
Namn: Ann-charlotte Saadieh
Ankomstdatum: 2022-11-05
Resa: Sydafrika, Entabeni - Big Five lyxsafari

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?   Mycket

bra

Vi blev hämtade på �ygplatsen och sedan väl mottagna på lodgen av Cecil som
anordnade safarin. Vi var tyvärr sena från �yget vilket gjorde att det blev aningen
forcerat att hinna med jeep ut på safari (vilket ifs var roligt) - hade varit önskvärt
med lite mer information om kommande vecka vid ankomst och vad vi kunde
förvänta oss, kanske lite frågestund, ingen stor grej dock.

Hur var boendet jämfört
med dina förväntningar?   Mycket

bra

Fina lodger och resten var mysiga tältläger. Gillade det andra bäst, öppet och �nt
med fantastisk utsikt över stäpplandskap där vilda djur gick och betade. Extra
bra att det fanns riktig toalett i tältlägret!

Hur var maten som
ingick i resans pris?   Mycket

bra Maten var hemlagad av vår kock Zimba med crew, en varierad meny.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

  Mycket
bra

Vi red i varierad terräng, ingen dag var den andra lik. Då och då med långa,
härliga galopper på sandvägar.

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?   Mycket

bra Min häst var väldigt trevlig och pigg.

Hur blev du
omhändertagen?

  Mycket
bra

Mycket bra, vår guide Deon var lugn, trygg och mycket kunnig.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?   Mycket

bra

Väldigt bra. Vi hade tur och kom väldigt nära noshörningar, lejon, skiraffer, zebror
och gnuer. Landskapet vi red igenom var mycket varierat vilket gjorde att det var
extra spännande.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

  Mycket
bra Stämde överens med resan.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

 
Mycket
bra Superbra - som alltid.

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?   Ja Absolut, �nns inga roligare resor.

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras
på hemsidan:

  Ja  

       



Namn: Annika Frendberg
Ankomstdatum: 2022-11-05
Resa: Sydafrika, Entabeni - Big Five lyxsafari

Fråga Svar Kommentar

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 Gott och vällagad mat rakt igenom.

Vad tyckte du om kvalitén på ridningen?   Mycket
bra

Omväxlande ridning där vi kom nära djuren. Många härliga
galopper!

Vad tyckte du om kvalitén på hästarna?   Mycket
bra

Trygga och framåt hästar! Jag blev jätteförtjust i min pålle
som tidigare tävlat i distans.

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra

 

Vad är ditt allmänna intryck av resan?   Mycket
bra Underbar resa! Det var vår grupp, djuren och naturen.

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 fortsätter åka (snart uppe i 30 resor).

Jag godkänner att mina synpunkter
publiceras på hemsidan:   Ja  

       


