
Kundutvärdering (Kristina Rheborg)
Avresedatum: 2019-09-06
Destination: Storbritannien, Dartmoor Crossing

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Faktiskt bättre än förväntat i alla avseenden! (Även fast jag redan
läst i tidigare utvärderingar att det var bättre än förväntat). Sköna
sängar och kuddar, god mat och fantastiska omgivningar!

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

Pigga, glada och starka hästar som efter en hel dagsritt var lika
pigga på hemfärden som på morgonen. Och det gällde varje dag!

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Otroligt gästvänliga, öppna och trevliga människor överallt!

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 (Sanna Lindahl)
Avresedatum: 2018-06-13

 Destination: Storbritannien - Dartmoor Långritt, kortvecka
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Phil och Mandy såg till att vi kände oss välkomna från första
stund, blev mycket väl omhändertagna!

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Lite lyhört, men så är det ju på värdshus från
fjortonhundratalet. God mat, bra stämning, trevlig personal
och mysiga omgivningar vägde upp väl.

Hur var maten som ingick
i resans pris?

Bra Väldigt brittiskt :)

Vad tyckte du om kvalitén
på ridningen?

Mycket
bra

Fantastisk ridning! Inget för nybörjare

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



Kundutvärdering (
Nygren & Lind Travel Agency 
Karin Uddfors)
Avresedatum: 2018-05-19

 Destination: Storbritannien, Dartmoor Crossing
 

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 Luncherna kunde varierats bättre!

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 Saknade information om hotellen, vilken standard de höll.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra



Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja Tack för ännu en härlig ridupplevelse! Dartmoor ritten har varit
fantastisk! Vilken natur! Underbart att se alla djuren på hedarna sida vid
sida i fullständig harmoni! Hästarna var super och ridningen kanonbra!
Phil och Mandy är väldigt duktiga att ta hand om gästerna och vi trivdes
toppen allihop! Bra att påpeka är ju att även om man rider i
westernsadlar så är det ju med träns med bett och hästarna är ju inte
tränade för reining. Detta är ju bara en detalj men bra att veta. Jag har
ju gjort flera resor med er och det som skiljer mest är boendet. Detta var
otroligt hög standard på boende och det är en stor fördel att få lite bättre
information att man bor på finare ställen så att man kan ta med sig
snyggare kläder till kvällsbruk. Bor man på en gård klär man sig ju
annorlunda till middag än om man bor på ett bättre hotell. Underbart att
få sova i sköna sängar varje natt! Kan verkligen varmt rekommendera
denna ritt till alla erfarna westernryttare som vill uppleva den unika
naturen och djurlivet på Dartmoorhedarna. Detta var en av de bästa
ridturer jag gjort! TACK!

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



2017-07-06 Kundutvärdering Jan-Olof Björkenstock
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Kundutvärdering (Jan-Olof Björkenstock)
Avresedatum: 2017-05-20
Destination: Storbritannien, Dartmoor Crossing

Fråga Svar Kommentarer

Hur många deltagare var ni i gruppen? 3

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra Några hotell var 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

Fantastiska hästar som kunde
skritta o trava bland stenar.

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

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


