
Namn: Grete Hilland
Resa: Ridsafari i Masailand, Kenya
Datum: 3.-13. desember 2013

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 2

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja



Ditt namn: Robin 
Resans namn i katalog eller på hemsida: Kenya – Ridsafari
Datum för resan: 7/10 2011

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket bra
Eventuell kommentar: Jeep från hotellet till flygplatsen där vi mötte gruppen. 

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Mycket bra
Eventuell kommentar: Mysiga små tält, sov väldigt bra alla nätterna. Vattnet man duschar i är upphettat 
flodvatten så det är lite grumligt men det bidrar bara till charmen. Inga mygg alls

3. Hur var maten som ingick i resans pris? Bra 
Eventuell kommentar: Bra mat som man blev mätt på. Men för priset på resan hade man förväntat sig ännu 
bättre. 

4. Vad tyckte du om kvaliteten på ridningen? Mycket bra 
Eventuell kommentar: Fantastiskt landskap. Många långa galopper, hästarna har inga problem att gallopera 
jämte varandra. Väldigt mycket djur, men hästarna var helt orädda. 10meter från 2 lejon, perfekt tillfälle att 
äta lite gräs! Ville man hoppa mycket fick man göra det. Inget travande, bara gång och gallopp.  

5. Vad tyckte du om kvaliteten på hästarna? Mycket bra
Eventuell kommentar: Väldigt mjuka och lättridna. Hyfsat snabba och uthålliga. Väldigt harmoniska i 
gruppen. 

6. Hur blev du omhändertagen? Mycket bra
Eventuell kommentar: Fantastiska guider. Väldigt serviceminded och offrade sig för att ge oss den bästa 
upplevelsen. Bra koll på säkerheten men lät folk ha kul och var väldigt avslappnade. 

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket bra
Eventuell kommentar: Häftigaste jag har gjort, har ni tid och råd så gör resan! 

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Mycket bra
Säger det mesta. Minikikare behövs inte, går inte att använda på hästrygg och i bil kan man ha en modell 
större. 12Volt adapter behövs inte, de har 230V uttag i bilarna. En heldag i Nairobi för att sova ut, vänja sig 
vid höghöjden innan ridningen är lämpligt. 

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor? Mycket bra
Eventuell kommentar: 

10. Hur många deltagare var ni i gruppen? 12, 11 som red, 1 som inte red. 

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen? Ja

12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan. Ja


