Fernreisemobiltreffen or »Willys Treffen« 2018

39ste Internationale bijeenkomst voor
kampeertrucks
56850 Enkirch / Moselle GPSN49.983650 49° 59' 1.14 "49° 59.019000
E 7.1211747° 7' 16.2264" 7° 7.270440
between Trier & Koblenz
Start
Einde
Toegang

Vrijdag 31 augustus 2018 (opbouw vanaf woensdag)
Zondag 2 september 2018 (opbreken op maandag 10 uur)
€ 35 per voertuig plus € 15 voor een aanhanger
€ 30 voor gasten aankomst zaterdag
€ 40 voor gasten aankomst donderdag
half bedrag voor gasten zonder voertuig of met een fiets
Aanmelding niet vereist
Aankomst
De poort wordt ’s-nachts rond 23.00 uur gesloten, het terrein is vanaf 08.00 uur weer
toegankelijk
Voor meer informatie en het fotoalbum zie het duitstalige deel van de presentatie.

»Willys Treffen« is Kult! Het heeft zich ontwikkeld tot het bekendste evenement in zijn soort
binnen de duitstalige gebieden. Meer dan duizenden deelnemers uit 18 Europese landen en over
honderden voertuigen gehoor aan de uitnodiging. Alle nieuwe en oude kampeertrucks, campers,
dubbelluchtbussen, motors, fietsen en rugzakken zijn welkom!
Informatieuitwisseling en wederzijdse kennismaking vormen het doel van de
globetrottersbijeenkomst. Diashows en filmavonden over verre reizen behoren eveneens tot het
programma. Reis- en kampeerwagens in individuele uitvoeringen en alle soorten historische
reisvoertuigen bieden stof voor intensieve gesprekken:
Natuurlijk zijn daar de traditionele expeditievoertuigen Hanomag, Unimog, Pinzgauer, Magirus-Deutz,
maar ook omgebouwde IFA en Ural als 4x4 campers, MAN-4x4-mobielen met individuele opbouw
voor expedities, kampeerbusjes van VW, Mercedes, Hymer..., off road- en 4x4-voertuigen, pickupwoonkabines, terreinwagens van Land Rover, Toyota-bushtaxis, busfans met Setra-kampeerbusjes
voor mobiel wonen alsook oldtimers voor het wonen op wielen.
We hebben een bijzondere nieuwe lokatie voor deze bijeenkomst gevonden. Het terrein is ca.
100.000m2 groot. Het biedt ruime staplaatsen voor voertuigen van alle gewichtsklassen en een
kampeerweide.

 Plus d'informations et pdf (download)





Programm …

http://fernreisemobiltreffen.de/infos-fuer-teilnehmer.html

Om actiefcursus … http://fernreisemobiltreffen.de/aktivitaeten.html
Routebeschrijving

http://fernreisemobiltreffen.de/lage-anreise.html
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