
Namn: Helene Murdoch Edman 
Ankomstdatum: 2022-07-09 
Resa: Italien, Toscana slottsritt, vecka 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra Vänlig och hjälpsam personal

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?   Mycket

bra  

Hur var maten som
ingick i resans pris?   Mycket

bra Mycket vällagad och smakrik

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?   Mycket

bra
Duktiga guider som verkligen värnade om att vi skulle få den bästa upplevelsen.
Många roliga och fartfyllda galopper i ett vackert landskap

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?   Mycket

bra Hade en super�n och trevlig häst under hela veckan

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra

Värdparet ordnade hela tiden små överraskningar - som drinkar och visning av
slottet, ut�ykt i de vackra omgivningarna och besö av en stad i närheten som
sålde ”Italiens bästa glass”. Väldigt god.”

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?   Mycket

bra Jag hade en riktig toppenvecka på detta vackra ställe. Rekommenderar varmt

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: Christian Gullander 
Ankomstdatum: 2021-09-16 
Resa: Italien, Toscana slottsritt, långweekend 

Fråga Svar Kommentar

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?   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  

       



Kundutvärdering (Anna Hellberg)
Avresedatum: 2020-09-26 
Destination: Italien, Toscana - Rid, vin & spa 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Transfer från flygplatsen med mycket duktig chaufför.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Mysigt och fint.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Frukosten var inte så mycket att hurra för men lunch och middag var
över förväntan. Rikligt med italiensk husmanskost och vin. Eftersom
jag var den enda ridgästen åt vi på en lokal restaurang in närmsta by
två kvällar och där var maten gudomlig. Glömmer aldrig Tiramisun och
pastan.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Säkra och framåt hästar. Det hade regnat dagarna innan så vi kunde
inte galoppera överallt men det gjorde inte så mycket. Ridguiderna
Editha och Gin tänkte mycket på säkerheten. De var så himla trevliga
också och det kändes verkligen som att de månade om mig.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Var enda ridgästen så jag fick mycket uppmärksamhet. Alla var väldigt
personliga och trevliga. De var intresserade av mig och gjorde sitt
yttersta för att jag skulle 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 är alltid så nöjd när jag reser med er.

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Birgitta Halliden)
Avresedatum: 2020-09-19 
Destination: Italien, Toscana slottsritt, 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

Bästa kocken man kan tänka sig!!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fina ridvägar

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Fina och väl skötta

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Bästa värdparet man kan önska och ridguiderna var helt
underbara 💞

Vad är ditt allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Måste tillbaka!!

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan?

Bra Det enda var att info om kontant betalning inte framgick
när vi bokade resan. Så vi hade inte tillräckligt med
kontanter 🥴😳

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 (Malin Kosonen)
Avresedatum: 2020-07-16
Destination: ALC bokning

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

Fantastisk!

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Trevliga guider

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 Kort uppehållningstider pga corona. Annars
fixades allt väldigt snabbt

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

Ja

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Linn Wilson)
Avresedatum: 2019-06-20
Destination: Italien, Toscana slottsritt, långweekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Mycket trevligt och personligt mottagande av ägarinnan.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Vi fick varsitt rum istället för att dela vilket var väldigt skönt.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

God och bra mat. Det enda man kan tillägga är att det var
väldigt mycket mat, stora portioner och många rätter. Tråkigt när
man får skicka tillbaka så mycket mat.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Snälla hästar och bra instruktörer.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Trevliga och stabila hästar.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Otroligt trevlig resa, lätt att hyra en bil och ta sig till gården.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra Det som inte fanns att hitta på sidan svarade Horsexplorer på
via mail.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Bra, snabbt svar via Mail.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja Det enda är väl att ridresorna tyvärr ofta är ganska dyra.

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras
på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Carina Eklöf)
Avresedatum: 2018-10-11

 Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Vi kom ganska sent, runt 21.30 men blev väldigt bra emottagna av
ägaren och kökspersonalen som bjöd på 3 ratters middag när vi kom.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Fantastisk god mat, som lagades av två italienska damer I köket. Finns
absolut ingenting att klaga på förutom att portionerna var så stora att
man nästan aldrig orkade äta upp:-)

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Sara, som var vår guide, tog oss med på otroligt fina ridturer, lagom nivå
som passade oss utmärkt och vi njöt verkligen. Otroligt fina omgivningar
och manga fantastiska naturupplevelse längs med turerna.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Jag var otroligt imponerad av hur hästarna behandlades. Det var väldigt
tydligt att hästarnas hälsa och välbefinnande är lika viktigt som att ta
hand om sina gäster. Vi var med om att en hast blev sjuk och kan intyga
att alla anställda blev otroligt engagerade och gjorde allt för att hästen
skulle bli frisk och må bättre. Vilket den, tack och lov gjorde. Men det
visade verkligen vilket engagemang de har I hästarna. Hästarna mådde
väldigt bra här och det syntes tydligt. Starka, stabila, lugna och I väldigt
fint skick. Hagarna var väldigt stora hästarna fick verkligen vara hästar
här.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Antonio med fru, Sara och alla anställda var otroligt serviceminded och
vi blev väldigt bra omhändertagna.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Kan verkligen rekommendera detta ställe. Fantastiskt på alla sätt. Har
ingenting att klaga på alls.

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 (Maria Jarny)
Avresedatum: 2018-06-28

 Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Inte bara vid ankomsten utan mycket väl bemötta
under hela vistelsen!

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Hur bra som helst!

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Fantastisk italiensk mat!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Varierad terräng, bra hästar och fantastiska ledare!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Bra, fina, uthålliga, trygga!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Utan tvekan, mycket bra!

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Bra kommunikation, bra service och magnifik miljö.
Helt enkelt en himmelsk upplevelse!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Väl utformad!

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Utan bekymmer.

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

Ja Absolut!

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Lars Johansson)
Avresedatum: 2018-05-03

 Destination: Italien, Toscana slottsritt, 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

lite för stora portioner

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

helt underbara människor

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 (Lars Johansson)
Avresedatum: 2018-05-03

 Destination: Italien, Toscana slottsritt, 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

lite för stora portioner

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

helt underbara människor

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 (Kristina Guidoni)
Avresedatum: 2018-04-05

 Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Fina stora rum och även rymligt badrum

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Välgjord och varierande smaker. Donatella i köket var
underbar! På heldagsritten stannade vi för lunch på en gård
och även där serverades underbar mat.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Nästan ingen ridning alls på trafikerade vägar vilket var skönt.
Vacker natur.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Fina och välridna

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Ridguider, kökspersonal, receptionist, värdpar; alla var
underbara!

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Fantastiskt vacker miljö!

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Som vanligt mycket bra!

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Mette Krag)
Avresedatum: 2018-03-24

 Destination: Italien, Toscana slottsritt, vecka
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Ble hentet på stasjonen i Orvieto. Det fungerte veldig bra.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Rene, hyggelige rom, gode senger. Hyggelige fellesområder.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Hjemmelaget husmans kost med fokus på lokale råvarer. Mye mat...
tre retter lunsj og tre- retter middag. Enkel, men tilstrekkelig frokost.
Egg, ost og skinke. Yoghurt, frokostblanding og frukt. Savner alltid
grovt brød på ferie, men toast går helt fint en ukes tid :-)

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fine turer i mykt terreng. Guidene var flinke til å legge opp tur etter
ferdigheter og flinke til å matche hest og rytter.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Veldig velholdte og godt trente hester.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Jeg følte meg som en del av teamet helt fra dag 1. Veldig deilig siden
jeg reiste alene. Sosiale og hyggelige måltider med alle samlet, både
vertskap, guider og gjester.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Hadde en fantastisk uke!

Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Informasjonen på hjemmesiden stemte veldig bra med opplevelsen.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

God oppfølging hele veien.

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja



Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



2017-07-06 Kundutvärdering Helene Stjernlöf
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Kundutvärdering (Helene Stjernlöf)
Avresedatum: 2017-05-11
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen?

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? Bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Bra

Hur blev du omhändertagen? Bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? 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



Kundutvärdering (Tone HvindenHaug)
Avresedatum: 20160908
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni i
gruppen?

6

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Fransesca ventet på oss i resepsjonen da vi kom. Hun hadde organisert
transfer i minibuss fra hotellet vårt i Roma, vi ble hentet som avtalt. og
bagasjen ble kjørt helt fram til døren på leiligheten.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Vi deltte en fin leilighet i det herlige gamle våningshuset på gården,
gode senger og eget bad på alle rom. Det var et lite kjøkken og et stort
kjøleskap i leiligheten.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Tradisjonelt italiensk, god frokost og tre retters middag hvar kveld. Vi
fikk pasta, risotto, kylling og kjøtt. Vin og vann til maten, og enkel
dessert. Vi hadde bestilt halvpensjon, og handlet med oss litt mat for å
ha til lunsj. NB: Det er langt til nermeste matbutikk om man ikke har
med bil!

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Rolige og snille hester  de fleste var store (165  175 i mankehøyde).
Fine turer, mye på grusveier. Lange etapper i skritt iblandet litt trav og
noen flotte galopper.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Bra
Hestene var snille og veloppdragene, men bar kanskje litt preg av en
lang sommer med turister på ryggen. Savnet litt energi og arbeidsglede,
men de var til gjengjeld veldig pålitelige og lettridde.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Familen på slottet og rideguidene tok hånd om oss etter alle kunstens
regler. Vi kunne velge om vi ville være med å stelle hestene og sale på,
eller om vi ville komme til ferdig oppsalte hester. De var lydhøre for
alle ønsker, og stilte opp med transport til nermeste landsby for
sightseeing da vi spurte. Vi fikk også en fantastisk omvisning på slottet.
Kunne ikke ha vært bedre!

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra Anbefaler gjerne!

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra Vi fikk raskt svar på alt vi spurte om.



Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja En fantastisk destinasjon, langt utenfor allfarvei. Et flott sted å slappe
av og bli tatt hånd om for en langweekend :) Anbefaler leiebil om man
skal være der lengre, det er mye fint å se i området rundt slottet.

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 (Ingrid Vik)
Avresedatum: 20160707
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

Jeg
reiste
alene

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

Veldig bra mat, og middagene var veldig sosiale med andre
gjester og stedets eiere

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

Veldig fine ridestier og det ble gjort individuelle tilpasninger
på program om nødvendig. Mange fine, lange galopper

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Mycket
bra

Hestene var trygge fine turhester, fint kapable til de lange
turene. Nok energi til lange, fartsfylte galopper, men også
rolige nok til at rytteren kan være turist og fikle litt med
kamera

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vertskapet og rideguider var meget hyggelige og det var en
ren glede å være gjest på castello santa cristina. Jeg reiste
alene, men opplevde miljøet som veldig sosialt da vertskapet
gjorde det enkelt for alle å omgås.

Vad är ditt allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Det eneste jeg angrer på, er at jeg booket bare en
langweekend istedet for en uke.

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan? Bra

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore? Bra Jeg fikk raskt svar på mine spørsmål via Mail før reisen.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja

Jag godkänner att mina
kontaktuppgifter lämnas ut Ja



om någon vill kontakta mig
om hur resan var:



Kundutvärdering (Johanna Lundgren)
Avresedatum: 20160721
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Bra

Ingen i receptionen när vi kom, hänvisades till ett telefonnummer
men var lite svårt att ringa då vår mottagning var så dålig. Inget
större problem att hitta personal egentligen, men därför jag bara
sätter bra här. När vi väl hittat dem så var det ett jättebra
bemötandet!

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar? Bra Rummet gick inte att låsa inifrån (eller så fattade vi bara inte hur

man gjorde).

Hur var maten som
ingick i resans pris? Bra

Det stod att det skulle vara 4rätters middag men detta fick vi bara
första kvällen. Övriga dagar var det bara 3, vilket inte var ett
problem så bara att det inte uppfyllde vad som stod på er hemsida.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen? Bra

För mig som ridit länge var det lite väl lågt tempo ibland, men för
min sambo som bara ridit ett år var det nog ganska lagom.
Dessutom var det lite synd att hästarna var så vana vid turerna då
de nästan bytte gångart av sig själva på trav och galoppställena.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Bra Hästarna var trevliga att rida och snälla att hantera. Mer

välutbildade än vad jag trodde att de skulle vara, vilket var kul!

Hur blev du
omhändertagen? Bra

Alla var snälla och trevliga, Franscesa var fantastisk i att hjälpa till
med allt runtomkring, fixade vinprovning åt oss på ett kick när vi
bad om det bland annat, mycket uppskattat.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan? Bra

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra Utöver det som nämnts ovan kring att maten inte riktigt stämde så
tycker jag att det överensstämde bra med vad vi fick.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra Inte haft så mycket kontakt med er, men tycker det som varit har
funkat fint!

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? 2



Kundutvärdering (Mari Paulsson)
Avresedatum: 20150520
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Väldigt trevligt och varmt mottagna och
de väntade med mat till oss, mycket
uppskattat!

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Vi hade ett fint rum och fick ett helt
vardagsrum och ett litet kök att
disponera, väldigt mysigt!

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Allt var väldigt gott och generöst
tilltaget!

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Superfina hästar och härlig stämning!
Red fortast ever :) jättehärlig ridlärare!

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra Fantastiska! Så duktiga!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra Jag är supernöjd!!!

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Vill gärna återvända! Kanske med min
dotter redan inom ett år!!

Vad tyckte du om informationsmaterialet
från HorseXplore?

Mycket
bra Helt ok!

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra Svar kom på allt!

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen? Ja Absolut

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

Finns det något vi borde förbättra i
informationsmaterialet?

Tycker
allt var



bra!

Hur många deltagare var ni i gruppen? Vi var
två



2015-08-26 Kundutvärdering Carl Granfors

http://startup232.customers8.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=60458&abc=015066081091075&personID=60458&bookid=310247&tlz=010067… 1/1

Kundutvärdering (Carl Granfors)
Avresedatum: 2015-05-14
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi borde förbättra i
informationsmaterialet?

Hur många deltagare var ni i gruppen? 4 st

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Flexibelt och personligt
mottagande

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Väldigt gott, hemlagat,
genuint italienskt

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Varierande ridvägar,
många härliga galopper

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Mycket att välja på enligt
personliga önskemål

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Mycket trevlig,
engelsktalande guide

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Vad tyckte du om informationsmaterialet från
HorseXplore? 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: Nej



2015-08-26 Kundutvärdering Camilla Nyman
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Kundutvärdering (Camilla Nyman)
Avresedatum: 2015-05-21
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Supergullig personal. Men vi hade nog missförstått er på
Horse Explore lite ang ridnivå och vem som skulle rida
var och när. Ni får gärna vara extra tydliga med detta så
man vet vad man kan förvänta sig. Men det blev jättebra
tillslut!!

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Hur var maten som
ingick i resans pris? Bra Helt okej mat. Men vi hade kanske förväntat oss lite mer

av Italien. Personalen och stället vägde upp maten.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra Superhärlig ridning. Instruktörerna var supergulliga!!!

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Helt perfekt! Vi tyckte om alla som jobbade där så
mycket!! De tog verkligen hand om oss!

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Vad tyckte du om
informationsmaterialet
från HorseXplore?

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



2015-08-26 Kundutvärdering Camilla Nyman

http://startup232.customers8.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=62578&abc=015064080089075&personID=62578&bookid=310959&tlz=010067… 2/2

ut om någon vill
kontakta mig om hur
resan var:

Ja

Finns det något vi borde
förbättra i
informationsmaterialet?

Hur många deltagare var
ni i gruppen? 7



2015-08-26 Kundutvärdering Anna Karin Wålarö
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Kundutvärdering (Anna Karin Wålarö)
Avresedatum: 2015-06-25
Destination: Italien, Toscana slottsritt, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi
borde förbättra i
informationsmaterialet?

Hur man hittar
dit. Vi tog ut
kartor från
Google men
lyckades ändå åka
vilse.

Hur många deltagare
var ni i gruppen?

3 varav 2 som
red.

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Mycket bra

De ringde och frågade vilken tid vi skulle vara
framme och undrade om de skulle vänta med vår
lunch. Mycket trevligt!

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket bra
Vi hade bokat ett dubbelrum och ett enkelrum
men i stället hade de placerat oss i en lägenhet ut
mot gården så att min handikappade bror skulle
ha lätt att ta sig ut och in. Oerhört omtänksamt!

Hur var maten som
ingick i resans pris? Bra

Italiensk husman. Gott och trevligt men kanske
ingen toppenklass men det kompenserades av
den trevliga personalen.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen? Mycket bra Något av den bästa ridupplevelsen någonsin.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Mycket bra Saknar redan min häst.

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra

Vad är ditt allmänna
intryck av resan? Mycket bra Jag rekommenderar detta ställe starkt och vi alla

tre har redan planer på att åka dit nästa år.

Vad tyckte du om
informationsmaterialet
från HorseXplore?

Bra

Hur upplevde du
kontakten med Bra Hade inte så mycket kontakt men den jag hade

var bra.



2015-08-26 Kundutvärdering Anna Karin Wålarö
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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


