
Kundutvärdering (Alice Eriksson)
Avresedatum: 2018-03-18

 Destination: Argentina, Salta - Inkaleden
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Blev mottagen mycket väl på hotellet av vår guide, där vi fick alla
frågor besvarade och mycket god middag.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra Boendet är vad man kan förvänta sig i mitten av bergen, mycket
enkelt, men alltid med el och vatten, och bekväma sängar.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

All mat som äts ska även packas på mula, så enkel, men alltid
god, med öl eller vin. De två nätterna i Amblayo på värdshus fick vi
fantastiska middagar.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Ridningen är mycket varierad och spännande, helt i western, som
passar långritter perfekt.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hästarna var i gott skick och väl omhändertagna under hela ritten.
De är mycket vana vid bergsterrängen, och tar sig fram på stigar
man knappt hade kunnat själv.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vår guide och gaucho tog väl hand om oss, och gjorde allt de
kunde för att vi skille ha det bra.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Det är en otroligt autentisk resa, där du passerar kor som ägs av
din gaucho och rider vägen som används av befolkningen som bor
och arbetar där. Fanns absolut tuffa stunder, men helt värt det.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Bra info, inget som inte stämde.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja Min andra resa med Horsexplore och har aldrig haft några
problem.



Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Paula Niskala)
Avresedatum: 2017-09-03

 Destination: Argentina, Salta - Inkaleden
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Upphämtning på flygfältet mycket bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Bra Varierande noende. Bra läge på hotellet i
Buenos Aires.

Hur var maten som ingick i resans pris? Bra

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Stor natirupplevelse och kulturupplevelse

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Trygga välskolade hästar.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Turledarna visade stort angagemang för att
deltagarna skulle trivas.

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Bra Svarar på email vid frogor.

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

Ja

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:

Ja


