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Kundutvärdering (Cecilia Lundberg)
Avresedatum: 2017-03-19
Destination: Yogaretreat utanför Marbella

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid ankomsten? Mycket
bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Bra

Hur var maten som ingick i resans pris? Mycket
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?

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? 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
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Kundutvärdering (Pia Larsson)
Avresedatum: 2017-02-26
Destination: Yogaretreat utanför Marbella

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?
Varierade från bara jag till sex
sju personer. Mestadels var vi
fyra.

Vad är ditt allmänna intryck av resan? Mycket bra

Hur upplevde du kontakten med InShape Travel? Bra

Vad tyckte du om informationen på InShape
Travels hemsida? 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 Nej
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Kundutvärdering (Lena Kullstam)
Avresedatum: 2016-09-27
Destination: ALC bokning

Fråga Svar Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
bra

trevligt med välkomst drink, fick information och
rundvandring.

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Mycket
bra

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Mycket
bra

Fina sallader och fint upplagt. Positivt att de kunde
anpassa menyn efter mina allergier.

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

Mycket
bra

Bra yogalärare som anpassade passen efter gruppen.
Gav även personlig vägledning under passen.

Hur blev du omhändertagen? Mycket
bra

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

Det
varierade,
från ca 4-
10.

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Mycket
bra

Ett bra ställe att komma ner i varv på och få tid att
bara vara.

Hur upplevde du kontakten med
InShape Travel?

Mycket
bra

Enda negativa var att jag först fick besked om att
vänta med att boka flyg vilket visade sig att jag inte
hade behövt göra flera veckor senare. Vilket
påverkade flygpriset negativt.

Vad tyckte du om informationen
på InShape Travels hemsida? Bra Kunde vara lite mer detaljerad information.

Skulle du vilja åka med InShape
Travel igen? Ja

Har rest med InShape travel tidigare och varit nöjd
båda gångerna. De är också bra på att svara på frågor
om resmålen.

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

Nej


