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Cześć, tu Adri
Prowadzę bloga www.just-a-travel.com o podróżach na czterech
kółkach. Wraz z mężem podróżuję po świecie. Za nami m.in.
15 miesięczny road trip po obu Amerykach, podróż dookoła Skandynawii
oraz podróże kamperem przez Australię i po Kanadzie Zachodniej.
Uwielbiamy road tripy z dala od miejskiego zgiełku i blisko natury.
Lubimy się przemieszczać i poznawać nowe miejsca. Podróże kamperem
gwarantują nam mobilność, spontaniczność i wolność! W tym e-booku
pokażę Ci jak zaplanować pierwszy wyjazd kamperem, abyś i Ty spędził
niezapomniany urlop podróżując mobilnym domem na kółkach.
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Ten e-book jest dla Ciebie,
jeśli...
Marzysz o urlopie innym niż zwykle? Lubisz przygody, obcowanie z naturą
i chcesz odpocząć od zgiełku i rutyny? Cenisz sobie niezależność i wolność?
A może masz po prostu dość masowej turystyki, wczasów all inclusive i
przepełnionych hoteli?
Jeśli choć na jedno z pytań
odpowiedziałeś twierdząco, to ten ebook jest dla Ciebie. Kiedy
zaczynaliśmy naszą przygodę z
kamperem nie mieliśmy bladego
pojęcia o tej formie podróżowania
i popełniliśmy sporo błędów.

Ty ich popełnić nie musisz. Pokażę Ci
krok po kroku jak samodzielnie
zaplanować niezapomnianą przygodę
i zasmakować wolności, jaką daje
podróżowanie kamperem.

W e-booku znajdziesz mnóstwo praktycznej i sprawdzonej wiedzy, konkretne
wskazówki oraz checklisty, dzięki którym zaoszczędzisz mnóstwo czasu na
wyszukiwanie informacji w internecie. Zaoszczędzisz nie tylko czas, ale i pieniądze.
Pokażę Ci również, na co zwrócić uwagę przy wynajmnie kampera i jak znależć
fajne miejscówki na nocleg. Zaczynamy?
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Co znajdziesz w
e-booku
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Plusy i minusy
podróżowania kamperem
Zalety i wady urlopu w kamperze oraz dla kogo
podróżowanie kamperem jest fajne.

Jaki kamper wybrać
Kamper kamperowi nie równy, czyli jaki rodzaj
kampera pasuje do Ciebie i jakie powinien
posiadać wygody.

03

Porozmawiajmy
o finansach
Ile kosztuje urlop kamperem, z jakimi opłatami
w drodze musisz się liczyć i jak można
zaoszczędzić.

Wypożyczenie kampera
krok po kroku
Gdzie najlepiej wypożyczyć kampera, na co
zwrócić uwagę i jakie pytania warto zadać przed
podpisaniem umowy.
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Jak zaplanować trasę i gdzie
nocować
Jak łatwo i szybko stworzyć wymarzoną trasę
podróży i jak znależć fajną miejscówkę na
nocleg.
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Co znajdziesz w
e-booku
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Co trzeba wiedzieć
o obsłudze kampera
Skąd w kamperze jest prąd, gaz i woda. Jak
załadować telefon i laptopa. Co ze ściekami
i toaletą.

Jak zadbać o
bezpieczeństwo
Jak zabezpieczyć się przed niemiłymi
niespodziankami w podróży: kradzież, awaria,
choroba i inne potencjalne niebezpieczeństwa.

08

Savoir-vivre kamperowicza
Jakie pisane i niepisane zasady należy
przestrzegać podczas podróży kamperem oraz
jakich zachowań należy unikać.

Przydatne aplikacje w
podróży
Aplikacje na Twój telefon, które ułatwią Ci
planowanie podróży, znalezienie noclegu
i zadbają o bezpieczeństwo w podróży.

10
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Najczęstsze błędy
początkujących
Najczęściej popełniane błędy początkujących
kamperowiczów i jak ich uniknąć.
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Co znajdziesz w
e-booku
Główne obawy przed podróżą
kamperem

11

Najczęstsze wątpliwości rozpoczynających swoją
przygodę z podróżami kamperem.

Bonusy
Przydatne checklisty, które ułatwią Ci
planowanie podróży i wyjazd kamperem.

12

Podoba Ci się?
Chcesz więcej?
Łap pełnego e-booka!
WWW.JUST-A-TRAVEL.COM

CHCĘ E-BOOKA

WWW.JUST-A-TRAVEL.COM

STRONA 9

R O Z D Z I A Ł

01

Plusy i minusy
podróżowania
kamperem

Plusy i minusy
podróżowania
kamperem

R O Z D Z I A Ł

01

Podróżowanie kamperem to nie tylko styl podróżowania.
To również styl życia i sposób odbierania świata. Z tego
powodu podróże kamperem to nie świat dla każdego. Albo
się w nim zakochasz, albo znienawidzisz!
Ten rozdział pomoże Ci podjąć decyzję, czy warto rozpocząć przygodę
z kamperem. Nie będę czarować i wymieniać same superlatywy, dlaczego
koniecznie powinieneś wsiąść do kampera. Moim celem jest, abyś poznał
nie tylko zalety, ale przede wszystkim wady podróżowania kamperem.
Nie chciałabym, żebyś pod wpływem emocji zdecydował się na urlop,
który okaże się kompletną klapą. Nie chcę, abyś się rozczarował, bo
oczekiwałeś czegoś innego.
Pragnę, aby Twój pierwszy wyjazd kamperem okazał się strzałem
w dziesiątkę. Abyś spędził urlop marzeń, który okaże się początkiem
dłuższej przygody.
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Nie będę owijać w bawełnę i przekażę Ci wszystkie znane nam wady
i zalety podróżowania kamperem, abyś miał szansę upewnić się, czy ta
forma podróży jest dla Ciebie. To Ty zdecydujesz, czy to Twój świat.
Zgoda?
Zacznijmy od wad podróży kamperem. Nie jest ich wiele, ale mogą one być
głównym powodem, dlaczego ta forma podróży to nie Twoja bajka.
Mała przestrzeń
Kamper to taki mini domek na kółkach.
Na paru metrach kwadratowych masz
samochód, sypialnię, kuchnię, łazienkę
i salon. Może to nie być dobre
rozwiązanie dla osób czujących się
niekomfortowo w małych
pomieszczeniach. I raczej nie jest to
forma spędzania czasu dla osób
cierpiących na klaustrofobię.

Z powodu małej przestrzeni pobyt
w kamperze trzeba sobie dobrze
zorganizować. W środku jest mnóstwo
szafek i szafeczek, gdzie możesz
poukładać swoje rzeczy. Bardzo ważna
jest tutaj dobra organizacja. Jeśli jesteś
bałaganiarzem, który zostawia rzeczy
gdzie popadnie, to będzie Ci ciężko
znaleźć się w kamperze.

Dla pocieszenia muszę dodać, że małe pomieszczenie w kamperze rekompensuje bliskość
natury. Wystarczy wyjść z kampera, czy wyjrzeć przez okno, aby poczuć nieograniczoną
przestrzeń.
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Duże gabaryty kampera
Średniej wielkości kamper w zależności
od modelu może mieć ponad 7 metrów
długości, 3 metry wysokości i 2,20 metry
szerokości. Oznacza to, że kamper ze
względu na swoje znaczne rozmiary nie
wszędzie wjedzie.
Problemem mogą okazać się wąskie
uliczki, niskie mosty i tunele oraz małe
miejsca parkingowe.
Z tego powodu kamperem również nie
wszędzie można się zatrzymać. Zwracaj
uwagę na tabliczki zakazujące
parkowania tymi pojazdami. Złamanie
zakazu może Cię drogo kosztować.

Duże rozmiary kampera utrudniają
również manewrowanie. Zawracanie,
skręcanie, jazda do tyłu może wymagać
wprawy, ale jest do ogarnięcia.
Nie lada wyzwaniem może być wyjazd
kamperem na zakupy.
Z pomocą przyjdzie tutaj aplikacja Google
Maps, dzięki której można ocenić, czy
parking przed danym sklepem pomieści
naszego kampera.
Inną opcją jest parkowanie na pobliskiej
ulicy, jeśli oczywiście jest to dozwolone.

Z dużym gabarytem kampera powiązane jest dość wysokie spalanie paliwa, które
niewspółmiernie wrasta wraz z prędkością jazdy. Średnie spalanie kamperów,
którymi podróżowaliśmy wynosiło przy oszczędnej jeździe około 10-12 litrów na
100km.

Koszty
Podróżowanie kamperem nie należy do
najtańszych. Do kosztów wypożyczenia
kampera dochodzą opłaty drogowe,
parkingi i koszty pobytu na płatnych
kempingach.
W rozdziale trzecim „Porozmawiajmy
o finansach” dowiesz się z jakimi
opłatami musisz się liczyć i w jaki sposób
możesz zaoszczędzić, aby podróż
kamperem nie zrujnowała Twojego
budżetu!

Jeśli podróżujesz w wysokim sezonie od
czerwca do września, to na średniej klasy
kampera musisz wydać 500-600 złotych
za dobę.
Najdrożej kosztuje wypożyczenie
kampera na weekend bądź na krótki
okres. Im dłuższy okres wynajmu, tym
jest taniej. Im nowszy i lepiej wyposażony
kamper, tym wyższa jest jego cena.

Prędkość
Kamper to nie Porsche, którym pociśniesz, ile wlezie. Podróżowanie kamperem wymaga
czasu. Nie jest to pojazd dla osób lubiących szybkie przemieszczanie się. W podróżowaniu
kamperem nie chodzi o szybkie dotarcie do celu, lecz o drogę samą w sobie. Planując
podróż weź to pod uwagę.
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Obowiązki
Kamper wymaga troski. W domu woda
leci z kranu i nie musisz się troszczyć, że
jej zabraknie. Podobnie jest z gazem
i prądem. Ścieki odprowadzane są
automatycznie do kanalizacji. Jak wygląda
to w kamperze?
Wody wystarczy Ci na tyle, ile masz jej
w zbiorniku. Prąd wyczerpie się po
wyładowaniu baterii. Kuchenka gazowa
nie odpali, jak nie będziesz miał
napełnionej butli gazowej. Także
pojemność nieczystości z toalety,
prysznica i zlewów ma swoje granice.

Troska o kamper to żaden wielki wyczyn.
Jeśli jednak urlop kojarzy Ci się z wygodą
i brakiem obowiązków, to musisz
wiedzieć, że w podróży kamperem jest
ich parę. Kempingi, wiele stacji
benzynowych i niektóre parkingi oferują
serwis dla kamperów z możliwością
spuszczenia nieczystości i zatankowania
świeżej wody. Nie będzie również
problemu z nabiciem butli gazowej.
Więcej na temat kamperowych
obowiązków przeczytasz w rozdziale
szóstym „Co trzeba wiedzieć
o obsłudze kampera”.

Wskazówka od nas
Wypożyczając kamper pierwszy raz zwróć uwagę na jego nowoczesne i komfortowe
wyposażenie. Nowoczesne rozwiązania sprawią, że Twój kamper będzie prawie
samowystarczalny.
Kamperem z panelami słonecznymi na dachu możesz podróżować bez konieczności
ładowania akumulatorów nawet przez ponad tydzień! Duże zbiorniki na czystą wodę
i ścieki wydłużą czas kempingowania na dziko i z dala od cywilizacji. Dzięki specjalnym
detergentom Twoja toaleta będzie pachniała zawsze świeżością a jej opróżnianie wydłuży
się w zależności od intensywności użytkowania do 3-4 dni.
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Bezpieczeństwo
Kamper bywa interesującym kąskiem dla
włamywaczy. Dlaczego? W podróż
kamperem pakujesz automatycznie wiele
więcej rzeczy niż lecąc na urlop „all
inclusive”. Masz w nim prawie cały
dobytek wszystkich pasażerów: kamerę,
laptopa, smartfona, radio, nawigację,
karty kredytowe, gotówkę, a może nawet
rower.

Tematem bezpieczeństwa podczas
podróży kamperem zajmiemy się
szczegółowo w rozdziale siódmym "Jak
zadbać o bezpieczeństwo". Miej na
uwadze, że podstawową zasadą podróży
kamperem jest niepozostawianie
cennych rzeczy na widoku. W myśl
powiedzenia „Okazja, czyni złodzieja”!

Generalnie podróżowanie kamperem jest bezpieczną formą spędzania
urlopu, jeśli będziesz kierować się zdrowym rozsądkiem i zastosujesz
się do podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Poznałeś już minusy podróżowania kamperem. Teraz
przejdziemy do samych przyjemności, czyli zalet, jakie
niesie ze sobą ta forma przemieszczania się i spędzania
wolnego czasu.
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Główne zalety podróżowania kamperem można określić w trzech słowach:
mobilność, spontaniczność, wolność.
Mobilność

Spontaniczność

Kamper to mobilny dom na czterech
kółkach. Jedziesz, kiedy chcesz.
Zatrzymujesz się, gdzie Ci się podoba
i kiedy masz na to ochotę. Nie jesteś
związany żadnym rozkładem jazdy.
Nie jesteś skazany na hotel, który okazał
się niewypałem i nie musisz znosić
głośnych sąsiadów. To Ty decydujesz,
jakie masz sąsiedztwo. Jeśli Ci coś nie
odpowiada, to jedziesz dalej.
Brzmi dobrze?

Podróżując kamperem możesz dowolnie
modyfikować swoją podróż,
spontanicznie zmieniać jej kierunek,
decydować jak długo zostaniesz w danym
miejscu. Nie jesteś uzależniony od
hotelowych rezerwacji i nie musisz
martwić się, że stracisz pieniądze
anulując za późno nocleg.
Zastałeś brzydką pogodę? Wsiadasz do
kampera i jedziesz ku słońcu.

Wolność
Masz pełną możliwość wyboru trasy, celu i drogi dojazdu. Nie jesteś związany żadnym
hotelowym planem posiłków. Sam decydujesz, co zjesz i kiedy.
Masz ochotę na przerwę w podróży? Nie ma problemu, zatrzymujesz się i robisz sobie
drzemkę we własnym łóżku. Chcesz się napić kawy lub herbaty z nieprzeciętnym
widokiem? Nic prostszego. Sam wybierasz, który widok Ci odpowiada. Jesteś głodny?
Czeka na Ciebie lodówka pełna jedzenia.
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Inne ważne plusy podróży kamperem, o których warto wspomnieć to:
Wyposażenie kampera

Pakowanie i rozpakowywanie

W kamperze masz wszystkie urządzenia,
które potrzebujesz do życia. Ciepłą wodę,
toaletę, prysznic, lodówkę i kuchenkę
gazową. W modelach lepiej
wyposażonych znajdziesz także piekarnik,
kuchenkę mikrofalową, czy też ekspres
do kawy. W dodatku wszystkim tym
możesz dysponować będąc w trasie.
Koniec z robieniem kanapek, piciem
ciepłej Coca-Coli lub wystudzonej kawy
oraz korzystaniem z nieapetycznych
toalet.

Wyjeżdżając na urlop kamperem nie
musisz martwić się, że nie zmieścisz się
do walizki. System szafek i szuflad
pozwala idealnie rozłożyć rzeczy. Odpada
codzienne rozpakowywanie i ciągłe
szukanie czegoś w walizce czy plecaku.
Możesz zabrać, co Ci się podoba.
Nie musisz ciągnąć ciężkiej walizki
z pociągu do hotelu. Podjeżdżasz
kamperem pod Twój dom i wygodnie
rozkładasz swoje rzeczy, gdzie Ci pasuje.

Higiena
Szczególnie ważnym punktem w obecnych czasach jest możliwość zachowania higieny na
własnych warunkach. Podróżując kamperem korzystasz z niego tylko Ty i Twoi towarzysze
podróży. Jesz posiłki, które sam sobie przygotowałeś. Nie musisz stołować się w
nieznanych restauracjach. Wiesz, co jesz i pijesz. Masz łazienkę i toaletę tylko dla siebie
oraz sam dbasz o jej higienę.

Podróż z Twoim czworonogiem

Natura na wyciągnięcie ręki

Podróżując kamperem możesz zabrać
w podróż swojego psa czy kota. Jeśli masz
czworonoga, to wiesz o czym mówię. Nie
musisz szukać zastępczego opiekuna dla
twojego zwierzaka.
Smutne spojrzenie psa, który widzi, że
znów wyjeżdżasz bez niego, może złamać
każde serce.

Szczególną zaletą podróżowania
kamperem jest nieograniczona
możliwość obcowania z naturą. Kto nie
marzy o noclegu pod gwieździstym
niebem, pobudce przy szumie morza, czy
obserwowaniu dzikiej natury. Wszystko
to masz na wyciągnięcie ręki.

Prawo jazdy
Nie wszyscy wiedzą, że kampery gabarytami zbliżone są do samochodów dostawczych
i nie przekraczają masą 3,5 tony. Dzięki temu można je prowadzić posiadając zwykłe
prawo jazdy kategorii B bez żadnych dodatkowych kosztów.
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Dla kogo podróże kamperem są fajne?
Podróżowanie kamperem jest dla ludzi, którzy cenią sobie mobilność,
wolność i spontaniczność bardziej niż komfort i luksus. W kamperze nie
odnajdą się ludzie wygodni, lubiący szybkie tempo życia, sporą przestrzeń
i słabo zorganizowani.
Podróże kamperem to nie świat dla każdego. To sposób nie tylko na
podróże, ale również na życie. Kamperowicze szukają miejsc, gdzie czas
płynie wolniej, cenią sobie spokój, są wrażliwi na piękno natury. Preferują
spędzanie czasu w kameralnym gronie przy grillu, wśród rodziny
i przyjaciół niż w głośnym przepełnionym pubie.
Myślisz, że będziesz dobrze czuł się w tym świecie?
Jeśli tak, to w następnych rozdziałach e-booka krok po kroku
zaplanujemy Twoją pierwszą przygodę z kamperem.
Jesteś gotowy?

Podoba Ci się?
Chcesz więcej?
Łap pełnego e-booka!
WWW.JUST-A-TRAVEL.COM
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