
Namn: Sanna Kuronen 
Ankomstdatum: 2021-08-26 
Resa: Norge, Jotunheimen - 3 dagars tur 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra  

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Mycket

bra
Trodde jag skulle behöva dela rum med en i gruppen, men �ck ett eget
rum vilket var stor lättnad.

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra Otrolig gott och fräscht!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra
Jag gillar att bli utmanad och det blev jag verkligen! Krävande terräng
och en skön blandning så det inte var samma hela tiden.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Så otroligt �na och starka hästar! Helt otroligt vad dem klarar av!

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra Väldigt bra! Jag åkte ensam, men kände mig aldrig ensam!

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra Över förväntan!

Vad tyckte du om informationen
på hemsidan?   Mycket

bra  

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra Fick respons direkt när jag mailade dem.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja Absolut! En dag hemma och jag har redan börjat utforska vad dem har

för andra resor.

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Karin Hübl 
Ankomstdatum: 2021-08-08 
Resa: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur 

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

Maten fantastisk men det hade varit bra fanns alternativ till mjölkprodukter, (går ej med
laktosfritt) och gärna gluten och mjölkfria �kabröd. Det fanns inte tyvärr. Glutenfritt bröd
fanns dock.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Hela upplägget så bra. Uppskattade variationerna. Ledarna och hästarna är det mest
fantastiska jag stött på. Vi var 8 ryttare och antalet kändes helt lagom. Hotellen kunde
inte vara bättre, vi är lyriska över allt.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

  Mycket
bra

Vi kändes oss helt trygga med dessa rutinerade och fotsäkra hästar. Snälla och otroligt
lätthanterade. Fantastiska djur!

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra Har verkligen inget att klaga på.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

  Mycket
bra

Fantastisk upplevelse, vi hade tur med vädret när vi var högt upp i fjällen, vi missade
ingenting inte ens några vilda renar som bevakade oss på håll. Rekommenderar varmt
denna ridresa fasr den är inte för nybörjare, så börja träna bara och gärna styrka och
muskler också 😊. Det är mycket stigningar och sen ska man ner också. Underbart
äventyr i mäktig miljö med trygga och säkra hästar.

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 (Elisabeth Jonsson)
Avresedatum: 2019-08-04
Destination: Norge, Jotunheimen långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Blev fint mottagen av Torgeir och Astrid efter att klivit av
bussen.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Vi bodde på tre olika fina fjällhotell. Enklare standard på något
men fräscht och fint.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Mycket bättre än förväntat! Särskilt de två första fjällhotellen
höll mycket bra standard, det var trerätters och kockar som
hade passat på krogar här hemma.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Ordentlig klättring, otroliga utsikter och fina sträckor för trav
och galopp de dagarna som bjöd på ett högre tempo.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Hästarna var väluppfostrade, säkra på foten och arbetsvilliga.
Helt perfekt kombination!

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Har sällan träffat på så underbara människor som Torgeir och
Astrid. De var välkomnande, pedagogiska och gjorde resan
extra fantastisk.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Det var en helt fantastisk resa. Kan verkligen rekommenderas.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Bra information som stämde med verkligheten.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Allt funkade jättebra!

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja Det här var min tredje resa och jag funderar redan på vart jag
kan åka nästa gång med HorseXplore

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Carina Aringstam)
Avresedatum: 2019-06-25
Destination: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra Hade inga förväntningar mer än att få rida

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Väl arrangerat alla dagar

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Mycket bra utrustning

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Över förväntan

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Arrangören och turledarna var över förväntan mycket erfarna och
trevliga. Genomgången inför varje etapp var mycket bra och de olika
föreläsningarna i fält var inte förväntade och överraskade positivt

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Kan absolut rekommendera ridturen som prisvärd

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Proffsig, lätt att klicknavigera

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Lätt att få kontakt med kundtjänst på både mail och telefon

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Christine Gylefors)
Avresedatum: 2018-06-26

 Destination: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur
 

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?

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 Jag har inte hat så mycket kontakt med HorseXplore,
men den kontakt jag har haft har fungerat väl.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Krissi Andersson)
Avresedatum: 2018-06-26

 Destination: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur
 

Fråga Svar Kommentarer

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? Bra

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: Ja



Kundutvärdering (LiliAnne Henning)
Avresedatum: 2017-08-13

 Destination: Norge, Jotunheimen 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? 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 (Christina Höök)
Avresedatum: 2017-08-13

 Destination: Norge, Jotunheimen långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Trevliga mysiga ställen. Rent o trevlig personal

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Fin mat .Rikligt och smakrikt.Trevligt att få smaka
produkter från lokala producenter.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Under bart att få uppleva allt från hästryggen.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Fina välskötta hästar.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Omtänksamma lyhörda ledare, med glimten i ögat.
Mycket kunniga om hästar.

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

Trevligt att de ringde upp innan resan och frågade
om det var något vi undrade över.

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

Ja

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Katinka Lovén)
Avresedatum: 20160802
Destination: Norge, Jotunheimen  4 dagars vildmarkstur

Frĺga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra Mycket trevlig arrangör.

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar? Bra Stugorna var bra. Hade varit skönare med smĺ tält men det

gick bra i tipis ocksĺ.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Bra

Maten när vi bodde inomhus var mycket bra. Maten pĺ
fjället var ok och riklig. Det fanns gott om pĺlägg till
smörgĺsarna. Traditionen med smörgĺsar till lunch är ok för
mig.

Vad tyckte du om kvalitén pĺ
ridningen?

Mycket
bra

Tre dagar med bergsterräng i skritt. En dag med mĺnga
lĺnga galopper och travsträckor. Bra blandning.

Vad tyckte du om kvalitén pĺ
hästarna?

Mycket
bra

Väldigt trevliga hästar som var välskötta. Bra fördelning av
hästarna.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck
av resan? Bra

Otroligt fin natur. Kan vara svĺrt att vara sĺ mĺnga som 18.
Första dagen var vi delad grupp. Hade varit att föredra
resterande dagar ocksĺ. Blir en del väntan när alla inte
riktigt kan sadla sin häst själv.

Vad tyckte du om
informationen pĺ hemsidan? Bra

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore?

Mycket
bra Bra med extra utskick om resan.

Skulle du vilja ĺka med
HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras pĺ
hemsidan:

Ja

Jag godkänner att mina
kontaktuppgifter lämnas ut om
nĺgon vill kontakta mig om
hur resan var:

Ja

Hur mĺnga deltagare var ni i
gruppen?

18





Kundutvärdering (Susanne Wedbjer)
Avresedatum: 20160817
Destination: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket bra

Hur var boendet
jämfört med
dina
förväntningar?

Bra

Enkelt med ganska hårda sängar, men helt ok standard för att
vara i fjällen. Långt till toalett på ett ställe. Stopp i duschavlopp
på två ställen. Annars mysigt och jättefin utsikt, trevliga
sällskapsrum mm. Tipsa alla deltagare om att ta med lakan och
handduk. Detta kostar extra att hyra på campingen.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Bra

Det var inte alltid det fanns köttfri mat och vid ett tillfälle
kostade det extra att få fisk istället för kött. Annars var maten
god och vällagad. Tipsa kommande gäster om att ta med frukt
och grönt, det längtade man efter. Veganer samt personer med
födoämnesintolerans bör ta med egen mat.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket bra

Fantastisk ridning i storslagen natur! Man blev helt hänförd!
Underbart sätt att ta sig fram på fjället. Mest klättring uppför
och nedför steniga stigar. Ibland brant men även om man har
känningar av höjdskräck så gick det bra.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket bra
Fantastiska!!!! Pigga, framåt, starka, uthålliga och orädda.
Mycket skickliga att ta sig fram i terrängen. Välhanterade och
vänliga individer.

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra Mycket trevliga guider! Torgeir delar gärna med sig av sin

gedigna hästkunskap.

Vad är ditt
allmänna
intryck av
resan?

Mycket bra
Rekommenderas varmt! Bästa sättet att uppleva fjällen!
Naturupplevelserna är svårslagna. Vill gärna resa dit Igen!
Många gäster var stammisar som återkommer år efter år.

Vad tyckte du
om
informationen
på hemsidan?

Bra

Upplys gärna om det där med maten, att de inte alltid kan ordna
annat än kött, samt att det kan kosta extra. Upplys även om att
man lakan är bra att ta med, liksom något att sitta på under
rasten. Man får låna ganska rymliga sadelväskor, det kan ni
också skriva. Och att turerna förstås anpassas efter vädret.
Solen är stark, även om det är mulet så tipsa om
solskyddsfaktor också.

Hur upplevde
du kontakten
med
HorseXplore?

Bra
Gör gärna en ruta för mat (vego, intoleranser/allergier etc) i
anmälningsformuläret, så att den infon kommer med till
arrangören samtiditt som längd, vikt och ridbana.



Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja Självklart! En kvalitetsgaranti.

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?

20. Det kan
tyckas många
men det var inga
problem. Ibland
red vi alla
tillsammans,
men oftast i
mindre grupper.



Kundutvärdering (Lena Hedlund)
Avresedatum: 20160714
Destination: Norge, Jotunheimen  3 dagars tur

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni i
gruppen?

22  23
tror
jag.

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra
Vi fick dela rum/stuga med två personer som vi inte kände innan. Det
gick bra. Utifrån förväntningarna var boendet överlag bra, det var
fjällritt vi var på, inte hotellweekend.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Bra
Maten var alldeles förträfflig på det först och sista stället, på det
mittersta helt ok. Saknade fil/yoghurt till frukost på något av ställena,
frukt och grönsaker på ett annat.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Det blev en bra mix. Eftersom det var en hel del klättring var det fysiskt
ansträngande även för ryttarna. Men det gavs tillfällen att pusta både för
oss och hästarna efter backarna. Uppe på fjället, där det var plant, var
det härligt att koppla av och titta på utsikten. Vi fick också tillfälle till
en uppfriskande galopp på en sandstrand första dagen.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Fantastiska hästar! Mycket stadiga och stabila hästar som klarade
klättringen galant. De var framåt och hade både ork och vilja till en
avslutande galopp på stranden första dagen. Framför allt gav hästarna
ett mycket harmoniskt intryck, de verkade må mycket bra.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Ett mycket uppfriskande äventyr som gjorde gott för både kropp och
själ. För oss som är vana att rida i ridhus var det en annorlunda
upplevelse, att få uppleva den vackra naturen från hästryggen.
Terrängen och omgivningen gjorde att både huvudet och kroppen
behövde vara aktiva hela tiden vilket gjorde att man verkligen fick leva
här och nu. En riktigt hälsosam semester med andra ord.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra Snabba och korrekta svar på alla frågor.



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



Kundutvärdering (Maria Fritzell)
Avresedatum: 20160628
Destination: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 22

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra Alltid lika trevligt!

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Jag har ju varit där förut. Det är enkla
fjällhotell med sköna sängar.

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra Verkligen supergod mat!

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Friskt tempo på 4dagarsturen, varvat med
klättring upp och nerför fjällen.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Fantastiska hästar som är pigga och glada.
Samtidigt är de så stadiga på foten i forsar
och fjällterrängen.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra Det är en varm och gemytlig stämning.

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Detta var min 3:e resa hit och jag kommer
att åka tillbaka!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan? Bra Kanske skulle det stå hur många timmars

ridning det är? Annars bra.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Har inte behövt någon mer kontakt än att
boka.

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



2015-08-26 Kundutvärdering Ove Hagskär
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Kundutvärdering (Ove Hagskär)
Avresedatum: 2015-07-05
Destination: Norge, Jotunheimen långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar? Mycket bra Lyx

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket bra Lyx

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket bra Utmanande

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket bra Proffs som gillar att gå
nos till svans

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra Lyx lyx

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket bra Världens alla intryck
innefattas i resan!!!

Vad tyckte du om informationsmaterialet
från HorseXplore? Mycket bra

Knapphändig info som
överträffade alla
förväntningar.v

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore? Mycket bra Proffs

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen? Ja Jag gillar proffs

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?

Har man inte tid eller
råd att se världen,så är
det här målet!

Hur många deltagare var ni i gruppen? 14



2015-08-26 Kundutvärdering Hanna Lagerström

http://startup232.customers8.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=62565&abc=015064080088070&personID=62565&bookid=310946&tlz=010067… 1/2

Kundutvärdering (Hanna Lagerström)
Avresedatum: 2015-07-05
Destination: Norge, Jotunheimen långritt

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi borde
förbättra i
informationsmaterialet?

Hur många deltagare var ni
i gruppen? 14

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Samling med middag och information om veckan.
Utdelning av hästar, samt en tur till hagen och hälsa på
hästarna.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar? Bra Från bra till mycket bra. Olika boenden.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Bra

Mycket goda middagar på kvällarna, fina
frukostbufféer. Lunchen består av det som man tar med
sig från frukosten. Fungerade bra.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Mycket
bra

Välskötta, positiva hästar. Mycket bra omhändertagna.
Hästen jag fick var välriden och säker på foten. Tog sig
fram överallt utan att snubbla.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra Torgei, Terje och Jo var suveräna!

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Fantastisk resa. Fantastiska hästar, utsikt, landskap.
Rekommenderar den till alla.

Vad tyckte du om
informationsmaterialet från
HorseXplore?

Bra
Bra, men blev ett missförstånd med enkelrumstillägg.
Kan hända att jag missat detta någonstans. Skötte allt
via webben (ingen personlig kontakt alls), vilket gör att
det känns lite osäkert att allt kommer fram...

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore? Bra Som sagt hade ingen personlig kontakt alls denna resa,

så det är svårt att säga.

Skulle du vilja åka med Ja
Funderar du på denna resa - åk! Kanske att jag åker
igen, även om jag helst vill utforska nya platser skulle
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HorseXplore igen? jag absolut kunna tänka mig att återvända till
Jotunheimen.

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 (Marie Åkerberg)
Avresedatum: 2015-06-30
Destination: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Tyvärr hade vi ej fått reda på att vi
skulle ha lakan med oss 1:a natten,
men det fixade ledarna

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 informationsmaterialet
från HorseXplore?

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

Finns det något vi borde förbättra i
informationsmaterialet?

Ang.
lakan

Hur många deltagare var ni i gruppen?
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Kundutvärdering (Hans Erixon)
Avresedatum: 2015-08-02
Destination: Norge, Jotunheimen långritt

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi
borde förbättra i
informationsmaterialet?

- inga kontanter behövs - extranätter betalas till
camping, kan dock bokas via Fjellrittet - lakan
behövs natt 1 + ev extranätter, finns för lån a
100 NOK - long-chaps finns för lån, bra mot
fjällvindar och LÄTT regn - möjlighet till
vandring på onsdagen (lämpliga skor behövs !)

Hur många deltagare
var ni i gruppen? 17, red i 2 grupper.

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Mycket bra

Redig och bra
genomgång vid
samling

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket bra Mycket mindre
slitet än förväntat

Hur var maten som
ingick i resans pris? Bra Gott, dock inget

fancy-pancy

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen? Mycket bra

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Mycket bra Välskötta och

trevliga

Hur blev du
omhändertagen? Bra

Väl tystlåten
ridguide, mindre
bra kontroll att
alla var klara för
galopper

Vad är ditt allmänna
intryck av resan? Mycket bra

Rutinerad
arrangör, trevlig
atmosfär (all
vaken tid !),
varierad ridning
(ridterräng, vyer,
fart) på välmående
hästar !



2015-08-26 Kundutvärdering Hans Erixon

http://startup232.customers8.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=61379&abc=015067086089074&personID=61379&bookid=310822&tlz=010067… 2/2

Vad tyckte du om
informationsmaterialet
från HorseXplore?

Bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket bra
Känns proffsigt
rakt igenom, från
websida till denna
enkät

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
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Kundutvärdering (Ann-Kristin Stenstrand)
Avresedatum: 2015-06-30
Destination: Norge, Jotunheimen 4 dagarstur

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi borde
förbättra i
informationsmaterialet?

Jag skulle önskat att
få en bekräftelse på
att betalningen gått
fram

Hur många deltagare var ni i
gruppen? 21

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Bra

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar? Mycket bra

rena, fräscha rum. särskilt glad är
jag att hela vår 4 personers grupp
kunde bo tillsammans på alla
ställen.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Bra Maten var god, men portionerna var

små.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen? Mycket bra

Omväxlande och mycket vackert!
ett stort tack till Torgeir, som kunde
välja så passlig häst för var och en!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna? Mycket bra hästarna var mycket bra, säkra på

foten och pålitliga.

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra

Vad är ditt allmänna intryck av
resan? Mycket bra Ledarna var erfarna och man kunde

känna sig alldeles trygg

Vad tyckte du om
informationsmaterialet från
HorseXplore?

Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore? Bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja
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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


