
Namn: Petra Loodberg
Ankomstdatum: 2023-04-20
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra

Så �nt välkomnande. Noggrann genomgång av alla faciliteter
och rutiner. Man kände sig såå välkommen!

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Enkelt, men rent och fräscht. Sköna sängar :)

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra

Enkel mat med mycket grönsaker. Jättegott. Härligt med lite
förrätt, huvudrätt och efterrätt.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra

Underbara hästar och duktiga tränare!

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

dags att uppdatera vem tränarna är. Det är två nya killar.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra  

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

  Ja Kikar redan på nästa resa!

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Lena Åström
Ankomstdatum: 2023-03-09
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra Bästa mottagandet!

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Toppen! Vi �ck en hel ”stuga” istället för bara de rum vi bokat..

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra Supergod!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Super! Bästa ridningen hitintills. Ridläraren Miguel tog hand om oss
på bästa sätt och lät oss pröva alla övningar vi önskat.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Underbara hästar! Välskötta och mycket utbildade.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

Bästa omhändertagandet.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra
Fantastisk resa, ville inte resa hem! Jag kommer de�nitivt åka
tillbaka.

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

  Mycket
bra

Bra information på webben.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?   Mycket

bra
Vi �ck all information som behövdes inför resan. Plus i kanten för
packlista och engelskalexikon.

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

  Nej De�nitivt!

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Bennie Zetterström
Ankomstdatum: 2023-03-02
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra

Personligt mötts och rundvisade. Ägarna kom också och
hälsade oss välkomna senare under vistelsen.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

En hel lägenhet/radhus

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra Allt var gott, rikligt och vällagat

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra

Fantastiska hästar och instruktörer

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra Hög kvalitet och anpassade hästar efter ryttaren

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

Saknade ingenting på denna resa.

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Kan inte se hur detta skulle bli bättre

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: Malin Alpen
Ankomstdatum: 2023-01-19
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra Vi blev otroligt väl mottagna!

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

  Mycket
bra

Över alla (högt ställda) förväntningar. Fantastiskt bra! Så �nt!

Hur var maten som ingick i
resans pris?   Mycket

bra Supergod! Så gott och vällagat och �nt presenterat!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Otroligt bra ridlärare. Helt suveräna! Fantastiskt ridhus.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra Fantastiska hästar! Helt otroliga.

Hur blev du omhändertagen?  
Mycket
bra

Vi blev så otroligt väl omhändertagna! Vi kände oss som privata gäster
på gården snarare än turister! Helt makalöst, av både ägarparet och
deras personal inkl ridlärare.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra Helt fantastisk!

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 Absolut!

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Anna Hellberg
Ankomstdatum: 2022-11-03
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra  

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Finaste och lyxigaste boendet av alla ridresor jag varit på. Skön
säng, rent, smakfull inredning.

Hur var maten som ingick i resans pris?   Bra Helt ok husmanskost. Maten var dock lite snålt tilltagen.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra  

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra

Otroligt �na Lusitanohästar. Så välskolade och trygga. Fick
testa passage och piaff för första gången.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra Personligt och en välkomnande atmosfär.

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 Garanterat! Alltid supernöjd.

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: So�a Katarina Isaksson 
Ankomstdatum: 2022-06-26 
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

  Mycket
bra  

Hur var boendet
jämfört med
dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Rent, ombonat, vackert, mysigt och avskilt om man önskade. Bekvämt och härligt in i
minsta detalj!

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

  Mycket
bra

Hemlagat, rustikt, äkta mat från Portugal med lokala råvaror. Gott om mat så man gick
aldrig hungrig. Jag njöt av varje måltid!

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Fantastiska hästar, så trygga och �na och välutbildade. Mycket kunnig och trevlig
instruktör som peppade och krävde och la utbildningen på varje individs nivå. Jag
utvecklades mycket på bara en vecka!

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

  Mycket
bra

Otroligt �na allihop, så lyhörda, känsliga, trygga och mysiga att hantera. Väldigt
imponerad!

Hur blev du
omhändertagen?  

Mycket
bra

Älskar såväl stället som personalen, hästarna och helheten. Så himla �nt skött, så �n
anläggning, god mat, kände alltid att jag kunde få hjälp eller ställa frågor om jag undrade
något. Bjussigt och välkomnande, hit vill jag komma tillbaka många gånger. Rita är en
riktig powerkvinna med värme och kärlek till sina hästar och gäster och personalen är
trevlig och snäll. Instruktörerna (jag red oftast för Joao men även en gång för André) var
så trevliga och proffsiga.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

  Mycket
bra

Jag rekommenderar Quinta Do Rol av hela mitt hjärta, det var svårt att åka hem… så
härligt och roligt och ridning på hög nivå! Älskar!

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: Terje Kristiansen 
Ankomstdatum: 2022-05-26 
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

  Mycket
bra Hjertevarm ankomst.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Helt eksemplarisk. Stedet var svært innbydende. Rommene lekre og rene og servicen var
utrolig bra.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

  Mycket
bra

Veldig bra mat. Kunne vært litt mer utvalg, men det var smaksrikt og godt det vi �kk
servert.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Fantastisk! Stedet er helt magisk �ott. Rolig og �n atmosfære, eksemplariske hester.
Svært dyktige trenere. Dette er et sted man har ønske om å komme tilbake til.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

  Mycket
bra

Svært høy kvalitet! Hestene her blir svært godt ivaretatt. De er sunne og �ne, og hestene
viser at de er svært fornøyde. Vi �kk hilse på hestene da de stod på boks, og også her er
de blide og kontaktsøkende. De er alle svært godt trent og velutdannede, og de har alle
sine styrker dersom man har noen spesielle ønsker.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra Svært godt.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

  Mycket
bra Veldig fornøyd

Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

  Mycket
bra Bra informasjon om stedet.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

     

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

  Ja Absolutt!

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Inez Malm 
Ankomstdatum: 2022-04-28 
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Bas, weekend 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra  

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Mycket

bra Bättre än vi hade trott.

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Bra  

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra Fina hästar och duktiga instruktörer. Vi var så nöjda så.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra  

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

Alla var så hjälpsamma och trevliga. Fixade transport när vi behövde
och brydde sig verkligen om att vi skulle vara nöjda.

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 Absolut. Har åkt med er redan 7-8 gånger.

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       



Namn: Eva Malmgren 
Ankomstdatum: 2021-11-14 
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra
Anlände efter normal middagstid men middag väntade på mig och mina
resekamrater och Rita kom och och hälsade oss välkomna.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?   Mycket

bra
Det var fjärde gången jag besökte detta ridcenter. Bodde i samma rum som
tidigare. Inte utan att man börjar känna sig väldigt hemmastadd.

Hur var maten som
ingick i resans pris?   Bra Portugisisk husmanskost och mycket grönsaker.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?   Mycket

bra

Väldigt hög nivå på ridningen. Bra koncept att man värmer upp hästen och
förbereder övningar med assisterande tränare (30 min) och sedan fortsätter till
huvudtränare. (30min). Väldigt bra övningar.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?   Mycket

bra
Väldigt �na hästar i olika åldrar och utbildningsnivå, men alla trevligta att rida.
Dessutom bytte man häst hela tiden.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra
Alla väldigt vänliga och �exibla till speciella önskemål. (som t ex att byta ridtid
för att hinna med att göra någon ut�ykt)

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?   Mycket

bra Detta var fjärde besöket.....och jag kan tänka mig ett femte!!!!!

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

  Bra Info om nya tränare innan resan hade kanske varit kul. Nu blev det istället en
positiv överraskning och upplevelse.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

  Mycket
bra

Alltid vänligt bemött trots att det blivit väldigt många ombokningar i dessa c-vid-
pandemi-tider.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja Tveklöst JAAA!

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Caren Bergström 
Ankomstdatum: 2021-11-14 
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra  

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?   Mycket

bra Har varit här 3 gånger före och boendet är verkligen toppen.

Hur var maten som ingick i
resans pris?   Bra  

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?   Mycket

bra

Bästa upplägget för att få ut så mycket som möjligt. Framridning för Joao
(alltid lika glad och positiv) och därefter intensivt för Ricardo. Man märker att
de har en plan för hela veckan.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?   Mycket

bra

Många nya hästar sedan sist, men återigen helt fantastiska. Lika givande att
rida de unga hästarna som de mer rutinerade. Det är mixen som gör det så
roligt och givande.

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 Trevlig att ses på plats:-)

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja  

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Ingela Grönvall 
Ankomstdatum: 2021-10-10 
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr bas, vecka 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?   Mycket

bra  

Hur var boendet jämfört
med dina
förväntningar?

  Mycket
bra Vi hade tillgång till ett helt hus i två våningar, vi har aldrig bott så bra någon gång.

Hur var maten som
ingick i resans pris?   Bra Maten stämde med beskrivningen ,portugisisk husmanskost , mycket grönsaker ,

�sk och kyckling, mycket nyttigt. Gårdens viner var mycket goda.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?   Mycket

bra

De bästa lektionerna jag haft på något resmål, att vara ensam på banan med
instruktörerna var fantastiskt bra. Alla instruktörer var mycket bra och engagerade
men extra plus i kanten till Ricardo som huvudtränare.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?   Mycket

bra
Det fanns hästar i olika åldrar och utbildningsnivåer men med de erfarna
instruktörerna så kändes det tryggt att prova en ny häst varje dag .

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra  

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?   Mycket

bra
Fantastiskt ställe att besöka , ridningen var toppen och poolområdet perfekt efter
ridpasset.

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 Kommer säkert att åka med HorseXplore igen och helt säkert till Lourinha igen .

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras
på hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Helena (Mimmi) Lundberg 
Ankomstdatum: 2021-08-15 
Resa: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

  Mycket
bra  

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

  Mycket
bra

Fint och frächt, det fanns dessutom ett litet gym i anslutning till poolen vilket var
mycket bra. Det fanns även en liten trädgård i anslutningen till rummen som man
kunde sitta i, vilket var trevligt.

Hur var maten som
ingick i resans pris?   Mycket

bra Gott och nyttigt

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

  Mycket
bra

Inget undgick instruktören Ricardo, han var mycket engagerad och hittade hela tiden
på nya utmaningar åt mig (......och jag är kräsen). Roliga och lärorika dagar. Ricardo
var också mycket bra med hästarna och hela teamet i stallet får toppbetyg av mig.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

  Mycket
bra Över förväntan! Hästarna var välmående och högt utbildade.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra

Missa inte att ta en massage! Mycket bra. 

Rita ägarinnan stämde hela tiden av med mig att allt var till belåtenhet. Jag kände
mig välkommen.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?   Mycket

bra  

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

  Dålig Dålig uppdatering kring instruktören, det var över ett år sedan den som står beskriven
på hemsidan slutade. Gör en ny presentation av Ricardo.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

  Bra  

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

  Ja Absolut!

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

  Ja  

       



2019-10-31 Kundutvärdering Charlotte Gröön

https://www.horsexplore.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=83749&abc=001065082090074&personID=83749&bookid=319725&tlz=0100670… 1/1

Kundutvärdering (Charlotte Gröön)
Avresedatum: 2019-10-20
Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Vi blev visade runt på gården och på
ridanläggningen och alla var så hjälpsamma.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Bra Fina rum men det blev lite kallt och fuktigt på natten.

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Bra God och vällagad mat

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fantastiskt välutbildae Lusitano och jag fick rida
olika hästar beroende på vad vi tränade på.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Väldigt fina hästar

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Både tränare och personal på gården var fantastiskt
hjälpsamma.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Det stämde bra och förväntningarna uppfylldes.

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



2019-10-31 Kundutvärdering Elisabeth Wisén

https://www.horsexplore.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=64979&abc=015070092089074&personID=64979&bookid=320244&tlz=0100640… 1/2

Kundutvärdering (Elisabeth Wisén)
Avresedatum: 2019-10-08
Destination: ALC bokning

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Bra Jag fick mitt rum på en gång, var hungrig och det ordnandes med
lunch. Jag kunde också lägga till extra ridpass på ankomstdagen utan
problem.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Rymliga, städade och mycket fint inredda rum.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Rustik/traditionell meny, god och vällagad.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Att få rida så välutbildade hästar för att själv som ryttare få chansen
att öva och repetera avancerade rörelser är fantastiskt!

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Inga hyss eller tokigheter. Motiverade och arbetsvilliga hästar trots
den höga omsättningen på ryttare.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Rita är en mycket engagerad värdinna som vill det bästa. Hon bjuder
på sig själv och är mån om att alla känner dig välkomna. Över
personal mycket trevlig och tillmötesgående. Ridinstruktörerna var
trevlig engagerade och inkännande.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Till och med vädret och övriga gästerna var toppen - kunde inte ha
varit bättre.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Stämde väl med min egen erfarenhet av stället.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra Snabbt och trevlig respons. Upplevde dock att jag be ombedd om
samma info flera gånger trots att jag besvarat frågorna om transfer
mm.

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja Känns tryggt!



2019-10-31 Kundutvärdering Elisabeth Wisén

https://www.horsexplore.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=64979&abc=015070092089074&personID=64979&bookid=320244&tlz=0100640… 2/2

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



2019-10-31 Kundutvärdering Charlotte Widell

https://www.horsexplore.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=68702&abc=015074082094065&personID=68702&bookid=320182&tlz=0100640… 1/1

Kundutvärdering (Charlotte Widell)
Avresedatum: 2019-09-22
Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr bas, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Vi fick ett trevligt och personligt mottagande av Rita Melo
Ribeiro, gårdens ägare. Samt information om våra kommande
dagar.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Vi fick en väldigt mysig och trevlig lägenhet. All var rent och
fräscht och gott om plats. Både gården och omgivningarna är
så vackra. Ett plus för saltvattenpoolen.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Det var en utmärkt, varierande och fantastiskt god Portugisisk
mat. Dessutom ett underbart gott vin.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Väldigt bra upplägg och kvalité på lektionerna med väldigt
engagerade, trevliga och härliga ridinstruktörer, Pedro och
Joao.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Mycket välridna och trevliga Lusitanos-hingstar. Dessutom
fantastiskt vackra!

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vi kände oss väldigt välkomna och alla var så glada och
trevliga. Alla på gården gav verkligen allt.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Vi är så nöjda och glada att vi reste just hit. Helhetsupplevelsen
är högsta betyg på precis allt. Topp!

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Bra och informativ.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Nej Ingen tvekan, vill absolut resa med er igen.

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras
på hemsidan:

Ja



2019-10-31 Kundutvärdering Katja Leander
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Kundutvärdering (Katja Leander)
Avresedatum: 2019-05-26
Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

rent, fräscht, snyggt och prydligt

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Bra traditionellt portugisiskt, så inget uppseendeväckande. Stort plus för
förrättsbordet med plockmat, supergott!

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

superduktiga tränare som orkade vara engagerade i varje elev trots
långa dagar. Undervisningen var anpassad till varje ekipage nivå så att
man fick ut det mesta av resan. Också ett stort plus att huvudtränaren
valde ut vem som skulle rida vilken häst och varför. att man dessutom
bytte häst några gånger var positivt, olika hästar är duktiga på olika
saker.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

helt underbara allihop! De flesta vältränade och erfarna, men även ett
par lite yngre som man kunde lära sig andra saker av. Men alla
vältränade och upp till sin uppgift.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

alla är vänliga och tillmötesgående, speciellt stort tack till Inez som
gjorde allt och lite till för att vi skulle ha det bra. Allt hände när det
skulle och det var ordning och reda.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

det var ren lycka från första sekund tills jag satte mig i bilen på väg till
flygplatsen

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

klar, tydlig och snabb kommunikation. Tack för bra tips när mitt
förstahandsalternativ var fullt!

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja absolut



2019-10-31 Kundutvärdering Katja Leander
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Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Eva Malmgren)
Avresedatum: 2019-04-28

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Tredje gången till samma ställe. Glada miner som välkomnar en.
Känns som att komma hem!

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Bra Bättre än tidigare. Mycket mer grönsaker!

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Svårt att tänka sig att det kan bli bättre!

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Över lag fantastiska hästar

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Med vänlighet och tillmötesgående....överallt!

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Har gjort ridresor minst 20 år tillbaka i tiden. Det är flera ställen jag
besökt fler än en gång. Detta är första gången jag åker till samma
ställe för 3e ggr. Och har bokat upp mig igen!

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Alltid tillmötesgående!

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja Definitivt. Så länge hälsan står bi och kroppen hänger med!

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Caren Bergström)
Avresedatum: 2019-04-28

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Var här för 3:dje året i rad.

Hur var maten som ingick i resans pris? Bra Har blivit bättre för varje år.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Ett väldigt bra koncept med två ridlärare och
individuell undervisning.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

De tar fram häst efter häst och alla håller lika
hög klass.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Bokade samma vecka nästa år medan jag
fortfarande var där!

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 Tack för att ni finns, så man kan få uppleva
detta.

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Grethe Lindquister
)
Avresedatum: 2019-05-05

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Meget elskverdig vert

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

Det beste jeg har hatt på mine
turer

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra

Meget godt skolert

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 (Beata Nilsson)
Avresedatum: 2019-04-18

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Bas, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Mottagandet var varmt och personligt! Alldeles underbara
människor!

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

Fina väl skolade hästar. Både Pedro och Goncalo var duktiga
lärare med en positiv attityd. Otrolig kundservice. De gör verkligen
allt för att man ska trivas och få ut det mesta av sin resa.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Ägaren Rita tar verkligen personligen hand om alla sina gäster.
Överträffade alla förväntningar!

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 (Eva Brundin)
Avresedatum: 2018-11-01

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Bas, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? 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 (Linda Boyle)
Avresedatum: 2018-10-04

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Allt var helt fantastiskt.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Sköna sängar. Stora lägenheter.

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Vällagad och nyttig mat.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Engagerade tränare. Fina hästar. Väluppfostrade
hästar. Fin miljö. Allt var bra.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hästarna klarar alla nivåer. Proffs som nybörjare.
20 st utbildade Lusitanos.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Kunde inte varit bättre.

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 (Camilla Liljedahl)
Avresedatum: 2018-09-27

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Vi hade bokat transfer och allt gick mycket smidigt!

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Mycket
bra

Finare i verkligheten än på bilderna. Svalt och skönt i
rummen. Fräscht och rent. Rymligt!

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Bra Ok, portugisisk. Enkel, inte fantastisk. Frukosten var bra,
med youghurt, musli, fruktsallad, färskpressad juice och
bröd.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Bra ridlärare som verkligen gav sig hän.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Varierande hästar som alla var fina.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Trevlig personal överallt.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan?

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 (Birgitta Almgren)
Avresedatum: 2018-09-13

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Välkomnande mottagning, fina rum, bra instruktioner.
Introduktion till ridningen redan vid ankomst.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Välstädade, bekväma rum. Gott om utrymme. Fina badrum,
trevligt kök. Fin uteplats. Många sällskapsutrymmen.

Hur var maten som
ingick i resans pris?

Mycket
bra

Fräsch mat, rikligt med färska grönsaker och frukt.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Långt över förväntningarna. Mycket fina, välutbildade hästar.
Ridlärare som läst på mina önskemål och planerade lektioner
efter detta. Kunde inte varit bättre.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Blandad typ av hästar. Unga/lite äldre. Mycket välutbildade.
Otroligt snälla att hantera/rida, lugna, harmoniska. Alltid lugnt i
stallet.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Personligt bemötande av all personal och ägare. Daglig
uppföljning av ägarna att vi var nöjda. Ridlärare som var
engagerad i mina målsättningar med ridningen.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Upplevelsen var en helhetsupplevelse med fantastisk ridning
med fint boende, bra mat, underbar miljö och engagerad
personal, tränare och ägare.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Att ridningen är fantastisk fanns, men upplevelsen med miljö
och bemötande är svår att förmedla på hemsidan, den måste
upplevas själv.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja Självklart vill jag tillbaka till Lourinhã.Det måste upplevas igen.

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras
på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Anita Nyman)
Avresedatum: 2018-04-29

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, 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?

Bra Bättre än förra året. Mer grönsaker nu.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

Fantastiskt att Pedro för anteckningar om alla ridpass. Var
bara att plocka upp tråden från förra årets ridning. Han är en
otroligt engagerad lärare.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Mycket
bra

Härligt med så många hästar med så god kvalité. Och så
verkar dom hålla också.

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 Bokar samma ställe nästa år igen!

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Krister Olsson)
Avresedatum: 2018-03-11

 Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, 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? 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



2017-08-01 Kundutvärdering Annika Frendberg
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Kundutvärdering (Annika Frendberg)
Avresedatum: 2017-07-16
Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var
ni i gruppen?

Vi var 5 vänner som reste
tillsammans och sedan var där
ytterligare 5 gäster. Det kanske
var i det mesta laget för
instruktörerna.

Hur blev du mottagen
vid ankomsten? Mycket bra Rita mötte upp och var väldigt

välkomnande.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar? Mycket bra

Mysiga rum och en stor, trivsam
matsal. Poolen och relaxdelen var
också toppenbra.

Hur var maten som
ingick i resans pris? Mycket bra

Supergod, traditionell portugisisk mat,
så som den ska vara. Nu blir det lite
diet.....

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen? Mycket bra

Fantastisk, både Pedro och Gonzalo
var mycket engagerade och
uppmuntrande tränare. De såg vad jag
behövde utveckla och så jobbade vi
med det.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Mycket bra

Många fina hästar med hög
utbildningsnivå och med en härligt
temperament, framåt med inte oroliga.

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra Det kan inte bli bättre, har redan

planerat för att åka tillbaka.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan? Mycket bra Har Quinta do Rol - abstinens.

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 Så klart!

Jag godkänner att mina Ja



2017-08-01 Kundutvärdering Annika Frendberg
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synpunkter publiceras på
hemsidan:

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

Ja



2017-07-18 Kundutvärdering Susanne Segeblad
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Kundutvärdering (Susanne Segeblad)
Avresedatum: 2017-07-02
Destination: Portugal, Lourinha - Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

De visste när vi skulle komma och tog emot med
middag fast vi var lite sena.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Hade eget hus med kök och vardagsrum och
uteplats, mer än vi behövde, men trevligt!

Hur var maten som ingick i resans
pris? Bra

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Privatlektioner med en instruktör per ryttare och en
eller max två ryttare i ridhuset samtidigt.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Fantastiska hästar! Vackra, välskötta och mycket
trevliga!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra Mycket väl och personligt bemötta av alla!

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Överträffade våra redan höga förväntningar! En
fantastisk anläggning som verkligen imponerar allt
ifrån första intrycket ner till de små detaljerna!

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Informationen var bra och korrekt. Vi formade höga
förväntningar och de infriades verkligen!

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Alltid bra och korrekt information! Snabba och
hjälpsamma även då det gäller väldigt specifika
frågor.

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen? Ja

Tycker att det ger en kvalitetsgaranti om att
anläggning och hästar håller hög nivå enligt våra
referenser.

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? 2



20170629 Kundutvärdering Kristina Eriksson
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Kundutvärdering (Kristina Eriksson)
Avresedatum: 20170514
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

Vi reste 2 stycken.
Några dagar under
veckan var vi 9
ryttare.

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

Mer än jag drömt om. Utmärkta
instruktörer som gjorde en plan för alla
ryttare. Väl pålästa om önskemål och
ridkunskaper.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna? Mycket bra Alla hästar var mycket väl utbildade, fint

och kärleksfullt omhändertagna.

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

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

Ja



20170629 Kundutvärdering Kristina Eriksson

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=65150&abc=015071084091067&personID=65150&bookid=314133&tlz=0100670810… 2/2



20170629 Kundutvärdering Ingrid Palmert

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=6819&abc=015074084087&bookid=314097&tlz=010067081094074092 1/2

Kundutvärdering (Ingrid Palmert)
Avresedatum: 20170430
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare
var ni i gruppen? Fem

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 Smaklöst, men så är ju maten i Portugal. Önskar mer grönsaker.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Fantastiska hästar, bra upplägg med två mycket bra instruktörer, där
Gonzalo tog första halvtimmen och sedan tog Pedro den andra.
Detta gjorde att alla hade privatlektioner hela tiden. De höll tiden
och hästarna var mycket välskötta. Vi hade varsin sadel hela tiden,
oavsett vilken häst vi red...mycket bra!

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Mycket
bra

Hög utbildningsnivå. Fick rida piaff, passage och byten på flera
hästar.

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 Har redan bokat samma ställe nästa år.

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



20170629 Kundutvärdering Ingrid Palmert
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Jag godkänner att
mina kontaktuppgifter
lämnas ut om någon
vill kontakta mig om
hur resan var:

Ja



20170629 Kundutvärdering Åsa Lindroth

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=70075&abc=014066085089070&personID=70075&bookid=313288&tlz=0100670860… 1/1

Kundutvärdering (Åsa Lindroth)
Avresedatum: 20170412
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

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? 4



20170629 Kundutvärdering Christina Gustafsson

http://startup312.web1.travelize.se/surveyreply.asp?surveyid=2&custid=60407&abc=015066081094068&personID=60407&bookid=313875&tlz=0100670860… 1/1

Kundutvärdering (Christina Gustafsson)
Avresedatum: 20170409
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 4

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

Fantastiska hästar och ridlärare. Dessutom
privat lektion 2 ggr om dan. Över all
förväntan

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

Hade fler hästar än det står på hemsidan.
Man får inte en flaska vin när man anländer
utan ett glas.

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 (Lena Johansson)
Avresedatum: 20160901
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen? 4

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Våra väskor kom inte fram men vi fick mycket bra
hjälp av hon som körde transfer för att åka runt och
köpa lite kläder så vi klarade oss. Stor eloge till henne.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra Fint och nyrenoverat. Härlig känsla i hela boendet.

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Roligt att de focuserar på den Portugisiska maten och
kunde berätta om den. Och att de var så bra på
vegmat.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

En mycket engagerar tränare. Pedro gick in för sin
uppgift att få oss upp på en högre nivå än vi trodde var
möjligt.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Jätte fina hästar, kul att få rida hingstar och att göra
det utan problem.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Husmor (som jag inte minns vad hon hette) var
mycket hjälpsam och så även med att se till att vi fick
våra väskor som kom bort.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra En totalupplevelse som vi gärna åker tillbaka till.

Vad tyckte du om informationen på
hemsidan? Bra

Allt stämmer som står på webben. Kul med många
bilder och film så man får en bild av stället och
hästarna.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra Som alltid får man snabba svar när man mailar.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Vi åker alltid med er när vi ska rida utomlands för vi
upplever att då är stället (hästar och boende)
kvalitetssäkrade.

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan: Ja

Jag godkänner att mina
kontaktuppgifter lämnas ut om

Ja



någon vill kontakta mig om hur
resan var:



Kundutvärdering (Ulrika Schroeder)
Avresedatum: 20160904
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen?
Vi var 3 som
åkte, 2ryttare
och en surfare...

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

Fantastiska Pedro! Jag fick med mig en
hel portfölj med verktyg att använda
hemma på min egen kuse!

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket bra Sååå bra! Paulo groomar och stalltomten
fixar. Man blir alldeles bortskämd.

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra Vänligare människor får man leta efter...
lyxigt och varmhjärtat.

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket bra Vill åka igen ... nästa år kanske?

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 (Kjersti Hoset)
Avresedatum: 20160721
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket bra Veldig hyggelige og serviceinnstilte eiere
og personale.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket bra Bedre enn forventet!

Hur var maten som
ingick i resans pris? Mycket bra God og sunn mat som var hjemmelaget.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket bra

Hestene var sunne, sterke og godt håndtert
og utdannet. Pedro, ridelærer var også
veldig serviceinnstilt, pedagogisk og
imøtekommende! God med hestene og
livslang erfaring. Høyt utdannet.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna? Mycket bra Se kommentar over! Flotte Lusitanoer!

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra

Vad är ditt allmänna
intryck av resan? Mycket bra

Anbefales! Flott sted med mange
muligheter! Kort vei til kysten, Lisboa,
Sintra. Tennisbane på stedet, muligheter for
surfing (kurs), yoga og massasje.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

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:

Ja

Hur många deltagare
var ni i gruppen?

Jeg reiste alene. Stedet er stort,
men få rom/hester. Det gjør
oppholdet mer personlig og man
får god kontakt med personalet
og andre deltagere.



Kundutvärdering (Kjell Malmqvist)
Avresedatum: 20160512
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen?

Vi åkte själva
och red
lektioner
själv

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket bra
Vi kom sent och fick ett fantastiskt
mottagande med bl.a. sen middag
serverad i lägenheten.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar? Mycket bra Om än lite kallt men de kan de inte

rå för ;)

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket bra Sjukt god hemlagad mat med lokala
råvaror

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen? 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:

Nej



Kundutvärdering (Karin Lundqvist)
Avresedatum: 20160417
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, vecka

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni
i gruppen?

Jag åkte med min man som inte
red. Samtidigt med oss deltog två
tyskor, som hade en egen
tysktalande ridilärare som koma
resande från Lissabon varje dag
Tre dagar under veckan deltog
ytterligare ett svenskt par, varav en
var medföljande.

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket bra Rita välkomnade oss varmt!

Hur var boendet
jämfört med
dina
förväntningar?

Mycket bra
Ljust och fräscht rum. Det fanns även
vardagsrum och kök i huset , som vi
delade.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket bra
Portugisisk husmanskost med färsk
fisk och mycket grönsaker. Gott och
hälsosamt. Fina viner från gården.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket bra

Efter två privatlektioner per dag i fem
dagar med Pedro, som mycket
engagerad lärare, har jag gjort synbara
framsteg. Vi fick ange vad vi ville öva
på i en liten enkät. Jag övade bl a piaff
o passage varje dag.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket bra

Hästarna är välskolade och lugna. De
som används i verksamheten behärskar
utan vidare piaff, passage piruetter,
galoppombyten mm. Rita inköpte en
superhäst när vi var där. den ska nu
inskolas i verksamheten.

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra

Hela teamet var mycket vänligt och
omhändertagande. En speciell eloge till
Pedro, vår ridlärare, och Carmo, vår
kokerska och till naturligtvis till Rita,
vår värdinna. Hela egendomen var
nyrenoverad och stallet o ridhuset



nybyggda. Toppen fräscht!

Vad är ditt
allmänna
intryck av
resan?

Mycket bra

Hela vistelsen andas kvalitet.
Anläggningen är ny och i toppskick!
Jag har en väldigt positiv känsla kvar
nu när jag kommit hem efter resan. Jag
ser framemot att få tillämpa vad jag
lärt mig när jag rider här hemma nästa
vecka. Det enda vi önskade var litet
bättre väder!

Vad tyckte du
om
informationen
på hemsidan?

Mycket bra Den gav en bra bild av anläggningen.

Hur upplevde
du kontakten
med
HorseXplore?

Mycket bra Det hela fungerade utan problem.

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja
Jag har rest med HorseXplore flera
gånger. Att stället finns med i
katalogen borgar för kvalitet.

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 Viikilä)
Avresedatum: 20160505
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Bas, weekend

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? 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? Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Bra

Vad tyckte du om informationen på hemsidan? 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: Ja



Kundutvärdering (Anki Andersson)
Avresedatum: 20161103
Destination: Portugal, Lourinha  Dressyr Intensiv, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra Alla var super trevliga

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra Mycket bättre än förväntningarna

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Bästa, fick lära oss mycket. Mycket rolig och
givande ridning.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Underbara, välridna. De valdes också ut till oss
efter vår förmåga och ridning på ett perfekt sätt.
Professionell ridlärare av högsta kvalité.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vi kunde inte blivit mer omhändertagna, som
familjemedlemmar

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra Måste åka tillbaka snart!!!!

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:

Ja

Hur många deltagare var ni i gruppen? 3


