
A trzeba było wynająć kampera... – taka myśl prze-

szła przez głowę prawdopodobnie każdemu, komu 

znudziło się leżenie plackiem przy hotelowym base-

nie z drinkiem w ręku. Ci, którzy podejmują wyzwanie 

wyjazdu „domem na kołach”, stają przed dylematem: 

z usług której wypożyczalni skorzystać i jaki pojazd 

wybrać, aby podróż przebiegła komfortowo.

Przede wszystkim należy zaplanować, w ile osób 

wyjeżdżamy, a co za tym idzie – ile będziemy po-

trzebowali miejsca na bagaż (pamiętajmy również 

o takich rzeczach, jak deska surfingowa czy rowery 

– oczywiście jeśli uznacie, że się na wyjeździe przy-

dadzą). Określamy cel podróży i szukamy spełnia-

jącego nasze oczekiwania kampera. Przeglądając 

oferty, naszej uwadze na pewno nie umknie fakt, że 

ceny jednej doby najmu uzależnione są od pory roku 

(sezonu), a ich wysokość waha się od 300 do nawet 

700 zł. Co zawarte jest w opłacie za dobę, a za co mu-

simy dopłacić, tego dowiemy się, wnikliwie analizując 

oferty poszczególnych wypożyczalni.

W ofercie firmy Kempingi Olsztyn znajdziemy 

nowego kampera na bazie Citroëna Jumpera. Zabu-

dowa Carado pomieści 6 osób (4 dorosłe i 2 dzieci) 

zarówno na czas jazdy, jak i do snu. Auto zostało wy-

No hotel 
– just camper
Tytuł tego artykułu to zarazem motto firmy Kempingi 

Olsztyn, która zamiast urlopu w 5-gwiazdkowym hotelu 

zachęca do wypożyczenia kampera i wyjazdu w stronę 

przygody w najdalsze zakątki Europy, a może i świata.
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Carado (2.0 HDI, 130 KM) 
spędzisz niezapomniane 
wakacje

K E m pi n g i O l sz T y n

Na co komu 5-gwiazdkowy 
hotel, skoro w podróż może 

udać się własnym, w do-
datku na kołach!
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posażone między innymi w: klimatyzację do jazdy 

i stacjonarną (dachową), telewizję satelitarną, ogrze-

wanie gazowe 6 KW, gazowy podgrzewacz wody 

użytkowej, prysznic, WC kasetowe, podgrzewane 

zbiorniki wody (wersja zimowa), kamerę cofania wraz 

z czujnikami parkowania i zestaw multimedialny.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej 

wymagających klientów, uzupełniliśmy ofertę naszej 

wypożyczalni o fabrycznie nowego kampera zareje-

strowanego pod numerem „NO HOTEL” – informuje 

Dominik Krzemieniewski. Dlaczego taka rejestracja? 

– Uznaliśmy, że należy połączyć wolność i swobodę 

podróżowania, jaką daje kamper, z komfortem i wypo-

sażeniem, jakie możemy znaleźć w pokoju hotelowym.

Auto można wynająć w opcji premium, otrzy-

mujemy wówczas m.in. świeży i pachnący zestaw 

pościeli hotelowej, zestaw ręczników kąpielowych 

z logo wypożyczalni, minibarek wyposażony w na-

poje bezalkoholowe i zimne przekąski czy ekspres do 

kawy wraz z pakietem kapsułek. Cena za dobę: już od 

399 zł brutto.

– Wypożyczając u nas „hotel na kołach”, wystar-

czy, że weźmiesz ze sobą walizkę z rzeczami osobi-

stymi. Resztę rzeczy i wyposażenia niezbędnego do 

udanego wyjazdu znajdziesz na pokładzie kampera, 

którego w razie potrzeby podstawimy pod wskazany 

adres. Nic tylko wsiadać i jechać! – zachęca Dominik 

Krzemieniewski. – A dokąd? Choćby i były to najbar-

dziej odległe zakątki Europy, chwile spędzone w na-

szym kamperze zawsze będą na 5 gwiazdek!

www.kempingi.olsztyn.pl

67polskicaravaning \ 1 86 2019

w s z y s T O  O  w y p O ż y c z a n i u


