
Namn: Annica Persson 
Ankomstdatum: 2021-10-24 
Resa: Specialbokning 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra Trevlig chafför som hämtade upp oss på �ygplatsen

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Mycket

bra Litet, mysigt och en underbar utsikt

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra God mat och mycket att välja mellan. Allt från burgare till lax

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra
Fantastiskt! Underbar natur, stora stränder med massa galopp och
trevliga hästar

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Friska stabila hästar som visste precis vad de skulle göra.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

Hämtade och lämnade av ägaren, trevliga guider som berättade under
turerna och höll koll på att vi var bekväma hela tiden.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra Kanon!! Att vi sen klarade en vecka utan regn gjorde allt ännu bättre!!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?   Mycket

bra  

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Bra Lite långt mellan svaren ibland.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Magnus och Christiane Tevell 
Ankomstdatum: 2021-08-23 
Resa: Irland - Sligo - Långritt vid havet 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra  

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?   Mycket

bra
Väldigt trevligt hotell med underbart läge. Möjligheter till bad och �na
promenader då vädret råkade vara fantastiskt.

Hur var maten som ingick i
resans pris?   Mycket

bra Tvårätters av hög kvalitet på kvällarna. Picknick-lunchen var lite mager.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra
Bra och ansvarstagande ridguider. Mycket skritt på stenigt underlag men
även fantastiska galopper på stränderna. Vackra omgivningar.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Bra Pålitliga och ändamålsenliga hästar. Varierande kvalitet.

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  
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Kundutvärdering (Sven Gunnarson)
Avresedatum: 2019-09-14
Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Bra Smutsiga fönster, inget wifi o strul med tv men
väldlgt vänlig personal.

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

fantastiska, långa galopper på stränderna

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

pigg o framåt häst

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

fantastisk ridning i storslagen natur

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 (Jennica Biberg)
Avresedatum: 2019-08-03
Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

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?

Bra Alla luncher fick jag laktosfria som jag bett om. Men de
var lite svårt för hotellet att ordna de på kvällen

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

Altid jätte trevliga

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Camilla Källström)
Avresedatum: 2019-06-15

 Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra Vi kom en dag tidigare och Ursula hade lämnat ett
meddelande i receptionen.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Bra Fantastiskt läge och trevlig personal. Lite slitet men
funktionellt. Tyvärr inget ställe att torka sina kläder men som
tur var hade vi dubbelt upp.

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Bra Hotellets mat var rustik och vällagad. Generösa portioner och
bra att man fick välja på menyn.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

Fantastiska stränder och galopp på riktigt! Bra variation på
turerna.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Mycket
bra

Perfekt för ändamålet och mycket välhållna och trevliga.

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 (Lena Löschner)
Avresedatum: 2018-09-01

 Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet
 

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 Picknickluncherna kunde vara lite rikligare.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Bra planerade turer i fantastisk miljö. Stränderna
helt outstanding.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Välmående, trygga och härligt pigga.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Alltid drömt om att galopperna på stranden och
förväntningarna överträffades.

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 (Kristin Digranes)
Avresedatum: 2018-08-25

 Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet
 

Fråga Svar Kommentarer

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? 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



Kundutvärdering (Daniela Grimmeiss
)
Avresedatum: 2018-08-03

 Destination: ALC bokning
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra Vi var försenade med en timme men de stod tappert och
väntade på oss.

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Bra Jättefint läge med utsikt över hamn och hav. Även om det
spelades musik på nätterna i puben så störde det oss
inte.

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Gott och rikligt..

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Vi hade lyxen av att bara vara 2 de första dagarna och
njöt av ritterna längs havet. Trevliga och duktiga guider.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Bra De klarade allt bilar, traktorer och att komma nära andra
hästar.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Fin upplevelse vi trivdes och njöt.

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan?

Bra

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore?

Mycket
bra

Snabb och trevlig respons.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (So�a Carrwik)
Avresedatum: 2018-07-07

 Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hämtade vid bestämd tid o plats, kort genomgång o
lämnades på boende.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Mysigt litet hotell m livemusik, fina rum. Bra restaurang o pub.

Hur var maten som ingick
i resans pris?

Mycket
bra

Stora portioner med god mat.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

De tog hand om alla i gruppen, varierade ridvägar i härlig
natur.mycket ridning. Duktiga guider. Ursula som driver stallet
är underbar, vilken kvinna!

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Bra Fanns stora o små, pigga o lugna, många att välja på.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Toppen, vänliga o hjälpsamma människor.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Super, skulle varmt rekommendera den till andra.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Bra, finns o läsa det man behöver.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Toppen, vilket tålamod med alla frågor o ändringar från mina
medresenärer. Snabba svar.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja Absolut!

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



2017-08-01 Kundutvärdering Linda Björlingsson
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Kundutvärdering (Linda Björlingsson)
Avresedatum: 2017-07-17
Destination: ALC bokning

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni i
gruppen?

2

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Bra Var lite stökigt med många kunder.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra Bodde på fint hotell och trodde vi skulle bo på gården

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Mycket bra hästar och ridturer. Det enda som förtog lite bar att det
ibland var nybörjare som inte lunde hantera tempo och hästar riktigt
Underbar ridmiljö och de ägde en hel ö där vi verkligen kunde
galoppera fritt. GALOPPERA! :) Yihaaaa. Vada i djupt vatten i
havet, kul och kändes öndå helt säkert trots djup och längd på
vadning.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra Fantastiska!!!

Hur blev du
omhändertagen? Bra

Lite oorganisserat men kan bero på högsäsong. Fantastikt trevliga
alla på gården, inga surmulna ridtjejer som hjälpte till utan alla
hejade glatt. Utmärkt inledning med mycket bra testpass med
instruktioner i paddok.

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
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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 (Bettina Caroline Jacobsen)
Avresedatum: 20160702
Destination: Irland  Sligo  Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 6

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? 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 (Nina Clasen)
Avresedatum: 20160723
Destination: Irland  Sligo  Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni i
gruppen?

Vi åkte
tre men
fick rida
ihop med
4 andra
svenskar.

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra Vore bra med möjligheter till att torka blöta kläder på hotellet.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Bra

Frukosten saknade vi pålägg. Enbart marmelad till brödet. Picnic
luncen var ganska liten för så pass lång ridning. Hotellets mat var bra
och god men det blev svårt att kombinera så många dagar då menyn
inte var så stor. För min dotter som var vegetarian fanns tre saker att
välja mellan. Det var gott men blir tråkigt då man får äta samma sak
flera dagar i rad.

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



Kundutvärdering (Mia Look)
Avresedatum: 2015-07-04
Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 6

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

över förväntan, vackert land och så fina
hästar

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra Fint, god mat och super treviga människor

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

roligt då de hade hästar som passar alla
inklusive min smak dvs svår och jätte
pigg fin häst. och unghästar :-)

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 Åker säkert nästa år igen!

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 (Lena Cederlöf)
Avresedatum: 2015-04-18
Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni i
gruppen?

4 som åkte
tillsammans sen
blev vi 6 st som red.
De 2 extra som red
med oss fungerade
jättebra i gruppen.

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket bra

Hej! Ursula kom och hämtade oss med ett glatt
leende och vi kändes oss välkomna direkt! En
kvinna som vi blev oerhört imponerad av. Hade
koll på det mesta.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket bra

Skulle kanske önskat att det funnits ett hästrum där
man kunnat haft hästkläderna. Det luktade ju
mycket häst på rummet trots att vi hade allt i
sopsäckar,sen led vi lite med heltäckningsmattorna.
Det kanske inte kommer hästfolk nästa gång till
rummet?

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket bra
Antingen var vi dåligt pålästa eller så hade vi inte
fattat att det var tre-rätters varje kväll. En glad
överraskning.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket bra
Fantastisk! Minne för livet! Strandgalopper som
man bara kunnat drömma om! Kändes även att vi
fick se det som var värt att se i trakten!

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket bra

Fantastiska hästar! Vi var även imponerad över hur
Ursula hade prickat in rätt häst till rätt person. Bara
en av 6 st bytte häst. Själv hade jag inte kunnat få
bättre och roligare häst!

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra Kanon på alla sätt och vis! Från stallet till hotell

och bar så var det otroligt trevliga människor.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket bra Infriade alla förväntningar och mina var höga!

Vad tyckte du om
informationen på Mycket bra Vi fick tyckte att det stämde väldigt bra

alltsammans med vad som stod på hemsidan.



hemsidan?

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket bra Snabba och raka svar när vi mailade.

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja
Har gjort mitt livs semester, så många
adrenalinkickar och annat fantastiskt på en och
samma vecka! Helt underbart.

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 (Agneta Sjöblom)
Avresedatum: 2015-09-05
Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

Varierande, 6, 10, 8
Bäst är när gruppen
är den samma hela
tiden!

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? 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 Jättefina, snälla, pigga hästar.

Hur blev du omhändertagen? Bra

Vad är ditt allmänna intryck av
resan? Mycket bra

Fantastiska galopper på fantastiska
stränder! Underbar natur, vi hade
kanontur med vädret = inget regn :)

Vad tyckte du om informationen
på hemsidan? Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore? Bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Detta var min 10:e ridresa med
HorseXplore, så absolut vill jag åka
igen!

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 (Lynn Edberg)
Avresedatum: 2015-07-04
Destination: Irland - Sligo - Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 6

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Vi kom ett dygn för aent, men hon
anpassade det så vi fick en ridtur direkt
när vi kom fram.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra Fantastisk mat och service!!!

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra Helt underbar!

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Tidvattnet styr hur/när du kan rida.
Sandbankarna vid lågvatten var
fantastiska att galoppera snabbt på.

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 (Lena Cederlöf)
Avresedatum: 20150418
Destination: Irland  Sligo  Långritt vid havet

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi
borde förbättra i
informationsmaterialet?

Hur många deltagare
var ni i gruppen?

4 som åkte
tillsammans sen
blev vi 6 st som
red. De 2 extra
som red med oss
fungerade jättebra
i gruppen.

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Mycket bra

Hej! Ursula kom och hämtade oss med ett glatt
leende och vi kändes oss välkomna direkt! En
kvinna som vi blev oerhört imponerad av. Hade
koll på det mesta.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket bra

Skulle kanske önskat att det funnits ett hästrum
där man kunnat haft hästkläderna. Det luktade
ju mycket häst på rummet trots att vi hade allt i
sopsäckar,sen led vi lite med
heltäckningsmattorna. Det kanske inte kommer
hästfolk nästa gång till rummet?

Hur var maten som
ingick i resans pris? Mycket bra

Antingen var vi dåligt pålästa eller så hade vi
inte fattat att det var trerätters varje kväll. En
glad överraskning.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen? Mycket bra

Fantastisk! Minne för livet! Strandgalopper som
man bara kunnat drömma om! Kändes även att
vi fick se det som var värt att se i trakten!

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Mycket bra

Fantastiska hästar! Vi var även imponerad över
hur Ursula hade prickat in rätt häst till rätt
person. Bara en av 6 st bytte häst. Själv hade
jag inte kunnat få bättre och roligare häst!

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra Kanon på alla sätt och vis! Från stallet till hotell

och bar så var det otroligt trevliga människor.

Vad är ditt allmänna Mycket bra Infriade alla förväntningar och mina var höga!



intryck av resan?

Vad tyckte du om
informationsmaterialet
från HorseXplore?

Mycket bra Vi fick tyckte att det stämde väldigt bra
alltsammans med vad som stod på hemsidan.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket bra Snabba och raka svar när vi mailade.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Har gjort mitt livs semester, så många
adrenalinkickar och annat fantastiskt på en och
samma vecka! Helt underbart.

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



Namn: Mia Granlund
Resa: Sligo - Långritt vid havet
Datum: 1-7 juni 2013

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

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: 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: -

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

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: Margareta Svedlund
Resa: Irland - Långritt vid havet - Sligo
Datum: 13-19 augusti 2011

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

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: -

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?: -Det står ibland olika uppgifter på 
olika ställen på webben och infomaterial.

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?: 7

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: Torbjørn / Emilie  Haugen
 Resa: Sligo, långritt ved havet
 Datum: 14 - 20 august 2010

 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
 Kommentar mottagande: -Meget bra, vår innmeldte ankomst til dere funket og vi ble møtt 
på togstasjonen av lokal hjelpesmann : Seamus, han var tilgjengelig for transport om 
kveldene til en rimeligere pris enn taxi.

 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
 Kommentar boende: -
 Kommentar maten: -God B&B frokost og helt OK matpakke lunsj for de lengre rideturene, 
en tur med lunsj på Langs restaurant.

 4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
 Kommentar om ridningen: -Flott, vi fikk vist oss på banen første timen og ble nok litt 
vurdert og tildelt hest deretter. Jeg fikk kvikkere hest andre og tredje dag.

 5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
 Kommentar om hästarna: -

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

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

 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




