
Namn: Kristina Guidoni
Ankomstdatum: 2023-03-10
Resa: Sydafrika, Sunshine Coast - Beach & Safari Ride

Fråga Svar Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?   Mycket

bra  

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

  Bra Tälten var bra men lite små, svårt att få plats med sina väskor när
man var två personer i ett tält. De två strandhusen var jätte�na!

Hur var maten som ingick i resans
pris?   Mycket

bra

Varierande och goda middagar. Lunch var mackor som man tog
med i sadelväskan, men det var man informerad om enligt
programmet

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?   Mycket

bra Långa galopper på stranden och simning med hästarna, underbart!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?   Mycket

bra
Min häst var jätte�n och allihop var pigga och glada och i god
kondition

Hur blev du omhändertagen?   Mycket
bra Fantastisk service, och gästfrihet av sällan skådat slag!

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?   Mycket

bra De gjorde verkligen allt för att vi skulle få en �n upplevelse

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: Therese Persson
Ankomstdatum: 2023-02-10
Resa: Sydafrika, Sunshine Coast - Beach & Safari Ride

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  

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 (Katarina Palm)
Avresedatum: 2019-11-02
Destination: Sydafrika, Sunshine Coast - Beach & Safari Ride

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Spännande att bo i tält och med vacker utsikt och
fågelsång. Hade fint väder som säkert spelar roll.

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Bra Gott och vällagat.

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Härliga strandgalopper och fantastiskt spännande att
få rida bland vilda djur. Kul och omväxlande!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Trygga och uthålliga.

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 (Angela Tollefsen)
Avresedatum: 2018-11-17

 Destination: Sydafrika, Port Elisabeth - Beach Ride
 

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? 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 (Anna-Jeanette 
Larnelius Löw)
Avresedatum: 2018-01-20

 Destination: Sydafrika, Port Elisabeth - Beach Ride
 

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?

Mycket
bra

Bra om ni är tydliga med att det är just långdistans-hästar - de är ju lite
annorlunda mot vad vi är vana vid. Min Bear dock super!!

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

En drömresa. Jag skrev så här på tripadvisor (men kan inte se att det
publicerats): I liked it all. The sun, the sand, the powerful sea. The cosy
lodgings and the food, always served with a smile. The staff, the safari
trip, the swimming. Jono’s knowledge, stories and devotion to make us
happy. And above all; the long canters on the endless beaches with my
precious little horse Bear. A smart horse, nice and steady. Moreover,
fast and fun to be with . In short, a truly unforgettable experience.
2018-01-27 Anna Larnelius Löw, Lidingö, Sweden

Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Bra Lite knapphändig - hade ni länk till Beachcombers egen hemsida? Lägg
ind et annars



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 (Camilla Johansson)
Avresedatum: 2017-11-18

 Destination: Sydafrika, Port Elisabeth - Beach Ride
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Jono höll upp en skylt med Horsexplore så det var ingen tvekan alls.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Stämde bra med beskrivningen.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Varierade mellan fisk, fondue, grill, hämtpizza och husmanskost.
Perfekt!

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Så bra att man trodde att man drömde.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Helt underbara, snälla och som bara ville mer! Hästarna drev sig själva
så det var en lat semester på det sättet.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Familjär känsla hela tiden. Övrigt sällskap från Tyskland och Schweiz
hade mycket spännande att berätta så samtalsämnena tog aldrig slut.
Alla var bekväma med engelska.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Så bra att det inte går att beskriva. Lite trist för jag vet inte hur det blir
möjligt att toppa denna resa med någon annan!

Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Allt stämde utom innehållet i lunchen. Sista dagen talade jag om vad
som stod i beskrivningen och fick då veta att de brukade ha det men att
ledaren för en stor grupp med bara svenskar som var där ett par veckor
tidigare mycket bestämt talat om att sånt ville de inte ha. Så de ändrade
tills vi kom... Tyvärr. Men vi fick mackor, frukt och choklad så vi hade det
bra. Men det hade varit roligt med det traditionella nötter, torkad frukt
och biltong.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Telefonsamtalet några dagar innan var väldigt trevligt.



Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja Detta var tredje gången och det har fungerat bra varje gång.

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Per Hedenmark)
Avresedatum: 2017-11-04

 Destination: Sydafrika, Port Elisabeth - Beach Ride
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

De var mycket vänliga och tillmötesgående och togs emot med ett drink-
och fruktbord med underbar panoramautsikt utöver Indiska oceanen inkl
frustande valar på nära håll!!! Dessutom var boendet och rummen
fantastiskt stilfullt och vackert!!!

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

De olika boenden var av varierande kvalitet men samtliga hade
havsutsikt!! Första och sista boendet var kanon!!

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Bra Mycket bra och rikligt gällande frukost och middagar. Dock var
fondyvarianten med grönsaker och olika sorters kött lite tidskrävande
och lite bökigt då det var många som skulle doppa sina grillspett
samtidigt. Det blev lite trångt runt grytan helt enkelt och alla var ju
jättehungriga.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Började lite försiktigt innan instruktören lärde känna oss och hur vi
bemästrade hästarna. När han väl kände förtroende för gruppen ökade
tempot och på slutet fick vi uppleva långa fartiga galopper i bredd längs
vattenbrynet! Dessutom var ju omgivningarna, de otroligt vackra
långsträckta breda öde sandstränderna helt fantastiskt vackra! Super
helt enkelt! Så häftigt! Totalt var ridningen den absolut bästa och
härligaste ridupplevelse jag gjort och då har jag ju upplevt en hel del
häftig ridning under åren!

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Framåt och trevliga kusar som var lite olika heta så det passade var och
en. PS Nu var vi ju generellt duktiga och trygga ryttare från en ridklubb.
Jag hade ju mest koll på min häst Blue som var väldigt trevlig, tuff och
framåt. Blue simmade dessutom otroligt bra - som en torped genom
vattnet! Jag kommer aldrig glömma dig Blue!! PS Tydligen hade Blue
tidigare stuckit med andra lite mer oerfarna ryttare som inte lyckades få
stopp på henne i galoppen.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Supertrevlig och personlig personal!!!!

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Ridningen - de fantastiska långa galopperna längs vattenbrynet vid
Indiska oceanens vildsinta rykande surfbränningar och de två
överfarterna där vi fick simma med hästarna för att komma vidare slår
det mesta!! En rid-och naturupplevelse som jag aldrig kommer att
glömma!!!!!!



Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Bra Kanske bra att infot på hemsidan var lite knapphändig och lite torftig så
man inte skruvade upp förväntningarna allt för mycket!

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra Man får stort sett den info man behöver. I o m att ni har så många resor
så är det ju lite svårt/omöjligt för er att löpande följa upp och uppdatera
era resor. T ex så händer det att de har ändrat på ridprogrammet och
dess innehåll efter det att ni varit där och testat och gjort upp om
programmet.

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja Ni är bäst!

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja
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Kundutvärdering (Eva Hasselbad)
Avresedatum: 20170303
Destination: Sydafrika, Port Elisabeth  Beach Ride

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni
i gruppen?

7 pers varav 6 ridande eftersom en
tjej ramlade av första ridturen och
bröt nyckelbenet så hon kunde inte
rida något mer. Men hon valde att
vara kvar så vi träffade henne till
frukostarna och middagarna på
kvällen. Hon var en van ryttare, vi
hade inte ens börjat trava, bara
skritt men hästen hoppade till . Det
var annars en trygg och säker häst
som min man sedan red hela
veckan.

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket bra

Toppen att bli hämtad på flygplatsen och bli
skjutsad tillbakan dit för avresan. Betyder
mycket när man anländer efter en så lång
resa.

Hur var boendet
jämfört med
dina
förväntningar?

Mycket bra Kul att få bo på lite olika ställen, alla mycket
trevliga

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket bra
Mycket frukt m.m fanns att tillgå hela tiden,
såväl som kaffe, te , öl . vin etc. Fint att allt
detta det ingick i resans pris

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket bra

Härliga hästar, lugna trygga men ändå med
bra motor. Ingen gjorde något dumt. Inget
bråk mellan hästarna Vi fick rida så mycket
det bara gick, ut redan på
ankomsteftermiddagen samt en tidig
morgontur avresedagen. Det var inslag av
spännande ridning, att simma med hästar är
inte vad man normalt sysslar med, även att
rida barbacka. sådana mer spektakulära
inslag var frivilliga kanske man bör tillägga.
Underbara fantastiska dagsturer, med långa
och många galopper

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket bra se ovan

Hur blev du Mycket bra Jono var en mycket bra värd och guide
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omhändertagen?

Vad är ditt
allmänna
intryck av
resan?

Mycket bra

Resan var en helt fantastisk upplevelse, jag
är så tacksam och glad att jag fått uppleva
detta! Och tack vare Jono lärde jag mig en
hel del om Sydafrika och dess historia samt
mycket naturkunskap

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
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Kundutvärdering (Lina Fjeldgård)
Avresedatum: 20161202
Destination: Sydafrika, Port Elisabeth  Beach Ride

Fråga Svar Kommentarer

Hur många
deltagare var ni
i gruppen?

8 (lite för
stor för min
smak då
jag gärna
hade velat
rida
snabbare
med mer
galopp).

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 mat varenda dag, man behöver inte oroa sig för att vara
hungrig! Bra blandning mellan traditionell, sydafrikansk mat och
andra typer av rätter. Alltid vällagat och hälsosamt!

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket bra

Mycket bra! Enda minuset är att gruppen var lite väl stor, fick höra
att det var den största gruppen hittils vilket medförde att ritten inte
var riktigt lika snabb som jag hade hoppats på. Men ändå mycket bra
och jag är jättenöjd. Fantastiska miljöer överallt, kändes som att man
ständigt medverkade i en film eller nåt. Helt otroligt!

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket bra
Fantastiska hästar! Är så fantastisk nöjd med min häst (Blue) som var
väldigt pigg och glad. Alla hästar var mycket välmående och hade
extremt bra kondition.

Hur blev du
omhändertagen? Mycket bra Väldigt bra, otroligt bra service från värdparet och man kände sig

ständigt uppassad! Kunde inte ha varit bättre faktiskt.

Vad är ditt
allmänna
intryck av
resan?

Mycket bra

Vad tyckte du
om
informationen
på hemsidan?

Bra Helt ok, skulle vilja ha mer information om hur bagaget
transporteras, att man har tillgång till sadelväskor under dagarna osv.
Har man varit på en ridresa tidigare kanske det är självklart men för
mig som åkte första gången på en sån här typ av resa så hade jag
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velat ha lite mer specifik information. Dock löste sig allt ändå på
plats men jag skulle ha känt mig något lugnare innan avfärd om jag
visste om allt sånt från början.

Hur upplevde
du kontakten
med
HorseXplore?

Bra Helt ok! Hade inte så mycket kontakt men då jag hade frågor fick jag
alltid svar.

Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Kanske

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: Sandra Thiang
Avresedatum: 2015-03-06
Destination: Sydafrika, Port Elisabeth - Sunshine coast trail

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid 
ankomsten?

Bra

Upphämtade på flygplatsen. 
Personen kanske kunde ha haft en 
skylt med våra namn eller ert namn
på med sig, men vi hittade 
varandra ändå.

Hur var boendet jämfört 
med dina förväntningar?

Mycket
bra

Boenderna var helt fantastiska! 
Smekmånads vackert på flera av 
platserna!

Hur var maten som ingick i 
resans pris?

Mycket
bra

Super gott och nyttigt! Över 
förväntan!

Vad tyckte du om kvalitén 
på ridningen?

Mycket
bra

Långa galopper och ingen svans i 
svans ridning. Fick uppleva mycket 
nytt och spännande på hästryggen. 
Badade med hästarna ett par 
gånger.

Vad tyckte du om kvalitén 
på hästarna?

Mycket
bra

Välskötta, trevliga och i extremt 
god kondition. Blev helt kär i min 
underbara häst där!

Hur blev du 
omhändertagen?

Mycket
bra

utomordentligt bra!

Vad är ditt allmänna intryck 
av resan?

Mycket
bra

Den bästa jag har varit på! Tredje 
på hästsportresor, femte totalt.

Vad tyckte du om 
informationsmaterialet från 
HorseXplore?

Mycket
bra

Bra!

Hur upplevde du kontakten 
med HorseXplore?

Bra
Mest min kompis som har varit i 
kontakt med er, men hon säger att 
det har funkat bra!

Skulle du vilja åka med 
HorseXplore igen?

Ja Har alltid varit nöjd

Jag godkänner att mina 
synpunkter publiceras på 
hemsidan:

Ja


