Namn: Kristina Hjelte
Resa: Långritt i Taurusbergen, Turkiet
Datum: 4:oktober-11 oktober2008
1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Fantastiskt att få bo uppe i bergen hos underbart trevliga människor, härligt att sova på verandor
o vakna till imamens böner mellan bergen
3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Gillade verkligen den lokala maten o gästfriheten vedeldsbakat bröd på morgonen med getost o
färska fikon från träden, underbart
4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Det var en fantastisk ridning upp i bergen mellan byarna varierad ridning med fantastiska
vyer som tog andan ur en, Vår underbare vägvisare Abdullah tog flera små genvägar på mindre stigar ut i
landskapet o var väldigt lyhörd för att vi ville ha en genuin upplevelse av ett ursprungligt liv i bergen till häst...
5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Härliga hästar, stabila på foten, snabba, känsliga araber med temperament, det gillade
jag.Speciellt Ozan, som jag red var en stark häst som gav mig många härliga galopper o meditativa stunder i
skritten
6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Alldeles fantastiskt varmt o vänligt, alla gjorde verkligen allt o lite till för att göra
vistelsen till den förverkligade drömmen Vi fick möta äkta gästfrihet som värmde våra hjärtan.
7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmännt intryck: -För min del överträffade resan alla förväntningar jag hade(och de var många...) Det blev
ett förverkligande av en barndomsdröm
8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket
bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -Egentligen inte för egen del, men alla verkade inte ha
tänkt påatt det kan vara kallt i bergen på nätterna vid den här tiden...
9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?
Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Jag hade gärna fortsatt...hur länge som helst
Frågan är om det finns en resa som jag kan göra efter den här som ger samma berikande upplevelse, Gör det det???
10. Hur många deltagare var ni i gruppen?
Antal i gruppen: 3
11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Är långritten i bergen i Spanien något liknande så vill jag absolut
resa igen så snart som möjligt
12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja

