Namn: Marika Vonkavaara
Ankomstdatum: 2022-01-21
Resa: Vinterhelg i Abisko med yoga och vandring

Fråga

Svar

Kommentar

Hur blev du mottagen vid
ankomsten?

Mycket
Jättefin start
bra

Hur var boendet jämfört med dina
förväntningar?

Mycket Mysigt, familjärt, väldigt trevlig personal.
bra

Hur var maten som ingick i resans
pris?

Fantastiskt god mat!
Genuint, omsorg om råvaror, goda smaker hämtat från det norrländska
Mycket
köket.
bra
Toppen från start på dagen med frukost till 3 rätters middag.
Smakupplevelse

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

Mycket Ulrika och Maria är kunniga, inkännande och kompletterar varandra på
bra
ett fint sätt.

Hur blev du omhändertagen?

Mycket
Toppen på alla sätt
bra

Vad är ditt allmänna intryck av
resan?

Fantastisk kombination av fjäll m att vistas utomhus i denna
Mycket storslagenhet i vinterskrud och yogan och Ulrikas fina guidning.
bra
Boende, mat och personalen kryddade helhetsupplevelsen
Härligt!

Hur upplevde du kontakten med
InShape Travel?

Mycket
Snabba och vänliga svar
bra

Vad tyckte du om informationen
på InShape Travels hemsida?

Bra

Utrustninglistan kan kanske bli bättre, främst m tanke på fjällmiljö och
utrustning.

Skulle du vilja åka med InShape
Travel igen?

Ja

Stort och varmt tack till alla inblandade

Jag godkänner att mina
synpunkter publiceras på
hemsidan

Ja

Namn: Christin Nina Andersson
Ankomstdatum: 2022-01-21
Resa: Vinterhelg i Abisko med yoga och vandring

Fråga

Svar

Kommentar

Hur blev du mottagen vid ankomsten?

Bra

Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?

Mycket
bra

Väldigt familjärt!! Fantastisk
personal!

Hur var maten som ingick i resans pris?

Mycket
bra

Helt otroligt bra mat! Fantastiskt!

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

