Caravan & Marine i Valbo AB
https://turistmal.se/turistmal-16264.html

Information
Län: Gävleborg
Kommun: Gävle
Kategorier: Tjänster och service
Position: 60.6498,17.0351
Kontaktuppgifter
Tel: 026-133040
Fax: 026-134180
E-post: info@caravanmarine.se
Hemsida: http://www.caravanmarine.se
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Caravan-Marine-I-Valbo/13347
5856716100
Beskrivning
Välkommen att se våra husvagnar & husbilar!
Vi har massvis med nya och begagnade husvagnar och husbilar i
lager!
Se nyheterna från Kabe Adria och Sun Living
Passa även på att besöka en av Sveriges största Kama Fritid
tillbehörsbutiker!
Vi har det mesta inom gasolprodukter såsom kylskåp spisar
gasolvärme gasolkaminer varmvattenberedare m.m. Vänd Er
med förtroende till oss när det gäller gasol. Listan på vad som
finns i vårt minivaruhus kan nästan göras hur lång som helst, så
det enklaste är att du gör ett besök, du kanske hittar prylen som
du inte visste fanns men som du alltid har önskat dig.
Oberoende av vilket märke du har på din husvagn husbil eller
släpvagn är sannolikheten stor att vi har rätt reservdel hemma,
om inte kan vi skaffa fram den inom några dagar.
Kampanjpriser på kvarvarande visningsfordon av förra årets
modell...Kom in och få ett bra erbjudande på just den husbil eller
husvagn Ni vill ha.
Kom in och besök oss..vänta inte för länge med att boka Er
husvagn eller husbil en del modeller är redan slutsålda..

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Vi erbjuder fri hemleverans inom 10 mil..kontakta oss för mer info
Återigen, varmt välkomna!
Priser
Besök vår hemsida för mer information
Öppettider
Månd-torsdag 10-18
Fredagar 10-17
Lördagar 11-14
Lördagar stängt juli-augusti
Vägbeskrivning
Ca 5 km västerut från Gävle...vi syns från motorvägen E16
Välkomna

turistmål.se
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