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Fråga Svar Kommentar

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

  Mycket
bra

Trevligt och hjärtligt mottagande, även fast vi kom sent och dom hade fullt upp mycket
andra besökare och hästar

Hur var boendet
jämfört med
dina
förväntningar?

  Mycket
bra

God frukost, trevlig personal, toppen med bra cyklar som fanns på plats när vi kom.
Frukost kunde man få på rummet utan extra kostnad ifall man behövde äta tidigare. Bra
utrustat kök för att kunna laga egen mat. Minus att rummen är lyhörda

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

  Mycket
bra Frukost kunde man få på rummet utan extra kostnad ifall man behövde äta tidigare

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

  Bra Det är trail hästar, ej skolade, men stabila trygga och vad vi förväntade oss på en sådan
resa som denna

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

  Bra
De var trygga, lugna och framåt, starka för sitt arbete att ta sig fram i terrängen, sämre
bärighet med ryggen eftersom dom inte rids i dressyr utan bara på uteritt eller som
vagnshästar.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra

Familjärt bemötande av stallets ägare, hela familjen var hjärtligt engagerade. Sedan var
turledare unga och hade lite olika personligheter, alla var noga med säkerheten, men
vissa var mer sociala andra mer tysta och blygsamma

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

 
Mycket
bra

Det var toppen i sin helhet, en fantastiks ö men härlig natur. Mycket cyklande, bästa
sättet att ta sig till olika platser. Det �nns buss men den når inte fram överallt och taxi är
dyrt. Stallet har många olika ridturer och program man kan välja bland, Vi �ck ett färdigt
veckoprogram, men upptäckte att det gick att ändra i det programmet om man vill,
exempelvis fanns bad med hästar inte med och det kunde vi lägga till ,men kostade lite
extra vilket det verkligen var värt

Vad tyckte du
om
informationen
på hemsidan?

  Bra Ni behöver lägga till att det går att ändra i programmet men att det kan medföra extra
kostnader som exempelvis bad med hästarna

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

  Bra  

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

  Ja  

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       


