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inspiratie voor jouw avonturen

Onafhankelijk op reis met een recreatievoertuig, met je 
eigen reisschema en in je eigen accommodatie, is een 
krachtige manier om je vrijheid en welzijn te vergroten. 

Een goede besteding van kostbare vrije tijd, een 
klantverhaal vanuit Noorwegen, geeft de essentie 
hiervan perfect weer. In Liefde op het eerste gezicht 
vind je handige tips voor het kopen van je eerste caravan. 
We gaan ook op zoek naar 'la dolce vita' in een Compact.

We geven een voorproefje van de nieuwe Fiat Ducato 
en onze nieuwe generatie Sonic die stijl, prestaties en 
comfort biedt in één enkel voertuig. We kijken daarnaast 
naar de goed verkopende Axess-modellen uit de Matrix- 
en Coral-lijnen, die veel keuzemogelijkheden en waarde 
met zich meebrengen.

Adria is de aanvoerder van de snelgroeiende markt in 
buscampers, dus kijken we gedetailleerd naar de vier 
nieuwe Twin Sports-modellen. En we gaan ons buiten de 
piste begeven voor Winterverhalen met free-riders van 
Elan-ski's.

We kijken naar een voorbeeld van de nieuwe generatie 
Alpina-caravans en nemen een kijkje in de exclusieve 
Adora-indelingen. Een combinatie van robuust en 
vloeiend: dat is de nieuwe Action Sport.

We ontdekken hoe vliegtuigontwerpen vormgeven 
aan de nieuwe generatie caravans en we gaan 
'glamping' uitproberen in een geüpcyclede caravan, een 
interessante duurzame oplossing.

Adria-ambassadeur, Primož Roglič, 's werelds topwiel-
renner, kijkt terug op een turbulente twaalf maanden op 
de weg.

Geniet van het magazine! 
Neil Morley, redacteur. 
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Lifestyle

"We halen de allerbeste momenten uit 
de natuur. We zijn gek op het buitenle-
ven. Het voelt goed om in een prachti-
ge omgeving op pad te gaan en de tijd 
door te brengen vanaf een hoog punt 

met een geweldig uitzicht." 

We wonen in een klein plaatsje genaamd Bjerkvik, in het 

noorden van Noorwegen. Hier zijn we gezegend met de 

prachtige natuur voor onze deur en hebben we de kans 

om vrij te kamperen. Stel je eens voor: elke ochtend wak-

ker worden met een ander uitzicht vanuit je slaapkamer-

raam. Hier begint de nieuwe wandeling door de bergen in 

de achtertuin. Onze benadering van het leven is om 'niet 

te vergeten dat kostbare vrije tijd op een goede manier 

besteed moet worden'. Dit is de lifestyle met een recrea-

tievoertuig. We gebruiken onze camper van eind april tot 

eind september. Weekenduitjes vinden vaak niet zo ver van 

huis plaats, variërend van een heenreis van één tot vier uur. 

Een goede
besteding
van kostbare
vrije tijd. 

HET LEVEN IN EEN CAMPER MAAKT HET GEMAKKELIJK 
VOOR ONS:  WE KUNNEN GAAN EN STAAN WAAR WE 
MAAR WILLEN. NIETS IS  MOOIER DAN VRIJ  KAMPEREN, 
HET GEEFT ONS DE MOGELIJKHEID OM ZELF KEUZES TE 
MAKEN EN DICHT BIJ  DE NATUUR TE ZIJN. 

geschreven in samenwerking met adria-klanten frode en gro nikolaisen
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Frode Nikolaisen is getrouwd met 
Gro Nikolaisen en ze zijn allebei 

54 jaar oud. Gro heeft gewerkt als 
verpleegkundige en Frode in het 

Noorse leger. Ze wonen in Bjerkvik in 
het noordelijke deel van Noorwegen. 

Ze zijn eigenaars van een Sonic. 

Volg Frode:  

@frode_nikolaisen

O V E R  O N S 

Onze Sonic leidt ons langs nieuwe wegen waar we nieuwe ervarin-

gen opdoen. We maken uitstapjes naar bruisende steden, naar de 

fjorden, de bergen en het buitenleven. Stedentrips zijn geweldig! We 

genieten van concerten, musea en goed eten en drinken bij gezellige 

restaurants en voelen de energie die het stadsleven kan bieden. 

We hebben ook wel luie dagen bij de camper, waarbij we genieten van 

de vrije tijd. We ontspannen, lezen een boek, luisteren naar muziek en 

genieten van elkaars gezelschap, weg van de hectiek op het werk en 

thuis. Als het slecht weer is, kunnen we een Netflix-film kijken op tv en 

genieten van de tijd in ons sfeervolle en prachtige huis op wielen. De 

camper biedt ons alles wat we nodig hebben om de dagen in comfort 

en luxe door te brengen. 

Onthoud dat een goede besteding van kostbare vrije tijd het allerbe-

langrijkste is.

We hebben veel geluk, want vanaf ons huis kunnen we met gemak 

een aantal van de mooiste plekjes bereiken die het noorden van 

Noorwegen te bieden heeft. Plaatsen zoals Vesterålen, de Lofo-

ten-eilanden, Steigen en Senja. Dit zijn populaire bestemmingen 

voor toeristen in Noorwegen. Tijdens het vakantieseizoen reizen 

we meestal door Noorwegen en rijden we soms door onze buur-

landen Zweden en Finland. We proberen onze nieuwe favoriete lo-

catie te vinden! Vakanties zijn vergelijkbaar met lange weekenden, 

omdat we dan kunnen doen wat we het liefst willen. 

NA EEN WANDELING IN 
DE BERGEN IS ER NIETS 

HEERLIJKERS DAN EEN MEER TE 
VINDEN EN EEN FRISSE DUIK TE 
NEMEN, DUS NEMEN WE ALTIJD 

ZEEP EN EEN HANDDOEK MEE 
IN ONZE RUGZAK. WANNEER 

WE DAN WEER AANKOMEN 
BIJ DE CAMPER PAKKEN WE 

EEN GEMAKKELIJKE STOEL EN 
DRINKEN WE WAT, VOORDAT 
WE DE BBQ AANSTEKEN OM 

EEN HEERLIJKE MAALTIJD TE 
BEREIDEN. WE ZIJN GROOT 

LIEFHEBBERS VAN EEN GOEDE 
HOUTSKOOL-BBQ, OMDAT  

HET ETEN DAN ALTIJD  
MEER SMAAK HEEFT. 
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Caravans

N I E U W E  G E N E R AT I E  A L P I N A 
ONTWORPEN VOOR 

TOPPRESTATIES

De ontwerpers van Adria hebben hun inspiratie gehaald 
uit de lucht, met aerodynamische expertise van vlieg-
tuigontwerpers en de ervaringen van Astella en Adora. 
Zo leveren ze een onderscheidend nieuw exterieur en 
de beste prestatiekenmerken. 

In de jaren '60 was Adria het eerste merk met warm water van Alde 

in de Scandinavische modellen en ook het eerste merk dat ramen van 

dubbelglas bood, voor comfort het hele jaar door. Meer recentelijk 

zijn de grote panoramavensters de kenmerkende eigenschap van de 

Alpina-lijn geworden. 

G E Ï N S P I R E E R D  O N T W E R P

Innovatie is altijd onderdeel geweest 
van de Adria-manier. 

“Het is belangrijk voor ons om 
een caravan van hoogwaardige 

kwaliteit te ontwerpen en 
te bouwen, met de nadruk 

op prestaties, een licht, 
elegant en ruim interieur en 

uitstekend comfort en warmte 
het hele jaar door. De nieuwe 
Alpina is een stap voorwaarts 

in design en prestaties van 
caravans.’’

Erna Povh. Adria, productmanager 
caravans

V I J F  V E R H A L E N  H E B B E N  D E  C R E AT I E  VA N 
D E  N I E U W E  A L P I N A- L I J N  G E S T I M U L E E R D :

De nieuwe generatie Alpina is de meest recente
evolutie van een bekroonde formule. 
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De extra grote panoramavensters brengen het daglicht naar binnen en bieden een gevoel van ruimte 
met een 'atrium-achtig' leefgedeelte in de meeste indelingen.

Ontdek de 360°-walkthroughs, indelingen, 
specificaties van technische gegevens en onze 
productconfigurator op www.adriabenelux.com. 
De modellen, specificaties en indelingen kunnen 
per land verschillen. 

Elegante interieurs met grotere ruimtes en een vormgeving die zachter en natuurlijker aanvoelt en een speciale, 
huiselijke ambiance creëert. Details van echt hout, hoogwaardige chromen profielen en materialen die zacht aanvoelen, 

zorgen voor hoogwaardige kwaliteit.  

O N D E R S C H E I D E N D E  K E N M E R K E N E E N  E C H T  T H U I S G E VO E L

A L- KO  P R E S TAT I E - C H AS S I S
met een Knott-chassis op de modellen 

met dubbele assen.

A D R I A  L I C H T M E TA L E N  V E LG E N
maakt de look compleet.

N I E U W E  L E DV E R L I C H T I N G
bring automotive style and functionality.

N I E U W E  A E R O DY N A M I S C H E  W I N D G E L E I D E R S
zien er stijlvol uit en helpen bij efficiënt slepen.

STIJLVOL GEBORSTELDE ALUMINIUM ELEMENTEN
en badges van chroom zorgen voor 
een hoogwaardige uitstraling.  

Een loungestoel met elektrische verstelmoge-
lijkheid om in te ontspannen en zelfs om in te 
werken (optioneel voor specifieke indelingen).

Details van echt hout, hoogwaardige chromen 
profielen en materialen die zacht aanvoelen, 
zorgen voor hoogwaardige kwaliteit. 

“Echt strakke automobiel-
lijnen. Een elegante nieuwe 
vorm van de voorkant met 
een groot panoramavenster 
en nieuwe aerodynamische 
hulpmiddelen, waaronder 
een achterspoiler en wind-
geleiders voor een verbe-
terde sleepefficiëntie. Het 
ontwerp heeft een nieuwe 
achterwand, met prachtig 
geïntegreerde en multi-

functionele ledverlichting.’’

Erna Povh. Adria, 
productmanager caravans 

BEKIJK 
ONLINE
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Elegante leefgedeeltes, ontworpen zonder compromissen te sluiten, 
voor bruikbaarheid en comfort het hele jaar door.  

Overal zijn verbeteringen aangebracht, met innovatieve 
oplossingen voor een geïnspireerd leven.  

I N S P I R E R E N D E  O P LO S S I N G E NE I G E N T I J D S E  L E E F G E D E E LT E S

L E E F G E D E E LT E

K E U K E N

Een 'atrium-achtig' leefgedeelte onder het panoramavenster (in 
de meeste indelingen) met natuurlijk licht.

Een flexibel leefgedeelte met een comfortabele zithoek en 
verstelbare hoofdsteunen. 

De goed geplaatste tv-kast en extra opslagruimte bij de dinette 
zorgen voor een ontspannen thuisgevoel. 

Geïnspireerd door thuiskeukens 
met meer werkruimte, opslag 
en chromen details. De beste 

apparatuur, waaronder een grote 
koelkast, oven en afzuigkap. 

Snijplank van echt hout.

O P S L AG

M U LT I M E D I A

S L A A P G E D E E LT E

BA D K A M E R

Opslag voor gasflessen 
en optionele Smart Boxes. 

Slimme opslag met mul-
tifunctionele profielen en 

verwijderbare badkamer-
oplossing. Kledingkasten en 

bovenkastjes maximalise-
ren de opslagruimte. 

Entertainment via een nieuw geluidssysteem, 
bluetooth-amp, tv-aansluitingen en -houder, 
en meerdere USB-poorten. Het nieuwe digitale 
Adria-bedieningspaneel regelt alle belangrijke 
functies en voorzieningen.

De Alpina biedt op een comfortabele 
manier slaapruimte aan tot wel 9 

personen, afhankelijk van de indeling. 
Alle slaapkamerformaten, met hogere 

bedden, matrassen met springvering en 
een bovenkant van koudschuim, bieden 

extra comfort. Regelbare sfeerverlichting 
en keuze uit zachte, kasjmieren dekens en 

kussens. Veel opbergruimte voor kleding en 
persoonlijke spullen. 

Een spa-achtige ervaring met een grote 
wastafel, geweldige verlichting en optimale 
opbergmogelijkheden. Alde-toren met uitstekende 
verwarming en luchtstroom, en een stortdouche. 

I N D E L I N G E N 

A D R I A
M AC H

O P L A A D BA R E 
L A M P 

Bekijk voor alle indelingen 
de onlineversie op 

www.adriabenelux.com 

De slimme 
mobiele Adria-
controletoepassing, 
standaard 
inbegrepen in de 
optionele MACH 
Plus-app. 

die je zelfs mee 
naar buiten 
kunt nemen. 

L E D - S I L H O U E T V E R L I C H T I N G 
B U I T E N

Plaats deze optionele ledverlichting 
aan de buitenkant en maak van elke 
avond een speciale gebeurtenis. 
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N I E U W E  M AT R I X  E N  C O R A L  A X E S S - M O D E L L E N

NIEUWE AXESS-MODELLEN SLUITEN 
ZICH AAN BIJ DE NIEUWE GENERATIE.

Onze best verkopende camperlijnen, Matrix en Coral, komen met nieuwe Axess-modellen die meer 
keuzemogelijkheden bieden, nieuwe en kortere indelingen hebben en nog meer waarde voor je geld 

betekenen. Alle modellen zijn beschikbaar op de nieuwe Fiat Ducato; 
Axess-modellen ook op de Citroen Jumper.

Campers 

MATRIX AXESS _NATURALE CORAL AXESS_CASHMERE

+ STIJL

+WAARDE+KEUZEMOGELIJKHEDEN

+ INDELINGEN

CORAL  
Met het exclusieve SunRoof-ontwerp 
van Adria bepaalt de Coral de norm wat 
betreft stijl en comfort. Het is tijd om de 
horizon achterna te gaan!

Supreme-, Plus-, Axess-modellen, met 
keuze uit verschillende indelingen.

KEUZE UIT VERSCHILLENDE MEUBELSTIJLEN

MATRIX  
Met eigentijdse leefruimtes en praktische 

functies, waaronder een hefbed, zet de Matrix 
de trend als het gaat om veelzijdigheid. Het is 

tijd om het meeste uit je leven te halen.

Supreme-, Plus-, Axess-modellen, met keuze 
uit verschillende indelingen.

Van kasjmier voor een strakke, witte uitstraling tot een 
natuurlijke meubelstijl voor een Scandinavische look. 

Ontdek de 360°-walkthroughs, indelingen, 
specificaties van technische gegevens en onze 
productconfigurator op www.adriabenelux.com 

De modellen, specificaties en indelingen kunnen per land verschillen. 

BEKIJK 
ONLINE
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KIES VOOR DE MATRIX ALS JE OP ZOEK BENT NAAR MEER SLAAPRUIMTE DANKZIJ DE EXTRA SLAAPKAMER MET 
HET HEFBED; GA VOOR DE NIEUWE CORAL ALS JE DE VOORKEUR GEEFT AAN EEN 'ATRIUM-ACHTIG' LEEFGEDEELTE 
ONDER HET EXCLUSIEVE ADRIA-SUNROOF EN -PANORAMAVENSTER, WAARDOOR ER MEER LICHT BINNENKOMT EN 

ER EEN GEVOEL VAN RUIMTE WORDT GECREËERD. 

GEÏNSPIREERD ONTWERP

ONDERSCHEIDENDE  KENMERKEN INSPIRERENDE  OPLOSSINGEN

EIGENTIJDSE   
LEEFGEDEELTES 

Innovatieve oplossingen 
voor een geïnspireerd leven. 

Geïnspireerd ontwerp met een uitzonderlijke stijl, 
waardoor elke dag voelt als een nieuw avontuur.

Exclusieve onderscheidende 
Adria-kenmerken.

Alles is ontworpen met jouw manier 
van leven als uitgangpunt. 

HIGHLIGHTS AXESS:
• Nieuwe Fiat Ducato of Citroën Jumper.
• Comprex-chassisconstructie, wit.
• Dynamische voorkap, geïntegreerde verlichting.
• Schuin aflopende achterkant, ledverlichting.
• Grote berging met stroom en verlichting. 

HIGHLIGHTS AXESS:
• Elegante interieurs met speciale ambiance.
• Vloeiende leefruimtes voor comfortabel wonen.
• Keuze in meubilairstijlen en stoffen.
• Supercomfortabel zitgedeelte en bedden.
• Truma-verwarming.

HIGHLIGHTS AXESS:
• Exclusief Adria SunRoof-ontwerp (Coral).
• Panoramavenster, beschutting en ventilatie (Matrix).
• Geïntegreerd hefbed (Matrix). 
• Dubbele vloer met vlakke vloer over de volledige lengte.
• Modulaire ledverlichting achter.

HIGHLIGHTS AXESS:
• Digitaal Adria-paneel regelt de belangrijkste functies. 
• Sfeervol, led en spots. 
• Multimedia-wand, tv-houder, USB-poort, telefoonlader.
• Ruim opgezette bovenkastjes. 
• Centrale regeling van voorzieningen.

EEN ECHT THUISGEVOEL 

Comfortabele thuisomgeving, geweldige 
leefruimtes en praktische functionaliteiten. 

DE NIEUWE GENERATIE FAMILIE
CORAL AXESSCORAL PLUSCORAL SUPREMEMATRIX SUPREME MATRIX PLUS MATRIX AXESS
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Buscampers 

T W I N S  /  T W I N  S P O RT S  
GEBOREN VOOR HET AVONTUUR. 

De nieuwe generatie Twin Sports-lijn is een van de redenen waarom de Adria Twins in de 
afgelopen jaren favoriete buscampers zijn geworden. Alle modellen zijn uitgerust met een 
ingenieus pop-updak dat zorgt voor extra ruimte, en met de innovatieve oplossingen die 

ervoor hebben gezorgd dat de bekroonde, originele Twins zo populair zijn geworden. 

ZES REDENEN WAAROM DE VOORSTE BUSCAMPER EEN ADRIA IS. 

1.
Exclusief SunRoof-ontwerp 

(Twin Supreme, Twin Sports). 

2.
Exclusieve 'cabin-loft' met een open 

interieurontwerp (alle modellen). 

3.
Exclusieve accommodatie door 

het pop-updak (Twin Sports).

4.
Geavanceerde isolatie, met Alde-, Truma- en 

Webasto-verwarming beschikbaar.

5.
 Keuze uit basisvoertuigen en keuze uit indelingen 

voor alle gebruikers, inclusief families.

6.
Slimme mobiele Adria MACH-app. Voor de allereerste keer beschikbaar 

op de Twin Supreme / Plus en Twin Sports.

 

nieuw
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•  Exclusief Adria SunRoof-ontwerp en venster.
• Slaapgedeelte in het pop-updak met verlichting  
   en USB-poorten.
•  Open cabin-loft-interieurontwerp.
•  Adria digitale regelaar voor belangrijkste functies.
•  Onyx-interieurontwerp met glanzend wit meubilair.
•  Dinette met uittrekbare tafel.
• Keuken, fornuis met twee pitten, wasbak en grote  
 compressorkoelkast.
• Grote tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden  
 achterin met matras van hoge kwaliteit.
• Duplex-badkamer met draaiwandfunctie.
• Grote berging achterin voor extra opslag.

Verwijderbare tent voor schoonmaken, opslag en 

recyclen. Materialen op basis van acryl voor isolatie, 

waterbestendigheid en ademend vermogen. Vast muggengaas 

met een opening aan de voorkant. Compartiment van 120 x 

200 cm met een comfortabel bed, opslagruimte, USB-poorten 

en verlichting. 

S L A A P G E D E E LT E 

TWIN SUPREME-INTERIEUR 
MET DE VOORDELEN VAN HET 

SUNROOF EN OPEN 
'CABIN-LOFT'-INTERIEUR. 

NIEUWE GENERATIE TWIN SPORTS  

A D R I A  M AC H .  Mobiele toepassing met slimme 

regeling bestuurt de belangrijkste functies, 

monitort de voorzieningen, biedt toegang tot 

gebruikershandleidingen, navigatiegegevens 

en mobiele Office-functies, allemaal vanaf 

je smartphone of tablet. Standaard vooraf 

geïnstalleerd. MACH of MACH Plus als opties. 

K L I M A AT R E G E L I N G . 
Verwarming van Truma en Webasto. 

GEÏNSPIREERD 
ONTWERP 

ONDERSCHEIDENDE 
KENMERKEN

EEN ECHT 
THUISGEVOEL

INSPIRERENDE 
OPLOSSINGEN

EIGENTIJDSE 
LEEFGEDEELTES

De eerste Twin Sports werd geïntroduceerd in 2020 en werd meteen al zo 
populair dat de modellen meteen uitverkocht waren. Daarom is er nu een 

volledig nieuwe lijn beschikbaar.

Alle modellen zijn uitgerust met een ingenieus pop-updak, waardoor 

een extra accommodatie wordt toegevoegd. Daarnaast bevatten ze 

de onderscheidende Adria-kenmerken, zoals het exclusieve Sun-

Roof®-ontwerp en het open 'cabin-loft'-ontwerp, die de bekroonde 

originele Twins zo populair hebben gemaakt.

P O P - U P DA K M E C H A N I S M E N . 
Dynamisch vormgegeven, robuust pop-updak van lichtgewicht GFK 

integreert met het SunRoof en optionele dakapparatuur. 

Gebouwd op het 

nieuwe Fiat 
Ducato-onderstel, 

met wit of donker-

grijs pop-updak, in 

vier verschillende 

indelingen.
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SPORTIEVE CAMPER 
OF FAMILIECAMPER? ALLEBEI.

Deze nieuwe campers zijn niet alleen aantrekkelijk 
voor sportieve types, maar ook geweldig voor gezin-
nen. De kinderen zullen het slaapgedeelte bovenin 
zeker waarderen als onderdeel van het avontuur.

6 0 0  S P B 6 4 0  S G6 4 0  S L B 6 4 0  S GXI N D E L I N G E N

Er zijn nu vier modellen: 

640 SLB, 640 SGX, 640 SG 

(allemaal met een lengte 

van 6,363 m) en de 600 SPB 

(lengte van 5,998 m).
In deze indeling vind je een 

tweepersoonsbed achterin en een 

pop-updak met slaapcompartiment, 

waardoor dit een geweldige oplossing 

is voor families of twee stellen.

In deze indeling vind je twee 

eenpersoonsbedden achterin en een 

pop-updak met slaapcompartiment, 

waardoor dit een geweldige oplossing is 

voor families.

De eerste Twin Sports-indeling met het 

pop-updak met slaapcompartiment en de 

voordelen van het in hoogte verstelbare bed 

achterin, wat zorgt voor een extragrote en 

flexibele opslagruimte aan de achterkant.

Innovatieve nieuwe indeling met een pop-

updak met slaapgedeelte, verwijderbare 

eenpersoonsbedden achterin en unieke 

opslagmogelijkheden.
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HRVOJE JURIĆ
@hrvoje_juric

• Pop-updak met slaapgedeelte voor 2 personen, optioneel  
 bed in de dinette voor 1 persoon.
•  Duplex-badkamer met draaiwandoplossing voor aparte douche.
•  Thetford-compressorkoelkast van 90 liter in smalle uitvoering. 
•  Verwijderbare lange bedden achterin voor 2 personen;
 kunnen worden vervangen door bagagerekken.
•  Berging met aluminium vloer en rails,
 USB-poort en stopcontacten.
•  Droogkast voor natte kleding.
•  Harde gereedschapskast.
•  Oplossingen voor de opslag van alledaagse benodigdheden.
•  Douche-aansluiting aan de buitenkant.

Perfect voor actieve outdoor-liefhebbers, met een aantal speciale extra kenmerken:

T W I N  S P O RT S  6 4 0  S GX 

  
UITGELICHTE INDELINGEN

T W I N  S P O RT S  6 4 0  S G 
De garage is uitgerust met een 

elektrisch pakket van 220V en heeft 
12V-stopcontacten.

Het 640 SGX-model heeft een bed achterin 
dat elektrisch in hoogte verstelbaar is, 

waardoor er een flexibele opbergruimte 
ontstaat onder het bed.

Ontdek de 360°-walkthroughs, indelingen, 
specificaties van technische gegevens en onze 
productconfigurator op www.adriabenelux.com 

De exclusieve nieuwe indeling is perfect 

voor liefhebbers van het buitenleven, heeft 

een pop-updak met slaapgedeelte, flexibele 

ruimte achterin en een opbergsysteem.

Deze bestverkochte indeling is geliefd bij sportievelingen 

en families, heeft een pop-updak met slaapgedeelte, 

een comfortabele slaapkamer en een flexibele 

opbergruimte achterin.

"Mijn eerste ervaring met de Adria Twin 
Supreme was een paar weken voor de 
start van de Giant World Tour. Gedurende 
bijna twee maanden was die buscamper 
mijn thuis, mijn slaapplaats, mijn plek om 
eten klaar te maken of om gewoon een 
dutje te doen tussen de ritten door. Nu, 
twee jaar later, heb ik de kans gekregen 
om het gloednieuwe model, de Adria Twin 
Sports 640 SGX, te testen met een inde-
ling die op dezelfde buscamper is geba-
seerd als het model dat ik tijdens het pro-
ject hebt gebruikt. Mijn eerste indruk was 

"OH MIJN GOD, KIJK EENS 
NAAR DAT DAK!"

Het nieuwigheidje in dit model is het "pop-top" dak waardoor je 
een fantastisch uitzicht krijgt en extra slaapplaatsen creëert. Ik 
zou het zelfs een spectaculair uitzicht willen noemen, vooral vlak 
voordat je wilt gaan slapen. Ten tweede is het model uitgerust 
voor en aangepast aan mensen die van het buitenleven houden 
en meer dan een paar dagen in de natuur willen doorbrengen, 
weg van de bewoonde wereld! Het maakt niet uit of je een fietser, 
snowboarder, klimmer, wandelaar of een combinatie van dat alles 
bent: er is genoeg ruimte voor je uitrusting. 

Zelfs mijn honden, Ena en Max, genieten 
van het verblijf in de camper. Max viel 
zelfs in slaap toen we een off-road-rit 
gingen maken. Ze vinden het heerlijk om 
onder de tafel te liggen als ik aan het werk 
ben en dan is er nog voldoende ruimte 
voor mij, mijn benen en mijn honden."  

HET IS EEN KASTJE … DAT U 
MEE KUNT NEMEN.

BEKIJK 
ONLINE
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INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

CATEGORY

WINNER

HONORED BY 
THE LEADING EUROPEAN

CARAVANING EXPERTS

2021

EXTERIOR DESIGN

Caravans

N I E U W E  G E N E R AT I E  A D O R A  
INDELINGEN ONTWORPEN VOOR JOU

593 UK  

593 UP

613 UL

_een nieuwe compacte familie-indeling met een U-vormig 

zitgedeelte onder het panoramavenster en

comfortabele slaapplaatsen voor 7 personen.

Winnaar van de Europese 
Innovatie-award voor 
exterieurontwerp.

_is ook nieuw, met 4 slaapplaatsen 

en een prachtig centraal bed.

_nieuwe indeling met 5 slaapplaatsen

en een grote keuken en ruim zitgedeelte.

Adora, vooral bekend om het strakke, aerodynamische ontwerp van de buitenkant, het grote panoramavenster 
en het elegante, comfortabele interieur, biedt verschillende exclusieve indelingen. Verkrijgbaar in 14 Europese 

indelingen en 4 Britse indelingen met innovatieve lay-outs die uniek zijn voor de Adora:

"ADORA HEEFT ALTIJD AL HET GROOTSTE 
PANORAMAVENSTER VAN ALLE CARAVANS 

OP DE MARKT GEHAD. HET NIEUWE IN-LINE-
ONTWERP IS GROTER EN ZORGT VOOR MEER 

LICHT EN DAARDOOR EEN GEVOEL VAN RUIMTE 
IN HET INTERIEUR, VOOR EEN 'ATRIUM-ACHTIG' 

LEEFGEDEELTE IN DE MEESTE INDELINGEN"

"WE HEBBEN SPECIALE AANDACHT 
BESTEED AAN COMFORT EN AMBIANCE, 
MET OOG VOOR DE DETAILS. ECHT 
COMFORTABELE BEDDEN EN 
ZITMEUBILAIR, SLIMME REGELBARE 
VERLICHTING IN ALLE LEEFGEDEELTES 
EN EEN NIEUWE GELUIDSSYSTEEM MET 
VERBORGEN LUIDSPREKERS"

De Adora voelt aan als thuis dankzij het 

elegante interieur met ruimer opgezette 

leefgedeeltes en een speciale huiselijke 

ambiance. De keuken is gebaseerd op de 

beste thuiskeukens en de badkamer lijkt op 

die in een boetiekhotel.

Erna Povh - Productmanager voor 
de Adria-caravans 

Erna Povh - Productmanager voor 
de Adria-caravan

Adora biedt indelingen die koppels, gezinnen en groepen zeker zullen aanspreken. Een van deze 
indelingen is die van de 613 PK, een innovatieve caravan met twee deuren.

  
EXCLUSIEVE INDELINGEN

_is geweldig voor families, met slaapplaatsen voor 

7 personen. Adria exclusive design® extra 

leefgedeelte achterin met een panoramavenster 

aan de achterkant is ook een heerlijke plek

 om een dagje uit te rusten.

Twee tv-aansluitingen maken zowel samenzijn als 

ontspannen mogelijk. Het model is ook beschikbaar 

met klassieke stapelbedden en een eigen hoekje 

voor kleine kinderen achter in de caravan, met 7 

slaapplaatsen.
Ga voor alle Adora-indelingen 

naar adria-mobil.com

613 PK

GEÏNSPIREERD 
ONTWERP 

ONDERSCHEIDENDE 
KENMERKEN 

EEN ECHT 
THUISGEVOEL 

INSPIRERENDE 
OPLOSSINGEN 

EIGENTIJDSE 
LEEFGEDEELTES 

1-3
KINDEREN
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GEVORMD 
 DOOR  DE

WIND 
H O E  I N Z I C H T  I N 
'A E R O DY N A M I CA' 

VO R M G E E F T 
A A N  D E  N I E U W E 

G E N E R AT I E 
A D R I A- CA R AVA N S

De wind die Moeder Natuur op ons afstuurt, is een fenomeen waarvan de energie en 
kracht nooit onderschat mogen worden. Het doorstaan van een storm staat gelijk aan het 
ervaren van een van de meest brute krachten van de natuur. Wind is ook de kracht die de 
mensheid vleugels heeft gegeven om de wereld te ontdekken. Zonder de wind hadden we 
nooit kunnen vliegen of inzicht kunnen krijgen in het belang van efficiëntie en mobiliteit 
van constructies. Zonder begrip en respect voor de wind zou de energie daarvan altijd een 
bedreiging voor ons zijn geweest. De mensheid geeft geleerd om de luchtstromen van de 
wind te vangen en naar eigen inzicht te sturen, waardoor de wind niet langer een vijand 

was maar een bondgenoot. 

Wat is de overeenkomst tussen een moderne, hedendaagse caravan 
en het allernieuwste vliegtuig? Eén woord: aerodynamica.

Aerodynamica is de leer der bewegingskracht en de resulterende 
beweging van objecten door de lucht. Adria gaat deze baanbre-
kende wetenschap nu integreren in haar caravans. Om te begin-
nen met de Astella, die gebruikmaakt van luchtvaartefficiëntie 
en de luchtstromen stuurt om het slepen veiliger en efficiënter 
te maken. Een geïntegreerd aerodynamisch ontwerp, onder-
steund door hightech elektronische testen en analyses die zijn 
uitgevoerd in een virtuele windtunnel van de wereldberoemde 
Sloveense vliegtuigfabrikant Pipistrel Aircraft, heeft de effecten 
van de luchtstroom op het slepen van de Astella naar een ho-
ger plan getild. Deze wetenschap is nu toegepast op de nieuwe 
generatie caravans van Adria; eerst op de Adora en nu op de 
nieuwe Alpina. Nog nooit eerder was het slepen van een caravan 
zo directioneel stabiel en energie-efficiënt als het gaat om zulke 
grote, comfortabele en ruime huizen op wielen. Deze caravans 
trotseren de wind niet tijdens het rijden, ze werken er juist mee 
samen. Lange-afstandsreizen zijn nu ook vriendelijker voor de 
portemonnee omdat de efficiënte aerodynamica het gemiddel-
de brandstofverbruik van het slepen reduceert. Deze caravans 
hebben een karakteristiek ontwerp, prachtige nieuwe silhouetten 
met de perfecte verhoudingen en elegante, strakke lijnen met 
zacht afgeronde hoeken. Deze nieuwe caravans zijn stil, liggen 
stabiel op de weg en blijven deze stabiliteit zelfs tijdens een 
storm behouden. 

Door Jure Gregorčič

P R AC H T I G E  CA R AVA N S  M E T  D E  E F F I C I Ë N T I E  VA N
E E N  V L I E GT U I G E E N  V L I E GT U I G S

De natuur is altijd al een inspiratiebron geweest voor de producten 
van Adria. De thuisbasis van Adria, Slovenië, is een groen land 
wiens inwoners grote waarde hechten aan contact met de natuur. 
Het is een van de Europese landen met het hoogste niveau van 
biodiversiteit en de schoonste omgevingen. Net zoals dat een 
uitzicht vanaf de bergtoppen of de kleuren van een bos zorgen 
voor een gevoel van rust, zorgen het licht en de schilderachtige 
uitzichten ervoor dat een verblijf in een van de voertuigen van 
Adria de moeite waard is. Zelfs het kleinste briesje zorgt voor een 
natuurlijke ventilatie, terwijl de uitstekende isolatie je ook zonder 
airconditioning helpt koel te blijven in de zomer. Bij het ontwerpen 
van de aerodynamische oplossingen, ging de eerste gedachte van 
Adria ernaar uit om inspiratie te halen uit de natuur. Stel je eens 
voor hoe de wind een regendruppel vormgeeft die vanaf hoog in 
de lucht op de grond valt of de bijzondere stabiliteitscontrole van 
een slechtvalk die met hoge snelheid een verticale daling inzet. 

D E  N AT U U R  A L S  I N S P I R AT I E B R O N
Het ontwikkelingsteam van Adria heeft het esthetische ontwerp 
op een natuurlijke manier gecombineerd met de principes van 
de wind. 

Merk
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Adria en haar ontwerppartner, de Gigodesign-studio, hebben 
gedurfde ideeën en een innovatieve denkwijze omarmd om op 
die manier de beste oplossingen van experts in de wetenschap 
van de wind te combineren - de luchtvaartingenieurs van 
Pipistrel. De Sloveense vliegtuigfabrikant Pipistrel, het eerste 
bedrijf ter wereld dat een elektrisch vliegtuig heeft gecertificeerd, 
is een marktleider in de luchtvaartindustrie als het gaat om 
de ontwikkeling van alternatieve aandrijvingen. De Astella 
vertegenwoordigt een technologische doorbraak, een poel van 
gecombineerde kennis en ideeën en de samenwerking tussen 
zeer verschillende, ogenschijnlijk incompatibele vakgebieden en 
beroepen. Adria heeft, geïnspireerd door de natuur, de beste en 
meest geavanceerde wetenschapsoplossingen gecombineerd 
om moderne caravans te creëren die volgens de principes 
van de luchtvaartwetten door de lucht klieven. De expert in 
aeronautische natuurkunde en aerodynamische simulaties 
van Pipistrel, Matej Andrejašič, geeft een toelichting op het 
belangrijkste doel van aerodynamische oplossingen:  

Ontwerper Matic Vihtelič legt uit dat een caravan in de eerste 
plaats zo dicht mogelijk bij de hoofdzakelijke missie moet 
komen, namelijk het bieden van een leefruimte. De relatie tussen 
huisvestingsefficiëntie en mobiliteit is daarom erg belangrijk:     
"Bij het ontwerpen van de Astella wilden we bij Gigodesign een 
stap verdergaan en dichter in de buurt van het basisdoel van de 
caravan komen. Caravans worden vaker gebruikt als accommodatie 
dan als een object dat vervoerd wordt. Met dit gegeven in ons 
achterhoofd bestond ons basisconcept uit het verhogen van het 
interne volume, dus wilden we af van de wigachtige vorm van 
de wand aan de voorkant en een caravan maken met een vlakke 
voorwand. Wat we wilden realiseren was ruimtelijkheid van het 
interieur en de plaatsing van panoramavensters aan zowel de voor- 
als de achterkant waardoor de ruimte visueel meer open zou zijn."  
Het feit dat Adria weet wat leven met het bereisde landschap 
inhoudt, heeft de ontwikkeling getriggerd van een nieuwe 
architecturale benadering die nu onderdeel uitmaakt van het 
ontwerp-DNA van Adria. De installatie van een panoramavenster 
en deuroplossing is onderdeel geworden van het toegevoegde 
leefgenot in alle premium-producten van Adria, met name in de 
Astella. De constructie-expert van Adria, Uroš Dvornik, ging nog 
een stap verder. Hij was bekend met het feit dat echte moderne 
nomaden niet zoveel ruimte voor zichzelf nodig hebben, maar 
wel om hen heen, ook als de caravan is geparkeerd, en vond een 
oplossing die de leefruimte letterlijk heeft opengesteld voor de 
natuur met een unieke nieuwe panoramadeur. Deze deur paste 
bij de lijn van de Astella met een 'natuurlijk' terras, gemodelleerd 
naar de nieuwste bouwarchitectuur. De panoramadeur zorgt 
voor een huiselijk gevoel, met een eigen terras voor de caravan 
waar de duizenden verschillende vergezichten ervoor zorgen 
dat er mooie herinneringen voor later worden aangemaakt. Dit 

gegeven is toegepast op de nieuwe Alpina-indeling 663 PT door 
een eigen panoramadeur te integreren.  

De vereisten van veilig slepen en laag brandstofverbruik 
moesten echter wel worden meegewogen in het ontwerp. 
"Met het voorstel van een vlakke wand hebben we 
doorgeborduurd op het feit dat caravans van deze grootte 
ook door redelijk grote auto's worden gesleept, vaak SUV's, 

die enorme hoeveelheden lucht verplaatsen en we zijn er 
dus van uitgegaan dat de hoek van de voorwand niet relevant 

was. In plaats van alleen maar rekening te hoeven houden met 
de aerodynamica van de caravan zelf, was het ook noodzakelijk 

om het volledige samenstel te analyseren, dus zowel de auto 

DE SYNERGIE VAN WIND TUSSEN DE AUTO EN DE CARAVAN 

als de trailer. Dit concept is vergelijkbaar met een 
treinsamenstelling, waarbij de wagons volledig worden 
losgekoppeld en de locomotief het enige deel is dat de 
lucht verplaatst." Gigodesign is vervolgens, samen 
met Adria Mobil en Pipistrel, een onderzoek gestart 
naar de effectiviteit van een vakantiesamenstel. 
Hierbij was het van essentieel belang dat de 
meest effectieve oplossing werd gevonden om 
de lange luchtstroom die door de sleepbeweging 
wordt veroorzaakt en de wervelwind tussen het 
slepende voertuig en de caravan in goede banen 
te leiden. "Dit fenomeen is een typisch kenmerk van 
alle caravans. Door het platte dak was het enigszins 
lastig om de luchtuitlaat te positioneren, maar het 
was toch bijzonder belangrijk voor het gebruik van de 
binnenruimte en dat is de reden dat we ervoor hebben 
gekozen om de uitlaat aan de zijkanten te plaatsen," 
legt ontwerper Matic Vihtelič uit.

Nadat de aeronautische experts hun metingen hadden gebruikt 
om de exacte positie en het oppervlak van de luchtstroom-
corrigerende elementen te bepalen, moesten de ontwerpers de 
esthetica nog toevoegen. Ondertussen was er een nieuwe en 
erg belangrijke uitdaging ontstaan, namelijk hoe het typerende 
Adria-ontwerp met Wind geleiders gerealiseerd kon worden. 
Ontwerper Matic Vihtelič legt uit hoe zij hebben geprobeerd om 
elementen te vinden die voldoende geïntegreerd zouden zijn en 
tegelijkertijd onderdeel konden worden van het nieuwe ontwerp 
met andere Adria-producten: "Samen met Adria-engineer, Uroš 
Dvornik, zijn we erin geslaagd de Wind geleiders te integreren in 
het multifunctionele element van de velg van de caravan, waardoor 
ook nog eens een uniek silhouet werd gecreëerd en de kwaliteit 
van leven in de Astella werd verbeterd. We wilden met het ontwerp 
meer de nadruk leggen op de zijwand in plaats van op de voorwand. 
De concurrentie levert uitgebreide inspanningen om de vorm van 
de voor- en achterwanden zoveel mogelijk te laten lijken op die van 
een auto. We wilden die benadering juist loslaten en de wanden 
discreter maken. In plaats van een huis te produceren dat net doet 
alsof het een auto is, wilden we dat ons product de best mogelijke 
woonervaring zou bieden."

W I N D  G E L E I D E R S  VO O R  D E  LU C H T S T R O O M  A L S 
O N D E R D E E L  VA N  H E T  K E N M E R K E N D E  O N T W E R P

DE UITDAGING VAN HET NIEUWE TIJDPERK: WEER-
STAND BIEDEN TEGEN EEN STORM

G E AVA N C E E R D E  C O M P U T E R S I M U L AT I E S  E N  W I N D 
L I V E  G E T E S T  O P  D R A D E N  VA N  WO L 

H E T  C O M B I N E R E N  VA N  E S T H E T I CA 
M E T  LU C H T VA A RT DY N A M I E K

Pipistrel was enthousiast over de samenwerking voor dit 
ambitieuze Adria-project, waarmee uitstekende aerodynamica 
werd aangepast aan veilig en energie-efficiënt rijden zonder in 
te boeten aan leefcomfort. Piloten uit het land van de krachtige 
winden, bora genaamd, of burja in het Sloveens, hebben 
onmisbare kennis over liften en weerstand en weten hoe ze met 
beiden moeten omgaan. In vliegtuigontwerpen is het van het 
grootste belang om een lift te voorzien met de laagst mogelijk 
weerstand. Wanneer het echter gaat om reizen op de weg, is de 
situatie enigszins anders. Onderweg moeten zowel de auto als 
de caravan worden omringd door luchtstromen die zorgen voor 
optimale stabiliteit. Aerodynamica-expert Matej Andrejašič van 

E E N  PA D  I N  D E  R I C H T I N G  VA N  DAT  P E R F E CT E 
VA K A N T I E B R I E S J E  W E R D  I N  K A A RT  G E B R AC H T 
D O O R  V L I E GT U I G O N T W E R P E R S

Als je eenmaal stormachtig weer hebt meegemaakt en je de 
krachtige windvlagen over de camping hoort razen, word je je 
bewust van het belang van efficiënte aerodynamica. De vraag 
is hier of een aerodynamisch geavanceerd ontwerp ook de 
veiligheid van het leven op een open terrein kan verbeteren 
wanneer een caravan wordt blootgesteld aan stortbuien. De 
expert in aerodynamica van Pipistrel, Matej Andrejašič, bevestigt 
dit: "Natuurlijk kan dat. Het probleem is echter dat de vorm van een 
regendruppel, die het vaakst voorkomt en de meest windbestendige 
vorm is, verre van optimaal is als het gaat om de bruikbaarheid van 
de binnenruimte. Een van de ergste en mogelijk meest destructieve 
incidenten is een windvlaag die om de scherpe hoek van een 
gebouw komt kijken. Hier krijgt de luchtstroom een nog hogere 
snelheid en, vanwege de creatie van een gebied met een zeer lage 
luchtdruk, kan een dergelijke windvlaag zelfs de best bevestigde 
elementen van een gebouw afscheuren. Met haar ronde vormen is 
de Astella beter bestand tegen krachtige windvlagen, wat met name 
tijdens het rijden wordt bevestigd." Adria heeft de wind getemd, 
een bondgenootschap gevormd met de vijand en deze inzichten 
toegepast op de nieuwe generatie caravans van Adria.

E E N  S LOV E E N S  T Y P E  W I N D

BU
RJ

A

De wind is zo diep verankerd in mensenlevens dat mensen van over 
de hele wereld deze wind zelfs een naam geven die gerelateerd is 
aan de kracht, het effect en de richting van de storm. Slovenië is goed 
bekend met de kracht van 'Burja', de krachtigste wind van het land die 
waait vanuit de grenzen van het gebergte in de richting van de zee. 
De kracht van de Burja fungeert als een veiligheidswaarschuwing, 
omdat de windvlagen het niveau van een orkaan kunnen aannemen 
en zelfs het verkeer platleggen. Aan de andere kant is de Burja ook 
een nobele wind omdat deze daarna altijd overgaat in zonnig, stabiel 
weer en de harmonie van smaak die wordt aangetoond in de Sloveense 
kraški pršut, een soort zongedroogde prosciutto (ham) die wordt 
geproduceerd in de door de Burja geteisterde regio Kras.

Ontwerpers en luchtvaartexperts stonden voor de veeleisende 
taak om de 'moderne kubus op wielen' zodanig te upgraden 
dat praktisch loodrechte windvlagen aan de glijkant geen 
veiligheidsrisico zouden opleveren en energie zouden 
verbruiken. Matej Andrejašič geeft toe dat het basisontwerp 
een enorme aerodynamische uitdaging was. We moesten wat 
discrete efficiëntie inbouwen in de Astella. "Uiteraard kwam 
de basisvorm van de caravan dicht in de buurt van die van een 
vierkant vanwege de optimalisatie van de bruikbare ruimte. In de 
luchtvaartindustrie kom je een dergelijke carrosserievorm zelden 
tegen omdat deze de grootst mogelijke luchtweerstand veroorzaakt, 
wat een van de grootste remmers van aerodynamica is. Dus een van 
de meest opmerkelijke innovaties in de wereld van caravans komt 
in feite voort uit het ontwerp van vrachtwagens en niet zozeer van 
vliegtuigen. Dit zijn de Wind geleiders voor de luchtstroom op de 
verticale rand van de caravan, tussen de voorkant en de zijvlakken, 
die het gebied van verhoogde luchtdruk tussen het slepende 
voertuig en de caravan aanzienlijk verlagen, terwijl er tegelijkertijd 
voor wordt gezorgd dat de luchtstroom op de zijvlakken niet loskomt. 
Net als voor de aerodynamische optimalisatie bij vrachtwagens, 
was het oorspronkelijke doel voor de Astella het reduceren van de 
maximumbijdrage van de weerstand als gevolg van de luchtstroom 
die loskomt van het oppervlak. Wanneer een luchtstroom rond de 
carrosserie een obstakel tegenkomt en onvoldoende energie heeft 
om dit obstakel te passeren, kan de luchtstroom loskomen van het 
oppervlak. Een voorbeeld hiervan kan vaak worden waargenomen 
tussen de voor- en de zijkant van de caravan. Een dergelijke 
losgemaakte luchtstroom wordt het eenvoudigst waargenomen 
door een reeks wollen stroken die op het oppervlak worden gelijmd. 
De vergelijking van de patronen van de wollen stroken die tijdens 
het rijden werden gevormd met de berekeningssimulaties lieten 
een positieve overeenkomst zien, waardoor de effectiviteit van de 
gebruikte oplossingen werd bevestigd." 

Pipistrel zegt het volgende: "Het is waar dat zowel de lift als de 
weerstand in een vliegtuig belangrijk zijn. Maar wanneer het over 
caravans gaat, moeten zowel de lift als de laterale krachten worden 
vermeden. De luchtstroom moet op een zodanige manier worden 
gestuurd dat deze primair van invloed is op dat onderdeel van de 
kracht dat actief is in de rijrichting, oftewel de weerstand. De lift zou 
de veiligheid van het voertuig drastisch kunnen beïnvloeden doordat 
de grip van de banden hiermee wordt gereduceerd." 

"HET BELANGRIJKSTE DOEL WAS ALLEREERST 
HET VERBETEREN VAN DE AERODYNAMISCHE 
LUCHTWEERSTAND VAN DE ASTELLA EN, ALS 

GEVOLG DAARVAN, OOK ZORGEN VOOR EEN LAGER 
BRANDSTOFVERBRUIK. EEN STRIKTE VOORWAARDE 
WAS UITERAARD DAT DE OPLOSSING GEEN INVLOED 

ZOU HEBBEN OP HET RIJGENOT, DUS DAT DE 
DIRECTIONELE STABILITEIT EN DAARMEE DE BALANS 

AAN DE VOOR- EN ACHTERKANT VAN DE CARAVAN 
BEHOUDEN ZOU BLIJVEN."
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LU X U E U Z E  E RVA R I N G

Caravans

NIEUWE INDELING 644 DP

Alle Astella-indelingen vertonen 

gedetailleerde verbeteringen met nieuwe 

Adria-digitale bedieningspanelen voor 

o.a. de verlichting, HELLA-installaties 

voor achterlichten en kleine wijzigingen 

in het meubilair, waaronder een herziene 

oplossing voor de dinette in de 904HP. 

De slimme regelings-app Adria MACH is 

beschikbaar op de Astella.

LU X E  L I J N

DE BEKROONDE ASTELLA, 
MAAR DAN KORTER.

Astella. Is het een luxe caravan of een camper? Omdat je het voertuig kunt slepen als 
een normale caravan of op kunt zetten als een statische camper die altijd verplaatst kan 

worden, is het misschien wel allebei. Aan het assortiment is nu een meer compacte indeling 
toegevoegd, die wel korter in lengte is, maar niet minder charme heeft.

De allernieuwste toevoeging is 
ontworpen voor twee personen 
en bevat al het baanbrekende 
comfort en de bruikbaarheid die 
je zou verwachten. Omdat de 
caravan korter is, is deze zelfs nog 
makkelijker te slepen.

2_4 6980 mm 8300 mm 2525 mm 2500 Kg

B E W E Z E N  A E R O DY N A M I CA

V E R B O N D E N  L E V E N

AWA R D S 

Ontdek de 360°-walkthroughs, indelingen, specificaties 
van technische gegevens en onze productconfigurator 

op www.newastella.com. De modellen, specificaties en 
indelingen kunnen per land verschillen.

ABC Brand Contest 'Best of 

the Best'-award 2020 van 

de Duitse ontwerpraad.

European Innovation 

Awards 2020 in de 

categorieën 'Overall 

Concept' (Algeheel concept) 

en 'Layout' (Indeling).

De Astella-lijn is 

verkrijgbaar in vier 

indelingen en biedt een 

luxueuze accommodatie 

aan 2-6 personen.

Red Dot Design-award 

2020 voor uitmuntend 

productontwerp.

"We zijn er trots op dat de Adria Astella zulke prestigieuze 
onderscheidingen in de wacht sleept; dat is een groot eerbetoon aan 
de getalenteerde mensen in het hele team achter het project. Met 
Astella herdefiniëren we het luxe vakantiegevoel: het ontwerp biedt 
de beste ervaringen die mogelijk zijn met een caravan en bevat de 
beste elementen van een camper. Astella spreekt klanten aan die het 
ultieme vakantiegevoel willen ervaren met het comfort van hun eigen 
vakantiehuis op een vaste plek, maar ook klanten die op zoek zijn 
naar een verplaatsbare accommodatie.

Matjaz Grm - uitvoerend directeur verkoop en marketing bij Adria Mobil

P U U R  O N T W E R P

BEKIJK 
ONLINE
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Lifestyle

E E N  O N V E R G E T E L I J K  I TA L I A A N S  AVO N T U U R  - 
H E T  P E R F E CT E  A N T I D OT U M  VO O R  2 0 2 0 ! 

Vorig jaar waren we al blij met elke soort vakantie die we 

konden vieren, gewoon om weer eens aan de vrijheid te 

proeven na zo'n moeilijke tijd voor iedereen. Voor ons was dat 

een 'staycation' in Italië, twee weken midden in augustus toen 

het rustiger bleek te zijn dan gewoonlijk.

Ons doel? Het proeven van een aantal van de eenvoudige, 

mooie dingen die deze prachtige regio te bieden heeft. Geen 

grote rondreis, gewoon onze zintuigen ontdekken in Emilia-

Romagna, Toscane en Umbrië in onze Compact-camper.

D E  D O O R  O N S  U I TG E S T I P P E L D E  R O U T E 
B R AC H T  O N S  N A A R  M O D E N A ,  B O LO G N A ,  C O RTO N A , 
AS S I S I  E N  H E T  S C H I T T E R E N D E  VA L  D ’O R C I A .

ITALIË. EEN PRIKKELEND FEEST VOOR DE ZINTUIGEN!

La 
vita 

è bella.
O P  Z O E K  N A A R  D E  B E S T E 

D I N G E N  I N  H E T  L E V E N . 

VA L  D ’O R C I A

“Dit gebied is 
zo mooi dat je 

het nooit meer 
zult vergeten.’’ 

Toscane moet wel één van de meest 

fotogenieke plekken op aarde zijn. Elke stop 

biedt een onvergetelijk uitzicht. In het klassieke 

landschap, de heuveldorpjes, de kerken en 

galerijen, de markten en het alledaagse leven 

lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Ons beste 

uitzicht? Absoluut Val d’Orcia, opgenomen op 

de Werelderfgoedlijst, vanaf de heuvels in het 

zuiden van Siena naar Monte Amiata.

#1
 ZI

EN

Door David Carradale

toscana
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buchettedelvino.org

EIGENAARDIGHEDEN

W I J N V E N S T E R S _ C O RTO N A

Eén effect van de pandemie is de opleving van 

de historische 'wijnventers' in een groot aantal 

heuveldorpjes in Toscane. Deze 'bulchette 

del vino' zijn ontstaan tijdens de Italiaanse 

pestepidemie van 1629 en zijn eigenlijk 

kleine gaten in de muur waarin uitbaters van 

drankgelegenheden flessen wijn veilig te koop 

konden aanbieden om in bedrijf te blijven.

ONTDEK WAAR JE DEZE VENSTERS KUNT VINDEN
in de online versie van het magazine
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AS S I S I _ G E S C H I E D E N I S

A Z I J N E RVA R I N G

In de hele regio kun je de geschiedenis bijna voelen. 

Met name in Toscane en Umbrië word je omgeven 

door historische heuveldorpjes, gedenkwaardige 

kerken en musea. Nu Italië rustiger is dan normaal, 

brachten we een bezoek aan Assisi.

De weg ernaartoe is spectaculair, met Assisi dat wel 

boven je uit lijkt te zweven en zich vastklampt aan de 

steile heuvels. Assisi is de bestemming voor talloze 

pelgrimstochten en is onlosmakelijk verbonden met 

De perfecte begeleiding voor heerlijke kaas moet 

absoluut gerijpte balsamicoazijn (aceto balsamico) 

zijn: de donkere, geconcentreerde en intense azijn 

die zijn oorsprong vindt in Italië. De traditionele 

balsamico wordt gemaakt door de druif jarenlang 

in houten vaten te laten rijpen. Er zijn drie soorten 

balsamico met een beschermde geografische status 

onder de Europese wetgeving, die zich alle drie in de 

regio van Modena bevinden. We hebben een bezoek 

gebracht aan Bompana Vinegar, een familiebedrijf 

waar de gecertificeerde balsamico di Modena 

wordt geproduceerd. We werden verwelkomd door 

de huidige Bompana-generatie met hun eigen 

wijngaard en speciale vaten gemaakt van eikenhout, 

kastanjehout en takken van de jeneverbes. We 

hebben hier uren doorgebracht om de processen 

en de passies die gepaard gaan met het maken van 

balsamico te doorgronden. Het is een fascinerend 

verhaal. We hebben ook een hoop tijd doorgebracht 

in de familiewinkel!

de hier geboren Sint-Franciscus van Assisi. Hij wordt 

door velen herinnerd, zelfs door niet-Christenen, 

als een liefhebber van de natuur en zijn preek voor 

een publiek bestaande uit vogels is een van de vele 

legendes die over hem bestaan. De Basilica di San 

Francesco is de belangrijkste bezienswaardigheid 

van het stadje en is een absolute aanrader, net als 

wandelen naar de top van de heuvel boven de stad, 

voor de adembenemende uitzichten.
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“Er is eigenlijk niets dat 
je kan voorbereiden op de 
verfijnde smaak van gerijpte 
balsamicoazijn die in 1850 
in de vaten is gestopt en 
pas in 2012 werd gebotteld.’’ 

inspiringadventures
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inspiringadventures

PA R M E Z A A N FA B R I E K

#4
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Als vurige verslinders van kaas kon een bezoekje aan 
een fabriek van Parmezaanse kaas uiteraard niet op 
het programma ontbreken. We hebben een bezoek 
gebracht aan de 4 Madonne-fabriek waar elk jaar 
16.000 schijven Parmezaanse kaas worden gepro-
duceerd aan de hand van een lokaal recept uit de 12e 
eeuw. Het is een moderne fabriek, omdat de originele 
gebouwen tijdens de aardbeving van 2012 werden 
verwoest en 33.000 schijven kaas werden vernietigd. 
Het duurt wel vijftien jaar om een kaasmeester te 
worden, de enige persoon op de locatie die het ge-
heime recept kent. Het productieproces is fasciner-
end en maakt gebruik van speciale machines, zoals 
'de ooievaar' die de ballen kaas van 50 kilo draagt die 
uiteindelijk de samengeperste schijven kaas zullen 
worden. De rekken met rijpende kazen, de testhamer 
en de aandacht voor details is echt uitzonderlijk. Het 
wandelen door de fabriek zorgt voor een plezierige 
prikkeling van de zintuigen, uiteraard door het mil-
de aroma van gerijpte kaas, maar ook dankzij het 
vooruitzicht op de proefkamer en de delicatessen 
aan het einde van de rondleiding.

Ontdek de 360°-walkthroughs, indelingen, specificaties  
van technische gegevens en onze productconfigurator 
op www.adriabenelux.com. De modellen, specificaties  

en indelingen kunnen per land verschillen.

emilia
romagna

De regio Emilia-Romagna is perfect als je ervan 

houdt om je snel en in stijl te verplaatsen. Een selec-

tie uit ultieme 'speelgoedfabrieken en ervaringen': de 

Ducati-motorfabriek in Bologna, de Lamborghini-fab-

riek in Sant Agata Bolognese en de Maserati-fabriek 

en het Enzo Ferrari-museum, beiden in Modena. 

Ik heb een gedenkwaardige ochtend doorgebracht in 

het Ferrari-museum, aangezien ik al eens eerder bij 

alle andere locaties was geweest. Wat een geweldige 

beslissing: ik was bijna alleen in dit wonderbaarlijke 

museum en het bleek achteraf mijn meest perfecte 

dag in 2020 te zijn. Ik zou al deze ervaringen aan-

raden, dus kijk op de websites voor de openingstijden 

en reserveer online.
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“De 
meest 

perfecte 
dag, 

alleen 
met 

Ferrari's”

PRODUCT-HIGHLIGHTS:
• Nieuw Fiat Ducato- of Citroën Jumper-basisvoertuig.
• Supreme-, Plus- en Axess-modellen.
• Breedte: 2,12 m.
• Lengtes: 5,99 m, 6.89 m en 6,99m.
• SP-, SL-, DL- en SC-indelingen.
• Keuze in meubilairstijlen en stoffen.
• Truma-verwarming.

De Compact heeft bewezen de perfecte reisgenoot te zijn, 
eenvoudig en wendbaar te besturen en te parkeren, zelfs in 
de heuvelachtige bergstadjes in Toscane. De mentaliteit van 
'gaan en staan waar je maar wilt' moedigt je aan en geeft je 
een gevoel van toegevoegde vrijheid.

#C
OM

PA
CT

BEKIJK 
ONLINE

TECHNISCHE 
INFORMATIE
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Campers en buscampers

Op zoek naar nog meer Italiaanse stijl? Een aangepast vooraanzicht, met 
een nieuwe grill, groter Adria-logo en met koplampen in volledige led-uitvoering 
die 30% beter presteren dan halogeen, en met optionele mistlampen die met 
je meedraaien. De binnenkant is een nog prettigere plek om te verblijven, met 
een nieuw assortiment stuurwielen en leuke details, zoals de pookknoppen 
en luchtventilatie. Er is een koele witte interieurverlichting en er zijn nieuwe 
deurpanelen, meer opbergruimte, nieuwe instrumentenpanelen en verbeterde 
bestuurdersinformatie.

Op zoek naar meer prestaties? Je kunt sterke prestaties verwachten 
van de nieuwe Multijet 3-motoren van Fiat, met 2,2 liter verdringing 

en versies met 120HP, 140HP, 160HP en 180HP en een koppelafgifte 
variërend van 320 nm tot 450 nm, afhankelijk van het model. De nieuwe 

motoren zijn volledig conform Euro6 en zijn uitgerust met een tweede 
ureuminspuiting na de zuiveringsinstallatie, waardoor er ook meer effici-
entie wordt beloofd. Handgeschakeld of automaat? Je kunt kiezen uit 

een handmatige koppeling met 6 versnellingen en een automaat met 9 
versnellingen (vanaf 140HP).

Wil je je meer op je gemak voelen? Meer veiligheidsfuncties met een nieuwe 
herinnering aan de autogordel en elektrische stuurbekrachtiging als standaard 
hulpmiddelen bij het rijden, rijstrookcontrole en brandstofefficiëntie. Kies voor nog 
gemakkelijkere besturing met behulp van de elektronische parkeerrem, loskoppe-
lend batterijsysteem en opties voor sleutelloze bedieningsknoppen. Er is een groot 
aantal veiligheidshulpmiddelen verkrijgbaar, waaronder elektronische stabiliteits-
controle, remcontrole met voetgangersdetectie, adaptieve cruisecontrol, intelligente 
snelheidsassistentie en detectie van sufheid bij de bestuurder.

Ga je ergens naartoe waar het warm is? Handmatige airconditioning is nu 
standaard, met een optioneel en efficiënt automatisch systeem. Het verwar-
mingssysteem is ook uitstekend. Lange rit voor de boeg? Maak een keuze 
uit de nieuwe infotainmentsystemen en luidsprekers, inclusief een 10’’ radio 

NAV-touchscreen HD-unit en optionele telematics-module. 
Telefoons opladen en uitrusting die je niet wilt verliezen? Meer laadpun-

ten en USB-aansluitingen, waaronder draadloze laadoptie en betere opslag.

Veel Adria-voertuigen bieden de Citroën aan als alternatief. 
De Jumper biedt de allernieuwste mogelijkheden in efficiënte Euro6.3 
HDi-motoren en een goede combinatie van functies met een goede prijs-
kwaliteitverhouding. De Citroen bevat hoogwaardige standaardapparatuur, 
een handgeschakelde versnellingsbak met 6 versnellingen en de 
voordelen van een grote brandstoftank van 90 liter.

Bespreek met je Adria-dealer altijd de beschikbare pakketten, opties en toepasselijkheid voor elke 
Adria-camper en buscamper, want deze kunnen variëren. Ga voor gedetailleerde informatie naar 
www.adriabenelux.com

Onze campers en buscampers zijn nu uitgerust met het nieuwe Fiat Ducato-onderstel, het basisvoertuig met een nieuw hart, 

lichaam en brein, dat het allernieuwste te bieden heeft ten aanzien van stijl, prestaties, comfort en veiligheid.

Alle Axess-modellen zijn tevens verkrijgbaar op de Citroen Jumper en bieden daarmee een uitzonderlijke waarde.

S T I J LVO L L E R

M E E R  P R E S TAT I E S

M E E R  V E I L I G H E I D

M E E R  C O M F O RT

C I T R O Ë N  J U M P E R 

N I E U W E  F I AT  D U CATO 
DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER JE VOLGENDE AVONTUUR.                 
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M A A K  K E N N I S  M E T  D E  N I E U W E  G E N E R AT I E  S O N I C 
STIJL, PRESTATIES EN COMFORT, 

ALLEMAAL IN ÉÉN ONTWERP.

Als je nadenkt over een grote tocht, over het nemen van de eenvoudigste route, over 
moeiteloos reizen tussen landen en bezienswaardigheden, is er moeilijk een betere 

keuze te vinden dan een geïntegreerde camper. Voor de allernieuwste mogelijkheden 
in ontwerp en innovatie, levert de nieuwe generatie Sonic zonder enige moeite de 

stijl, de prestaties en het comfort waar je naar op zoek bent.

+ STIJL

+ COMFORT

+ PRESTATIES

Ontworpen om in te leven: met moderne leefgedeeltes 

en talloze innovatieve nieuwe kenmerken, wordt er 

ruimschoots voldaan aan de wensen op het gebied van 

comfort en ruimte. Perfecte voertuigen voor gebruik 

het hele jaar door, met verwarming van Alde en Truma 

voor koudere klimaten.

De Sonic heeft een stijlvolle, aerodynamische 

uitstraling met een duidelijke aanwezigheid 

op de weg. Maak een keuze tussen het 

zilverkleurige chassis (Supreme-modellen) en 

het witte chassis (Plus-modellen). Hoewel het 

vooraangezicht er mogelijk bekend uitziet, is 

de achterkant volledig nieuw met een lichte 

kromming en nieuwe ledverlichting.

Een voertuig van gegarandeerde kwaliteit, 

ontworpen om het hele jaar door prestaties te 

leveren, op basis van de nieuwe Fiat Ducato en 

het lage Fiat-chassis, gecombineerd met de 

'Comprex'-chassisconstructie van Adria en de 

dubbele vloer.

Campers
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Een onderscheidende nieuwe 
uitstraling, met een strakke 
styling van de voorkant en een 
nieuwe achterwand.

Vloeiend in elkaar overlopende leefgedeeltes met regelbare 
verlichting en een keuze uit verschillende stoffen en zachte 
bekleding. Verwarming van Truma en Alde voor extra comfort.

Exclusieve en onderscheidende Sonic-kenmerken voor luxueus rondreizen.

Panoramavenster zorgt voor een ruimtelijk loft-gevoel,
met geïntegreerde luiken die zorgen voor extra ventilatie als ze open zijn.

Dubbele vloer, vlakke vloer en 13 cm ruimte in de ondervloer voor voorzieningen, 
isolatie en opslag.

Prestatiechassis, het Fiat Ducato-chassis met het lage frame maakt een dubbele vloer 
mogelijk en zorgt voor meer sterkte.

Ledverlichting, exclusieve multifunctionele led-achterlichten.

Exterieure graphics, graphics in automotive-stijl en chromen badges.

KENMERKEN
Vijf verhalen hebben de creatie van de nieuwe Sonic-lijn gestimuleerd.

G E Ï N S P I R E E R D  O N T W E R P EEN ECHT THUISGEVOEL 

O N D E R S C H E I D E N D E 
K E N M E R K E N 

inspiringadventures

"De nieuwe generatie Sonic geeft een geweldig gevoel van vertrouwen, alles is waar het 
moet zijn en het interieur lijkt op dat van een moderne loft. Hij presteert uitstekend en is 

ook nog eens heerlijk om in te rijden."

Denis Car - Productmanager campers van Adria
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I N S P I R E R E N D E 
O P LO S S I N G E NAlles is ontworpen voor het ultieme vakantiegevoel.

Innovatieve oplossingen voor 
geïnspireerd leven, het hele jaar door.

inspiringadventures

E I G E N T I J D S E 
L E E F G E D E E LT E S 

Leefgedeelte, open, ruimtelijk gevoel, grote dinette met zijbank en aanpasbare 
tafel. Met een keuze uit verschillende indelingen, inclusief een zit-/eethoek met 
dubbele bank en klassieke dinette-formaten.

Keuken, S-Line-keuken met ledverlichting op het raamwerk biedt meer 
werkruimte, meer opslagruimte en de beste apparatuur, waaronder drie 
kookpitten, een absorptiekoeler van 142 liter, een optionele oven en een 
koffiezetapparaat met het Nespresso®-systeem. Slank en stevig gelamineerd 
FENIX NTM®-werkblad met daaronder soft-close-laden. Een handige opbergplaats 
voor keukengerei behoort ook tot de uitrusting.

Slaapkamer, groot, luxueus slaapkamerontwerp achterin met 
alle formaten bedden, elk met hoogwaardige springvering en 
matrassen. Intuïtieve verlichting, USB-poorten en opbergruimte 
voor persoonlijke spullen.

Badkamer, luxe badkamer met een spiegel met spotlights en 
opbergruimte voor persoonlijke spullen. Douche met elegante 
douchewand, verwarming en ventilatie.

Hefbed, perfect geïntegreerd hefbed met 
eenvoudige toegang, goede verlichting 
en ventilatie. Bed van 1600 x 2000 mm, 
lichtgewicht constructie met goede 
stahoogte als het bed niet in gebruik is.

Opslag, ruime opslagmogelijkheden met grote berging van 120 cm hoog 
(afhankelijk van het model), twee deuren, 220V-/12V-aansluitingen en 
ledverlichting. Stille, soepele voordeur en opslagcontainer. Afgeronde bovenkastjes 
binnenin met verlicht profiel. Grote kledingkast, opslag onder het bed en grote 
keukenladen.

Koffiezetapparaat, Nespresso® -koffiezetapparaat voor de perfecte  
kop koffie (optioneel).

Multimedia, entertainmentsysteem met nieuwe multimedia-wand, tv-houder, 
geluidssysteem met verborgen luidsprekers, USB- en telefoon-laadoppervlak. 
Digitaal Adria-bedieningspaneel regelt de belangrijkste voorzieningen.

Verlichting, intuïtieve verlichtingsregeling voor de perfecte 
ambiance.
  
Uittrekbare en opvouwbare zitplaatsen, beschikbaar  
op DL- en DC-indelingen.

Voorzieningen, centraal servicegebied voor eenvoudige 
aansluiting van voorzieningen en een nieuw geplaatste, 
geïsoleerde verswatertank van 115 liter.

A D R I A
M AC H

De slimme mobiele 
Adria-controletoepassing, 
standaard inbegrepen in de 
optionele MACH Plus-app.

Ontdek de 
360°-walkthroughs, 
indelingen, specificaties van 
technische gegevens en 
onze productconfigurator op 
www.adriabenelux.com. De 
modellen, specificaties en 
indelingen kunnen per land 
verschillen.

BEKIJK 
ONLINE
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Andrew Ditton is een alom gerespecteerde Britse 

journalist op het gebied van caravantoerisme. 

Toen hij 14 jaar oud was erfde hij een caravan, en 

sindsdien is hij altijd aan het rondtrekken geweest. 

Van een kleine tent in Canada tot een grotere 

camper in Nieuw-Zeeland: hij is altijd op zoek naar 

unieke kampeerervaringen. Je kunt meer over 

hem lezen op www.andrewditton.com

WAT JE MOET OVERWEGEN TIJDENS DE AANSCHAF VAN JE EERSTE CARAVAN.
Het is weer cool om met de caravan op pad te gaan! Er is sinds de pandemie hernieuwde belangstelling 
ontstaan om een caravan te bezitten, nu mensen op zoek gaan naar nieuwe vakantieoplossingen. Veel 
nieuwkomers, met name gezinnen met jongere kinderen, bezitten nu voor het eerst een eigen caravan.

DE DESKUNDIGE MENING

Liefde 
op het eerste 

gezicht.

Lifestyle

M A A K T  H ET  LE V EN  LE U K E R

THUIS IS WAAR WE DE CARAVAN PARKEREN

VO O R  E EN  A VO N T U U R L I J K  LE V EN

Beoordeling van nieuwe kopers   5/5  
Een comfortabele 

en moderne allrounder

-

Best geschikt voor:  Iedereen. De Altea heeft  

alles voor iedereen.

Beoordeling van nieuwe kopers  4.5/5
"No-nonsense-caravans die zijn uitgerust 
met alles wat je nodig hebt en niets bevat 
wat je niet nodig hebt, zodat je je kunt richten 
op het creëren van herinneringen."
-

Best geschikt voor:  Jonge families die op pad gaan

Beoordeling van nieuwe kopers   4/5 
"Gewelfde, iconische caravans die  
gegarandeerd een lach op je gezicht toveren."
-

Best geschikt voor:  Koppels die plezier willen 

maken of solo-reizigers

Beoordeling van nieuwe kopers 4/5
"Zowel thuis, onderweg als op een perma-
nente staanplaats is de Adora de elegante en 
behoorlijk luxe vakantiewoning die je altijd al 
had willen hebben. Voor velen de ideale tweede 
caravan! "
-

Best geschikt voor: Liefhebbers van een groot 

panoramavenster, geweldige leefruimte. De opties 

voor Alde-verwarming en airconditioning maken 

van de Adora een werkelijk comfortabele caravan.

ACT I O N

AV I VA

A D O R A

WAT … ?  Voordat je zelfs maar een caravan gaat bekijken, roep je het gezin bij elkaar en spreek je een gezamenlijk doel af. Geef je de voorkeur aan 
ontdekkingsreizen of aan het bezoeken van een semi-permanente staanplaats tijdens de weekenden en vakanties? Als je wilt rondreizen, informeer dan eerst 
bij de plaatselijke Adria-dealer naar de wetgeving inzake het slepen van voertuigen in je land. WA N N E E R  … ?  Alleen tijdens de zomer of het hele jaar door? 
Hoe comfortabeler je caravan, hoe vaker je deze zult gebruiken. Door je gebruik van de caravan te maximaliseren, krijg je meer waarde voor je geld, zelfs als je 
ervoor kiest om niet het goedkoopste model te kopen. WA A R  … ?  Een caravan is niet alleen bestemd voor vakanties. Als je de caravan bij je huis parkeert, heb 
je ook een slaapplaats voor gasten, een speelplek voor de kinderen en een rustgevende plek om ongestoord te werken. Als je je caravan niet bij je huis kunt 
parkeren, heb je een locatie nodig om deze op te slaan. W I E  … ?  Je hoeft het aantal slaapplaatsen niet altijd te matchen met het aantal gebruikers. Veel koppels 
geven de voorkeur aan caravans met vier slaapplaatsen, waarbij ze slapen in het vaste bed en het converteerbare zitgedeelte gebruiken als een loungegedeelte. 
Tieners slapen misschien liever buiten in een tent of een voortent. H O E  … ?  Denk eens aan de manier waarop je je caravan gaat slepen. Er is een heleboel 
hulp beschikbaar over deze onderwerpen, zoals websites van deskundigen of een gesprek met je Adria-dealer. Op veel plaatsen kun je ook een professionele 
training volgen. En waar gaat de caravan naartoe als je er geen gebruik van maakt: op je oprit of bij een opslagvoorziening? Dit zijn praktische, realistische 
overwegingen. H O E V E E L  . . . ?  En dan moet je natuurlijk ook goed nadenken over je budget voor het kopen en gebruiken van je caravan. Dit zal bepalend zijn 
voor je modelkeuze en of je een nieuwe of een bijna-nieuwe caravan gaat kopen. Nieuwe caravans hebben bepaalde voordelen, zoals de garantie en het feit dat 
jij de eerste, enige eigenaar bent, maar er zijn ook goede bijna-nieuwe modellen die je kunt overwegen. E N  VO O R A L … Je nieuwe caravan moet een lach op je 
gezicht toveren…

NA EEN HEEL LEVEN VAN 
CARAVANTOERISME, DEELT 

ONAFHANKELIJK 
CARAVAN-JOURNALIST 

ANDREW DITTON ZIJN KEN-
NIS OVER HET KOPEN VAN 

JE EERSTE CARAVAN.

B L I J E  C A RA VA N

A LT E A

MAAK KENNIS MET DE ADRIA-MODELLEN

Die Nieuwe KOPERS VAAK KIEZEN: 
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" W I J  Z I J N  K E V I N ,  A A FJ E ,  F LO R I S 
( 8 )  E N  LOT T E  ( 7 )  E N  S A M E N  R E I Z E N 
W E  D E  H E L E  W E R E L D  R O N D  M E T  H E T 

V L I E GT U I G ,  D E  AU TO  E N  D E  CA R AVA N . 
W E  H E B B E N  N U  A L  M E E R  DA N  5 0 

L A N D E N  B E Z O C H T.  I N  D E  A F G E LO P E N 
JA R E N  H E B B E N  W E  E U R O PA  O N T D E K T 

A A N  D E  H A N D  VA N  P R AC H T I G E 
K A M P E E RVA K A N T I E S  E N  W E  Z I J N  E R 

N O G  L A N G  N I E T  K L A A R  M E E !  DA A R 
G I N G E N  W E ,  VO O R  D E  E E R S T E  K E E R  O P 

R E I S  M E T  O N Z E  H I P P I E - CA M P E R .  E E N 
G R OT E ,  R O D E  S RV-AC H T I G E  B U S .  W E 

H E B B E N  D R I E  W E K E N  D O O R  F R A N K R I J K 
E N  S PA N J E  G E R E I S D.  H E T  WAS  E E N 

FA N TAS T I S C H E  T R I P  E N  TO C H  WA R E N  E R 
E E N  A A N TA L  D I N G E N  D I E  T E G E N V I E L E N 

. . .  H E T  B L E E K  DAT  W E  N E R G E N S  I N 
D E  B U U RT  VA N  H E T  S T R A N D  KO N D E N 
PA R K E R E N  M E T  O N Z E  S U R F P L A N K E N 
O P  H E T  DA K .  D E  CA M P E R  WAS  DA A R 

T E  G R O OT  VO O R .  H E L A AS  M O E S T E N  W E 
O O K  D E  P R AC H T I G E  M I D D E L E E U WS E 

F R A N S E  D O R PJ E S  A A N  O N Z E  N E U S 
VO O R B I J  L AT E N  GA A N  O M DAT D E 

PA R K E E R P L A AT S E N  T E  K L E I N  WA R E N . 
E N  T E N  S LOT T E :  N A A R  H E T  TO I L E T 

GA A N  E N  D O U C H E N  B L E E K  G E WO O N 
N I E T  M O G E L I J K  I N  O N Z E  H I P P I E - B U S . 
DAT  WAS  E I G E N L I J K  H E T  D E F I N I T I E V E 

S T R U I K E L B LO K .

Door de ogen 
van nieuwe 
kopers

De camper werd dus te koop aangeboden, maar wat nu? We zijn gek op kamperen; veel in de 
buitenlucht, genieten van de natuur, de kinderen die rond kunnen rennen en vriendjes kunnen maken. 
De oplossing voor ons was een caravan en een redelijk nieuwe versie, met alle luxe die daarbij komt 
kijken. We kunnen een caravan gewoon op de kampeerplaats achterlaten en met de auto kunnen we 
het strand bereiken of een pittoresk dorpje zoeken.
We beginnen onze zoektocht op een boulevard met caravandealers, we kijken naar alle merken en 
worden uiteindelijk verliefd op een Adria. De caravans zijn ingericht met lichte, natuurlijke tinten en 
uitgerust met de nodige luxe voorzieningen. Waar we in eerste instantie op zoek gingen naar een 
caravan met stapelbedden voor de kinderen, vertelt een vriendelijke verkoper ons dat onze kinderen 
naar alle waarschijnlijkheid over een jaar in een tent willen slapen en dat de stapelbedden veel ruimte 
in beslag nemen. We kiezen daarom voor een caravan met een vast bed en een rond zitgedeelte dat 
kan worden geconverteerd in een groot bed voor als de kinderen nog een jaar binnen willen slapen. 
We zijn ook op zoek naar een caravan met een grote koelkast, zodat we niet elke dag boodschappen 
hoeven te doen en, uiteraard, ook een exemplaar met zowel een toilet als een fijne douche.

Als ik de Adria Adora binnenstap, ben ik meteen verkocht! Dit type caravan heeft een panoramisch 
dak! De hele voorkant is eigenlijk een venster, waardoor de caravan heel licht is vanbinnen en je 's 
nachts vanuit je bed naar de sterren kunt kijken. Hoe cool is dat wel niet!

Voor ons blijkt een caravan op dit moment de perfecte keuze te zijn. We hebben nu eigenlijk het 
beste van twee werelden: een luxueus privéhuis op wielen dat we op de meest prachtige plekken 
kunnen neerzetten en de auto om het gebied te verkennen, de surfplanken mee te nemen naar de 
zee en de prachtige verborgen plekjes te ontdekken."

WE ONTMOETEN EEN NEDERLANDS 
GEZIN DAT RECENTELIJK HUN EERSTE CARAVAN 

HEEFT GEKOCHT, EEN BIJNA-NIEUWE ADORA.

kidslovetravel.net
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Merk

WINTERVERHALEN
AVO N T U R E N  B U I T E N  D E  P I S T E  I N  E E N  CA M P E R .

Het doorbrengen van een winteravond in een camper heeft iets speciaals, vooral als je de 
hele dag druk bent geweest met het testen van nieuwe ELAN-ski's. Doe de verwarming 
aan, schenk een kop thee in, ontspan en lees deze winterverhalen, geschreven door een 

aantal van de meest vaardige wintersportprofessionals die altijd het allerbeste eisen.

Matthias Mayr is een free-ride 

ambassadeur van Elan die op een aantal 

van de meest afgelegen bergen op onze 

planeet heeft geskied.

Grega Kofler is een ervaren IFMGA-berggids, 

wintersportinstructeur en sportliefhebber

Tomaž Jakofčič is een volledig gekwalificeerde 

IFMGA-berggids en de eerste Sloveen die klanten 

begeleidt naar de top van de Mount Everest.

"Het nationale park Triglav in Slovenië, de thuisbasis van mijn Elan-
ski's. Het 75-jarige jubileum is een perfecte reden om daarnaartoe 
te gaan en er wat tijd door te brengen. Een laagje verse sneeuw van 
20 cm bovenop een pak sneeuw van 3-6 meter hoog wacht ons op. 
Omdat we nog steeds in coronatijd zitten, is alles anders, maar niet 
het genot dat ik ervaar door het lichte gewicht onder mijn voeten, de 
verse sneeuw onder mijn ski's, de zon op mijn gezicht, ..."

"Een skitocht waarbij je met een kleine helling meer dan 1.400 
hoogtemeters aan skiën krijgt, kan klinken als een uitdaging. Met 
gunstig weer en een goede sneeuwconditie wordt het meer een 
avontuur voor mij en mijn twee zonen. Deze keer werd het zelfs 

nog mooier – met de Adria Sonic die ons vergezelde."

"Alleen vakanties zijn erger dan de weekenden", is een veel 
gemaakte grap onder jonge vaders. En daar zit een kern van 
waarheid in, zeker als je kinderen nog klein zijn. Later wordt 
alles aangenamer en dus hebben mijn vrouw en ik onze geliefde 
dochters ook zo snel mogelijk de ski's ondergebonden. Deze keer 
hebben we geprobeerd het reizen met een camper aan te laten 
sluiten op het maken van skitochten. Met de Sonic, die zo vriendelijk 
aan ons is uitgeleend door onze vrienden van Adria, zijn er volledig 
nieuwe winterspeelplaatsen geopend binnen Slovenië en dat ging 
gepaard met een oneindig gevoel van vrijheid en plezier."

"En het allerbeste: onderaan de afdeling wachten onze bedden, 
keuken en douche in de Adria Sonic, ons weekendgeschenk 
van Adria. Ik ben al veel vaker op pad geweest met een camper. 
Gewoon omdat een tweede thuis, wat de Sonic absoluut is, voldoet 
aan al mijn lifestyle-behoeften: mobiliteit, een thuisgevoel, koken. 
En, niet te vergeten, een paar biertjes voor de gesprekken 's 
avonds. Die ik niet in het openbaar kan herhalen."

"We genieten met volle teugen, de bochten zijn lang en breed, 
onze benen worden moe... Uiteindelijk vinden we onze eigen 
weg die ons bijna tot in het centrum van Bohinjska Bistrica 
brengt. De opwinding is compleet wanneer we terugkijken naar 
waar we vandaan zijn geskied en wat er nog moet komen. Mijn 
vrouw en jongste zoon in een Sonic met een koud glas Coca-
Cola voor de jongens en een welverdiend biertje voor mij, in het 
warme comfort van de Sonic. "WAUW!" Bedankt Elan en Adria 
Mobil voor de onvergetelijke ervaring."

"Honger, dorst, warm, koud, moe, hoe lang nog...": dat werd nog 
steeds de hele dag door herhaald. Maar alle inspanningen werden 
beloond toen we weer "thuis" waren met de meisjes, die voordat zij 
in een diepe slaap vielen terwijl we naar de volgende bestemming 
reden, slaperig zeiden: "Het was een heerlijke dag!" Het reizen met 
een camper creëert een magisch winterwonderland voor kinderen 
van alle leeftijden. Absoluut een geweldige, veelzijdige ervaring! Je 
zou het eens moeten proberen!"

A L  M I J N  L I F E S T Y L E - B E H O E F T E N

WAU W,  D I E  O P W I N D I N G !

E E N  P R AC H T I G E  DAG

Elan is een wereldberoemde ski-fabrikant met meer dan 75 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van 

de beste ski's ter wereld. www.elanskis.com
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Altijd geloof 
blijven 

houden!
A D R I A- PA RT N E R  VA N  W E R E L D K L AS S E , 

TO P W I E L R E N N E R  P R I M OŽ  R O G L I Č ,  K I J K T  T E R U G  O P
 E E N  V E E L B E WO G E N  S E I Z O E N .

Merk

De Tour de France van 2020 startte op 29 augustus 

in Nice voor 22 teams en 176 fietsers. Na 3.484 

kilometer te hebben afgelegd, vond de laatste etappe 

in Parijs langs de Champs-Élysées plaats op zondag 

20 september.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), eveneens uit 

Slovenië, won na een geweldige eindsprint met 

landgenoot Primož, en werd daarmee de jongste 

winnaar van de Tour in 111 jaar. Roglič had de gele 

trui 13 dagen in zijn bezit, maar werd ingehaald door 

Pogačar tijdens de dramatische een-na-laatste etappe. 

Voor Adria Mobil's thuisland Slovenië was dit een 

bijzondere triomf, met twee landgenoten in een nek-

aan-nekrace in de bekendste wielerronde ter wereld.

Twee weken later verscheen Primož 

alweer aan de start in Luik. Deze race 

werd beslist in een buitengewone 

eindsprint met vijf renners, waarbij 

Roglič de Fransman Julian Alaphilippe 

versloeg in een ultieme fotofinish 

die door een aantal gerespecteerde 

wielerkenners werd beschreven als de 

"meest nipte fotofinish aller tijden".

Z Ó  D I C H T B I J  I N  D E  TO U R  D E  F R A N C E .

Winnaar van 
Luik-Bastenaken-

Luik

Roglič, afkomstig uit Slovenië, bezette in 

het afgelopen jaar de toppositie op de UCI 

Wereldranglijst en fietst voor Team Jumbo-Visma. 

Het seizoen 2020 was het meest succesvolle 

en tegelijkertijd het meest dramatische jaar tot 

dusver in zijn ongelooflijke fietscarrière, na te 

zijn overgestapt van het schansspringen naar het 

wielrennen. Het seizoen 2020 ging gepaard met een 

aantal fantastische momenten.

2 0 2 0 .  E E N  L E G E N DA R I S C H 
JA A R  O P  H E T  Z A D E L .
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Opnieuw gekroond 
tot kampioen 
in Spanje.
LA VUELTA 2020, 2.892 KM VERDEELD OVER 18 ETAPPES 
VANAF 10 OKTOBER TOT DE FINISH IN MADRID OP 11 
NOVEMBER. ROGLIČ DOMINEERDE IN EEN LEGENDARISCHE 
WEDSTRIJD WAARBIJ HIJ HET PELOTON VANUIT DE 
KOPPOSITIE MEENAM. DE EINDSTRIJD WERD BESLIST DOOR 
EEN SOLOGEVECHT TEGEN RICHARD CARAPAZ UIT ECUADOR 
TIJDENS DE VOORLAATSTE BERGETAPPE, WAARIN KARAKTER 
EN DOORZETTINGSVERMOREGEN DE DOORSLAG GAVEN. OP 
DE LAATSTE DAG IN MADRID GREEP HIJ DE TITEL MET DE 
KLEINSTE WINSTMARGE SINDS 1984.

W I N N A A R  VA N  H E T  G O U D E N  W I E L  2 0 2 0 .

Het seizoen werd afgesloten. Primož 

ontving de prestigieuze Gouden Wiel-

award van het Franse Velo Magazine, 

een prijs die wordt toegekend door 

sportjournalisten vanuit de hele wereld.

Caravans

ACT I O N  S P O RT  
HET ROBUUSTE GECOMBINEERD MET HET VLOEIENDE.

DE NIEUWE ACTION SPORT 391 LH VOEGT EEN VLEUGJE OFF-ROAD TOE AAN DE ICONISCHE, VLOEIENDE EN GEWELFDE UITSTRALING. 
DE ACTION BRENGT NU WAT ROBUUSTE GENEGENHEID MET ZICH MEE. HET NIEUWE ACTION SPORT 391 LH-MODEL KAN WORDEN 

OMSCHREVEN ALS 'SEMI-OFF-ROAD’,  MET EEN BEETJE MEER BODEMVRIJHEID EN EEN VEEL STERKERE MENTALITEIT!

ACT I O N 
S P O RT
3 9 1  L H

De Action Sport 391 LH heeft een modern interieur waarin 
de ruimte optimaal wordt benut, een slimme Adria-keuken, 
ergonomische badkamer en biedt op een comfortabele 
manier slaapplaatsen aan drie personen.

De lichtgewicht en ruime Action is een zeer geliefde caravan 
en, gezien de iconische vorm, is het geen verrassing dat 
het model geliefd is bij iedereen. In sommige delen van de 
wereld heeft het model zelfs een eigen fanclub ! Er blijven 
ook nog steeds nieuwe klanten op afkomen, waaronder 
een groot aantal nieuwe kopers.

De Action is verkrijgbaar in 4 indelingen. Bekijk alle uitvoeringen op www.adriabenelux.com

• Wit GFK-exterieur met geborstelde aluminium graphics.
• Aerodynamische vorm met panoramavenster.
• Exterieurontwerp in drie sportieve kleuren.
• Grote voet! Verbeterde steunpoten.
• Hoger AL-KO-chassis.
• Robuuste, duurzame 16" wielen.
• Optionele pre-installatie voor fietsenrek.
• Opbergruimte aan de buitenkant.

Het jaar 2020 was op vele manieren uitzonderlijk, maar ook 
bijzonder succesvol voor jou, omdat je het seizoen begon met een 
overwinning en afsloot met de toppositie op de UCI Wereldranglijst. 
Nogmaals onze hartelijke felicitaties daarvoor. Kun je met ons delen 
hoe je je voelt bij deze buitengewone prestatie?
Ik ben natuurlijk heel erg tevreden en trots, maar tegelijkertijd blijf ik 
honger houden naar meer. Ik wil mezelf altijd verbeteren en sta nu 
voor de grootst mogelijke en moeilijkste uitdaging, namelijk hoe ik de 
beste kan zijn én blijven. Mijn trainingen en voorbereidingen zijn hier 
ook op afgestemd, zodat ik nogmaals voor deze positie kan strijden.
Ondanks de buitengewone prestaties, resultaten en bekroningen, 
lijk je altijd realistisch te zijn en met beide voeten op de grond te 
staan. Hoe doe je dat?
Gewoon door te blijven wie je bent; je begint elke nieuwe dag zodanig 
dat je trouw blijft aan jezelf en met het besef dat je niet mag vergeten 
waar je vandaan komt en hoe je hier bent gekomen. Deze zaken 
zijn erg belangrijk voor mij, want naast alle voorbereidingen en 
wedstrijden, spelen er ook altijd andere dingen. Op deze manier blijf 
ik het hele seizoen gefocust op het competitieve ritme.
Ondanks het feit dat er maar één renner is die zijn handen in de 
lucht kan steken bij de finishlijn, weten we dat wielrennen ook 
absoluut een teamsport is waarbij je zonder de juiste energie 
en samenwerking binnen het team niet kan rekenen op een 

topresultaat. Hoe hebben jij en je team je tijdens deze periode 
voorbereid op het nieuwe seizoen en ben je tevreden met het werk 
dat is verzet?
De grootste nadruk lag op het feit dat we ondanks de individuele 
training nog steeds een team bleven. Dit betekent dat we voortdurend 
onderling contact hadden, ook tijdens de trainingen thuis, dat we 
elkaar aanmoedigden, motiveerden en ondersteunden gedurende 
de hele periode en alle voorbereidingen, en dat we tegelijkertijd ook 
erg hard werkten. Dus het is geweldig om te zien dat we deze tijd 
met succes hebben doorstaan. De steun en het vertrouwen van onze 
sponsors en fans betekenden ook heel veel voor ons.
Aan wie of wat denk je het vaakst tijdens veeleisende voorbereidingen 
en wedstrijden, wat inspireert je wanneer je het moeilijk hebt?
Boven alles moet je trouw blijven aan jezelf, de dingen doen die je 
graag doet en blijven zoeken naar manieren om het nog beter te doen. 
Natuurlijk zijn mijn familieleden hierin de grootste aanmoediging en 
steun, wat mij extra kracht geeft om elke wedstrijd zo goed mogelijk 
voorbereid en gemotiveerd te starten.
Kun je met ons delen wat het voor jou en je familie betekent om 
tijdens de voorbereidingen en wedstrijden gebruik te kunnen 
maken van een camper?
Uiteindelijk komt er altijd het besef dat tijd het meest waardevolle 
bezit is, en de tijd die je kunt doorbrengen met mensen van wie je 
houdt is dat nog veel meer. Ondanks het werkritme zorgt de camper 
altijd voor een gevoel van vrije tijd. Dus de tijd die we op deze manier 
samen doorbrengen is erg waardevol voor mij, ook omdat we het 

altijd heel goed naar ons zin hebben.

Het interview vond plaats in maart 2021 en je kunt Primož tijdens dit seizoen 

volgen via www.primozroglic.com en www.adriabenelux.com

inspiringadventures
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KAN UPCYCLING 
glamoureus zijn?

WA A R O M  E E N  V I N TAG E  A D R I A- CA R AVA N  J E  VO LG E N D E 
G E W E L D I G E  P R OJ E CT  Z O U  KU N N E N  Z I J N

O U D E  G E N E R AT I E  A D R I A

4maanden+
 HANDENARBEID…

...EN REX'S BAR OPENT DE DEUREN!

ADRIA 380Q 

Het concept voor de bar wekte al snel de interesse van 
een van de meest populaire milieuvriendelijke campings 
in het land. Met een afgesproken verblijfplaats bij Eco 
River Camp voor de zomermaanden had Will maar 
vier maanden de tijd om de renovatie te voltooien. Om 
de kosten te drukken, heeft Will een groot aantal oude 
voorwerpen uit de boerderij van het stel een nieuwe 
bestemming gegeven. De retro-kenmerken bestaan 
onder andere uit een garagedeur die nu dienstdoet als 
bar, geweldig behang uit de jaren 1950 dat op zolder 
werd gevonden en waarmee een vleugje vintage wordt 
toegevoegd en 150 jaar oude vloerplaten die werden 
getransformeerd tot een terras. In combinatie met het 
maatwerk van roestvrijstalen werkoppervlakken en 
hightechzonnepanelen, voldoet de bar aan alle moderne 
standaarden terwijl een groot gedeelte van de charme 
werd behouden. Naast het bedienen van dorstige 
kampeerders op zomeravonden, verhuren Saira en Will 
Rex’s Bar ook voor evenementen en festivals, zoals de 
decemberfestiviteiten en het chocoladefestival in de lente 
in de nabijgelegen stad Radovljica.

A D R I A- CA R AVA N S  H E B B E N  E E N  H E L E B O E L  L E V E N S 
E N  H E T  I S  N I E T  O N G E B R U I K E L I J K  DAT  J E  E C H T 
O U D E  M O D E L L E N  T E G E N KO M T D I E  N O G  S T E E D S 
I N  E E N  G E W E L D I G E  S TA AT  V E R K E R E N .  H E B  J E 
O O I T  OV E RWO G E N  E E N  R E N OVAT I E P R OJ E CT  T E 
O N D E R N E M E N  O M  I E T S  E C H T  S P E C I A A L S  T E 
C R E Ë R E N ?

Met een kleine financiële investering en een beetje 
verbeeldingskracht kun je iets ouds in iets heerlijk vintage 
veranderen. Maak kennis met Will en Saira Aspinall, twee 
Britten die in 2018 hun huis in Londen hebben verkocht 
om een historische boerderij te kopen in de buurt van het 
Bled-meer in Slovenië. Het stel is bezig met het renoveren 
van het 400 jaar oude huis in een gezinsvriendelijk 
boetiekhotel. Toen Will zich afvroeg of hij misschien beter 
eerst wat kleinere doe-het-zelf-projecten kon aanpakken 
alvorens te beginnen met het huis, liet Saira hem een 
oude Adria 380-caravan zien en stelde ze hem het idee 
voor van een op vintage geïnspireerde mobiele bar zonder 
netaansluitingen. Dat was het begin van  Rex’s Bar.

BEKIJK DE OMBOUWVIDEO OP YOUTUBE: 
SAIRA EN WILL ASPINALL

"REX’S BAR BEGON ALS 
EEN RENOVATIEPROJECT 

VOOR WILL, MAAR 
MAAKT NU EEN ENORM 

ONDERDEEL UIT VAN 
ONS GEZINSLEVEN EN 

FUNGEERT ALS ZAKELIJKE 
RUGGENGRAAT TERWIJL 

WE DE BOERDERIJ 
RENOVEREN"

We kwamen Rex’s Bar tegen op avto.

net, de populaire Sloveense website 

voor tweedehands voertuigen. De 1979 

Adria 380Q was nog steeds rijklaar, 

kostte maar 900 euro en bevond zich op 

slechts een paar kilometer afstand.

Merk

Door Will En Saira Aspinall
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50GOUDEN STICKERS
...EN NR. 26 HEET JE VAN HARTE WELKOM!

ADRIA 300

Geïnspireerd door de weelde van de Orient Express-

treinwagons, biedt de nieuwe caravan, Nr. 26 genaamd, een 

luxueus verblijf met een volledig tweepersoonsbed, linnen 

beddengoed en een sterrenhemel-plafond. Dit verblijf, dat zich 

ook bevindt bij het Eco River Camp in Slovenië, kan worden 

gereserveerd als zomerverblijf voor twee nachten of meer.

Nu is het jouw beurt!
CREËER JE EIGEN VINTAGE 

CARAVAN-KERSTBOOMDECORATIE!

Knip voorzichtig langs de lijntjes, 

vouw en lijm voor het beste resultaat.

"EEN VAN DE GROOTSTE UPCYCLING-TRIOMFEN 
WAREN DE HARTVORMIGE LUIKEN AAN DE 
BUITENKANT DIE WERDEN GERED UIT EEN 

BRANDSTAPEL OP EEN NABURIGE BOERDERIJ. 
WILL HEEFT DEZE OP MAAT GEMAAKT, 

GESCHUURD EN GEVERFD"

Na het succes van dit upcycling-project, 

besloten Will en Saira om nog een Adria 

te kopen. Gecharmeerd door de eivormige 

300, besloten ze dat het model kon 

fungeren als een uitstekende glamping-

unit en ontwierpen zij een miniatuur-

boetiekhotelkamer.

E C O  R I V E R  CA M P 
R A D OV L I J I CA ,  S LOV E N I Ë

Eco River Camp is kleine, 100% 
zelfvoorzienende camping in de 

alpine-regio van Slovenië. De camping 
is gevestigd aan de oevers van de 

Sava-rivier, dicht in de buurt van het 
Bled-meer, op de perfecte locatie om 

de natuur en de pracht van Slovenië te 
verkennen. De camping is elk jaar open 
van 1 juni tot 15 september, accepteert 

gasten met recreatievoertuigen, 
campers, caravans en tenten en biedt 
tevens accommodaties op het terrein 
aan in de vorm van beltenten, houten 

hutten en Nr. 26.

ecorivercamp.com

Nr. 26 was al 20 jaar in het bezit van hetzelfde stel en zij 
waren van plan te upgraden naar een nieuwe Adria. Samen 
met dezelfde Sloveense ontwerper hebben we gewerkt 
aan het kleurenschema en het ontwerp voor de buitenkant, 
en dit bureau heeft ook meer dan 50 gouden foliestickers 
van sterren voor ons gemaakt om de sterrenhemel na te 
bootsen die ik voor het plafond wilde. Naast het renoveren 
van de binnenruimte heeft Will ook een zonnedek voor de 
caravan gemaakt, zodat de gasten een privéruimte hebben 
om buiten te zitten, te eten en te ontspannen.

SLOVENIANFAMILYASPINALL
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Kennisgevingen.
Het tijdschrift Inspirations wordt uitgegeven door Adria Mobil d.o.o.
Dit tijdschrift heeft een illustratief doeleinde. Foto's in het tijdschrift kunnen specificaties tonen die mogelijk geen standaarduitrusting zijn en waarvan de verkrijgbaarheid tus-
sen nationale markten kan verschillen. Producten kunnen ook om technische, wettelijke en commerciële redenen veranderen. Neem contact op met je Adria-dealer voor meer 
gedetailleerde informatie voordat je een Adria-voertuig gaat kopen en gebruiken. Adria is een geregistreerd handelsmerk van Adria Mobil d.o.o.

© Adria Mobil d.o.o. 2021. Starska Cesta 50. Novo mesto. Slovenia.  
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