Kundutvärdering (Emmes Retreat ÖB
)
Avresedatum: 2018-11-06
Destination: Medicinsk & Holistisk yoga på Madeira

Fråga

Svar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Bra

Kommentarer

Hur var maten som ingick i resans Bra
pris?
Vad tyckte du om kvaliteten på

Mycket

kursen/träningen/behandlingarna? bra
Hur blev du omhändertagen?

Mycket Ullis Karlsson tog mycket väl hand om oss under hela
bra

veckan, hon är helt underbar!

Vad är ditt allmänna intryck av

Mycket hotellets personal verkade stressade ibland, tydligen

resan?

bra

Hur upplevde du kontakten med
InShape Travel?

Mycket Jag är väldigt nöjd med inShape Travel, allt har
bra
fungerat utan problem, svar på frågor osv. har kommit
snabbt och smidigt. Tack!

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

mycket förändringar på gång, men överlag är jag nöjd
med servicen.

Kundutvärdering (Saga Fröjd Lee)
Avresedatum: 2018-11-06
Destination: Medicinsk & Holistisk yoga på Madeira

Fråga

Svar

Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra

Transporten var inte på plats men kom snabbt efter
att vi ringt.

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Bra

Har besökt hotellet tidigare, tycker inte att det är värt
fyra stjärnor men den nya SPA-avdelningen är
superbra och väger upp mycket.

Hur var maten som ingick i resans Bra

Hyfsad middag flesta dagar, endast en dag fanns det

pris?

inte något som var gott. Dessvärre var det dagen men
madeiriska specialiteter. Även den dagen var
dessertbordet bra dock. Frukosten är jättebra.

Vad tyckte du om kvaliteten på
Mycket Ullis blir bättre och bättre för varje år, mycket
kursen/träningen/behandlingarna? bra
autentisk. Behandlingarna är också bra.
Hur blev du omhändertagen?

Mycket Ullis håller ihop gruppen på ett mycket bra sätt.
bra

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 (Christina
Wennberg)
Avresedatum: 2017-10-24
Destination: Medicinsk & Holistisk yoga på Madeira

Fråga

Svar

Kommentarer

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket Rent och snyggt. Personalen väldigt serviceminded.
bra

Hur var maten som ingick i resans Mycket
pris?
bra
Vad tyckte du om kvaliteten på

Mycket Ullis Karlsson är en mycket kompetent och lyhörd

kursen/träningen/behandlingarna? bra

yogaledare. Hon lyssnar in gruppens behov och
guidar och undervisar oss med varm röst. Jag kan
varmt rekommendera att resa med henne, och
rekommenderar gärna denna resa vidare till andra.

Hur blev du omhändertagen?

Mycket Mycket väl, både av hotellets personal och vår
bra
yogalärare Ullis Karlsson.

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

Kundutvärdering (Dan Strömberg)
Avresedatum: 2017-10-24
Destination: Medicinsk & Holistisk yoga på Madeira

Fråga

Svar

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?

Mycket
bra

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

Mycket
bra

Hur blev du omhändertagen?

Mycket
bra

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

Kommentarer

Fantastiskt

Vackert och
underbart!

Absolut

