Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Fjellridning på Hjerkinn 3 dager
13.-16. august

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
X Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd
Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

X

Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?

X

Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

X

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
Veldig fin tur med flinke og hyggelige guider. Turen overgikk mine forventninger og anbefales på
det sterkeste.

INNKVARTERING
Veldig fornøyd
Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

x
x

Andre kommentarer på overnattingen og maten
Vi bodde i leilighet som var midt i blinken. Maten var veldig god. Enkel frokost og nydelig
hjemmelagd middag som var variert fra dag til dag.

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd
Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

x

x

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?

Andre kommentarer til reisen?

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?

X Ja absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)

X Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Hjerkinn Fjellstue - ridefere
13. – 16. august 2015

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?
Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?
Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
Veldig bra sted, godt drevet og hyggelige folk. Veldig fine turer og fine hester. Jeg kommer tilbake!

INNKVARTERING
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Andre kommentarer på overnattingen og maten
Vi bodde i en leilighet som var veldig fin og ren.
Maten var bra, men skulle ønske at frokosten var noe mer variert (mer frukt, flere typer juice).

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?

Andre kommentarer til reisen?

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
Ja absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)
Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Hjerkinn – Norge
20 – 23 juli 2015

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?
Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?
Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
Totalt var oppholdet og ridningen på Hjerkin veldig bra. Første dagen ble noe treg, men
dag 2 og dag 3 ble flotte.

INNKVARTERING
Veldig fornøyd

Fornøyd

Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Andre kommentarer på overnattingen og maten
Maten var flott presentert, god smak og rikt utvalg

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?
Er god fornøyd.

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?
Er god fornøyd.

Andre kommentarer til reisen?

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
Ja absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)
Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Islandshestsamling
13-15 setpember 2013

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?
Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?
Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
Ja over forventningene vi hadde. Jeg red sammen med min dotter, og hun var også
meget fornøyd.

INNKVARTERING
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Andre kommentarer på overnattingen og maten
Det var helt ok rom, vi sov gått. Maten var god gammeldags hjemlaget mat.

Veldig
misfornøyd

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?

Andre kommentarer til reisen?

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
Ja absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)
Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure og In The Saddle hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til In The Saddle / XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Hjerkinn – ukesopphold
12-18 august 2013

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

Generell tilbakemelding:

Nå er jeg tilbake fra min hjerkinntur. Det har vært et på alle måter vellykket opphold. Et engasjert og
vennlig vertskap, flinke guider, utmerkede hester og natur egnet for turer til hest, samt god mat, da.
Siden jeg er å regne som nybegynner, har oppholdet også gitt et godt læringsutbytte. Det planlegges nå
at min familie og en vennefamilie tar noen ridedager på Hjerkinn neste år.
Stallen var lys og rommelig med båser det var lett å arbeide i. Rommene for saler og annet utstyr, var
åpenbart satt opp etter prinsippet "a place for everything and everything in it's place". Salene var i
utmerket stand og jeg var vitne til at utstyret ble ettersett og vedlikeholdt. Nybegynnere fikk all
nødvendig hjelp til oppsaling og sjekk ble foretatt før utridning.

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Rideferie på Hjerkinn
22/-28/7-2013

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
x

Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd
Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?

x

Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?

x

Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

x

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?JA!!!!!!!!

INNKVARTERING
Veldig fornøyd
Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Fornøyd

Middels

x
x

Andre kommentarer på overnattingen og maten helt topp!!!

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd
Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

x

x

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?
Nei den var helt utmerket

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?
Den var også helt utmerket

Andre kommentarer til reisen?

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
xJa absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)

x Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Hjerkinn
15.07 -21.07 - 2013

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?
Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?
Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
Noe av det beste vi har vært med på i Norge med et vertskap som yter det maksimale for å
tilfredsstille gjestene. Flotte hester i god trim. Saler og utstyr korrekt tilpasset den enkelte hest.
Rent og ryddig og innbydende stall.

INNKVARTERING
Veldig fornøyd

Fornøyd

Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Andre kommentarer på overnattingen og maten

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?
Kan ikke se mangler korrekt og fyldig informasjon fra A til Å

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?

Andre kommentarer til reisen?
Vi følte denne gang som tidligere at vi blir tatt hånd om på den aller beste måte fra planlegging til
avslutning. Vi vil fortsette å benytte oss av tjenestene til XXL Adventure.

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
Ja absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)
Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Hjerkinn torsdag - søndag
12. – 15. juli 2012

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?
Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?
Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
Pga mulighet for inndeling i små grupper var turene varierte og morsomme. Flott fleksibilitet hos
ledere.

INNKVARTERING
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Andre kommentarer på overnattingen og maten
God mat, og rikelig med mat 
Skulle gjerne hatt et godt glutenfritt brød tilgjengelig – god løsning å ta med selv.
Noe «overstekt» / kokt middag.

Veldig
misfornøyd

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?
Savnet ikke noe.

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?
Svært fornøyd. Savnet ikke noe.

Andre kommentarer til reisen?
Svært imøtekommende vertskap og redeledere / guider. De skapte trygge rammer for meg som
uerfaren rytter, så jeg lærte og ble «erfaren» - og «rom» for den erfarne. Vi koste oss hele tiden.

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
Ja absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)
Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

HJERKINN FJELLRIDNING I NORGE
6-8 JULI 2012

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
XUtmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd
Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?

X

Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?

X

Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

X

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
VAR HELT FANTASTISK. GODE VARME MENNSKER MED UTMERKET HESTEHOLD, MED MYE
KUNNSKAP BÅDE OM FOLK OG DYR. RYDDIG, RENT, FRISKE GODE HESTER. FLOTT
VARERTE TURER MED HEST ETTER EGET ØNSKE OG TEMPO ETTER EGET ØNSKE. BEDRE
KUNNE DET IKKE BLI.

INNKVARTERING
Veldig fornøyd
Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)

Fornøyd

X

Hvordan var standarden på maten?

Andre kommentarer på overnattingen og maten

X

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd
Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

X

X

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?

Andre kommentarer til reisen?

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
XJa absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)

X Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

Tilbakemelding:
Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan
forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil bli lagt
ut på hjemmesiden til XXL Adventure hvis du tillater det.
Viktig: Kommentarene som blir lagt ut blir ikke redigerte, og de representerer kommentarer fra
gjestene, som ikke alltid sammenfaller med synet til XXL Adventure.
Hvilken tur var du på / land?
Hvilken dato?

Fjellridning på Hjerkinn
22-24 juni uke 25

Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt?
Utmerket

God

Middels

Utilfredstillende

RIDNING
Veldig
Fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du riktig hest ut fra dine
rideferdigheter?
Var du fornøyd med ridningen –
variasjon, tempo, terrenget?
Hvordan var standarden på
hestene, utstyret og evt stallene?

Andre kommentarer på ridningen - svarte den til dine forventninger?
Kjempe kjekt, veldig fin natur og masse flotte dyr å se.

INNKVARTERING
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Hvordan var standarden på
rommet? (komfort / fasiliteter)
Hvordan var standarden på maten?

Andre kommentarer på overnattingen og maten
Da jeg kom dit ble jeg overasket. Jeg trodde vi kom til å ligge i ei hytte, men vi fikk
beskjed å ligge i et kjempe digert hus. Men små rom men verd prisen som vi betalte
2600kr.

INFORMASJON FØR REISEN
Veldig fornøyd

Fornøyd

Middels

Misfornøyd

Veldig
misfornøyd

Fikk du den informasjonen du
trengte for å planlegge og
forberede din ferie?
Fikk du den informasjonen du
trengte for å føle deg komfortabel
på transfer / møtetider og hva du
kunne forvente deg av rideferien?

Er det noe vi kan forbedre på kvaliteten på informasjonen som ble sendt ut før ferien?
Litt mer om hva vi får med Mat og Drikke slik som Melk etc.

Er det noe vi kan forbedre på måten vi tok hånd om din bestilling og betaling av ferien?
Nei, men anbefaler alle å bestille første ganger på Xxl. For der får vi masse vis av ark og
mer forberedelse om turen.

Andre kommentarer til reisen?
Kjempe kjem kjekt, anbefaler at de som er interessert i hest og natur, burde dra dit. Det
er ikke for de som er mindre en 12 år. For det er mest for de som er voksen som burde
dra dit.

Vil du anbefale denne reisen til dine venner?
Ja absolutt
Kanskje
Absolutt ikke
Kan vi bruke din tilbakemelding på XXL Adventure sin hjemmeside?
(Tilbakemeldingen blir lagt ut anonymt uten navn og mailadresse)
Ja
Nei

På forhånd takk for hjelpen!

