
Namn: Annelie Vester 
Ankomstdatum: 2021-10-10 
Resa: Specialbokning 

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  

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 (Lena Nilsson)
Avresedatum: 2020-09-27 
Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Claudia hämtade upp oss vid flygplatsen och bilresan till
hästgården var trevlig. De stannade även till vid affären så vi
kunde handla lite.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Ett bra boende med kök där det var möjligt att förvara kylt o koka
sig lite kaffe eller te.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

På ridturen dukades det upp en fantastisk lunch med diverse
läckerheter. På familjens fiskrestaurang var deras mustiga fisk o
skaldjursgrytor det bästa. Även frukosten var toppen.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Vår guide Paulo var mycket kunnig o erfaren. Det gjorde att man
kände sig trygg i hans sällskap. Ridturerna varvades med långa
pass i både trav o galopp. Ridning på hög nivå med god kvalitet.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Deras matchning av ryttare o häst blev helt rätt. Deras hästar var
välskötta o mådde gott. Fantastiska lusitanos. Working equtation
hoppas vi utvecklas mer i Sverige.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vi blev väldigt väl omhändertagna. De var så måna om att vi skulle
få det bästa av allt. Ett stort plus till deras familjära omsorg som vi
blev en del av.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Uppfyllde våra förväntningar till fullo.

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 (Malin Mauritsen)
Avresedatum: 2019-05-12
Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra Lite fuktigt men annars helt ok.Skön säng!

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Fantastisk mat, både frukost, lunch och middag!

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Bra ridning med säkerheten först, hade kanske önskat några fler och
snabbare galopper men förstår att man måste anpassa tempot efter
hela gruppen.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

De älskar sina hästar och det märks! Mycket väl omhändertagna,
starka och välmående. Lätta att ha att göra med och det finns en
häst för varje ryttares karaktär och önskemål. Bra matchning, alla var
nöjda.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Min andra resa hit, första var 2014. Blev inte besviken denna gång
heller :)

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra Informationen angående ritten och vad dagarna ska innehålla bör
uppdateras, stämmer inte riktigt.

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 (Ewa 
Hammarström)
Avresedatum: 2019-04-14

 Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten 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

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 (Barbara 
Hisinger-Jägerskiöld)
Avresedatum: 2018-09-23

 Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Allt var färdigt och välkomnandet glatt och vänligt. Man fick genast ett
positivt intryck. Gästfrihet tyckte jag att genomsyrade hela veckan.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra Enkelt men rent och prydligt. Allt vad man behöver. Skönt att bo på
samma ställe hela veckan, men samtidigt rida en runda . Det gladde
mig att även hästarnas övernattningsställen var bra.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Riklig och omväxlande. Härligt med för området typiskt kök på en lokal
restaurang med även andra gäster. Pic nic luncherna av toppenkvalitet.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Härliga och omväxlande landskap. Allt välorganiserat och genomtänkt.
Området har ett härligt underlag. För en mer oerfaren ryttare kan det
vara bra att veta att dagsetapperna relativt långa, men ypperligt för den
som vill rida mycket. Att teamet är hemma från området märktes också
positivt.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Toppen. Bland de bästa jag upplevt på dessa resor. Hästarna var
mycket välskötta och välmående. Hanteringen av hästarna var fin.
Stort plus för det. Claudia var duktig på att para ryttare och häst. Alla
hästar var friska, välskolade och mycket sympatiska; framåt och
samtidigt lugna och balanserade.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Alla enormt vänliga och hjälpsamma. Allt sköttes mycket proffsigt och
teamets passion för vad de gör lyste. Härliga människor.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Av alla ställen jag varit på var detta det mest välskötta, prydligaste och
välorganiserade på alla plan. All utrustning i bra skick, stall och
omgivning omskött, alla arrangemang fungerade prickfritt, genomtänkt
och effektivt. Hästarna fina och välskötta. Claudia och hennes team är
helt toppen.

Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Bra



Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Jag och vår grupp har rest många gånger med HorseXplore så vi vet
ungefär hur det fungerar.

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja Se ovan. Det här målet kan ni vara glada över att ha med i ert utbud.

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Pia, Marie 
Schörling)
Avresedatum: 2018-05-06

 Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Välkomnande

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Mycket
bra

Mysigt ställe

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Väldigt god mat med rik
variation

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Väl organiserat, med varierad
ridnibg

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Fart samtidigt trygga

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Välkomnad, inkluderad,

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Välorganiserat i varje detalj

Vad tyckte du om informationen på hemsidan? Mycket
bra

Tydlig

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore? Mycket
bra

Lätt att få kontakt, och svar

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Sven Gunnarson)
Avresedatum: 2017-12-03

 Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten 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

Väldigt bra fiskrestaurang

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Riktigt långa galopper på mjuka sandstigar

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Pigga o framåt lusitanos

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Middag tillsammans med Claudio varje kväll

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Bra Det var fem dagars ridning o inte sex dagar. Vin o
öl o drinkar ingick i priset.

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 (Eva Blomqvist)
Avresedatum: 2017-09-03

 Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Samma taxichaufför som förra gången trevlig hjälpsam kan
engelska

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Har ju varit här förut, mysigt, rent och fräscht

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Mycket god mat och lunch hemlagat portugisisk husmanskost och
traditionell mat Man behöver aldrig vara hungrig snarare tvärtom
detta är en matupplevelse

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Paulo guiden är en klippa, rolig, trevlig, kunnig, trygg Fantastiska
vyer över hav och land

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Vältränade, artiga, snälla, framåt, underbara!

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Claudia är en mycket bra värd, pratar bra engelska och försöker
tillsmötegå alla dina önskningar hon har ett gott gäng bakom sig,
Paulo guide, stallpersonal, restaurangpersonal sin mamma
underbar,

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Tredje gången jag var där säger väl allt Älskar detta stället hela den
familjära atmosfären och alla människor som jobbar där
Familjerestaurangen stranden stallet boendet allt

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja Eftersom vi bara var två och vi hade varit där förut så improviserade
vi turerna varje dag vilket gjorde resan fantastiskt rolig och urmysig.
Dessa hästar och Paulo vilken vecka!



Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Eva Micski)
Avresedatum: 2017-07-16

 Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra Boendet är enkelt

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 (Krister Olsson)
Avresedatum: 20160410
Destination: Portugal, Alentejo  Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 2

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

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



Kundutvärdering (Susanne Ledin Eriksson)
Avresedatum: 20161002
Destination: Portugal, Alentejo  Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen?

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

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

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 (Camilla Johansson)
Avresedatum: 20160508
Destination: Portugal, Alentejo  Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

4, vi
som
hade
bokat
ihop.

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Bra Rätt dålig bil, men han var inte ordinarie.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar? Bra Ser finare ut på bild, men ok.

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra Helt suverän mat och dryck!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra Makalöst bra ridning!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra Utmärkt bra och välskötta!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Kändes som att de verkligen uppkattade att vi
var där!

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Enda som var dåligt var vädret och det kan man
inte påverka. Men vi skrattade en hel del som vi
förmodligen inte skulle gjort annars.

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



2015-08-26 Kundutvärdering Sonia Rosén

http://startup232.customers8.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=60646&abc=015066083090069&personID=60646&bookid=310496&tlz=010067… 1/2

Kundutvärdering (Sonia Rosén)
Avresedatum: 2015-03-28
Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi borde förbättra i
informationsmaterialet?

Hur många deltagare var ni i
gruppen? 9

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

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?

Bra
Bör uppdateras lite, fanns hjälmar och låna
även om det är bra och ta med egen och alla
hästar hade sadelväskor och lägga sina saker i.

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



2015-08-26 Kundutvärdering Sonia Rosén
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kontaktuppgifter lämnas ut om
någon vill kontakta mig om hur
resan var:

Nej



2015-08-26 Kundutvärdering Ingela Grönvall
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Kundutvärdering (Ingela Grönvall)
Avresedatum: 2015-05-30
Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Mycket bra

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar? Bra Allt fanns i lägenheten , kanske

lite slitet badrum men helt OK.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Mycket bra

God mat och rejäla portioner i
restaurangen. Fantastiska
picknicluncher, bästa jag har
upplevt på ridresa.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen? Mycket bra Vackert landskap för långritter

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna? Mycket bra Jämn kvalitet på hästarna ,

välskötta och trevliga.

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra
Kändes familjärt med mamman i
restaurangen och resten av
familjen på gården .

Vad är ditt allmänna intryck av
resan? Mycket bra Bra hästar, fin natur och god mat.

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 Ja



2015-08-26 Kundutvärdering Ingela Grönvall
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resan var:

Finns det något vi borde
förbättra i
informationsmaterialet?

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

9 st , alla vi känner
varandra hemifrån och
har rest tillsammans
tidigare.



2015-08-26 Kundutvärdering Gun Britt Thune
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Kundutvärdering (Gun Britt Thune)
Avresedatum: 2015-05-30
Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra

Alla rummen hade altan som vette mot de stora
hästhagarna, och i horisonten såg man Atlanten. Byte av
sänglinne samt handdukar 3 ggr under veckan. Vi fick
även badhanddukar att ta med till stranden, samt skjuts
till stranden när vi ville. Servicen var TOPPEN

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

God frukost ost, skinka, ägg om vi ville det. Färskt bröd
och alltid nybakad kaka. Lunchen bestod av varm mat
och variationsrik. Färsk frukt som dessert på luncherna.
Middagarna var också bra med 3 rätter.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Vår ridguide hade ett mycket bra säkerhetstänk. Likså
den följebil som såg till att alla bilar skulle sänka
hastigheten när vi red över en stor bro samt i en rondell,
der var häftigt. Hästarna helt lugna, fantastiska hästar.
Bra galopper på sandvägarna. Vi fick se det bästa av
kusten, bergen och landsbygden med små vita byar vi red
igenom.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Vi var 9 st ridande i gruppen, ingen häst krånglade el. var
istadig. Vi fick berätta för Claudia vilket temperament på
häst vi önskade, jag tror att alla fick den typ av häst de
ville ha. Alla hästar uppvisade ett lugnt och tryggt sätt
gentemot varandra.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra Vi fick alla våra önskningar tillgodosedda

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Jag kan verkligen rekommendera denna resa. Toppen
hästar, god mat och mycket skratt.

Vad tyckte du om
informationsmaterialet
från HorseXplore?

Bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra



2015-08-26 Kundutvärdering Gun Britt Thune
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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?

Hur många deltagare
var ni i gruppen?

Vi var 9
st
ridvänner
från
Gävle.
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Kundutvärdering (Ewa Skoglund Andersson)
Avresedatum: 2015-05-09
Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Bra

Lite trötta värdar , men det fick sin förklaring Vi fick
fantastisk bra kontakt. CLAUDIA gravid i sista
månaden...

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Bra Mycket enkelt men ok. Vi sov bara och duschade bara
där.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Mycket gott, varierad, riklig och närproducerat och
fräscht. Trevligt med sällskap av värdparet och ibland
guiden vid bordet till middagen Generöst och trevligt.
Frukt varmt bröd färskpressad juice kaka ost skinka m.m
till frukost varierad varmrätt kött fisk skaldjur sallad ost
oliver m m till kvällsmat och en picknick lunch till
bords i vackert vald omgivning med många godsaker i
riklig mängd och lite gott till efterrätt. Skön filt att vila
lite för de som ville Superba!

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Varierad och säker ock kontrollerad ridning anpassad
efter terrängen. Många långa fina trav och
galoppsträckor sköna skritt pass med vidunderlig natur.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Välutbildade och mycket välmående hästar. Hästarna
och alla djur behandlades med största respekt och
värme, kunskap och kärlek.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Alla gjorde allt för att vi skulle trivas och ha det på allra
bästa sätt. Omtänksamma och fina på alla sätt med en
Superbra guide som var lugn trygg tydlig hänsynsfull
och som svarade på alla frågor och visade stort intresse
för djur natur och oss gäster Bästa man kan önska sig.
En riktig hästmänniskaz!

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Smidigt att komma till ridcenyret Fantastiskt fina och
trygga hästar Spännande och omväxlande Bra tempo
hela dygnet i allt som ingick i konceptet

Vad tyckte du om
informationsmaterialet
från HorseXplore?

Mycket
bra

Fick det som behövdes för en bra resa Uppskattar att
man kan ringa er för att bli säker på något man undrar
över....
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Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Jag åker gärna med er. Det är en garant för god
hästhållning och bra organisation Vår guide Paulo åker
på Ridresan med er och menar att ni är bäst!!! Han bara
kopplar av och njuter. Det är väl ett gott betyg!

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?

Vet ej.
Det har
blivit mer
informativ
med alla
olika
alternativ
på nätet

Hur många deltagare
var ni i gruppen? 6 personet
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Kundutvärdering (Anna Sofia Asp)
Avresedatum: 2015-03-28
Destination: Portugal, Alentejo - Atlantkusten långritt

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi borde förbättra i
informationsmaterialet?

Hur många deltagare var ni i
gruppen? 9

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar? Bra Kallt på golvet. Det fanns dock ett extra

element så värmen i sovrummet blev helt ok.

Hur var maten som ingick i resans
pris? Bra

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra Fantastiska ridvägar och långa galopper.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hästarna var helt fantastiska. De var mycket
säkra, blev inte rädda för något. De var
välridna och väl omhändertagna.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Servicen var mycket bra. Claudia med familj
& personal gjorde allt för att ta hand om oss.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

En mycket bra resa som vi verkligen kan
rekommendera. Naturen, hästarna, ridvägarna,
långa galopper och servicen allt var prickfritt.

Vad tyckte du om
informationsmaterialet från
HorseXplore?

Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore? Bra Vi hade inte så mycket kontakt med er men

den kontakt vi hade var bra.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan: Ja
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Jag godkänner att mina
kontaktuppgifter lämnas ut om
någon vill kontakta mig om hur
resan var:

Ja



Namn: Malin Mauritsen
Resa: Portugal - Atlantkusten langritt
Datum: 26.4 - 3.5 2014

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Enda var en missuppfattning om upphämtningstid - det stod 17 i vara 
papper, chauffören hade  dock fatt veta att det var 16. Vi sag honom dock, sa det var inga problem. 
Liten  kommunikationsmiss nagonstans.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Trots att det blev en liten dubbelbokning och vi fick bo pa B&B 2 nätter innan 
vi kunde flytta in i  lägenheterna vid centret, var allt verkligen TOPP

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Fantastiskt! Vi behövde verkligen inte ga hungriga :)

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Omväxlande, roligt och tryggt. Högt säkerhetstänk (tex följebil da vi 
skulle över en stor  vältrafikerad bro samt genom en stor rondell) och guiden är lugn, trygg och har 
full koll utan att  bli trakig.

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Väl omhändertagna och alla blev nöjda med matchningen

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Alla väldigt vänliga och hjärtliga!

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Fantastiskt!!!! Detta var min andra resa, första 2010 till Barcelona. 
Den var suverän, denna var dock  straet vassare.

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

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: Tog först lite tid att fa feedback om datumen 
kunde passa. Sen strulade det lite eftersom det var  en dubbelbokning och vi redan bokat flyg, men 
sant kan ju hända - det löste sig ju till det bästa i  alla fall. Första dagen red vi med en större grupp, 
sen red vi tva dagar bara vi fyra, sen slöt det  upp en till person inför langhelgen. Funkade bra.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 4-11

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: Eva Thotild
Resa: Alentejo långritt
Datum: 20140315-20140322

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Trevligt rum med ett litet kök. Även om man inte behövde utnyttja det är det 
alltid bra att kunna ta en kopp te eller snabbkaffe. Som varnats för var det lite kallt i rummet pga 
årstiden, men det fanns ett element som värmde bra på kvällen. 

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Fantastisk för min del som avstår från kött men äter fisk. Portugal är ett land 
med fantastisk mat och här levde de verkligen upp till förväntningarna vad gäller vällagat, fräscht 
och välsmakande. Både till picnic och middag. Frukosten mer riklig än man är van vid söderut. Det 
svåra var att inte äta för mycket.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Trygga hästar vad gäller trafiken. De kändes helt orädda även om man 
ibland red på trafikerade vägar.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Ledaren för ridningen, tyvärr har jag just nu glömt namnet, var 
mycket omtänksam och såg till att allt fungerade under turerna. Kollade oss och försäkrade sig om 
att vi hade det bra. Luisa som skötte utfodringen var också angelägen om att vi alla fick vad vi ville 
ha under måltiderna. Hjälpte till med hästarna och vi blev bortskämda. Claudia gjorde också vad 
hon kunde för att vi skulle få "rätt" häst och tillgodose om vi hade speciella önskemål.. Likaledes 
gäller servicen i restaurangen. Någon önskade sallad till frukost och en stor tallrik serverades varje 
morgon. Dessutom var restaurangen öppen för våra önskemål vilken tid vi ville ha middag.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Detta var min 7de resa. Alla har varit bra men denna var i flera 
avseenden den bästa. Underbar och varierande natur vi red igenom. Mycket ridning. Det fanns inte 
tid över för något annat men det var ju ridningen vi var där för.

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Det borde framkomma att priset för 
taxiresa till och från flygplatsen gällde om Claudia ordnar resan med sina kontakter. Vi fick 
uppfattningen att priset gällde vilken taxi som helst och att man var hänvisad till de transferturer 
som angavs i katalogen. Detta stämde ju inte och vi fick betala en dyr resa från flygplatsen. Vi 
anlände tidigt ville inte vänta på transfer till kl 17. Det visade sig att Claudia hade kunnat ordna 
resa tidigare. Vi hade mejlkontakt men det blev en del missförstånd. Fick dock resan tillbaka till 
Lissabon genom Claudia.



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



Namn: Ellinor Ludvigsson
Resa: Alentejo Långritt
Datum: 14--21 september 2013

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Som förväntat bra

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: bra
Kommentar maten: -Lokal, god, traditionell portugisisk mat

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: - Lagom mycket och bra tempo, omväxlande natur

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Starka, fina, välskötta och väldigt coola och trevliga hästar

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Dom är proffs sedan länge och vet vad dom gör. Det märktes.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Bra och säkert, hög kvalité på allt

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

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

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 3

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Ja, jag åker regelbundet med er

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



Namn: Katinka Lovén
Resa: Alentejo - långritt
Datum: 14/9-21/9 2013

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: Väl framme fick rundvisning på gården och fantastisk middag. Dock strul 
på flygplatsen med att hitta den som skulle hämta oss. 

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: Fin lägenhet med fantastisk uteplats och utsikt men sängen hård och med 
kännbara fjädrar!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: Fantastisk mat, verklig genuin portugisisk husmanskost. Kanonfina luncher, 
mycket mat och varm mat! Kakorna var i en klass för sig!

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Mycket bra ridning. Varierat tempo och varierad natur. Längsta 
galloperna i mitt liv!

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: Välskötta hästar med mycket god kondition. Inget flås överhuvudtaget! 

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: Mycket bra. God service och de var tillmötesgående för våra 
behov, myggmedel mm.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: Superlativen räcker inte!

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: Beskrivningen gör inte resan riktigt 
rättvisa. Var man blir mött på flygplatsen kan justeras. Efter samtal med farmen skulle jag gå till gul 
meetingpoint. Ingen skylt med gårdens namn.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: Bra service när man har frågor. Hade önskat 
information om den grupp som åker, antal, vilka länder mm.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 3

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: Välorganiserat och fina resmål.

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



Namn: Eva Stjerndahl
Resa: Alentejo långritt
Datum: 130511

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: En välkomst drink och dom visade oss runt

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Boendet var bra och rent med allt man behöver, kyl mm. Men det var tyvärr 
ganska kallt på rummet och det fanns inget element

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Mycket god och varje middag fick man underbara efterrätter. Picknick i 
gröngräset för lunch var också mycket god

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Väldigt fina Lusitonas hästar och härliga galopper på stränderna och på 
fina sandväger

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Jag har gjort 13 utomlandsdresor för hästridning och det här var en 
av dom bättre. Så trevliga guider och vänligt bemötande. 

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket 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: -Skulle önska lite mer info om resan och gärna 
om man pratar med Er säga något om stället. Det är sällan man får rekommenderat någon resa

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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