€ 48,-

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

BÃ¼rstner
€ 48,7m
m
2011

Bedrijf:
Adres:
Tel :
Website:

Camptoo NL BV.
Binckhorstlaan 36
2516 BE Den Haag
+31 (0)85 208 37 36
https://www.camptoo.nl/

Omschrijving
Deze caravan is te huur via Camptoo: Leuke, comfortabele, goed
onderhouden caravan , van veel gemakken voorzien!
Fijne, goed uitziende, en nette caravan. Fietsen kunnen ook mee
op de fietsendragers (totaal vier fietsen). Ideaal om met z?n
tweeën of het gezin op vakantie te gaan. Met een luifel en een
voortent om beschut te zitten en voor meer leefruimte. Koelkast,
verwarming, lucht circulatie, boiler, gastel, gastank aanwezig.
Evenals kampeerstoelen en tafel, keukengerei, servies, waterkoker,
Nespresso koffiemachine en andere extra?s. Voor uw spullen en
kleding is er veel kast ruimte. Ruime toiletruimte met wastafel en
spiegels (douche aanwezig, maar wij adviseren u om gebruik
maken van douches op camping om zo de badkamer ruimte droog

en netjes te houden). Gezellige spotjes en verlichting in de caravan
voor de avonden. Alle deur, dakramen en ramen beschikken over
horren en rolgordijnen.
Deze caravan heeft een mover, waardoor deze makkelijk op de
juiste plek te zetten is.
Vast tweepersoonsbed aanwezig (140cm breed), rondzit eventueel
om te bouwen tot tweede tweepersoonsbed.
We verhuren dez...

Basisinformatie
Merk :

BÃ¼rstner

Type :

Averso 450 Ts

Bouwjaar :

2011

Lengte (m) :

7.00

Prijs :

48,-

Valuta :

Eur

Voertuig Specificaties
Gewicht (kg) :

1080

Aantal slaapplaatsen :

4

Indeling
Treinzit :
Middenkeuken :

Interieur
Douche :
Boiler :

Exterieur
Luifel :
Fietsendrager :
Caravan mover :
Voortent :

Volledige Omschrijving
Fijne, goed uitziende, en nette caravan. Fietsen kunnen
ook mee op de fietsendragers (totaal vier fietsen). Ideaal
om met zâ€™n tweeÃ«n of het gezin op vakantie te
gaan. Met een luifel en een voortent om beschut te
zitten en voor meer leefruimte. Koelkast, verwarming,
lucht circulatie, boiler, gastel, gastank aanwezig. Evenals
kampeerstoelen en tafel, keukengerei, servies,
waterkoker, Nespresso koffiemachine en andere
extraâ€™s. Voor uw spullen en kleding is er veel kast
ruimte. Ruime toiletruimte met wastafel en spiegels
(douche aanwezig, maar wij adviseren u om gebruik
maken van douches op camping om zo de badkamer
ruimte droog en netjes te houden). Gezellige spotjes en
verlichting in de caravan voor de avonden. Alle deur,
dakramen en ramen beschikken over horren en
rolgordijnen.
Deze caravan heeft een mover, waardoor deze
makkelijk op de juiste plek te zetten is.
Vast tweepersoonsbed aanwezig (140cm breed), rondzit
eventueel om te bouwen tot tweede tweepersoonsbed.
We verhuren

