
Namn: Carin Sommehed 
Ankomstdatum: 2022-05-19 
Resa: Tyskland, Övre Rhendalen - Allround, weekend 

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?     Ingen mat ingick

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 (Annika Järkestig)
Avresedatum: 2019-08-08
Destination: Tyskland, Övre Rhendalen - Dressyr bas, weekend

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? 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



Kundutvärdering (Christina Olsson)
Avresedatum: 2018-10-25

 Destination: Tyskland, Övre Rhendalen - Allround, weekend
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen
vid ankomsten?

Mycket
bra

Vi blev hämtade på stationen och allt var väl förberett. Vi fick
direkt all information vi behövde. Mycket trevligt bemötande!

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Vi bodde superbra i egen stor och välutrustad lägenhet direkt på
anläggningen.

Vad tyckte du om
kvalitén på ridningen?

Mycket
bra

Ägarinnan Claudia var en duktig och mycket engagerad
instruktör!

Vad tyckte du om
kvalitén på hästarna?

Bra Vi red olika hästar, alla trevliga individer.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Tipp topp!

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Vi kommer nog åter!

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Mycket
bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra

Alltid fått snabba svar på frågor via mail och trevligt att vi blev
uppringda dagarna före resan och blev tillfrågad3 om vi hade
några funderingar och blev tillönskade trevlig resa!

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja Detta var min andra resa i år. Det kommer att bli fler:)

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Leena Toivonen)
Avresedatum: 2018-06-30

 Destination: Tyskland, Övre Rhendalen - Dressyr Intensiv, vecka
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Transfer bilen var på platsen precis som lovat. På centret Brigitte körde
oss runt med sin golf bilen. Hon åkte med oss också på supermarket.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Studio appartment var mycket mera som vi hade väntat. Snygg, stor och
personlig. Terassen var jätte fin. Den ända minus är, att det skulle ha
varit bekvämare att ha single bed. Men det vet vi på förhand.

Hur var maten
som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Vi hade ingen mat, men köket var bättre än vi väntade. Det är bra att ha
också no all inclusive platser på listan. Det är kanske billigare och man
får bättre välja sin tidtabeller.

Vad tyckte du
om kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Claudia pratade bra engelska och hon har bra humör. Öppen ridhus var
jätte bra, solen och regn var inte problem. Alla hästarna hade mycket
bra sadel osv. Det var också bra att vi kunde ta hästarna 10 min på
förhand att skritta som warming up.

Vad tyckte du
om kvalitén på
hästarna?

Mycket
bra

Hästarna var bra kvalitet. Det såg ut att alla hästarna var mycket bra
skötat. De var mycket nöjda och snälla att handlera.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Vi fick veckans tidtabellen på inkomst och alla lektioner började i tid. Alla
människor på stallet var mycket vänliga. Privat hästarnas ägarna var
också mycket vänliga och vi pratade mycket med dem också. Jag kan
tänka att det är inte rolig att ha all kind of strangers på stallet.

Vad är ditt
allmänna intryck
av resan?

Mycket
bra

Jag har varit i Tyskland två gånger tidigare. Det här platsen var absolut
den bästa.

Vad tyckte du
om
informationen på
hemsidan?

Bra Läsorna är kanske vanad med all inclusive. Det skulle vara bra att skriva
lite mera tips av t ex hur bra supermarket är. På bynet är det bra att ha
cash, credit korterna accepterades inte på alla plats. Restaurang Blume
var jätte bra.

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Mycket
bra



Skulle du vilja
åka med
HorseXplore
igen?

Ja Jag tycker mycket om dressyr platserna, men inte så mycket PRE-
hästar.

Jag godkänner
att mina
synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja



Kundutvärdering (Eva Helena 
Nordell)
Avresedatum: 2018-04-29

 Destination: Tyskland, Övre Rhendalen - Dressyr Intensiv, vecka
 

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du
mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Blev körd till och från tågstationen.

Hur var boendet
jämfört med dina
förväntningar?

Mycket
bra

Bodde i en lägenhet på 50 kvm. Fin terrass och bra utrustat kök.

Vad tyckte du om
kvalitén på
ridningen?

Mycket
bra

Privatlektioner med fokus på mina behov. Duktig instruktör med
känsla för att korrigera för att utveckla min ridning,

Vad tyckte du om
kvalitén på
hästarna?

Bra Jag red 3 olika hästar och den som jag red mest var välutbildad och
fin.

Hur blev du
omhändertagen?

Mycket
bra

Fick en guidad tur runt området för att hitta allt som jag behövde.

Vad är ditt allmänna
intryck av resan?

Mycket
bra

Trevligt ställe med mycket fokus på hästarnas välmående. Kunnig
personal och lagom service. Bra ställe för avkoppling varvat med
ridning. Nära till många intressanta ställen dit man kunde åka med
tåg.

Vad tyckte du om
informationen på
hemsidan?

Bra

Hur upplevde du
kontakten med
HorseXplore?

Bra

Skulle du vilja åka
med HorseXplore
igen?

Ja Jag har åkt med er sedan 1997, ett antal ggr.

Jag godkänner att
mina synpunkter
publiceras på
hemsidan:

Ja


