
Pracownicy MasterCamp spełnią za-

chcianki każdego klienta. Nie dość, że 

do dyspozycji oddają nowe, świetnie 

wyposażone kampery, to jeszcze orga-

nizują jazdy próbne, dokładnie szkolą, 

a nawet pomagają w zaplanowaniu 

trasy. To się nazywa kompleksowa ob-

sługa!

Każdy, kto choć raz miał przyjem-

ność podróżować kamperem, wie, 

że największą zaletą tego typu wypo-

czynku jest niezależność. Właściwie 

trasy planować nie trzeba, bo kierunek 
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jazdy wybrać można w dniu wyjazdu 

i zmieniać go w zależności od pogody 

czy nastroju. Ale co w przypadku, 

gdy do dyspozycji mamy tylko 14 dni 

urlopu, a do pokonania nawet kilka 

tysięcy kilometrów? Warto mieć wów-

czas wszystko dokładnie przemyślane. 

I właśnie w tym pomaga bocheńska 

firma.

– Jako fani caravaningu mamy na 

koncie dziesiątki tysięcy przejechanych 

kamperami kilometrów i setki odwie-

dzonych miejsc – mówią właściciele 

Największa zaleta caravaningu? Oczywiście niezależność
Swoim klientom wypożyczalnia udostępnia nowoczesne i świetnie wyposa-
żone kampery

A może by tak 
przystanąć i popo-
dziwiać widoki?

chorwacja, grecja, 
a Może albania? 
zaPlanuj Swój urloP już dziś!
Jesteś fanem podróżowania kamperem i już zastanawiasz się, gdzie wybrać się w tym roku? 

A może dopiero chciałbyś zacząć przygodę z caravaningiem i nie wiesz, czy dasz sobie radę 

za kierownicą „domu na kółkach”, czy spodoba ci się taka forma podróżowania i jaki obrać 

kierunek? Jest na to sposób – skorzystaj z oferty wypożyczalni z Bochni.

firmy. – Naszym klientom pomagamy 

w zaplanowaniu podróży, wyszukaniu 

miejsc do postoju, polecamy odwie-

dzane i sprawdzone przez nas kem-

pingi. Oprócz tego służymy pomocą 

w każdej chwili. 

Na flotę kamperów MasterCamp 

składają się takie modele, jak Fiat Du-

cato Dethleffs Trend (2018 r.), Fiat Du-

cato Weinsberg CaraHome 700DG 

(2018 r.) i bus Fiat Talento. Kolejny kam-

per – pojazd typu półintegra – dołączy 

do floty jeszcze przed sezonem letnim.

125polskicaravaning \ 2 87 2019


