
Kundutvärdering (Katarina Landmark
)
Avresedatum: 2019-06-29
Destination: Rumänien - Transylvanien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Denna resavar över förvänta. Jag hade inte funderat så mkt på resan
och ridningen. Hoppades att hästarna var ok, men de var fina. Trodde
övernattningarna skulle vara av det enkla slaget, men de gick över
förväntan. Service mellan boenden var toppklass och störst och varmast
minne är alla underbara som gjorde denna resa på otroligt minnesvärd.
Vill säga stort varmt tack till de som jobbade där och till den andra
deltagaren på resan !

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 (Ann-Katrin Sankell
)
Avresedatum: 2018-10-27

 Destination: Rumänien - Transylvanien stjärnritt
 

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? 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 (Jenny Åström)
Avresedatum: 2018-04-28

 Destination: Rumänien - Transylvanien stjärnritt
 

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?

Bra Vet inte, jag har inte tittat på den.

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore?

Bra Vet inte. Jag har inte varit i kontakt med dem. Det
var inte jag som beställde resan.

Skulle du vilja åka med HorseXplore
igen?

Ja Säkert

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Margaretha 
Edqvist)
Avresedatum: 2018-06-02

 Destination: Rumänien - Transylvanien 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

Fantastisk och ekologisk

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



2017-07-06 Kundutvärdering Maria Drangel
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Kundutvärdering (Maria Drangel)
Avresedatum: 2017-05-13
Destination: Rumänien - Karpatien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni i
gruppen?

6

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Jag missade att det var tidsskillnad och upptäckte det EXAKT när vi
senast skulle bli upphämtade. Jag var inte sist ändå och chauffören var
jättetrevlig och lät mig avsluta det jag hade påbörjat i lugn och ro.
Mycket trevligt och sedan fick jag 3 timmars intressant föreläsning (jag
ställde frågor så det var på mitt initiativ) om Rumäniens historia. (På
väg till boendet.) Mycket intressant och givande.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Boendet var klart över förväntningarna. Ett STORT rum (som jag
nyttjade som enkelrum) med skrivbord, rymlig garderob, fräsch egen
toalett och dusch. Underbart ljuvlig tvål, krämig och väldoftande. Härlig
utsikt över hästhagarna.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Kokerskan gjorde sig mycket besvär för att anpassa sig till allas
önskemål och hade kompletterande frågor ibland för att veta vad vi
kunde äta och inte. Jättegod, fräsch och nyttig mat. Omväxlande och
vackert presenterat. Lokalt odlade jordgubbar varje dag till frukost t.ex.
Flera goda ostar, handgjort nykärnat smör från granngården... Verkligen
toppengott!

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Jag var den klart svagaste ryttaren i gruppen och ledarna ansträngde sig
för att det skulle bli trevligt för alla. Jag fick bra hästar och allt stöd man
kan önska sig.

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Bra

Mina hästar var fantastiska, men några av de andras hästar kändes inte
helt lättridna. En häst halkade vid ett tillfälle i en lerig brant backe så att
den kanade utan kontroll på sidan, med benen i luften. Vi ledde hästarna
och det var tur att ingen träffades av hästen. Det var en del bockandes
också, men de andra medryttarna var mycket erfarna så det gick hyfsat.
Själv hade jag som sagt perfekta hästar.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Alla var bra, men bäst av alla var den lokala managern som hjälpte till
på alla tänkbara sätt, var otroligt positiv och energisk, verkligen en
inspirerande solstråle med massor av kunskap.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Fantastiskt vacker natur, bra program med en kulturdag , en natts
camping så att vi kom riktigt långt ut i ödemarken och lagom mycket
ridning.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra



2017-07-06 Kundutvärdering Maria Drangel
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Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra Det var lite joxigt med bokning av flyget (som jag fixade själv) men p g
a felaktiga tidtabeller och svåra flygförbindelser på passande tider var
det lite av en besvikelse att det var så besvärligt att boka flyget. Jag
fixade det själv men med tanke på hur svårt det var att hitta lämpligt
flyg på nedvägen hade det varit skönt med lite mer hjälp.

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja Det finns flera resor som lockar mycket, t.ex. Azorerna, Belize och
Namibia. Mycket möjligt att det blir någon mer resa nästa år.

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



20170424 Kundutvärdering Gunilla Hogedal
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Kundutvärdering (Gunilla Hogedal)
Avresedatum: 20160604
Destination: Rumänien  Transylvanien lĺngritt

Frĺga Svar Kommentarer

Hur mĺnga deltagare var ni i gruppen? 8

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 pĺ ridningen? Mycket
bra

Vad tyckte du om kvalitén pĺ hästarna? Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Vad tyckte du om informationen pĺ hemsidan? Mycket
bra

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore? Mycket
bra

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



20170424 Kundutvärdering Claes Björklund SjöbergSilfverling
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Kundutvärdering (Claes Björklund Sjöberg
Silfverling)
Avresedatum: 20161008
Destination: Rumänien  Transylvanien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra Mött på flygplatsen exakt då det var sagt.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar? Bra Bra sängar. Helt okej rum.

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra

Vällagad och riklig rumänsk mat. Till lunch
packade man smörgåsar på morgonen och tog
med i sadelväskan.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket
bra

Fantastiskt på alla sätt. 10/10. Tempot var
högt. Snarare 3 än 2 på svårighet.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Mycket
bra Fantastiskt fin form på hästarna.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra Resan är väldigt välorganiserad!

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra Längtar redan tillbaka!

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? 8



20170424 Kundutvärdering Karin Lidén
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Kundutvärdering (Karin Lidén)
Avresedatum: 20160820
Destination: Rumänien  Transylvanien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Våra guider och övrig personal var professionella, öppna och
väldigt trevliga. Vi kände oss välkomna och som en del gänget
från dag 1.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar? Bra

Boendena var fina och välskötta och det var roligt med
variation. Jag fick bra sängar hela veckan men någon i gruppen
fick tältsäng på ett ställe och sov inte så bra. Det blev tidiga
morgnar eftersom det saknades rullgardin på alla ställen.

Hur var maten som ingick
i resans pris?

Mycket
bra

Maten var god och varierad och tillagad med kärlek, kunde
inte ha varit bättre.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra Ridningen var rolig med många galopper.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?

Mycket
bra

Hästarna var fina och välskötta och verkade trivas med sitt
jobb.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Jag kunde inte ha fått ett bättre bemötande. Våra guider var
måna om att lära känna alla och se till att vi hade hästar som
passade oss och att vi mådde 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 Fick svar snabbt på mina frågor och god service.

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 8



20170424 Kundutvärdering Karin Lidén
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ni i gruppen?



20170424 Kundutvärdering Yvonne Vilén
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Kundutvärdering (Yvonne Vilén)
Avresedatum: 20160604
Destination: Rumänien  Transylvanien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Bra

Något förvirrat vid sök efter man med lapp vid
ankomsthall, kanske lättare om alla träffas i kafeterian
eftersom vi kommer vid olika tider. Mkt. bra
introdukton på ranchen.

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Mycket
bra

Utomordentligt sköna sängar och bra tempratur i
rummen.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Bra

Härligt med närproducerad mat. Sen kanske jag tycker
att den rumänska maten är lite stabbig mot vad jag är
van vid.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fantastisk ridning. Bästa guiden på mina 11 ridresor.
Duktig och supertrevlig, kunde inte vara bättre.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra Fantastiska hästar!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Bästa guiden som sagt var och härligt med dryck och
snacks efter dagens ridning. Skulle gärna vilja ha en
lokal hjälpguide som kan berätta om livet i Rumänien.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Otroligt vackert och fantastiskt bra landskap att rida i.
Lagom fartig ridning och jag kände mig trygg med
hästen och guiden.

Vad tyckte du om informationen
på hemsidan? Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore? Bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Alla resor med er har varit ypperligare, men denna var
kanske den bästa. Hög kvalité på hästar, personal och
ridning.

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



20170424 Kundutvärdering Yvonne Vilén
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Hur många deltagare var ni i
gruppen?

8



Kundutvärdering (Sture Tingström)
Avresedatum: 20161015
Destination: Rumänien  Karpatien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Mycket bra

Många frivilliga trevliga unga personalarb.
Hälsade alla välkomna och hjälpte till med all
service.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar? Mycket bra Mkt fina moderna rum med hög standard.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Mycket bra

Inga problem för min del med utmärkt god
vegetarisk mat och fri tillgång till gratis öl
och vin.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen? Mycket bra Otroligt fina vyer och varierande terräng med

långa galoppsträckor.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna? Mycket bra

Bra hästar i både skritt, trav och galopp.
Fanns tillräckligt många så att vi kunde få två
tre olika hästar under veckan.

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra Mkt god social gemenskap med både ryttare

och personal  fick hjälp med med det mesta.

Vad är ditt allmänna intryck
av resan? Mycket bra

Kanske enda undantaget var den långa bilresa
 3 +1.5 +2 tim) till Sighisoara och Viscri och
hem igen  under dag tre.

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan? Mycket bra Bra och utförlig.

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore? Mycket bra Mkt god info om hela resan.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Mkt bra och stort urval av ridresor samt god
information på eran hemsida. Övriga
deltagare ( jag var ende svensk) var
imponerade över detta stora utbud.

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?

7 st.+ en trevlig och
kunnig ledare samt
alltid en extra personal
med på turerna.



Kundutvärdering (Yvonne Vilén)
Avresedatum: 20160604
Destination: Rumänien  Transylvanien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Bra

Något förvirrat vid sök efter man med lapp vid
ankomsthall, kanske lättare om alla träffas i kafeterian
eftersom vi kommer vid olika tider. Mkt. bra
introdukton på ranchen.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Utomordentligt sköna sängar och bra tempratur i
rummen.

Hur var maten som ingick i
resans pris? Bra

Härligt med närproducerad mat. Sen kanske jag tycker
att den rumänska maten är lite stabbig mot vad jag är
van vid.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Fantastisk ridning. Bästa guiden på mina 11 ridresor.
Duktig och supertrevlig, kunde inte vara bättre.

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra Fantastiska hästar!

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Bästa guiden som sagt var och härligt med dryck och
snacks efter dagens ridning. Skulle gärna vilja ha en
lokal hjälpguide som kan berätta om livet i Rumänien.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Otroligt vackert och fantastiskt bra landskap att rida i.
Lagom fartig ridning och jag kände mig trygg med
hästen och guiden.

Vad tyckte du om informationen
på hemsidan? Bra

Hur upplevde du kontakten med
HorseXplore? Bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Alla resor med er har varit ypperligare, men denna var
kanske den bästa. Hög kvalité på hästar, personal och
ridning.

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? 8



2015-08-26 Kundutvärdering Pirkko Santakangas
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Kundutvärdering (Pirkko Santakangas)
Avresedatum: 2015-05-09
Destination: Rumänien - Karpatien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi borde förbättra i
informationsmaterialet?

hur transporten
från flyget till
ridstället
fungerar

Hur många deltagare var ni i
gruppen? 5

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Bra lite otydlig info vilken tid man bli

hämtat från flyget

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

fina ,starka hästar.Denna gången
ridningen ngt mera lazy än sist då det
var perfekt att rida Transylvania Trail!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna? Mycket bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra

Vad är ditt allmänna intryck av
resan? Mycket bra gillar stället strakt och tänker återvända

Vad tyckte du om
informationsmaterialet från
HorseXplore?

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

Ja
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Kundutvärdering (Sara Kiskola)
Avresedatum: 2015-07-25
Destination: Rumänien - Transylvanien långritt

Fråga Svar Kommentarer

Finns det något vi borde
förbättra i
informationsmaterialet?

Jag trodde, att euro
skulle vara ok, men ja
kan rekommendera att
ta lei med.

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

6 i början av veckan, 7 i
slutet av veckan.

Hur blev du mottagen vid
ankomsten? Mycket bra

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar? Mycket bra Jag var mycket glad, att boende i

varje byar var i lokala ägda

Hur var maten som ingick i
resans pris? Mycket bra Jag fick vegetariska maten, som

var mycket bra.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen? Mycket bra

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna? Mycket bra

det var kul att jag fick berätta
vilken typ av hästar jag tycker.
Och de hästarna var myclet
lämpligä för mig.

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 Det var vänlig.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina
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synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja

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

Ja


