€ 34,-

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

Adria
€ 34,m
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: Knusse, gezellige Adria
Maak kennis met onze gezellige, frisse en zeer complete Adria
Caravan. Van binnen is deze caravan volledig opgeknapt en zowel
inrichting als inventaris zijn beide splinternieuw. En om het extra
gezellig te maken hebben we gezorgd dat binnen perfect matcht
met buiten.
Onze Caravan huur je in combinatie met een luifel en voortent
zodat je zelf kunt kiezen wat je wil gebruiken voor jouw ideale
kampeer vakantie.
Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig zoals: elektra, koelkast,
gasfornuis alles om mee te koken en om te serveren. En niet te
vergeten een eigen chemisch toilet. In de neus is een comfortabel

twee persoons bed met latten bodem, maar mocht je liever apart
slapen of een 3e persoon meenemen, dan is de treinzit
gemakkelijk om te toveren tot een perfect één persoons bed.
Ook is er aan buiten gedacht, onder de ruime luifel is het lekker
genieten op de campingset (tafel en 2 comfortabele stoelen).
Wanneer de schemer valt klik je met gemak de sfeerlampjes aan
en genieten maar!
Verder...

Basisinformatie
Merk :

Adria

Type :

Optima

Conditie :

Gebruikt

Bouwjaar :

1988

Prijs :

34,-

Valuta :

Eur

Specificaties
Aantal slaapplaatsen :

Exterieur
Luifel :
Voortent :

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

3

Volledige Omschrijving
Maak kennis met onze gezellige, frisse en zeer complete
Adria Caravan. Van binnen is deze caravan volledig
opgeknapt en zowel inrichting als inventaris zijn beide
splinternieuw. En om het extra gezellig te maken
hebben we gezorgd dat binnen perfect matcht met
buiten.
Onze Caravan huur je in combinatie met een luifel en
voortent zodat je zelf kunt kiezen wat je wil gebruiken
voor jouw ideale kampeer vakantie.
Alle basisvoorzieningen zijn aanwezig zoals: elektra,
koelkast, gasfornuis alles om mee te koken en om te
serveren. En niet te vergeten een eigen chemisch toilet.
In de neus is een comfortabel twee persoons bed met
latten bodem, maar mocht je liever apart slapen of een
3e persoon meenemen, dan is de treinzit gemakkelijk
om te toveren tot een perfect Ã©Ã©n persoons bed.
Ook is er aan buiten gedacht, onder de ruime luifel is
het lekker genieten op de campingset (tafel en 2
comfortabele stoelen). Wanneer de schemer valt klik je
met gemak de sfeerlampjes aan en genieten

