
Namn: Carl-Johan Axskjöld
Ankomstdatum: 2023-04-15
Resa: Kroatien, Split - Krka långritt

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?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra

Omväxlande terräng där guiden anpassade gångarterna
därefter.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra

Fantastiska hästar som klarade den ibland svåra terrängen.
De hade styrka och inte minst fart!

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

Arrangörerna månade verkligen om vårt bästa.

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Den här ridresan var en övermåttan fantastisk upplevelse!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

  Mycket
bra

 

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra Alltid hjälpsamma och man informerar bra.

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen?   Ja Detta var min tredje resa med HorseXplore.
Tänker mig en ny nästa år om möjligt.

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Isabella Djupström
Ankomstdatum: 2022-10-01
Resa: Kroatien, Split - Krka långritt

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Bra  

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?   Mycket

bra

Väldigt kallt på rummet på ranchen. Det fanns dock möjlighet att starta
värme men det hade varit trevligt om det hade gjorts när vi kom dit. Alla
boenden var väldigt �na! Boendena på ritten var absolut inget att klaga på, så
�na och fräscha rum - över förväntan!

Hur var maten som ingick i
resans pris?   Bra

Middagarna var väldigt bra och varierat. Man �ck alltid vin, öl och likörer m.m.
Lunchen bestod av en enkel macka, förutom en dag som var hemlagad när vi
åt på ett av boendena.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?   Mycket

bra
Fantastiska hästar, natur samt kvalité på ridning. Vi kunde inte önskat oss
något mer. Helt magiska galopper över ängar - det var som en dröm.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?   Mycket

bra
Fin kondition och trevligt lynne! Vi alla älskade våra hästar. Man behöver dock
ha ridvana för alla hästar är pigga och framåt, och det går fort i galopperna.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra Vi hade fantastiskt härliga kvällar med musik, sång och dans!

Vad är ditt allmänna intryck
av resan?   Mycket

bra
Fantastisk ridresa! Kan rekommendera resan till alla som vill uppleva
häpnadsväckande natur samt vill ha en ritt med fart i.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

  Mycket
bra

Finns vissa saker i beskrivningen som kan uppdateras, tex att det �nns
sadelväskor och att det är väldigt fräscha och �na rum på de boenden som är
på långritten (gärna bilder?)

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore?   Bra  

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

  Ja  

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



2019-10-31 Kundutvärdering Catrin Eberius
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Kundutvärdering (Catrin Eberius)
Avresedatum: 2019-10-05
Destination: Kroatien, Split - Krka långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Möttes upp direkt på flygplatsen och blev körd till
ranchen .

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Bra Ok men ingen lyx.

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Väldigt bra, nyttig och god mat.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Väldigt bra och framåt hästar. Ridningen blev
bättre och bättre varje dag.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Fina framåt hästar.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Guide, ägare och personer som hjälpte till var alla
väldigt trevliga och hjälpsamma.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Mycket ridning, varierande ridning i olika miljöer.

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



Kundutvärdering (Jeanette Hamrin)
Avresedatum: 2019-06-15
Destination: Kroatien, Split - Krka långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

De ringde mej direkt när planet landat och jag
hämtad direkt jag kom ut.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Väldigt mycket och mycket god mat

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

Ville inte åka hem

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 (Mari Eklund)
Avresedatum: 2019-04-27

 Destination: Kroatien, Split - Krka långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Bra 3-bäddsrum. Vi var 4 som reste tillsammans. Tur att den
femte från Sverige var en jättegullig tjej som vi
”adopterade”.

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Aldrig galopperat så fort, så många gånger. Vacker natur
att rida i.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Fick ett 6-årigt fullblod som går på tävlingar. Hästarna höll
bra kvalite över lag.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan?

Mycket
bra

Vi var 9 ryttare. På hemsidan anges 8 som maxantal.

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 (Karolina 
Gunnarsson)
Avresedatum: 2019-04-27

 Destination: Kroatien, Split - Krka långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Blev mött direkt i ankomsthallen av en kille med en tydlig skylt.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Jag visste att jag skulle få dela rum och hade turen att få bo med ett
par lättsamma kvinnor som gjorde att det kändes bra från första stund.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Även jag som vegetarian fick väldigt god mat. Det kan vara lite sisådär
med den saken ibland på ställen där vegetarianer inte är så vanliga.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Bra ridning i vackert landskap! Kanske inte den snabbaste ridningen
men det går ju heller inte att pressa hästarna för hårt. De har många
dagars arbete varje säsong. Underlaget lämpade sig heller inte för
annat än skritt ibland och då är det viktigare med säkerhet och allas
välmående än att det ska gå snabbt. Jag visste redan innan att tempot
skulle vara lite långsammare än andra resor jag gjort så det var ingen
överraskning, jag åkte för naturen och för att koppla av. De andra i
gruppen tyckte att tempot var lagom!

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Alla hästar är otroligt väl omhändertagna! Jag fick testa tre olika hästar
under resan och alla var lättridna och trevliga. Dock måste du vara en
hyfsat duktig ryttare för att få ut det mesta av ridningen och inte sinka
gruppen.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Härlig familj som det är omöjligt att inte tycka om. De gjorde allt för att
vi skulle trivas och ha det bra!

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Vackra hästar, mestadels fint väder, trevlig värdfamilj och en härlig
natur gjorde denna resan till en toppenresa! Att vi blev en
sammansvetsad grupp som skrattade oss igenom kvällarna gjorde
heller inte saken sämre:)

Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Bra



Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja



Kundutvärdering (Susanne 
Andersson)
Avresedatum: 2019-04-27

 Destination: Kroatien, Split - Krka långritt
 

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

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Bra Kunde varit bättre om alla deltagare klarat av både hästar och
ridningen. Två deltagare hade definitivt inte fysik för denna
tuffa utmaning som det faktiskt var.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Mycket starka, uthålliga och snabba hästar.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Kombinationen av typen av hästar, den utmanande ridningen
och natur- och kukturupplevelser gjorde resan komplett.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra Kunde vara ännu bättre genom att tydligare beskriva den fysisk
som krävs för denna typ av galopper och denna typ av hästar.
Nivå 3 känns lite i lägsta laget.

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 (Olle Thunstam)
Avresedatum: 2018-10-13

 Destination: Kroatien, Split - Krka långritt
 

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? Mycket bra

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: Ja



Kundutvärdering (Hanna Engström)
Avresedatum: 2018-09-15

 Destination: Kroatien, Split - Krka långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra Bra mottagen men lite dålig information att jag behövde
invänta de andra på flygplatsen innan transfern kom.

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

Härliga långa galopper!

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 (Kjell Åhlén)
Avresedatum: 2018-09-15

 Destination: Kroatien, Split - Krka 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? 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 Schön)
Avresedatum: 2018-05-19

 Destination: Kroatien, Split - Krka långritt
 

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

Den absolut bästa ridningen av de trails vi varit på!! Högt
tempo, bra hästar och otroliga galopper.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Arbetsvilliga, väl omhändertagna och framåt!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Ett mycket stort fokus på att varje ryttare skulle trivas och
känna sig nöjd med hela upplevelsen - både ridning och
övrig miljö

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



2017-07-05 Kundutvärdering Wiveca Furborg
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Kundutvärdering (Wiveca Furborg)
Avresedatum: 2017-06-10
Destination: Kroatien, Split - Krka långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra Allt fungerade smidigt.

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Mycket
bra

En toalett spm luktade avlopp var det
enda, ochdär behövde man ju inte
vara.

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra Det mesta var gott o vällagat

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Fantastisk ridning med underbara
vyer

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Jag fick rida Castella, en helt
underbar, säker, pigg, snabb otrevlig
häst.

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

Hur många deltagare var ni i gruppen? 11 st



Kundutvärdering (Anna Hellberg)
Avresedatum: 20160625
Destination: Kroatien, Split  Krka långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni
i gruppen?

5

Hur var boendet
jämfört med
dina
förväntningar?

Mycket
bra Rent och snyggt. Vi fick ett stort rum med stort badrum.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Rikligt med mat. Grillat kött, fisk och goda grönsaker. Frukost och lunch
var helt ok. När vi gjorde övernattning på annan plats var det
lunchbaguette med grönsaker och frukt. Fri tillgång till lokalt vin som
smakade jättebra, samt öl.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Trevliga och trygga hästar som inte blev rädda för något. Ändå råkade vi
hamna mitt i ett oväder med stark åska, blixtrar och hagel. Hästarna var
inte ett dugg påverkade. När vi galopperade över ett fält mitt i stormens
öga var jag rädd  men hästarna klarade det galant! Naturen är storslagen
och vacker. Det var länge sen jag blev så hänförd. Ägaren Bosco har
verkligen hittat en fin sträcka. Vi red sammanlagt 150 kilometer. Inget för
en nybörjare kanske. Vi fick simma med hästarna och gjorde utflykter i
Krka nationalpark utan hästar. Då fick vi ytterligare tillfällen att bada.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra Se kommentar ovan.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vår ridguide Luca och ägaren Bosco med personal gjorde sitt yttersta för
att vi skulle trivas. Mycket personlig atmosfär. Luca var en ypperlig
ridguide som anpassade sig till oss och våra önskningar. Nu hade vi i och
för sig lite att önska eftersom allt var så välorganiserat.

Vad är ditt
allmänna
intryck av
resan?

Mycket
bra

Längtar redan tillbaka. Den här resan hade allt. Bra ridning, underbar
natur, storslagna vyer, trevligt umgänge och gomat.

Vad tyckte du
om
informationen
på hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde
du kontakten

Mycket
bra



med
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:

Nej



Kundutvärdering (Gabriella Bering)
Avresedatum: 20161008
Destination: Kroatien, Split  Krka långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 7

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

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: Nej



Kundutvärdering (Anders Stenebo)
Avresedatum: 20160528
Destination: Kroatien, Split  Krka långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 10

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

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan? Bra

Engelsmännen hade en itenary som beskrev
själva dagarna i mer detalj. Det var enklare att
planera själv ang kläder mm.

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



Kundutvärdering (Lars Von Sydow)
Avresedatum: 20151024
Destination: Kroatien, Split  Krka långritt

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

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

Hur många deltagare var ni i gruppen? 6



Namn: Eleonor Palmér
Resa: Krka långritt/ Kroatien
Datum: 31/5 - 7/6

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några timmar. 
Jättetrevligt. Sen bjöd de på lunch på ranchen. Gott och trevligt. 
Lite krångel vid rumsdelningen för vi var lite fler än tänkt från början, men det löste sig utmärkt.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Eftersom jag varit där förut var det som väntat. Lite trångt ibland men rent 
och snyggt och fräscht.Sovit jättegott!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Ingen lyx men rikligt, varierat och hänsyn togs till önskemål och så. Jag som 
t.ex. inte gillar fisk fick goda alternativ när det bjöds nygrillad forell.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: - stor variation under ritten och många fina galopper i varierande 
tempo.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Bosko är mycket noga med att hästarna ska må bra och han kan sina 
hästar. Alla i god kondition och mycket väl fungerande. Bosko fördelar hästarna och lyckas matcha 
fantastiskt bra för de allra flesta, så jag åkte därifrån med sorg över att inte kunna ta hem Karamia 
den här gången heller....

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Både Bosko och Diana och deras personal är mycket duktiga på att 
få oss att trivas och må bra. Deras engelska har utvecklats mycket sen vi var där för 2 år sedan och 
det gör ju att resan och guidningen ger ännu mer i form av att vi kan få veta mer om bygden och 
dess historia.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Den borde rekommenderas till alla! Oerhört prisvärd, men kräver 
hyfsad ridkompetens.  

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -kanske stämma av antalet deltagare 
på ritten och upplägget. Det är lite ändrat. Gjorde inte oss något men kan ev påverka andra.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Fick ingen återkoppling på att jag bokat 
transfern, vilket hade känts bra att få.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 11
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: Charlotte Hallén Sandgren
Resa: Krka långritt
Datum: 2014-05-31 till 06-07

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Personlig hämtning och möte med ansvariga

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: Mycket generös och bra.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Ridningen var speciellt rolig eftersom den tog oss genom den mest 
skiftande natur. Inte helt enkelt alla ggr så det krävs ridvana.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Som veterinär måste jag säga att det var genomgående mycket hög 
kvalitet på hästarna och de ansvariga hade en imponerande överblick över samtliga hästars 
hälsostatus

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: Vi blev extremt väl omhändertagna med ett mycket personligt och 
positivt bemötande allt ifrån sightseeing, måltider, musik och samtal

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: En riktig energikick. Hästar, människor, natur, mat och vin! Härligt

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: dåligt
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: bra

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 10

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: Sylvia Larsson
Resa: Kroatien Dalmatien Långritt
Datum: 2013 09 14

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Tack för erat tips om att ta buss till Sinj vilket fungerade mycket bra. 
Passade oss utmärkt utifrån att vi åkte en dag tidigare till Splitt

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Hade minsta rummet som var lite trångt, men de var inte där vi tillbringade 
våran tid.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Mycket god och varierd mat. Fick allt från fisk till grillat.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Bedårande vackert land så de var bara att njuta av ridning och av vyer.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Fick en mycket säker häst i alla avseenden. Efter en dag när han lärt 
känna mig lite blev personlig och go.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Mycket generöst. Värnade om att vi skulle ha de bra.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Bjöd på allt tom kaffet när vi var på utflykt till Sinj.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Stämde överens. 

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Gav den information som behövdes.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 7 st

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Härligt att ha möjlighet att åka på ridresa 
och att kunna uppleva ett land från hästryggen och se saker som inte vore möjligt att uppleva på 
egen hand. Just nu problemmet vart vill vi åka nästa gång

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Björn Hörvallius
Resa: Krka långritt , Kroatien
Datum: 130907-130914

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Jure kom och hämtade oss vid flygplatsen.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Trevliga rum , rent och snyggt.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Frukostar och middag mycket god.Kanske kunde vara bättre på pickniken 
2 dagar  fick vi spaggetti och köttfärssås (mycket god)resten av tiden  
jättestora baugetter med pålägg (god men kanske inte lika bra) vi kanske 
kunde ha fått exempelvis sallader någon dag eller två.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Jättebra , red omväxlande på grusigt underlag , backar upp oc ner samt 
sköna galopper på gräsängar ,otroligt vacker natur.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Väldigt bra , olika stolekar och lynne som passade alla i gruppen. 
Min häst namn var Donka , superbra till mig.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Alltid bra omhändertagen , mycket kramar väldigt familjärt.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Fantastisk upplevelse med en bra mix på ridgruppen(goda vänner)och 
bra hästar.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Nej inte vad jag kan komma på nu.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Bra

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 9

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Ja vi har ju rest några gånger med er.

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Namn: Frode Skanke
Resa: Krka langritt
Datum: 20-27/4 2013

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Jeg ble meget vel mottatt av Jure,assistent til guide Boscko

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -De første netter på range deretter overnatting under enkle ,men meget  
trivlige forhold med meget god kontakt med de lokale

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: bra
Kommentar maten: -Enkel lunch med stort sett baguettter,men meget gode middager

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Variert ridning med gange,trav og gallopper.Særlig de siste på myke 
grønne  enger var en opplevelse

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Jeg har vært på 11 turer i Spania og Frankrike. Dette var det beste  
hestemateriale  jeg har opplevd

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Meget godt.Kombinasjonen av en tydelig leder og en humørfyllt 
og positiv  assistent var perfekt

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?: -

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?: 6

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
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