Kundutvärdering (Terhi Kemppinen)
Avresedatum: 20161126
Destination: Indien, Rajasthan  Hästsafari i Rajasthan

Fråga

Svar

Kommentarer

Hur många deltagare var ni i
gruppen?

2 (på
onsdagen
kom det två
ryttare mera
med oss).

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra

Kanske någon skulle ha kunnat erklära om ridnigen
snabbare, men allt gick bra. Vi var ganska trötta efter
den långa resan.

Hur var boendet jämfört med
dina förväntningar?

Mycket bra

Vi levde som prinsessor i Rohet Garh, Luni Fortress
och Wilderness Camp. :)

Hur var maten som ingick i
resans pris?

Mycket bra

Vi älskade maten! Indisk mat är bäst!

Vad tyckte du om kvalitén på
ridningen?

Mycket bra

Tyvärr fick vi inte se bergen, för det hade regnad så
mycket. Men sådant händer. Terrängen var mycket
lättare än det vi är vana vid. Det var härligt att njuta
av solen och rida!

Vad tyckte du om kvalitén på
hästarna?

Mycket bra

Hästarna vae pigga och snälla. Utrustningen var
välskött och bra.

Hur blev du omhändertagen?

Mycket bra

Det var bara två av oss så guiden hade tid för oss.

Vad är ditt allmänna intryck
av resan?

Mycket bra

Vi älskade resan! Skulle göra det igen när som helst!

Vad tyckte du om
informationen på hemsidan?

Bra

Hur upplevde du kontakten
med HorseXplore?

Mycket bra

Skulle du vilja åka med
HorseXplore igen?

Ja

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan:

Ja

Jag godkänner att mina
kontaktuppgifter lämnas ut

Ja

Vi har redan börjat planera nästa resan till Rumänien
– dit ska vi ta fyra av våra vänner med också.

om någon vill kontakta mig
om hur resan var:

Namn: Eva Nilsson
Resa: Indien
Datum: 2012-11-24--2012-12-04
1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra
Kommentar mottagande: 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra
Kommentar boende: -Överträffade alla förväntningar!
3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra
Kommentar maten: -Mycket bra. Trodde dock att vatten ingick som måltidsdryck men det fick jag
betala extra för.
4. Vad tyckte du om kvaliten på ridningen?: mycket bra
Kommentar om ridningen: Omväxlande med landsbygd och små byar. Skritt och galopp, lite trav.
5. Vad tyckte du om kvaliten på hästarna?: mycket bra
Kommentar om hästarna: -Fantastiska hästar i utmärkt kondition.
6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra
Kommentar omhändertagande: -Kungligt!
7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra
Kommentar allmänt intryck: -Kunde knappast ha varit bättre, alla arrangemang klaffade perfekt.
Möjligen blev den sista utflyktsdagen till Agra lite väl lång, vi var trötta.
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: -Trevligt och sakligt.
10. Hur många deltagare var ni i gruppen?: 3
11. Skulle du vilja åka med Häst & Sport Resor igen?: ja
Kommentar om att åka med Häst & Sport Resor igen: -Detta var min andra resa mer er och jag är
supernöjd!
12. Jag godkänner att mina synpunkter publiceras på hemsidan: ja

