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Kundutvärdering (Karin Lindahl)
Avresedatum: 2019-09-09
Destination: Irland, Westmeath - Hoppning, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

personligt och trevligt, vi fick en rundtur och sedan en tre rätters
middag!

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

vi bodde i fristående hus som vi hade helt för oss själva med badrum
en suite och kök, vardagsrum på nedre botten. Huset mkt nära beläget
till stall, ridbana och huvudbyggnaden där vi åt. TVn var ålderdomlig
och inte helt lätt att begripa men vistelsen var så bra för övrigt att det
inte gjorde ngt.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Bra

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Helt fantastisk anläggning med nya professionella hinder, nytt sand/flis
underlag på utebanorna och helt otroligt bra instruktörer (Andrina och
Dash). Spännande miljö med nationella tävlingar varje helg, vi fick se
Conemara ponnies som kom för fölmönstring och hingstpremiering.
Trevlig hästbutik med suveränt kaffe, varm choklad de lyx, mm. En
kväll kom en A-tränare på besök och höll kurser för tävlingsryttarna,
otroligt lärorikt. Vi var ensamma gäster vår vecka så min dotter fick
privatlektioner varje dag, helt otroligt! Avslutades med regional pay and
jump som hon fick vara med på, presenterades som International rider!
Kul att ha i CVt att man gjort en internationell start! Min dotter som
vanligtvis hoppar 50 cm på ridskolans ponnier hemma genomförde en
80 cm bana på 14 hinder som avslutning, suveränt! Hon har utvecklats
enormt under veckan, bra genomgång av allt från sitskorrigering till
visualisering av målritter. Top Notch!

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Fantastiska ponnies och hästar, fanns för alla nivåer på ryttare.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vi kände oss hela tiden mycket välkomna, vi inkluderades och fick hela
tiden reda på vad som pågick på anläggningen. Man var mycket måna
om att vi trivdes, min dotter fick frågan vad som var henne favoritmat
(hamburgare) och då fick vi det på fredagkvällen, ute på Riders Bar vid
tävlingsarenan, suveränt!
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Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Ett fantastiskt minne för livet både för mig och min dotter.

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 (Zusan Svahn)
Avresedatum: 2018-09-20

 Destination: Irland, Westmeth - Hoppning, weekend
 

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? 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 (Jeanette Löfström)
Avresedatum: 2018-05-06

 Destination: Irland, Westmeath - Hoppning, vecka
 

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? Mycket bra

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? 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



Kundutvärdering (Ann Lindell)
Avresedatum: 2017-09-14

 Destination: Irland, Westmeth - Hoppning, weekend
 

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?

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

The people around us where fantastic. Robert, Adrina,
Theresa, Absalam and Carol, all cred to you.

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 (Ulrika 
Schilow Hansson)
Avresedatum: 2017-09-14

 Destination: Irland, Westmeth - Hoppning, weekend
 

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?

Mycket
bra

Hemlagad irländsk mat!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fantastisk ridning och bra instruktörer som har gett massor
av nya tips.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Jätte fina hästar, väl omhändertagna och välmående.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vi har blivit bortskämda i tre dagar! Otroligt vänliga
människor som bjuder på sig själva och sina erfarenheter.
Personligt!

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Vi är så nöjda och kan varmt rekommendera andra att åka
hit.

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



Kundutvärdering (Ann Lindell)
Avresedatum: 2017-09-14

 Destination: Irland, Westmeth - Hoppning, weekend
 

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?

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

The people around us where fantastic. Robert, Adrina,
Theresa, Absalam and Carol, all cred to you.

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 (Linnéa Nordlund)
Avresedatum: 20170413
Destination: Irland, Westmeth  Hoppning, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen?
3,
alldeles
lagom!

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

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Helt fantastiskt! Ville inte åka hem. Tränare,
hästar och anläggning var riktigt bra, kunde
inte önskat bättre.

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Mycket
bra Precis lagom, utförlig utan att bli för mycket.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Otroligt bra att ni ringde för att kolla läget
veckan innan resan, kändes väldigt tryggt

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen? Ja Riktigt bra ordnat, allt gick enkelt och smidigt
och jag kunde inte vara mer nöjd!

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
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Kundutvärdering (Malin Nasiell)
Avresedatum: 20170413
Destination: Irland, Westmeth  Hoppning, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Vi tog tåg från Dublin vilket var mycket enkelt och prisvärt.
Sedan blev vi hämtade från tågstationen vilket var skönt med
all packning.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar? Bra

Boendet är enkelt men fräscht. Man bor i samma hus som
familjen. Vi fick rum med eget badrum vilket var skönt. Man
äter i en fin inglasad veranda vilket är väldigt mysigt.

Hur var maten som ingick
i resans pris? Bra

Maten är vällagad och ganska brittisk. Ris och potatis och
fisk/kött eller kyckling. Vegetariskt finns att få om man vill.
Tårta serveras vid varje måltid vilket var en extra treat.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

Ridningen är fantastisk. Hästarna är superfina, ridläraren
Richard var helt suverän. Banorna både inne och ute är väldigt
bra. Att få vara med på deras lokala tävlingar var en riktigt
rolig utmaning och vi har ridit mer än vi hade kunnat drömma
om.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Mycket
bra

Fantastiska hästar. Och passade inte en hade de många fler att
prova på. Alla slags svårighetsgrader och utmaningar fick vi.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Mycket trevligt och familjärt bemötande. Man kände sig nästan
som hemma.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra Hit kommer vi igen!

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra Alltid bra service och hjälp med alla slags frågor.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja

Jag godkänner att mina
kontaktuppgifter lämnas

Ja
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ut om någon vill kontakta
mig om hur resan var:

Hur många deltagare var
ni i gruppen? Tre



Kundutvärdering (Åsa Flodholm)
Avresedatum: 20160901
Destination: Irland, Westmeth  Hoppning, weekend

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? Bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? 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: Nej

Hur många deltagare var ni i gruppen? två



Kundutvärdering (Elisabeth Börjesson)
Avresedatum: 20160915
Destination: Irland, Westmeth  Hoppning, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra Mycket trevlig personal..

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra Rent och fint..

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra Mycket god hemlagad mat..

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Bra ridlärare, lärde mig enormt
mycket..

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Alla var mycket
omhändertagande, vänliga och
hjälpsamma.

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Fantastiskt bra ridresa, har haft
såå roligt..

Vad tyckte du om informationen på hemsidan? Mycket
bra

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore? Mycket
bra

Alltid hjälpsamma när man ringt
om något..

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

Hur många deltagare var ni i gruppen? 3



Kundutvärdering (Allan Rothlind)
Avresedatum: 20160306
Destination: Irland, Westmeath  Hoppning, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni
i gruppen?

En
bara
jag.

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Möttes vid tågstationen i Mullingar av en av familjens
medlemmar. Visades runt på stället hälsade då bl.a. på de gamla
ägarparet och ridlärare.

Hur var boendet
jämfört med
dina
förväntningar?

Bra
Stort rum som väl rymde de 4:a sängarna som fanns i rummet.
Toalett och dusch fanns på rummet och var helt OK. På nedre
botten vardagsrum och pentry.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Mycket bra lärde mig åtskilligt och fick hoppa många, många
hinder. Jag hade två ridlärare som såg till att det gavs ordentligt
med tid för just hoppning på ett bra och okomplicerat sätt.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra OBS! Jag valde att behålla samma häst hela veckan.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Mycket bra av alla från han som driver hela ridanläggningen till
han som är gårdskarl och alltiallo.

Vad är ditt
allmänna
intryck av
resan?

Mycket
bra

Jag gillar det irländska sätter att inte komplicera och prata sönder
hopplektionerna. Detta är ett ställe för den som vill ägna resans
dagar åt att med helhjärtat engagemang och med hoppkunniga
ridlärares hjälp både tekniskt och mentalt våga hoppa såväl högre
hinder som kompletta banor med sina 13 hinder. Åtminstone för
oss som rider på nivå 3 4 på vanliga, svenska ridskolor är detta
mycket roligt och spännande.

Vad tyckte du
om
informationen
på hemsidan?

Mycket
bra

Speglar rätt väl hur det är. Jag tror att det är viktigt att man inte
lockar till sig ryttare som tänker sig ett lite high fashion ställe.
Sittande framför brasan på kvällen drickandes ett glas vin efter en
utsökt middag. Vet inte heller hur det fungerar för ryttare som är
vana att hoppa hinder och banor på 100 cm. och mer.

Hur upplevde
du kontakten
med Bra



HorseXplore?

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


