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Grans rutes per viure i 
grans destins per descobrir!

Lloguer autocaravanes

Viatjar amb autocarava-
na és quelcom diferent, 
especial i únic. Ja fa uns 

quants anys que aquesta nova 
forma de fer turisme està ex-
perimentant un autèntic boom, 
amb milers de seguidors repar-
tits per tot el país. La veritat és 
que la filosofia i l’estil de vida 
del caravaning ofereixen la pos-
sibilitat de viatjar sense preocu-
pacions de cap mena, mimetit-
zant-se amb l’entorn i la natura 
a cada kilòmetre, i gràcies a les 
autocaravanes que existeixen 
en l’actualitat, no cal renunci-
ar a cap de les comoditats que 
trobem en un hotel o un apar-
tament. 
Estem parlant d’una forma de 
turisme actiu que, fins i tot, al-
guns ja titllen d’esportiu, i que 
ofereix un ventall molt ampli 
de possibilitats, tant si es viatja 
en parella, en família, o amb un 
grup d’amics.
D’altra banda, dins del mercat 
i l’oferta actual d’autocaravanes 
hi trobem quatre grans famí-
lies: les Camper, les perfilades, 
les caputxines i les integrals. A 
continuació, intentarem des-
granar i analitzar les caracterís-
tiques d’aquests vehicles, ja que 
tenir-ne clares les diferencies és 
el primer pas per a escollir una 
autocaravana amb el criteri ade-
quat. 

Els models Camper són un 
híbrid entre furgoneta i auto-
caravana, que compliran amb 

totes les teves expectatives 
Una de les característiques prin-
cipals dels models Camper la 
trobem en la seva mobilitat. Es-
tem d’avant d’un vehicle de di-
mensions reduïdes i que permet 
desplaçar-se per nuclis urbans 
d’una forma còmoda, ràpida i 
senzilla. Són autocaravanes dis-
cretes, que et permetran aparcar 
a tot arreu com si portessis una 
furgoneta convencional, i sense 
consumir una gran quantitat 
de combustible. Són els models 
d’autocaravanes més econòmics 
i funcionals, al mateix temps 
que ofereixen un elevat grau de 
confort i personalització interi-
or. Una autocaravana ideal per a 
viatgers novells. 

Les perfilades es caracteritzen 
per gaudir d’una cabina de 
furgoneta i cos d’autocaravana
Aquesta mena d’autocaravanes 
resulten ideals per a famílies de 

quatre persones; es caracterit-
zen per tenir una cabina molt 
similar a la que trobem a les 
furgonetes, però el cos i la part 
del darrere han estat adaptades 
amb totes les comoditats prò-
pies d’una autocaravana. Par-
lem d’una cuina completament 
equipada, nevera, llits de ma-
trimoni, bany i dutxa, un ampli 
espai central...

Les caputxines són autocara-
vanes àmplies, còmodes i que 
solen deixar als viatgers amb 
la boca oberta 
Aquests són els models clàssics 
d’autocaravanes; solen gau-
dir de fins a sis places o llits, i 
disposen d’una llarga llista de 
característiques que les conver-
teixen en models únics i molt 
especials. Es caracteritzen pel 
caputxó que tenen sobre la ca-
bina del conductor, que acostu-
ma a tenir un llit de matrimoni 

a l’interior. Resulten ideals per 
a famílies nombroses o grups 
d’amics que vulguin escapar-se 
un cap de setmana per anar 
d’excursió, ja que també dispo-
sen de les comoditats pròpies 
d’una habitació  d’hotel. 

Les integrals resulten autoca-
ravanes imponents, conforta-
bles i luxoses a parts iguals 
Aquestes són les autocaravanes 
més grans i confortables que 
ofereix el mercat actual, ja que 
n’hi ha de fins i tot dos pisos. 
Parlem de vehicles de dimen-
sions considerables, que solen 
passar dels set metres d’allar-
gada, amb totes les caracterís-
tiques i espais que et passin pel 
cap: àmplia cuina i sala d’estar, 
bany complet, llits de matrimo-
ni, dutxa, porta-bicicletes... 
Viatjar amb una autocaravana 
integral t’enamorarà des del pri-
mer moment que et posis a fer 

kilòmetres, sent una experièn-
cia que, de ben segur, recorda-
ràs tota la vida. 

Avantatges de viatjar amb au-
tocaravana davant de la CO-
VID-19
La crisi sanitària que hem vis-
cut i patit per culpa de l’apari-
ció de la COVID-19 ha canviat 
els hàbits de consum de la so-
cietat, així com les preocupaci-
ons de la gent respecte a quina 
ha de ser la millor manera de 
gaudir de les vacances, durant 
aquest estiu que tenim a tocar. 
A poc a poc, hem anat adqui-
rint un elevat grau de consci-
ència i responsabilitat davant 
d’aquesta situació tan excepci-
onal. 
En aquest sentit, llogar una 
autocaravana per a realitzar 
un viatge en família durant un 
cap de setmana o per a fer una 
escapada durant les vacances 
estivals, et permetrà gaudir de 
l’experiència amb total tran-
quil·litat i confiança, evitant 
les aglomeracions de gent i les 
zones amb elevats nuclis de 
població, reduint el perill d’in-
fecció i contagi al mínim. A 
part, tindràs la possibilitat de 
cuinar com ho fas a casa teva 
i ser així, més escrupolós amb 
totes les mesures d’higiene, al 
mateix temps que t’envaeix un 
sentiment de llibertat que no es 
pot descriure amb paraules. Els 
que ho proven, repeteixen. No 
t’animes? 

Descobreix una nova forma de fer turisme que 
t’enganxarà des del principi 


