
De krekels tsjirpen, een warme wind waait over de Adriatische 
kust en doordrenkt de lucht met mediterraanse geuren. Een 
eindeloze kust, ontelbare eilanden, hoge bergen, groene 
landschappen, rots- en kiezelstranden: dat is het sprookjes-
achtige Kroatië.
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 ª  Voor ieder wat wils: ruime keuze voor kleine 
en grote gezinnen

 ª  Frisse look: speels, modern interieur met een 
vrolijke bekledingskeuze voor de individuele 
smaak 

 ª  Beschermd tegen grillige weersomstandigheden: 
het dak, voor- en achterzijde zijn gemaakt van het 
hagelbestendige GFK materiaal 

 ª  Niets blijft thuis: met veel opbergruimte en een hoge 
laadcapaciteit kun je alles meenemen dat je nodig hebt

 ª  Lichtgewicht: zo licht, door veel auto’s te trekken en  
veelal geschikt voor het normale B rijbewijs (afhankelijk 
van de trekauto)

Op vakantie vind ik opbergruimte een must. De c’go heeft me 
meteen overtuigd. Dankzij de talrijke handige vakken en laden 
hoeft geen enkel familielid zijn favoriete spel of sportuitrusting 
thuis te laten. Bovendien is het een knappe versie van een  
rijdende vakantiewoning, met een gezinsvriendelijke prijs. 

Stefanie Koller • Marketing, fervent kampeerster

DE PLUSPUNTEN C’GO
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Caravan  
to go

Met de c’go krijg je gewoon zin om je spullen te pakken en er op uit te gaan. De c’go  
ziet er modern en fris uit, is er in vier pittige bekledingen en biedt een ruime keuze aan  
indelingen: van klein en compact tot een royale gezinscaravan. Dat maakt hem tot een 
ideale reisgenoot, bijzonder populair bij jonge stellen en gezinnen. En het zal je niet 
verbazen, deze jonge vriend van de familie is er voor een aantrekkelijke prijs! Waar wacht 
je nog op?
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Eenvoudige bediening en veiligheid voor het hele gezin, dat onderscheidt 
de c’go: dankzij veiligheidscomponenten van Dethleffs. Ze ondersteunen 
in gevaarlijke situaties en zorgen voor nog betere rijeigenschappen. Nog 
meer veiligheid is optioneel te bestellen d.m.v. het veiligheidspakket

Zonder voorzieningen ergens staan op een plaats die je mooi vindt? Geen probleem!  
Met het optionele Autark Pakket voor de c’go kan het avontuur beginnen
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KEUKEN

Koken voor  
de hele familie

Jouw c’go is uitgerust met een 3 pits kooktoestel, RVS spoelbak en koelkast met vriesvak,  
speciaal voor de lekkere ijsjes in de zomer • 495 QSK | Blue Lagoon
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Koken voor  
de hele familie

Echt veel ruimte in de keuken. Ruime keukenkastjes en royale lades met Softclose sluiting maken de keuken in de c’go tot een perfect ruimtewonder • 495 FR | Sunshine
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WONEN

Gezelligheid  
kent geen grenzen

Super flexibel: gezellig samen zitten of een extra slaapplaats? In een mum van tijd kan de zitgroep worden omgebouwd  
• 495 QSK | Blue Lagoon

Vrolijkheid alom; kies je eigen favoriete kleur voor het interieur 
• 495 QSK | Green Paradise
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Een gezellige ruime rondzitgroep, met veel opbergmogelijkheden: je kunt kiezen uit vier schillende bekledingsvarianten • 495 FR | Sunshine
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SL APEN 

Snoezelen  
met uitzicht

Veel ramen en een perfect uitzicht, dat bieden alle indelingen van de c’go. Bij indelingen met 
het vaste bed voorin heb je de keuze: of optioneel een groot raam of liever een gezellige hoek 
zonder raam

Jouw c’go is er in drie verschillende stapelbed indelingen. En heb je nog een plek extra nodig? 
De stapelbedden zijn ook met 3 bedden te bestellen • 495 QSK | Blue Lagoon
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SANITA IR

Een frisse start  
van de dag

In een handomdraai weer schoon. Wie graag in de c’go wil douchen: voor 
alle indelingen is een douchepakket optioneel mogelijk

Comfortabele badkamer door een open wastafel met grote spiegel • 495 FR | Sunshine
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Het gezellige bed trekt u simpelweg naar beneden en bereikt u via een ladder • 525 KR | Blue LagoonMet slechts één handgreep verdwijnt het hefbed tegen het plafond. Zo wordt  
het slaapgedeelte in een handomdraai een zitgroep • 525 KR | Blue Lagoon

de nieuwe c’go up
Alle bedden de lucht in – 
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 Het hefbed werd nog maar net tegen het plafond geschoven, of er komt leven in de c’go up.  

Bij slecht weer wordt het spel gewoon voortgezet in het kindergedeelte • 525 KR | Blue Lagoon

Ondanks de compacte afmetingen heeft de c’go up 7 comfortabele slaapplaatsen aan boord:  
gezellige stapelbedden voor de kinderen en een comfortabel hefbed (200 x 140 cm) voor  
volwassenen. Als dat nog niet volstaat, tovert u de zitgroep gewoon om tot twee extra bedden  
• 525 KR | Blue Lagoon

208 cm
stahoogte binnen

Ruimte  voor max.  7 personen
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De bekledings-
varianten 

Pearlwhite

Blue Lagoon Green ParadiseGrey Orbit Sunshine
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c’go 495 QSK | Blue Lagoon
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Een veelvoud  
in keuze
Hamerslag wit (standaard)

Meer informatie kunt u vinden op: 
www.dethleffs.nl/caravans/cgo

of in de separate prijslijst

34



Het maximaal aantal slaapplaatsen kan worden bereikt door de ombouw van zitgroep en stapelbed met 3 bedden welke optioneel is. 

c’go up, hamerslag wit (standaard)

415 QL

3 / 4 Slaapplaatsen 3 / 4 Slaapplaatsen

430 QS 475 EL

3 / 4 Slaapplaatsen

475 FR

4 Slaapplaatsen

495 FR

4 Slaapplaatsen

495 QSK

6 Slaapplaatsen

525 KR

7 Slaapplaatsen

465 KR

6 Slaapplaatsen

565 FMK

6 Slaapplaatsen

535 QSK

6 Slaapplaatsen

515 RE

4 Slaapplaatsen
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