
Kundutvärdering (Ulrika Ladstedt)
Avresedatum: 2017-03-09
Destination: Yoga & wellbeing i Alicante

Fråga Svar Kommentarer

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? Bra

Vad tyckte du om kvaliteten på kursen/träningen/behandlingarna? Mycket bra

Hur blev du omhändertagen? Mycket bra

Hur många deltagare var ni i gruppen? 6

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket bra

Hur upplevde du kontakten med InShape Travel? Mycket bra

Vad tyckte du om informationen på InShape Travels hemsida? Mycket bra

Skulle du vilja åka med InShape Travel igen? Ja

Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan Ja



Kundutvärdering (Gunilla Chartres)
Avresedatum: 20161006
Destination: Yoga & wellbeing i Alicante

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Mycket
bra Rent och ljust rum

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Mycket
bra Supergod vegetarisk mat. Frukostbuffén fantastisk

Vad tyckte du om kvaliteten på
kursen/träningen/behandlingarna?

Mycket
bra

Absolut de nästa ledare man kan ha. Hela tiden det lilla
extra och mycket kärlek. Perfekt yogaretreat

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra De fanns alltid på plats gör oss

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Full pott Kanske att transfer kunde bli lösta på annat
sätt. Det blev lite kostsamt. Men de gjorde ett bra jobbat
få ihop deltagarna ändå

Vad tyckte du om informationen
på InShape Travels hemsida?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med InShape
Travel igen? Ja Ringde några gånger och fick bra service

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan

Ja

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

10
tjejer



Kundutvärdering (Maria Alexandersson)
Avresedatum: 20161006
Destination: Yoga & wellbeing i Alicante

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Med öppna famnen, mycket varm
mottagning.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar? Bra

Bra om man varit informerad innan om att
vissa hotellrum saknade
uteplats/balkong/utsikt. Annars bra rum.

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
bra Enkel men mycket fräsch och god!

Vad tyckte du om kvaliteten på
kursen/träningen/behandlingarna?

Mycket
bra

Duktiga, mysiga ledare. Underbara
behandlingar.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Ledarnas fantastiska omtänksamhet och
vänlighet gjorde helhetsintrycket mycket
minnesvärt.

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket
bra

Otroligt fint och lugnt hotell och läge. Trevlig
och familjär personal.

Vad tyckte du om informationen på InShape
Travels hemsida?

Mycket
bra

Skulle du vilja åka med InShape Travel
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

Hur många deltagare var ni i gruppen? 10



Namn: Petra
Resa: Spanien Yoga & well-being i Alicante
Datum: 1/5 2014

1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: -Jess hade hjälpt till med transfer som fungerade och vid ankomsten till 
hotellet så blev jag överväldigad över deras mottagande och välkomnande, helt underbart!

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

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

4. Vad tyckte du om kvaliten på kursen/träningen/behandlingarna?: mycket bra
Kommentar kurs/träning/behandlingar: -

5. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -som innan Nikki o Jess är två helt underbara personer som
verkligen gör sitt bästa för att allt skall fungera och att alla skall må bra man känner sig mycket väl 
omhändertagen

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

7. Vad tyckte du om informationsmaterialet från InShape Travel?: mycket bra
Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?: -

8. Antal i gruppen: -14

9. Skulle du vilja åka med InShape Travel igen?: ja


