€ 41,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Eriba
€ 41,6m
m
1988

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
0852737452
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Deze caravan is te huur via Camptoo: Genieten van ?n met zorg en
aandacht gepimpte frisse kleurrijke Eriba
Met deze wendbare Eriba Touring Triton kun je er heerlijk op uit
trekken.
De Eriba staat bekend als een solide caravan met veel praktische
opbergruimte.
In 2018 hebben wij deze caravan met veel zorg van binnen geheel
opgeknapt en van alle gemakken voorzien. Hij ziet er van binnen
weer fris en kleurrijk uit, voorzien van een groot vast
2-persoonsbed met nieuwe retrogordijntjes er omheen. Van het
voorzitje kunt u een 1-persoons slaapplaats maken. En de nieuwe
ruime Unico Bologna voortent en luifel bied eventueel nog twee

extra slaapplaatsen. De voortent is gemakkelijke op te zetten. In
2019 is de caravan Bovag goedgekeurd.
Het is een genot om hierin te vertoeven.

Basisinformatie
Merk :

Eriba

Type :

Touring Triton

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1988

Lengte (m) :

6.00

Prijs :

41,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Voortent :

Indeling
Treinzit :
Middendinette :
Middenkeuken :

3

Volledige Omschrijving
Met deze wendbare Eriba Touring Triton kun je er
heerlijk op uit trekken.
De Eriba staat bekend als een solide caravan met veel
praktische opbergruimte.
In 2018 hebben wij deze caravan met veel zorg van
binnen geheel opgeknapt en van alle gemakken
voorzien. Hij ziet er van binnen weer fris en kleurrijk uit,
voorzien van een groot vast 2-persoonsbed met nieuwe
retrogordijntjes er omheen. Van het voorzitje kunt u
een 1-persoons slaapplaats maken. En de nieuwe ruime
Unico Bologna voortent en luifel bied eventueel nog
twee extra slaapplaatsen. De voortent is gemakkelijke
op te zetten. In 2019 is de caravan Bovag goedgekeurd.
Het is een genot om hierin te

