Onze campers hebben het allemaal!
De keuken:



















2 pits Italiaanse gaskookplaat van SMEV met gastank of gasflessen.
(Deze kookplaat zit ingebouwd in de van in tegenstelling tot de lowbudget kookplaten
die je mee krijgt bij de meeste verhuur bedrijven en enkel buiten kan gebruiken.)
Wastafel met elektrisch aangedreven waterkraan en volle watertank.
Een compressor koelkast (zeer degelijke koelkast, geen 12V koelbox)
2 sauspannen en 1 braadpan
Droogrek
Waterkoker
Koffie espresso pot
Sla kom
Volledig bestek en snijmessen.
Fles- en blikopener.
Snijplank.
Glazen en kopjes.
Keramische borden en kommetjes
Kaasrasp
Theedoek.
Grote kom voor de afwas.
Afwas sponsje.

Kamperen:







Een aluminium opklaptafel.
Stoelen.
Een zonnescherm dat kan vast geklikt worden aan de zijkant van de T2 campers
(in de zomer)
Verlengkabel.
Spelletjes.
Waslijn met wasspelden.

Slapen:
Beddengoed is voorzien voor een familie van 4 personen. Voor een vijfde familielid kan je een
bed bijhuren dat in de stuurcabine over de zetels kan worden gelegd (€30).




Kussens
Katoenen lakens en dekbedovertrek.
Extra deken.

On the road:






Kaart en roadbook.
Extra informatie folders over campings en andere activiteiten.
Er zit een tol reader in het busje voor wanneer je de autosnelweg zou nemen. Wanneer
je de autosnelweg gebruikt wordt er een opstartkost van €15 aangerekend plus de tol die
je dan moet betalen. U kan echter gebruik maken van de nationale wegen die tolvrij zijn.
De campervan’s “Captains Log ”, een leuk dagboek waarin elke reiziger zijn reisverhaal
neerpent bij wijze van dagboek met allerlei top tips, krabbels en schetsen. Voel je vrij
om dat van u hieraan toe te voegen!

De moderne T5’s en T6’en mogen gebruikt worden om volledig Portugal te doorkruisen en
kunnen zowel geboekt worden wanneer u vliegt op Faro als Lissabon.
De klassieke T2’s mogen enkel rond rijden in de Algarve en zijn enkel te huren wanneer u
vliegt op Faro.
Waarom de T2’s enkel in De Algarve mogen rijden
De T2’s zijn klassieke wagens die tot 41 jaar oud zijn en hoewel ze tot in de puntjes
onderhouden worden kunnen kleine probleempjes altijd de kop opsteken.
Portugal beschikt niet over een betrouwbare en efficiënte pechverhelpingsdienst die al het
nodige materiaal voor handen heeft om eender welk probleem op te lossen. Daarom fungeert
Camper Tales als jou persoonlijke pechverhelpingsdienst. Zij beschikken namelijk over een
team professionele VW mecaniciens met jarenlange ervaring die 24/24 en 7/7 voor u klaar
staan. Zij stockeren alle onderdelen en zijn continu beschikbaar om zo snel mogelijk, eender
welk probleem op te lossen.
Afhankelijk van waar u zich bevindt zijn de meeste problemen op enkele uren opgelost.
Wanneer de van niet meteen herstelt lijkt te raken, krijgt u een vervangwagen of wordt er
gezocht naar een geschikte plaats om de nacht door te brengen zodat de mecaniciens een hele
nacht kunnen doorwerken aan uw wagen. Doordat u binnen de Algarve blijft kunnen wij op
enkele uren bij u zijn zodat u uw kostbare vakantiedagen niet al wachtend naast de weg moet
doorbrengen.
Tot slot werden deze campers in de 70’s in elkaar gestoken, toen het leven een veel langzamer
beloop kende. We geloven dan ook dat een vakantie in een klassieke VW u de mogelijkheid
geeft om het leven op deze manier terug op te pikken. Binnen een week helemaal naar Porto
rijden en terug zou niet eens comfortabel aanvoelen. Deze vans zijn simpel weg niet gemaakt
om 1000’en kilometers af te leggen op de autosnelweg aan topsnelheden van 120 km/u en al
zeker niet in de zomermaanden wanneer het tot 40°C kan worden. Indien u zoiets zou willen
doen bent u veel beter af met onze nieuwere T5’s of T6’en. Onze T2’s zijn er namelijk om u
een unieke kans te geven om heel even aan de alsmaar toenemende snelheid van het leven te
ontsnappen.

