
coraz więcej naszych klientów wy-

biera kierunek północny, mimo że 

tamtejsze temperatury latem raczej 

przypominają te, do których przyzwy-

czajeni jesteśmy jesienią czy zimą. 

Podczas gdy jedni sprawdzają po-

godę w najsłynniejszych wakacyjnych 

kurortach i szukają miejsc, z których 

przywieźć można piękną, czekoladową 

opaleniznę, drudzy chcą przemierzyć 

3000 km ze świadomością, że zamiast 

stroju kąpielowego czy kremu z filtrem 

zabrać muszą ciepłą kurtkę i czapkę. 

jeden z naszych klientów zadzwonił do 

nas, gdy dojechał na nordkapp i tak 

nam powiedział: – Jest noc, jestem na 

Nordkapp, temperatura na zewnątrz 

spadła poniżej 0°C, a ja siedzę w cie-

plutkim kamperze i jestem szczęśliwy. 

z pewnością znajdzie się wiele osób, 

Kierunek północny wybiera 
coraz więcej klientów wypożyczalni

Może i na 
zewnątrz 

mrozy, ale 
w kamperze 

panuje 
przytulna, 

domowa 
atmosfera

nordkapp latem? 
dolomity zimą? co za różnica?
Wypożyczalnię kamperów prowadzimy od kilku lat. W ostatnim 

czasie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania 

Norwegią, a dokładnie wyjazdami na słynny Nordkapp.

które będą się zastanawiać, jak to moż-

liwe, że przy tak niskiej temperaturze 

na zewnątrz w kamperze może być 

ciepło. jest to możliwe dzięki temu, że 

nasze kampery są przystosowane do 

warunków zimowych. fiat Ducato Deth- 

leffs trend 7057, fiat Ducato Dethleffs 

trend t7057 EB, fiat Ducato Wein-

sberg caraHome 700Dg to pojazdy 

wyposażone w ogrzewanie truma, 

dodatkową izolację termiczną i ogrze-

waną przestrzeń bagażową, dzięki 

czemu zapewniają komfort. W kampe-

rze może być tak samo ciepło podczas 

pobytu na słynnym Przylądku Północ-

nym i w czasie zimowego wyjazdu na 

narty we włoskie Dolomity. zimowe 

kempingi we Włoszech (i nie tylko) stają 

się coraz popularniejsze i powstaje ich 

coraz więcej. Dlaczego więc liczba 

osób podróżujących kamperem zimą 

jest wciąż tak mała? naszym zdaniem 

winny temu jest krążący mit, że w kam-

perze zimą jest zimno. zapewniamy, że 

to nieprawda. Pewne jest jedno: każdy, 

kto kocha caravaning, musi spróbować 

go też zimą, a zakocha się od nowa.
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