
 
 

 
 

Grunner til å bestille tur gjennom XXL Adventure og In The Saddle 
 
1. Våre ansatte er erfarne hestefolk. Mange har sine egne hester og rir regelmessig. De besøker 
stedene som arrangerer turene og kan gi deg beskrivelse av rideturene ut fra førstehånds 
informasjon. 
 
2. Turene har blitt testet av noen fra In The Saddle slik at du kan være trygg på kvaliteten på 
hestene, guiding og overnatting. Ikke alle steder vi besøker møter våre krav. Det er bare de som 
passerer våre strenge standarder som vi samarbeider med og som kommer på vår nettside og inn i 
vår brosjyre. Vi besøker alle ridestedene med jevne mellomrom for å holde oss oppdatert med 
endringer i lokale forhold, guider og hester. 
 
3. Vi tror på å gi kundene alle fakta. Når du ringer oss, vil vi ikke bare fortelle deg de gode bitene, 
men vi vil gi deg hele bildet av ridestedet. In The Saddle var faktisk det første reisebyrået for 
rideferier som publiserte alle tilbakemeldinger, og da lagt ut uredigerte. 
 
4. Bestilling gjennom XXL Adventure / In The Saddle er en personlig opplevelse. Vi skreddersyr ferie 
til den enkelte. Hvis du foretrekker å bestille flyreisen selv eller forlenge ferien etter ridetur vil våre 
kunnskapsrike konsulenter gjerne hjelpe deg. 
 
5. Å få riktig informasjon om det som kan forventes når du er på rideferie samt hva du bør ha med 
deg er viktig. Ridesentre fortsetter å fortelle oss at kunder som har bestilt gjennom oss er bedre 
informert enn fra andre selskaper. Ikke bare ta vårt ord for det; neste gang du er på rideferie kan 
du sammenligne informasjonen vår med andre på turen. 
 
6. Våre ferier vil ikke koste deg mer enn om du hadde bestilt direkte til et ridested. Dette er støttet 
av vår Prismatch: Skulle du få en lavere pris fra et annet selskap for den samme ferien, forplikter vi 
oss til å matche prisen. 
 
7. In The Saddle sender flere folk i utlandet på rideferie enn noe annet britisk selskap. På grunn av 
dette har vi en betydelig innflytelse på de utenlandske ridestedene. Som en In The Saddle klienten 
vil du være del av en utvalgt og innflytelsesrik klubb. 
 
8. Vi belønner deg for lojalitet. For hver ferie du bestiller hos oss du tjener «hov miler» som kan 
brukes som rabatt for fremtidige ferier. Når du har vært på tre eller flere turer får du flere fordeler 
som flyplass loung ved avreisen. 
 
9. Vår service stopper ikke når vi sender deg dine billetter. Vi har en 24 støttelinje i tilfelle noe går 
galt når du er i utlandet. 
 
10. Som medlem av ABTA og ATOL; de to mest kjente finansielle beskyttelses ordninger for 
feriereiser, er alle pengene du betaler er trygge og garantert av staten. XXL Adventure er medlem av 
Reisegarantifondet i Norge med de samme rettighetene for kundene. 

http://www.xxladventure.travel/

