prezentacje

P.L.A. Plasy 60
Włoski producent proponuje Polakom nowość 2011! Idealny model kampera – półzintegrowany o długości do 6 m, dobrze wyposażony, w wersji zimowej. Pojazd jest
bardzo oszczędny, do tego nowoczesny i wygodny.

P.L.A. Plasy 60
w wersji podstawowej:
•

Długość/szerokość/wysokość całkowita:
599/232/279 cm
Pojazd bazowy: Fiat Ducato Euro 5
Pojemność silnika: 2.0 / 2.3
DMC: 3,5 t
Liczba miejsc do spania: 4
Liczba homologowanych miejsc do jazdy: 4
Lodówka: 110 l
Kuchenka: 3-palnikowa
Zbiornik na czystą wodę: 100 l
Zbiornik na brudną wodę: 100 l
Ogrzewanie: Truma-Combi 4
Toaleta: 19 l
Cena: od 159 000 zł

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

W środku m.in.:
•
•
•
•

wielofunkcyjny panel kontrolny
pojemny garaż
oświetlenie typu LED
okna Mini-Heki

Elnagh Duke 46
Do jakości wykonania tego modelu nie można mieć zastrzeżeń. Włoska marka Elnagh dołożyła wszelkich starań, aby klienci czuli się w kamperze komfortowo. Pojazd
charakteryzuje się meblami w jasnych kolorach, a także stosunkowo pojemnym garażem. To alkowa, dzięki której zyskuje się dodatkowe dwa miejsca do spania.

Elnagh Duke 46
w wersji podstawowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Długość/szerokość/wysokość całkowita:
699/235/210 cm
Pojazd bazowy: Fiat X250
DMC: 3,5 t
Liczba miejsc do spania: 6
Liczba homologowanych
miejsc do jazdy: 6
Lodówka: 150 l
Kuchenka: 3-palnikowa
Zbiornik na czystą wodę: 100 l
Zbiornik na brudną wodę: 100 l
Ogrzewanie: Truma C40
Toaleta: Thetford
Cena: 54 050 euro

W środku m.in.:
•
•
•
•
•

miejsce na butle gazowe:
2x13 kg
bagażnik rowerowy
radio CD/mp3, TV z DVD
klimatyzacja w kabinie
kierowcy
gniazda wtykowe: 3x220 V
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Nowy kemping
już czynny!

Tak z góry wygląda cały teren kempingu.

W dniach 6-8 maja br. odbyło się w Kaputach pod Warszawą uroczyste otwarcie
kempingu K1 – pierwszego z powstającej sieci kempingów Henrys Group.
Impreza połączona była ze zlotem zorganizowanym dla klubów caravaningowych.
Choć pogoda nie była najlepsza, imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych.
Do Kaput zjechało 65 załóg, 30 oﬁcjeli z ramienia władz miasta i okolicy, sponsorów,
a także goście z zagranicy – przedstawiciel
P.L.A. Samuel Giusti, z ﬁrmy PS Wendisch,
dystrybutora kamperów marki Pheonix,
Rafał Ritter i Lars Wendisch oraz zaprzyjaźnieni goście z Ukrainy.

Miejsce doprawdy urokliwe

Nowy kemping K1 położony jest w bardzo urokliwym miejscu.

Kemping K1 jest pierwszym z powstającej sieci kempingów Henrys Group.
Kolejne mają powstać w okolicach Olsztyna i w południowej Polsce. K1 ma powierzchnię ponad 1,5 ha z możliwością
rozbudowy. Jest obiektem o wysokim
standardzie, 5-pięciogwiazdkowym. Ma
budynek socjalny z łazienkami dla niepełnosprawnych, placem grillowym, placem
zabaw, pralnią, sklepem. Wszystkie miejsca postojowe mają przyłącze do prądu.
Kemping jest położony zaledwie 14 km od
centrum Warszawy.

Atrakcji bez liku

Kwota zebrana podczas licytacji przekazana została dzieciom
z Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II.

Organizatorzy, ﬁrma Henrys Group,
generalny przedstawiciel P.L.A. na Polskę,
zapewnili gościom wiele atrakcji, m.in.
wycieczkę autokarem do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ciekawe doświadczenie nie tylko dla dzieci), konkurs
strzelania z łuku i broni pneumatycznej,
ścianka wspinaczkowa, a także miastecz-
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w plenerze
ko rodem z Dzikiego Zachodu. Hitem okazał się lot helikopterem, którego każdy mógł doświadczyć. Odbyła się również
degustacja wina, a do tego... żołądki przybyłych zapełniły się
pieczonymi świniakami, wędzonymi łososiami i węgorzami,
grillowanymi golonkami, ziemniakami i kiełbaskami...
Wieczór upłynął przy muzyce na żywo i wspólnym tańcach, a odpocząć można było przy ognisku.

Dla dzieciaków

Zlicytowana została nawet stara
miotła, która akurat była pod ręką
– szczęśliwy jej nabywcy zapłacili 70 zł.

Pieczony prosiak to jedna
z wielu atrakcji kulinarnych.

W sobotę miała miejsce licytacja, podczas której przekazane przez ﬁrmy i prywatne osoby rzeczy zostały zlicytowane na rzecz Ożarowskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym im. Jana Pawła II. Udało się zebrać kwotę
blisko 10 tys. zł! „Polski Caravaning” oddał do licytacji trzy
roczne prenumeraty magazynu i takie gadżety, jak: koszulki,
piłki, czapeczki. Z kolei ﬁrma Tristar, jako pierwsza branżowa działająca na polskim rynku, zdecydowała się
przekazać na licytację kilka produktów, m.in.
telewizor 16-calowy do kampera, lodówki
i grille. Pozostali sponsorzy to Eko-BHL, PKO
Leasing, Hemet, Ten Sushi, DOCH. To bardzo
udana akcja i miły gest ze strony organizatorów i sponsorów; przy tak przedniej zabawie udało się pomóc chorym dzieciom...
Tekst: JG
Zdj.: S.Klauz i T.Sakowski
Więcej zdjęć na: www.polskicaravaning.pl
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