
Kundutvärdering (Emelie Forsberg)
Avresedatum: 2018-06-02

 Destination: Irland, Clare - Galway - Clare långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Mycket 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

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: Ja



Kundutvärdering (Marie Lennartsson
)
Avresedatum: 2018-06-02

 Destination: Irland, Clare - Galway - Clare långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Alla var jättetrevliga och man kände sig verkligen välkommen!

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Boendet på gården var jättefint med egen toalett på rummet.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Bästa maten var den vi fick på gården, hemgjord mat och
hemgjort bröd varje måltid. Välplanerade och genomtänkta
rätter för att hålla sig mätt på. alltid efterrätt ;)

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Omväxlande miljöer och ridning.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Välmående och fina hästar.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Jag är bara så supernöjd med hela resan, upplägget, logistiken
och maten. Jag kan bara säga åk dit:) Vi hade dessutom tur
med vädret hela veckan.

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



2017-07-31 Kundutvärdering Felix Engström

https://www.horsexplore.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=73104&abc=014065084094071&personID=73104&bookid=314846&tlz=0100670… 1/1

Kundutvärdering (Felix Engström)
Avresedatum: 2017-07-15
Destination: Irland, Clare - Galway - Clare långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 14 fördelat på två grupper
så 7 i vardera grupp

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? 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? 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



2017-07-05 Kundutvärdering Elin Backström

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=70410&abc=014066081095067&personID=70410&bookid=314539&tlz=0… 1/1

Kundutvärdering (Elin Backström)
Avresedatum: 2017-04-08
Destination: Irland, Clare - Stationärt program

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 8

Hur blev du mottagen vid ankomsten? 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

Superfina hästar som var väldigt bra skötta!
Stabila och trygga men samtidigt väldigt
framåt och alerta. Perfekt!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan? Bra Hade önskat mer information kring möjliga

aktiviteter utöver ridningen.

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



2017-07-05 Kundutvärdering Anna Falk

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=69169&abc=015075084088074&personID=69169&bookid=313064&tlz=0… 1/2

Kundutvärdering (Anna Falk)
Avresedatum: 2016-09-03
Destination: Irland, Clare - Galway - Clare långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen? 7

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra Hämtad av en av ägarna - jättetrevligt!

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Mycket
bra

Gården var supermysig! B&B och hotellet var också
jättebra. Kul med variation!

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Mycket bra logistik också! Supertrevlig
serveringspersonal och kock. Även maten på puben och
hotellrestaurangen var mycket bra!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Mycket varierat landskap. Kunniga och säkra guider och
hästar - kände mig helt trygg! Bra variation mellan olika
gångarter.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Superfina hästar i superfint skick. Pigga, snälla och
lyckliga hästar. Bra matchmaking av häst och ryttare!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Stämningen på gården var fantastisk. Alla så trevliga
och tjänstvilliga. Fantastisk logistik. Enkla regler och
samma upplägg varje dag, så det var lätt för oss gäster
att göra rätt.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra Bästa resan någonsin!

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



2017-07-05 Kundutvärdering Anna Falk

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=69169&abc=015075084088074&personID=69169&bookid=313064&tlz=0… 2/2



2017-07-05 Kundutvärdering Bodil Engman

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=20614&abc=011066083095071&personID=20614&bookid=312314&tlz=01… 1/1

Kundutvärdering (Bodil Engman)
Avresedatum: 2016-08-13
Destination: Irland, Clare - Galway - Clare långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

7
personer.

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? Bra

Mycket skritt på långa skogsvägar som syntes
oändliga om man var öm i rumpan eller benen de
första riddagarna. Det var en hel del fina galopper
också.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Superfina hästar som hade mycket god kondition
och var i bra hull.

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:

Nej



2017-07-05 Kundutvärdering Karin Becker

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=19681&abc=008075083086066&personID=19681&bookid=313063&tlz=0… 1/2

Kundutvärdering (Karin Becker)
Avresedatum: 2016-09-03
Destination: Irland, Clare - Galway - Clare långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare
var ni i gruppen?

14 stycken men vi blev
uppdelade i två grupper.
Det var bra nivå på alla
deltagare och alla kunde
hänga med.

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Mycket bra Blev hämtade på flygplatsen av Bertie och sedan

körda till ridcentret.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket bra

Väldigt mysigt att bo på ridcentret några dagar för
att sedan flytta till de mindre orterna där man fick
känna på lite av den irländska kulturen md
pubbesök och musik.

Hur var maten som
ingick i resans pris? Mycket bra Mycket god trerätters middag varje kväll.

Prisvärda drycker gick att köpa till.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket bra
Trailridning kräver ju inte så mycket av hästarna
mer än att de är följsamma och det var de
verkligen, de verkade trivas med sin uppgift!

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Mycket bra

Nicola hade matchat hästarna med ryttaren
perfekt! Jag var helnöjd med min
Connemarakorsning.

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra

Väldigt trevligt bemötande, engagemang och
fantastisk logistik från Nicola o Bertie. Finns
ingenting att klaga på!!

Vad är ditt allmänna
intryck av resan? Mycket bra En av de bästa resorna jag har gjort!

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket bra

Kunde vara bra med en enkel packlista för
turridning. Bör också stå att man ska vara i god
fysisk kondition eftersom vi vid vissa tillfällen
ledde hästarna uppför bergen i ganska dålig
terräng (lerigt och stenigt).

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket bra

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja Högst troligt!



2017-07-05 Kundutvärdering Karin Becker
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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 (Ingmar Nissen)
Avresedatum: 20160430
Destination: Irland, Clare  Galway  Clare långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 11 uppdelat i 2
grupper

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? 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? 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 (Anki Nyberg)
Avresedatum: 20160416
Destination: Irland, Clare  Slott och kloster ritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var
ni i gruppen?

5 st
samt
guider.

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Boendet överträffade verkligen alla förväntningar och mer
därtill. Ett så otroligt mysigt ställe!

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Superb mat, som vegetarian var man lika bortskämd som
köttätarna.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen? Bra Turer i vackra landskap, som man inte blev alldeles för mör av. :)

Blev några härliga galopper också!

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Bra

För den som söker mer skolade hästar kanske kan bli besviken,
hästarna här är mer trygga turridningshästar som följer gruppen.
Men det är ju också vad jag förväntade mig av resan  turridning
som både mer och mindre erfarna ryttare kan ha behållning av.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Det märks verkligen att Nicola & Berthie med anställda brinner
för sin verksamhet. Jag hade inte tackat nej till att flytta in
permanent. :D

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra Ett ställe att återvända till!

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

Nej



ut om någon vill
kontakta mig om hur
resan var:



Kundutvärdering (Sylvia Larsson)
Avresedatum: 20160813
Destination: Irland, Clare  Galway  Clare långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 7 st

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? 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



Kundutvärdering (Anna Falk)
Avresedatum: 20160903
Destination: Irland, Clare  Galway  Clare långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen? 7

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra Hämtad av en av ägarna  jättetrevligt!

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Mycket
bra

Gården var supermysig! B&B och hotellet var också
jättebra. Kul med variation!

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Mycket bra logistik också! Supertrevlig
serveringspersonal och kock. Även maten på puben och
hotellrestaurangen var mycket bra!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Mycket varierat landskap. Kunniga och säkra guider och
hästar  kände mig helt trygg! Bra variation mellan olika
gångarter.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Superfina hästar i superfint skick. Pigga, snälla och
lyckliga hästar. Bra matchmaking av häst och ryttare!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Stämningen på gården var fantastisk. Alla så trevliga
och tjänstvilliga. Fantastisk logistik. Enkla regler och
samma upplägg varje dag, så det var lätt för oss gäster
att göra rätt.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra Bästa resan någonsin!

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





Kundutvärdering (Ann-Sofie Nilsson)
Avresedatum: 2015-06-27
Destination: Irland, Clare - Stationärt program

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 2

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra ALLTING GICK BRA

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra BRA BOENDE

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra MYCKET BRA MAT HELA VECKAN!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra RIDNINGEN VAR FANTASTISK!

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra MIN HÄST VAR PERFEKT!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

ALLA VAR MYCKET HJÄLPSAMMA
UNDER VECKAN VI VAR MYCKET
NÖJDA MED RIDNINGEN

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra det var en mycket bra resa

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra fick svar på frågor snabbt

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen? Ja ni har många fina ridresor och vi kommer

åka på mera ridresor nästa år

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


