
Namn: Annika Almberger 
Ankomstdatum: 2022-07-02 
Resa: Serbien, Sumadija långritt 

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?   Mycket
bra

Maten stod på bordet. Vi �ck ett eget hus i de mest underbara
omgivningar.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?   Mycket

bra
De ställen vi bodde på var kanske inte 5 stjärniga men väldigt
bra. Vi blev alltid väl emottagna.

Hur var maten som ingick i resans pris?   Mycket
bra

Mums för Serbisk kost. 
Gebanitze�

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Bra Bra hästar för trailridning.

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Bra Se ovan

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra  

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Det var den varma veckan😅

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  

       



Namn: Michael Lindeman 
Ankomstdatum: 2022-05-21 
Resa: Serbien, Sumadija långritt 

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
Lokalt producerade råvaror, så därför ekologiskt av hög kvalitet. Alltid
hemlagat. Alltid �era rätter och enkelt även för vegetarian att äta mycket bra.

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?   Mycket

bra
Omväxlande beroende på de naturliga förutsättningarna. Tempot anpassat till
gruppens ridkunnande. Några tillfällen av asfalt när det saknas alternativ.

Vad tyckte du om kvalitén
på hästarna?   Bra

Tidigt på säsongen så ett par av hästarna kommer säkert att ha än mer att ge
senare. Alla hästar inte vana att till vardags gå tillsammans, så rangordningen i
�ocken ”under arbete”.

Hur blev du
omhändertagen?   Mycket

bra
Guiderna bryr sig alltid hela tiden om gästerna och umgås på ett naturligt vis
som del av gruppen. Inget vi och dom.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?   Mycket

bra
Underbara människor som är bokstavligen hjärtligt välkomnande och hela
tiden månar om gästerna på bästa sätt.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

  Bra Knapphändig och generell. Finns mycket mer arrangören kan bidra med både i
text o bild för att beskriva. Prata med Igor o Marina om detta är mitt förslag.

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 (Anna Mossberg)
Avresedatum: 2019-05-18

 Destination: Serbien, Sumadija 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

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen? Mycket bra

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna? Bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket bra

Hur upplevde du kontakten med HorseXplore? Bra

Skulle du vilja åka med HorseXplore igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: Ja



Kundutvärdering (Denise Madsen)
Avresedatum: 2018-08-04

 Destination: Serbien, Sumadija 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

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


