
Namn: Gun-Britt Thune
Resa: Turkiet Dalaman långritt
Datum: 26/5-2/6-12

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra
Kommentar mottagande: -En taxi chaufför stod och väntade med våra namn på en skylt, körde oss 
direkt till ranchen.

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra
Kommentar boende: -Stora trevliga rum, vi var 3 st i ett rum. Det gick även bra att dela dusch och 
toalett med de övriga gästerna. Det fanns 2 st duschrum med toalett.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Maten var väldigt god och riklig, mycket grönsaker. Maten vi åt på luncherna 
under ridturerna var turkiska specialiteter. Bl.a en lunch vid sidan av floden, stod en turkisk familj 
med uppdukat bord till oss mycket gott och trevligt, bra service.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Varierande ridning, häftiga galopper, långa travsträckor och en del 
klättrande. Duran var noga med att hästarna fick vila ca 2 tim. på luncherna och dricka vatten ur 
flodfåran samt beta gräs. 

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Lätthanterliga hästar, säkra på foten ej rädda för lastbilar el. saker som 
skramlar.

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Från första dagen till den sista fick vi njuta av familjens gästfrihet 
och omtanke.

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Otrolig upplevelse att se hur turkiska familjer lever upp i bergen och 
hur gästvänliga alla är. Inbjudna på te så fort vi har en stund över trots att de lever så enkelt. De var 
nyfikan på oss och vi på dem, tur att Duran kunde översätta turkiska till engelska. 

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

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

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 5 st

11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Har redan 2 st ridresor inbokade, ser fram 
mot nästa till Kroatien.

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



Namn: Ellinor Ludvigsson
Resa: Dalaman långritt
Datum: 1-8/10

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Tina hämtade mig vid flygplatsen. I ett flygplanslass med människor såg 
hon direkt vem ridtjejen var fast jag var helt "civilklädd". Hmmm..

2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Gården har jättefina rum. Städat och tipptopp precis överallt.

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: bra
Kommentar maten: -Tinas kokkonst är väll sådär. Men man blir mätt i alla fall :-) Ute på ritten har vi 
ibland ätit matsäck och ibland helt fantastisk lokal turkisk mat.

4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: -Det var bara jag och Duran som var ute och rekade en helt ny runda 
som när den är klar kommer att bli suverän

5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Alla är fina och väl hanterade och omskötta. Detta är den enda ritt jag 
varit på ( totalt ett tiotal) där hästarna även får ett rejält mål mat även mitt på dagen under ritten. 
Är van vid att hästarna tappar ganska mycket vikt på en sådan här ritt, dock inte här även om det 
var långa dagar i sadeln

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Mycket bra, väldigt varma och familjära människor som stortrivs 
med livet
 
7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -jättebra. Kan definitivt rekommenderas. Jättebra ställe också om man 
bara vill rida halvdagar och softa på stranden istället resten av tiden

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Hade bokat flyget lite annorlunda om 
informationen gått fram att de hellre sett att jag åkt hem på söndagen.

10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 1

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


