mastercamp

Na narty
kamperem
Zapewne jest pośród nas wielu wielbicieli białego szaleństwa, którzy już od jakiegoś czasu planują wyjazd
w góry. Część z tych osób poszukuje hoteli, apartamentów czy prywatnych kwater w najlepszej cenie,
w wybranym terminie. Są też tacy, którzy chcieliby spróbować czegoś innego, uciec od przepełnionych ośrodków
wypoczynkowych. MasterCamp wychodzi naprzeciw takim osobom i proponuje wyjazd na narty kamperem.

Do wyboru, do koloru. A wszystkie pachnące nowością i bogato wyposażone. Nic tylko ruszyć w drogę

MasterCamp to działająca w Bochni (woj. małopolskie) wypożyczalnia samochodów kempingowych i busów. U źródeł powstania
firmy leży miłość do podróżowania, w tym przypadku po Europie.
W zapakowanym po dach Volkswagenie Sharanie czteroosobowa
rodzina przejechała tysiące kilometrów, podziwiając mijane na autostradach kampery.
– Tak zrodziły się pierwsze marzenia o podróży kamperem – wspominają właściciele firmy. – I udało się! W październiku 2012 roku wyruszyliśmy w pierwszą podróż wynajętym kamperem i zakochaliśmy
się w tym sposobie wypoczynku. Już wtedy w Czarnogórze zaczęły
tworzyć się plany założenia firmy. Dziesiątki godzin po powrocie poświęconych na poszukiwanie najlepszych kamperów i na poznawanie branży poskutkowały zakupem pierwszego „domu na kółkach”.
Tym sposobem, pół roku później – w kwietniu 2013 roku – powstała
firma MasterCamp.
Swoim klientom wypożyczalnia udostępnia nowoczesne i świetnie wyposażone kampery: Fiat Ducato Dethleffs Trend (2018 r.), Fiat

Ducato Weinsberg CaraHome 700DG (2018 r.) i Bus Fiat Talento,
wszystkie z pełnym ubezpieczeniem OC, AC i Assistance. Objęte
ofertą pojazdy przystosowane są do użytku całorocznego, zatem
można nimi podróżować zarówno latem, jak i zimą. Dodatkowo
wyposażone są w panele solarne, klimatyzację części mieszkalnej,
telewizor z satelitą i odtwarzaczem DVD oraz bagażnik na rowery.
– Jako rodzina podróżników najlepiej wiemy, co naszym klientom
przyda się w podróży, dlatego zawsze dopasowujemy się do tych
potrzeb – podkreślają właściciele. – Kampery przygotowane do jazdy
wyposażamy w butle gazowe, komplet złączek i kabli elektrycznych,
środki do sanitariatów i węże, czyli wszystko to, co potrzebne, aby
funkcjonować na świeżym powietrzu. Każdy nasz klient przed wynajmem przechodzi dokładne szkolenie, a my jesteśmy dyspozycyjni
i służymy pomocą w czasie podróży. Pomagamy też w zaplanowaniu podróży, wyszukaniu miejsc do postoju, polecamy odwiedzane
i sprawdzone przez nas kempingi.
To jak, widzimy się na stoku?
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