CALIFÒRNIA
BEACH

Benvingut a l'Hotel Califòrnia Beach,
*Pensa en aquella ruta que sempre has volgut recórrer, en aquella cala de pel·lícula que
vas veure en aquella postal, aquells capvespres a la muntanya i .... ara, deixa d 'imaginar-ho i comença a viure-ho !!!
Bon viatge!
Equipament:
Capacitat per a 4-5 persones.
Seints davanters , conductor i acompanyant tipus butaca amb còmodes reposa-braços i
giratoris de 180º .
Ajuda d’aparcament a la zona del davant i del darrera.
Start/Stop, parada i arranc automàtic.
Superfície de descans inferior
Prolongació de llit amb revestiment de llit de confort, formada per la banqueta del sieient
medeix 1,50mx2,00m
Superfície de descans superior
Sostre elevable del la Califòrnia , es converteix en una superfície de descans per a dos
persones en molt pocs moviments. 1,20mx2,00m amb somier i revestiment de matalàs.
El compartiment habitable i la cabina de conducció es poden enfosquir amb persianes, al
mateix temps que la finestra lliscant permet l’entrada d’aire fresc.
Toldo lateral extensible amb carcassa de color plata.
Taula de camping, guardada al revestiment de la porta d’obertura. Fàcil muntatge per
interior i exterior.
Dos cadires plegables guardades a la porta del darrera.
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Portabicicletes original Volkswagen aportant un plus d’exclusivitat i permet transportar
fins a 4 bicicletes amb un pes màxim de 70 Kg.
Nevera, capacitat de 80litres, conectada a la segona batería.
Kit camping, inclou camping gas , olla, paella , coberts , gots i plats fins a 4 persones
App-Connect , amb aquesta funció podràs navegar amb les aplicacions compatibles del
teu smartphone mentres condueixes. A través d’una conexió USB les aplicacions les
veuràs a la pantalla del sistema de radio o navegació i les controlarà a través de la pantalla
tàctil.
Calefacció estacionaria programable. Funciona de forma independent.
Més info

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Equipamien
to+California+Beach&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Opcional: kit llit (llençols, coixins, mantes), cadires per a nen . En cas d’interès
demanar informació
Per reserves

https://www.socialcar.com/alquilar/furgoneta-camper/barcelona/volkswagen-

california-104/17981
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