
Namn: Louise Garton 
Ankomstdatum: 2022-06-04 
Resa: Italien, Molise - Colle dell'Orso långritt 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

  Mycket
bra  

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Hotellen kanske inte är de �naste, men det är vad man förväntar sig efter att ha läst
beskrivningen. Jag tyckte de var bra!

Hur var maten som
ingick i resans
pris?

  Mycket
bra

Så god mat! Det bästa var maten som var hemlagad! Mycket vin och öl till maten, och
mysiga picknickar med salami, ost och bröd. Man blev väl serverad och alltid väldigt
mätt.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Dagarna var långa, men vi �ck ändå in många härliga kontrollerade galopper i otroligt
�na landskap.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

  Mycket
bra Väldigt stabila och trygga hästar. De är väl omhändertagna.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra
Carmine och Sandra var båda två väldigt omhändertagande och fokuserade på ens
välmående.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

  Mycket
bra

Ett härligt äventyr! Så mycket vackra landskap och goda middagar. Det var full rulle
hela tiden men kändes aldrig stressat. Rekommenderar alla att åka på denna resa. Vi
åkte i juni och då var det otroligt grönt och blomstrande. Vi �ck se många ”vildhästar”
och andra djur och fåglar.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

  Mycket
bra  

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

  Mycket
bra Väldigt snabb och trevlig respons

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

  Ja  

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Petra Garton 
Ankomstdatum: 2022-06-04 
Resa: Italien, Molise - Colle dell'Orso långritt 

Fråga Svar Kommentar

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 Superbra mat, väldigt goda luncher av italiensk plock

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra
Längre ritter än förväntat men var ändå positivt då det aldrig blev
jobbigt, även fast jag inte ridit på några år

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Super�na hästar som var väl omhändertagna

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Bästa jag gjort i mitt liv

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?   Bra Hade vart bra med en mer detaljerad packlista

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  

       



2019-10-31 Kundutvärdering Anne Svensson
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Kundutvärdering (Anne Svensson)
Avresedatum: 2019-08-24
Destination: Italien, Molise - Maiella långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? 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? 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 (Kjell Jansson)
Avresedatum: 2019-05-25

 Destination: Italien, Molise - Monte Capraro långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra

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

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? Bra

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja


