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Tel. 0032 475 940 986

*

Email : www.elcaravan@gmail.com

El Caravan verhuurt vintage Eriba Touring Caravans uit de jaren ’70 en ’80.


IDEAAL OM MET KINDEREN OP VAKANTIE TE GAAN !



MAAR OOK GEZELLIG MET Z’N TWEETJES EROP UIT !

Huur een Eriba Puck, Pan of Triton , pure nostalgie op wielen in ’70 stijl,
Eventueel in combinatie met de handige Australische OZtent.(slaapplaats+eetruimte+kookluifel+zon/regenluifel).
Leg je kids te slapen in het cosy caravannetje en slaap zelf op échte zeer
comfortabele bedmatrassen (160/180cm x 200cm) met een donsdeken in de oztent. Geen gedoe met slaapmatjes, slaapzakken, lastige tenten.
Of ga met z’n tweetjes op reis in de Eriba Pan, met extra breed bed voorzien.
Avontuur én comfort voor een goede prijs.

INHOUD :
-Eriba Puck : info
-Eriba Pan : info
-Eriba Triton : info
-OZ-tent : info
-Inboedellijst
-Prijslijst

De Eriba Puck: ‘El Ninjo’
IDEAAL VOOR 2 VOLWASSENEN (slapen in OZ-tent met échte dubbele comfortmatras)
MET 2 KINDEREN (slapen in caravan).
De Puck is de kleinste : 3m lang en 1.65 m breed (hoogte 1.82m, met hefdak 1.97m).Veel smaller
dus, korter en lager tijdens de rit t.o.v. een conventionele caravan. Geen extra peage, zeer goede
wegligging, vlot handelbaar op de baan voor iedereen.
De Puck heeft een dubbel bed van 1.82m lang en 1.55m breed, ideaal dus voor 2 kinderen.
Dit kan omgevormd worden tot een prachtige ruime zithoek in ‘70’s stijl. Als je met z’n tweetjes
gaat heb je dus een permanente ruime zithoek/eethoek (heel handig bij minder goed weer met
wind of regen) EN bovendien kan je de veilige verwarming ook in de OZ-tent plaatsen !
Verder heeft de Puck :
-gasfornuis in het aanrecht
- wasbak met kraantje bediend met pompje en bidon onderin
-koelkast
-verwarming aan boord
-kastjes en bergingen, en 2 verlichtingsarmaturen.
Bovendien heb je een extra drieledige stekkerdoos in de caravan , vanuit de campingpaal :
voor zwaardere toestellen zoals een waterkoker, …

De Eriba Pan : ‘Suite for 2’
IDEAAL VOOR 2 VOLWASSENEN (slapen op zeer breed bed in de caravan)
De Pan is de tussenmaat : 3.40m lang en 2.00 m breed (hoogte 2.05m, met hefdak 2.15m).
Nog altijd een stuk compacter, afgeronder en lager tijdens de rit t.o.v. een conventionele
caravan. Zeer goede wegligging, vlot handelbaar op de baan voor iedereen, peage of net niet is
afhankelijk van regio tot regio.
De Pan heeft een dubbel bed van maar liefst 1.90m lang en 1.85m breed, ideaal dus voor 2
volwassenen. Dit kan omgevormd worden tot een prachtige ruime zithoek in ’70’s stijl.

Verder heeft de Pan:
-gasfornuis in het aanrecht
- wasbak met kraantje bediend met pompje en bidon onderin
-koelkast
-verwarming aan boord
-kastjes en bergingen, en 2 verlichtingsarmaturen.
Bovendien heb je een extra drieledige stekkerdoos in de caravan , vanuit de campingpaal :
voor zwaardere toestellen zoals een waterkoker, …

De Eriba Triton: ‘El Palazzo’
IDEAAL VOOR 2 VOLWASSENEN MET 2/3 KINDEREN
OF 4 VOLWASSENEN
De Triton is in alle richtingen 1 maatje groter : 4m lang en 2.00 m breed (hoogte 2.05m, met
hefdak 2.18m).
Nog altijd een stuk compacter, afgeronder en lager tijdens de rit t.o.v. een conventionele
caravan. Zeer goede wegligging, vlot handelbaar op de baan voor iedereen, peage of net niet is
afhankelijk van regio tot regio.
De Triton heeft een dubbel bed van 1.90m lang en 1.40(60)m breed, ideaal dus voor 2
kinderen, maar ook perfect bruikbaar voor 2 volwassenen. Dit kan omgevormd worden tot een
prachtige ruime zithoek.
Daarnaast heeft de Triton een kleine zithoek (Genoeg om bv bij slecht weer te eten, zonder dat
je dus het dubbele bed van de kids moet gaan omvormen tot eethoek !).
Wil je toch met 3 kids op vakantie dan kan je deze kleine zithoek omvormen tot een enkel bed
van 190cm lang en 65(80)cm breed.
Bovendien kan je de veilige verwarming ook in de OZ-tent plaatsen !

Verder heeft de Triton :
-gasfornuis in het aanrecht
- wasbak met kraantje bediend met pompje en bidon onderin
-koelkast
-verwarming aan boord
-kastjes en bergingen, en 2 verlichtingsarmaturen.
Bovendien heb je een extra drieledige stekkerdoos in de caravan , vanuit de campingpaal :
voor zwaardere toestellen zoals een waterkoker, …

De OZ-tent : SNEL OPGSTELD, zeer degelijk materiaal en bijzonder functioneel

OZ-TENT = LUXE SLAAPPLAATS + EETRUIMTE + ZONNELUIFEL + KOOKLUIFEL

De fantastische Australische award-winning OZ-tent is zeer snel opgezet betreffende het
slaapgedeelte (5 minuutjes !). Daarna werk je met telescopische stokken en ritsluitingen om de
luifels op te zetten, dat is makkelijk voor iedereen.
El Caravan gebruikt enkel het topmodel van OZ-tent : de RV5 met full option toebehoren,
gemaakt van ribstop waterdicht behandeld canvas, en voorzien van maar liefst 5 extra
verluchtingszones met muggengaas. Deze tent heeft een slaapruimte van 2.5 x 2.5 m, eetkamer
met zonneluifel van 2.5 x 3.6 m, en kookluifel aan de zijkant van 1.8 x 1.9 m.
Zet de deur van de OZ-tent gericht naar de deur van de caravan, en houd ongeveer 50cm ruimte
over tussen de zonneluifel en de caravan > de ideale opstelling, want zo creëer je een eethoek van
maar liefst 2.5m x 3.6m. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan je ipv 1 ook 2 zijwanden
bij de eetkamer plaatsen.


Zie Homepage website voor links met OZ-tentfilmpjes !!

De inboedel van El Caravan : ‘all-in’ betekent hier ook echt ‘ all-in’
1. TENT - SLAPEN
-OZ-tent RV5 met inwendig aluminium waaierframe + front-gaaspaneel afsluitbaar (4 stokken) met zonneluifel
eraan vast(2 stokken)+ 2 zijpanelen afsluitbaar + extra zonne-zijluifel (2 stokken), en scheerlijnen
Opmerking: In de mini-opstelling kunt u frontpaneel en zijpanelen geheel weglaten , en gewoon het frontzeil van de tent als zonneluifel opstellen.

-hamer (evt om piketten in de grond te slaan)-opdraai-leeslampje voor kids + opdraailantaarn met rode
nachtlampstand > werken zonder batterijen
-lantaarn voor theelichtjes (ENKEL BUITEN TE GEBRUIKEN)
-mobiel toilet + 3 specifiek bijhorende produkten + 8 speciaal geschikte toiletrollen : enkel op aanvraag
-matrassen :
*OZ-tent bij Eriba Puck : matrassen 80x200cm 2 (dikte 12cm) + dekmatrassen 80x200cm 2 (dikte 5cm)
*OZ-tent bij Eriba Triton : matrassen 90x200cm 2 (dikte 14cm) + dekmatrassen 90x200cm 2 (dikte 4cm)
-matrasbeschermer 140x200cm 1 (te plaatsen als eerste op matraskussens in de caravan)
-waterdichte matrasovertrek wit (te plaatsen over matrasbeschermer in de caravan)
(-waterdichte matrasovertrek wit voor het enkel bed in de Triton)
-donsdeken 220x220cm 2
(-donsdeken 90x220cm 1 voor enkel bed in Triton)
-electrische olieverwarming met gesloten circuit voor de caravan (veilig voor kinderen)
-groen beschermzeil (2x3m - gebruik IN de tent als eerste op het vloerzeil)
-groen absorptiezeil gerasterd (2.5x2.5m – te plaatsen op het vorige groene beschermzeil)

2. ZITTEN – RELAXEN
Degelijke klapstoelen 4 + strandstoelen 4
-rekken 4 (met haken om het meubilair samen te binden)
-uitklapbare eettafels 3 (elk met tafelblad van 78x58cm) > ééntje als kooktafel te gebruiken

3. KEUKENGEREI
-opvouwbare BBQ (Niet op tafeltje of zeil plaatsen aub)
-electrische waterkoker, koffiethermos
-kookvuur op kerozine 2-pits Coleman met extra vulfles kerozine en rode vultrechter
(veiliger dan gasbidonvuurtjes, niet voor gebruik in de caravan – geen andere brandstoffen gebruiken aub)
-waterbidon plastic wit met kraantje 10L
-blauwe emmer (Te plaatsen onder de caravan vooraan (Puck) of ozij (Triton) buiten, darmpje van afvoer van
wasbak is zichtbaar)
-afdruiprek 1 , tafelkleed 1

-bekers plastic doorzichtig 5 + bekers plastic wit 4 + aluminium kommetjes 4
-porceleinen koffiekoppen 6 (terug in kartonverpakking te plaatsen met beschermpapier aub)
-porcelijnen borden 5 + soepkommen plastic 5
-wijnglazen 6 (terug in kartonverpakking te plaatsen met beschermpapier)
-pottenset groen aluminium met vergiet erin + wokpan (braadpan zelf mee te brengen aub)
-afsluitbaar suikerpotje en melkkannetje plastic
-snijpanken 1 + dienbladen inox 1 + potten-onderleggers 2 + placemats 4
-kurkentrekker, stoppentekker, blikopener, eiersnijder, fruitpers
-pollepel, spatel, houten lepel, grote lepel,aardappelmesje, snijmes
-veger en blik, oranje handborstel, vliegenmepper
-bestekset 24-delig + bestekbak

4. VEILIGHEID
-branddeken (hangt klaar aan haakje rechts bij het binnenkomen)
-toolkit (dopsleuteltjes, schroevendraaier etc)
-reserveset met lampjes voor verlichting van de caravan
-2 wielspieën om tegen de wielen aan dalzijde te plaatsen (bergvak onder bij het binnenkomen)
-zwengel voor de uitdraaisteunen en wielmoeren (bergvak onder bij het binnenkomen)

5. ZELF BEST NOG MEENEMEN, NAAST PERSOONLIJKE SPULLEN
-Minimaal 2 donsdekenovertrekken (220x220cm) + de nodige hoofdkussens + 2 matrasovertrekken
(160x220 en 180x220cm)
(-Triton: Enkele donsdekenovertrek (90x200) voor het enkel bed in de caravan (derde kind) )
-Per persoon 1 extra fleecedeken voor koude nachten (caravan heeft electr. olieverwarming, tent niet)
-Bakpan om vlees te bakken (een wok/bakpan is aanwezig)
-badhanddoeken, keukenhanddoeken
-afwasspons en afwasmiddel
-1 plastic filterhouder en koffiefilters om op te gieten op de koffiekan OF type bodum koffie-doordrukkan OF
koffiezetapparaat
-vuilniszakken en lucifers of aansteker
-anti-muggenapparaat (Mag electrisch zijn in de caravan), andere anti-muggenprodukten voor de tent
-…

Prijslijst 2013 Eriba Vintage Caravan Puck en Triton + OZ-tent en inboedel

*ERIBA Puck (2 kids, 2 volw.) + OZ-tent + volledige inboedel
355 euro/week (Hoogseizoen : 15 mei tem. 15 september)
295 euro/week (Laagseizoen : 1 april tem. 14 mei en 16 sept tem. 31 okt)

*ERIBA Triton (2-3 kids, 2 volw.) + OZ-tent + volledige inboedel
375 euro/week (Hoogseizoen : 15 mei tem. 15 september)
315 euro/week (Laagseizoen : 1 april tem. 14 mei en 16 sept tem. 31 okt)

*ERIBA PAN (royaal 2 volw.) met retro-zonneluifel en inboedel,
zonder OZ-tent
310 euro/week (Hoogseizoen : 15 mei tem. 15 september)
250 euro/week (Laagseizoen : 1 april tem. 14 mei en 16 sept tem. 31 okt)

>> Mail ons www.elcaravan.be@gmail.com of bel 0032 475 940 986 na 19.00u
--------------------------------------------------------------------------------------

Vraag uw reservatieformulier via email : www.elcaravan.be@gmail.com
of bel voor meer info : 0032 475 940 986 na 19.00u.

* * * * * * *

El Caravan wenst u een fijne vakantie ! * * * * * *

