Nyhedsbrev fra Neergård Camper - nu
Camper World
22 fabriksnye autocampere står klar til
udlejning i Glostrup.

Fabriksnye Hymer – Giottiline – Hobby og den helt nye Mister camper.

Interessen for autocamperferie i Danmark og de nordiske lande har
aldrig været større. Danskerne vil på autocamperferie og turisterne
strømmer til Danmark i et større antal, end vi tidligere har oplevet.
Det har fået Camper World i Glostrup til at investere i 22 fabriksnye
autocampere, hvor de første allerede er sendt på udlejning. Camper
World er en videreførelse af Neergårds Camping, som har været
førende indenfor international autocamperudlejning siden 1990.
Det er nye autocampere i interessante indretninger, hvor der er
taget hensyn til forskellige behov og familie størrelser hos lejerne.
De fleste autocampere er delintegreret og de meget luksus betonede
autocampere er fuld integrerede. Der er autocampere til
familiestørrelser fra to til seks personer. Autocampere med køjer og
nedfældelig seng i midtergruppen, hvor sengen om dagen hejses op
under loftet. Mange af de nye autocampere er indrettet med en
midterseng, hvor man har adgang til sengen fra begge sider.
Alle autocampere er udstyret med air condition – solmarkise og
cykelholder. Flere af de fabriksnye er ligeledes udstyret med
navigation og bak camera. Bildelen er de kendte Fiat Ducato og
Citroen Jumper – som alle har den korrekte motorstørrelse i forhold
til kabine størrelsen. Kabine fabrikater er Hymer med de meget
eksklusive fuldintegrerede Hymer Exsis, som også er udstyret med
gulvvarme, parabol TV og meget mere udstyr, som gør dem velegnet
til brug i den strengeste vinterkulde. Fra Hobby er der ligeledes
modeller som er fantastisk veludstyret og indrettet i lyse nordiske

farver. Fra den italienske fabrik PLA kommer den kendte Giottiline og
den helt nye Mister Camper.
Alle autocampere leveres med køkkenudstyr og service til det antal
personer der booker plads. Man kan ganske enkelt flytte direkte ind i
autocamperen – ja, sengetøj er også inkluderet i lejeprisen.
Campingmøbler til placering under solmarkisen er naturligvis også
med i autocamperen, når man lejer den hos Camper World.
Camper World bor i Glostrup – direkte ved motorvej – så man skal
ikke starte køreturen med den nye autocamper i Københavns trafik.
Du kan allerede nu gå ind på hjemmesiden www.camperworld.dk og
se de forskellige modeller og du har mulighed for at booke den
direkte på hjemmesiden – eller du kan ringe til Camper World på
telefon: 88 16 90 00.
Du kan leje mange fabrikater autocampere - med indretninger som netop passer til dit behov.
Også Hymer Mobil autocampere kan lejes.

Autocamper udlejning – som er
tilpasset nutiden.
Camper World i Glostrup udlejer nye autocampere, som er udstyret som
et moderne hotel værelse.

Tekst: Poul Neergaard Larsen
Rejselysten er større end nogensinde og mange nye lande er nu også deltagere i
den store rejselyst, som vi alle oplever i disse år. Når vi går på gaderne i
København myldrer det i dag med alle nationaliteter. Når vi går på gaderne i de
fleste større provinsbyer oplever vi det samme. Det har betydet stor
turistfremgang i Danmark og det har betydet en stor udvidelse af hotel
kapaciteten i Danmark.

Turisterne som besøger Danmark i dag er mere mangfoldige end de var for 20 –
30 år siden. Interessen for at se og opleve andet end traditionelle turist
attraktioner er meget større i dag og turisterne, som besøger Danmark, er meget
ofte familier med børn, hvor der stilles krav til mange forskellige oplevelser.

Derfor oplever vi også i dag en stor interesse for autocamper turisme, hvor
turisten - sammen med sin familie - kan bevæge sig til mangfoldige oplevelser i
såvel natur som kultur og ikke mindst samvær med lokale befolkninger, hvor man
virkelig oplever det land man besøger.

For at leve op til den standard, som er kravet i dag, hvor der skal konkurreres
med mange andre ferieformer, har Camper World – som er en videreførelse af
Neergårds Camping – i 2016 indsat 22 nye autocampere i udlejningsflåden, og har
til den kommende sæson 2017 foreløbig bestilt 36 fabriksnye autocampere –
således at der i 2017 udbydes mere end 50 nye autocampere til udlejning. Det
sker fordi interessen for autocamper ferie er større end nogensinde og der er i
2016 sagt nej til mange lejemål.

Camper World lever op til de krav der stilles til autocamper leje i nutiden, hvor
turisten – den danske eller udenlandske – forventer en ny ren og fuldt møbleret
autocamper – hvor sengene er redt med nye lækre dyner og linned – hvor al
service til køkkenet medfølger. Det skal være samme oplevelse som når man
flytter ind på et første klasses hotel værelse. Autocamperen er naturligvis udstyret
med de mest moderne teknikker og er udstyret med køleskab – fryser –
kabinevarme – markise og cykelholder.

På den store messe i Düsseldorf har Camper World indgået aftaler med tre af de
største bookingbureauer – som globalt findes – og som vil booke mange
autocamper lejemål i den kommende sæson. Det er alle tre gamle bekendtskaber
til Neergårds Camping, som gennem årene har booket rigtig mange autocampere
og sendt mange turister til København. Den typiske udenlandske turist booker 2 –
3 uger og turen går næsten altid gennem Sverige, Norge og Danmark.

Med denne store udvidelse af udlejnings flåden - vil den danske autocamper turist
få de samme fordele med flere nye autocampere og nye autocampere som er
udstyret og tilpasset nutiden.

Besøg os i Glostrup - og se de mange muligheder.

Salg af fabriksnye og nyere brugte autocampere.
Besøg Camper World i Glostrup - på Ejby Industrivej 2.

E-mail: info@camperworld.dk
Telefon: +45 88 16 90 00 (eller mobil +45 53 53 53 22)

Åbningstider:
Mandag–fredag: kl. 10:00-17:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Normalt kl. 11:00 – 15:00

Se det store udvalg af autocampere på vor hjemmeside:
http://www.campingvogne.dk/list.asp?siteGuid=12308

http://camperworld.dk/contact-us/

Velkommen hos Camper World i Glostrup - Vi glæder os til at betjene dig.

