
Namn: Camilla Johansson
Ankomstdatum: 2022-09-03
Resa: Frankrike - Lot valley

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra

Fick instruktioner om var vi skulle hämtas och hur chauffören
skulle se ut.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Fin inredning och egen toalett med dusch. Två sovrum till två
personer.

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra Mycket vällagad och god med stor variation.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra

Ingen ritt var precis samma väg som någon annan på 13
ridpass. Kuperad terräng och långa galoppsträckor.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra Mycket välskolade, välskötta och harmoniska.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

Väldigt god stämning. De var mycket måna om att man trivdes.

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Fantastiskt ställe!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

  Mycket
bra

 

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

  Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Eva Hammarström 
Ankomstdatum: 2022-07-02 
Resa: Frankrike - Lot valley 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra  

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Mycket

bra Rummen var nyrenoverade, så allt var mycket fräscht

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra Amanda lagar väldigt god mat

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra James och Millie tog väl hand om oss

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra Lydiga och �na hästar, väl omhändertagna

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra Familjär stämning

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra

Allt var toppen. Tredje gången hos Amanda och Derek. Vi
kommer gärna tillbaka

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  

       



Namn: Eva Blomqvist 
Ankomstdatum: 2022-05-14 
Resa: Frankrike - Lot valley 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra Fick telefonnummer ringde och de sa var de stod utanför

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Mycket

bra
Snyggt o rent sköna sängar underbar utsikt fr fönstret till
hästhagen

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra

Fantastisk mat  
Hemlagad från grunden  
Generösa portioner varierade rätter  
Alltid efterrätt och ost om man vill  
Allting jättegott

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?  

Mycket
bra

Så goa hästar välskötta starka varierande  
Vi �ck olika hästar varje dag så kul vissa mer favoriter den andra
men alla fantastiska  
Otroliga ridvägar o vyer att titta på mellan många o långa galopper
härliga dagar  
Komma hem till lunch och vila och då ut igen på eftermiddagstur

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra

Älskade alla jag hade �ck möjlighet att prova olika sorters hästar
en del lite snabbare en del lite piggare  
Fick även tillfälle att rida en ponny vilket jag uppskattade mycket

Hur blev du omhändertagen?  
Mycket
bra

Underbar Guide inlyssnande på vad för häst man önskade och var
ny�ken på  
Lugn o trygg och rolig  
Värdparet helt fantastiska varma och lyhörda på vad man önskade
supermänniskor  
Gården välskött o fantastisk

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Dunderresa vi kommer tillbaka

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?   Mycket

bra  

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra Bra feedback på frågot

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?   Ja

Detta var 12:e resan  
Säger väl allt  
En av de bästa

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Eva Karlsson 
Ankomstdatum: 2021-09-18 
Resa: Frankrike - Lot valley 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra Middagen serverad trots att vi kom ganska sent.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Mycket

bra Eget rum utan extra kostnad och skön säng.

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra Supergott hemlagat med internationell insperation.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Bra Väldigt mycket klättring varvat med riktigt snabba roliga galopper.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Säkra både i klättring och i tra�ken. Pigga i galopperna.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra
Amanda och Derik är ett trevligt värdpar som skapar en familjär
stämning. Bekvämt boende. Supergod mat och trygga hästar.

Vad tyckte du om informationen
på hemsidan?   Mycket

bra  

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Bra  

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



2019-10-31 Kundutvärdering Gunilla Horn

https://www.horsexplore.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=28580&abc=011074080086067&personID=28580&bookid=319861&tlz=0100670… 1/1

Kundutvärdering (Gunilla Horn)
Avresedatum: 2019-10-07
Destination: ALC bokning

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Med stor värme

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Bra Amanda lagar jättegod och riklig mat och är lyhörd för
gästens önskemål.

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?

Bra Ett par hästar borde pensioneras övriga var bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Varm välkomnande atmosfär. Alla gäster behandlas
lika. Hit kan Du resa ensam, du blir genast en i gänget.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Trevliga ledare, lyhörda för gästernas önskemål

Vad tyckte du om informationen
på hemsidan?

Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



2019-10-31 Kundutvärdering Anna Kraen

https://www.horsexplore.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=34499&abc=010070081087074&personID=34499&bookid=320033&tlz=0100640… 1/1

Kundutvärdering (Anna Kraen)
Avresedatum: 2019-09-14
Destination: Frankrike - Lot valley

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Vi blev hämtade med bil på flygplatsen i Toulouse. Det gick
bra. ca 2 timmars transfer till gården.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Bra För mjuka madrasser i sängarna annars var standarden som
beskriven. Trevligt uppehållsrum och terass.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Amanda lagar fantastisk mat- både kött/ fiskrätter och
vegetariskt

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Varierad terräng. Dalar och kullar. Det är mycket klättring med
hästarna . Vacker natur. Fina galopper när det ges möjlighet för
det.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

De har hästar för alla nivåer.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Derek och Amanda är väldigt gästvänliga. De får en verkligen
att känna sig välkommen och väl omhändertagen. De andra
guiderna är också väldigt trevliga.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Katharina Hansson
)
Avresedatum: 2018-09-04

 Destination: ALC bokning
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hade bokat transfer, funkade toppen trots problem för oss med
borttappat bagage. Blev väl omhändertagna och bemötta när vi kom till
gården.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Mysigt, familjärt, trevligt.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Fantastisk god mat alla måltider.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fina ridturer i underbart landskap. Möjligen att vissa förhållningsregler
kunde diskuterats innan första ridturen. Har man vana av att rida ut
regelbundet, är det inga problem men om inte kan man möjligen behöva
mer tips på hur man ska bete sig t ex, stå upp i sadeln vid branta
klättringar, luta dig aningen bakåt i nerförslut mm. Fanns en oro i
gruppen när vi som red tillsammans de första dagarna inte var på
samma ridnivå, dvs blandade rutinerade och orutinerade ryttare. Den
orutinerade ryttaren hade behövt ngn privatlektion för att få hjälp vilket
skedde senare under veckan och då delades vi också upp i olika
grupper utifrån erfarenhet vilket var mycket bra.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hästarna väl anpassade till de olika ryttarna. Flera olika sorters hästar,
någon för alla. Alla hästarna uppfattades lugna, tillfreds och väl
omhändertagna. Det fanns lugna stabila hästar för de mer orutinerade
men även pigga, känsliga hästar för de mer rutinerade.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Man kände sig väl bemött av alla som jobbar på gården. Otroligt
gästvänliga och öppna.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Mycket bra på det stora hela. Det var hästar som var välmående och
trivdes bra. Skulle absolut kunna tänka mig att åka tillbaka.



Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Alltid snabba svar via e-mail.

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Dag Hellstenius)
Avresedatum: 2017-10-07

 Destination: Frankrike - Lot valley
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra

Hur var maten som ingick i resans pris? 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 Absolut!

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: Ja



Kundutvärdering (Kerstin Karlsson)
Avresedatum: 20160917
Destination: Frankrike  Lot valley

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen?
Halva veckan 4
pers, resten av
veckan 8 pers

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 Underbar mat lagat av lokala råvaror,

toppen!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen? Mycket bra

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna? Mycket bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra Fantastiska ägare och jättefin personal
som tog hand om oss på bästa sätt.

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket bra
Kan varmt rekommendera denna resa.
Väldigt vacker natur, fin ridning och
härlig stämning på gården.

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan? 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:

Nej



Kundutvärdering (Helene Hänel)
Avresedatum: 20160521
Destination: Frankrike  Lot valley

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

68
stycken.

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Fungerade bra med i förväg beställd transfer. En
bilresa på ca två timmar från flygplatsen i Toulose till
Asprieres. Trevlig mottagande.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Enkelt men trivsamt boende i dubbelrum. Egen dusch
och toalett på rummet. Skön säng.

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Mycket god mat och trivsam stämning kring bordet.
Allt generöst tilltaget och vällagat. Tack Amanda och
Anne.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Varierande ridning i underbar natur. Olika sträckor
varje dag. Stacey trygg och bra färdledare.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Välskötta och lyckliga hästar. Omsorgen om hästarna
fanns med i alla detaljer. Red tre olika hästar under
veckan, nöjd med alla tre men blev särskilt förtjust i
Kym.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Tack Anne och Derek med personal för en trevlig
vecka.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra Kommer mer än gärna tillbaka.

Vad tyckte du om informationen
på hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Tryggt att veta att resmålet är provat och godkänt. Bra
med möjlighet till avbeställningsskydd. Nöjd med
informationen och kontakten med Horsexplore.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja Funderar redan på vilket som blir nästa resmål.

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





Kundutvärdering (Pia Hemmingsen)
Avresedatum: 20160716
Destination: Frankrike  Lot valley

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen?

26 ;
olika
olika
dagar

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

De som arbetar på den här destinationen har
mycket värme och stort hjärta. De gör allt för att
gästerna ska trivas!

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Det var andra besöket så helt enligt
förväntningarna. Enkelt men väldigt mysigt!

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

All mat lagas i huset. Vi erbjöds god och
omväxlande mat med tre till fyra rätter såväl
lunch som middag.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Fantastiskt och omväxlande landskap med allt
från klättring på smala stigar och utsiktspunkter
till härliga galopper!

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Här finns verkligen en vilja och förmåga att hitta
rätt häst till varje ryttare oavsett ryttarens
erfarenhet.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

De som arbetar på den här destinationen har
mycket värme och stort hjärta. De gör allt för att
gästerna ska trivas!

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 Nej



om hur resan var:



Kundutvärdering (Lisa Reschke)
Avresedatum: 2015-05-30
Destination: Frankrike - Lot valley

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

Vi var fem i
mitt sällskap
men som mest
9 gäster.

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Mycket bra

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar? Bra Enkelt men väldigt familjärt och hemtrevligt.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Mycket bra

Måltiderna vilka intogs tillsammans med
andra gäster samt värdpar och hästskötare var
förutom risningen det bästa på hela resan.
Mycket god mat!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen? Mycket bra Väldigt vackra omgivningar och rolig ridning.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna? Mycket bra Sund hästhållning och fina trevliga hästar.

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra Kändes som att lämna en familj när vi åkte
därifrån efter en vecka.

Vad är ditt allmänna intryck
av resan? Mycket bra Det finns ingenting med resan som kunde

varit bättre!

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



Kundutvärdering (Ewa Hammarström)
Avresedatum: 2015-06-20
Destination: Frankrike - Lot valley

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 4-8

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

vi blev hämtade med bil på
flygplatsen i Toulouse

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra fint rum med dusch och toalett

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Amanda lagade god mat varje dag.
En dag åt vi lunch på en restaurang,
mycket bra mat

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

vi red olika sträckor varje dag,
mycket varierat i ett underbart
vackert landskap

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra fint skötta hästar.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

vi blev mottagna som en
familjemedlem

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra vi åker gärna tillbaka

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan? 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



Kundutvärdering (Thomas Carlson)
Avresedatum: 2015-07-04
Destination: Frankrike - Lot valley

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 2

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? Bra

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore? 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


