FLORIDA OLDSCOOL CAMPERS - Volkswagen campervan
Voorbeeld campervan:

Voorbeeld van indeling campervan:

AM / FM radio
CD speler + MP3 aansluiting
Kleurentelevisie
DVD speler
Kluisje
Zonnescherm
Slide-out systeem
Ingebouwd navigatiesysteem
Achteruitrijdcamera

± 188 lang * ± 119 breed
X
X
√
√ (alleen in Volkswagen Vanagon 1988)
X
X
X
X
X
X
X

TECHNISCHE DETAILS

Aantal stoelriemen
Aanbevolen maximale bezetting
Bovenbed in de dakruimte van de
campervan (in centimeters)
Benedenbed in de campervan (in
centimeters)
Bedbank (in centimeters)
Bed dinette (in centimeters)

1977 tot 1979 (VW Vanagon is van 1988)
4,5 (70’s campervans) – 4,6 (Vanagon)
1,72 (70’s campervans) – 1,88 (Vanagon)
1,95 (70’s campervans) – 2,18 (Vanagon)
± 1,72 tot ± 2,84 (als de rooftop pod
bovenop de campervan is uitgeklapt)
5
2 volwassenen + 1 kind
± 182 lang * ± 116 breed

Transmissie
Stuurbekrachtiging
Rembekrachtiging
Cruise control
Luchtvering
Generator
Benzinemotor
Dieselmotor
Inhoud brandstoftank
Airconditioning dashboard
Airconditioning dak

Verwarming

SANITAIR

Modeljaar
Lengte in meters
Breedte in meters
Hoogte in meters
Hoogte binnen in meters

Drinkwatertank
Afvalwatertank, grijs
Afvalwatertank, zwart
Warmwatervoorziening
Douche
Buitendouche
Vast toilet

KEUKEN

LUXE

AFMETINGEN

LET OP: Florida Oldscool Campers beschikt over een vloot van vier campervans; waarvan 3 Volkswagen Westfalia Deluxe campervans uit de 1970’s (“Autumn” uit 1977, “Jasmine” uit 1978 en
“Krazy Karl” uit 1979) en 1 “nieuwere” Volkswagen Vanagon (“Skylar” uit 1988). Je kunt een voorkeur voor een specifieke campervan opgeven, maar de beschikbaarheid is niet gegarandeerd!

Koelkast / Koelbox
Vriezer
Fornuis / Kookplaat
Magnetronoven
Gootsteen
Koffiezetapparaat

Alleen de Vanagon heeft een automatische transmissie.
√
√
X
X
X
√
X
± 40,1 liter (70’s campervans) - ± 60,1 liter (Vanagon)
Alleen beschikbaar in de Volkswagen Vanagon.
Binnenkoeling in alle Volkswagen campervans is alleen
beschikbaar tijdens het kamperen, als de campervans
zijn aangesloten op elektriciteitspunten op campings.
√
± 30,2 liter (70’s campervans) - ± 45,4 liter (Vanagon)
√
X
√
X
X
X
√
X
2 pits fornuis
X
√
X

Alle informatie vermeld op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen en kan in de praktijk afwijken. De bovenstaande afbeeldingen zijn bedoeld om je een indicatie te geven van de indeling van de campervan. Jan
Doets America Tours streeft ernaar om de informatie op deze pagina’s up-to-date te houden, maar is niet aansprakelijk voor afwijkingen of tussentijdse wijzigingen door Florida Oldscool Campers, LLC.

