
Wij hebben weer eens grote plannen. Vier landen in acht 
dagen, vele kilometers en heel veel bezienswaardige stops. 

Hiervoor hebben we een geschikt voertuig nodig. Waarbij ik de 
CaraTour eerder als geschikte metgezel zou bestempelen. Hij 
is sportief, hij is snel en hij neemt het op tegen alle bochtige  
en smalle weggetjes. Je kunt hem met alles beladen wat je 

voor een uitgebreide tocht nodig hebt. Kortom, het lijkt alsof 
deze CUV speciaal voor onze plannen is gemaakt.

  JE MOET GROTE PLANNEN  
  HEBBEN OM GROOTSE   

  DINGEN TE BELEVEN.  



De CaraTour, casual zoals hij is, houdt hij van een sportieve aanpak.  
Met zijn automotive rijdynamiek blijft deze WEINSBERG-CUV bij elke lange  
reis absoluut cool en is hij klaar voor elk avontuur. Het robuuste en unieke  

interieurontwerp biedt veel ruimte en overtuigt met veel doordachte details. 
De vrijheid om zomaar wat te gaan rijden.

CaraTour
De CUV met een modern en casual design.
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  ONEINDIG VEEL INDRUKKEN.  
  ONEINDIG VEEL BOCHTEN,  

Niet alleen Denise en ik zijn benieuwd naar het avontuur, ook onze 
geliefde Ivy heeft zin in wat afwisseling van haar gebruikelijke  

uitlaatrondjes. De eerste uren vliegen voorbij, wat zeker ook te wijten is 
aan het rijgevoel van de CaraTour. Of het nu de snelweg, bergwegen of 

S-bochten zijn, hij overwint ze allemaal met bravoure.
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Je wilt op reis? Hij is er altijd klaar voor. Met  zijn natuurlijke en sportieve  
nonchalance. De CaraTour is een echte avonturier en staat open voor alle  
reisplannen. Trouwens, ondanks zijn compactheid heeft hij een ongelofelijke 
grote leefen opslagruimte. Op het grootste ligvlak in zijn klasse is het  
perfect chillen.

De drie belangrijkste details:
• Grootste ligvlak in zijn klasse
• Automotive rijdynamiek
• Coole, sportieve designtaal

Nieuw:  
ook verkrijgbaar  
met uitklapdak.

Automotive  
rijdynamiek bijna  
net zoals in een  
personenauto.

max. 7 slaapplaatsen 4 zitplaatsen met gordel 8 indelingen tot 3500 kg
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De motor in de CaraTour is waanzinnig! Veel trekkracht, 
zuinig en krachtig toont hij zijn power in elke rijsituatie. 

Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt en het draagt bij 
aan een goed humeur. De opbergruimte is zeker niet minder 
geniaal en het inladen is uiterst aangenaam. Oh man, ik hou 

niet meer op met zwijmelen…

Het optionele panorama SkyRoof raam brengt nog meer 
licht en een gigantisch gevoel van ruimte in het interieur.

Een absolute blikvanger van buitenaf - mede dankzij de optionele Panorama SkyRoof - hier op de 540 MQ.

2,3 l  
Multijet  
140 PK

2,3 l  
Multijet  
120 PK

2,3 l  
Multijet  
160 PK

2,3 l  
Multijet  

177 PK

 Ontdekken

  KOMT ALTIJD GOED AAN  OP  
  EEN TEVREDEN CHAUFFEUR  

  DE PLAATS VAN BESTEMMING.  
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103 cm

70 cm

Heel veel ruimte achterin: 
935 liter laadvolume.

De bedruimte kan snel worden omgevormd tot een grote opbergruimte.  
Dus zelfs het transport van grotere artikelen is geen probleem.

Wordt één met de natuur dankzij de open achterdeur - Er zijn geen belemmeringen voor jou en je volgende avontuur – hier in 600 MQ.

  EEN TEVREDEN CHAUFFEUR  
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Het nieuwe interieurontwerp in cool grijs is een echte eyecatcher. In een stijlvol samenspel zorgen
de oppervlakken met robuuste CPL-coating voor een absoluut ingenieuze en sportieve uitstraling.

 Sterke punten / Karakter
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Rondrijden hoe je maar wilt. Ontspannen rijplezier gegarandeerd.

MODERNE  
CASUAL STIJL

Elk detail is expressief.

1. + 2. Het meubeldecor metalic grijs 
en het contrastdecor antraciet grijs 
zorgen voor een moderne uitstraling.

3. Het moderne casual interieur toont 
karakter.

4. Sportieve exterieur bestickering in 
zilver antraciet.

Al gauw haalt het weer een streep door onze rekening en wij besluiten tot een 
spontane routewijziging. Maakt niet uit, want met de CaraTour rijden we overal  

zonder problemen naartoe. En bovendien, zelfs op een regenachtige, mistige dag  
voelen wij ons in het lichte interieur met de aangename verlichting meer dan  

prettig. Dat geldt ook voor Ivy, die haar poten liever droog houdt.

 OF WEGRIJDEN. 
  HET WEER TROTSEREN  
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Van 2 wordt 4 –  
stoelen naar behoefte  

instelbaar.

De kussens van de dinette zitbank zijn zowel slank als comfortabel – hier in 600 MQ.

 Dinette  Koken



56 cm
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De keuken met uitklapbare werkbladverlenging biedt 
veel ruimte om te koken – hier in 600 MQ.

Gezelligheid hoort er zeker bij, vooral tijdens het eten.  
De comfortabele dinette, de hoogwaardige keuken en het  

ruimtelijke gevoel dragen wezenlijk bij aan de behaaglijkheidsfactor.  
Wij kunnen de dag het beste met een volle buik beginnen.

Kom in beweging!  
Tussen het keukenblok 

en de dinette is hiervoor 
voldoende ruimte.

Praktisch: energiezuinige 95 liter koelkast en glazen  
afdekking in delen, in de keuken voor aangenaam kookplezier.

Royale plafondkast met  
softclose functie.

Schuifladen met 
standaard bestekbak en 
praktische indeling.

  DAN OP AVONTUUR.  
  EERST ONTBIJT,  



36 CaraTour Liggend in bed genieten van het uitzicht op het grootste ligvlak in zijn klasse – hier in 600 MQ.

 Slapen

BESTE KANS
Een met de natuur met  

de achterdeur open.
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194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200 cm

Uren knufflelen dankzij het royale ligvlak en de stoffen bekleding van de 
zijwanden. – hier in 600 MQ. 

Lang en breed maken: in het tweepersoons 
dwarsbed of in de eenpersoons lengtebedden.

Alles binnen handbereik in de 
opbergruimte boven het bed.

Alles aanwezig: LED-verlichting 
met touch-functie.

Je gaat liggen waar je wilt. In onze knusse ‚slaapkamer‘ blijven we graag 
wat langer liggen. Op de enorme matras is meer dan voldoende ruimte om 
ons eens lekker uit te rekken. Zelfs samen met Ivy, die net als elke kleine 

hond de bijzondere vaardigheid bezit om zich in het ‚mensenbed‘ zo breed 
en zo lang mogelijk te maken.

 EN HOND 
  VERBAAST MENS  

Meer informatie over onze 
bedvarianten vindt u op 
pagina 52 of online op 
weinsberg.com/ 
cuv-variants

CaraView
Van binnen
bekijken
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Fraaie vormen. Het rolgordijn aan het raam verdwijnt achter het 
scherm wanneer je hem niet nodig hebt – here at 600 MQ.

Terwijl ik mezelf een uitgebreide 
douche gun, gebruikt Denise 
het verduisterde raam van de 

badkamer aan de buitenkant als 
spiegel bij het maken van  
vlechten. Mijn liefje is nou  

eenmaal niet alleen heel mooi, 
maar ook heel slim!

Het geniale interieurcon-
cept is echt verfrissend. 
Draaibaar cassettetoilet 
met elektrische pomp en 
stijlvolle douchebak met 
antislip  dat aanvoelt als 
duinzand.

 Bathroom

  WAAROVER IS NAGEDACHT.  
  NATUURLIJKE SCHOONHEID  
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Achter 
de rechte 
opbergvakken 
is heel veel 
opbergruimte 
verborgen.

1. Een slim detail: gemakkelijk bereikbaar 
klapvak voor toiletpapier.

2. De in de wand geïntegreerde vakken 
creëren een modern design.

3. Onderhoudsvriendelijk en afgerond:  
de wastafel over de hele breedte  
van de ruimte.

4. Spetterend. De waterkraan kan via het 
optionele raam ook als buitendouche 
worden gebruikt.


