till
omhändertagen? bra
middag, var lyhörd, checkade av om alla var nöjda och glada.
Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket Det var en underbar resa! Att rida över de här vidderna ger en känsla
bra
av ursprunglighet. Otroligt vacker natur och ett rikt djurliv. Fernando
skapar en god stämning, är väldigt rolig och tillåtande, vilket smittar av
sig. Det var lekfullt både på häst och avsuttet.

Vad tyckte du
Mycket Är det någon som önskar tips på boende i Buenos Aires kan jag
om
bra
rekommendera en lägenhet i Palermo.
informationen på
hemsidan?
Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja

Jag har ju redan två resor inbokade....

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja

Kundutvärdering (Kerstin Björk)
Avresedatum: 20170308
Destination: Argentina  El Dorado långritt från estancia till estancia

Fråga

Svar

Hur många deltagare var ni i gruppen?

3

Hur blev du mottagen vid ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?

Mycket
bra

Hur var maten som ingick i resans pris?

Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan?

Mycket
bra

Vad tyckte du om informationen på hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan:

Ja

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

Ja

Kommentarer
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Namn: Gyda Åsgård
Resa: Argentina - Långritt
Datum: 8/11 - 15/11 2013
1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Ble møtt på bussen som avtalt av en blid og hyggelig Fernando
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: 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: De gjorde alt de kunne for at vi skulle ha det så bekvemt og
hyggelig som mulig. Vi har aldri blitt tatt så godt vare på. En fantastisk uke full av opplevelser, latter
og moro.Kan anbefales på det varmeste. En stor takk til Fernando og hans gauchoer for en
fantastisk uke
7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Flotte steder og flotte hester. De var veldig flinke til å finne hester som
passet til oss.
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: Vi har vært på mange turer med dere og er
veldig fornøyde
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: Fredrik Ehrlin
Resa: Estancia i Argentina
Datum: Slutet av februari 2013
1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Rustikt, jordnära och bekvämt.
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: -En gäst eller sju. Fernando och Willy är oerhört genuint
omtänksamma värdar.
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?: -Skriv något om vad man kan tänkas
kunna betala i dricks till personalen om man vill. Uttagsmöjligheterna är begränsade.
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?: 1
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
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