
Hitem této sezóny 2018/2019 se stávají obytné vozy 
německé značky MORELO s garážemi a s vyjížděcími 
boky neboli Slide Out,

nemalou součástí obytného vozu je také velká kuchyň plně vybavená včetně indukčního sporáku, 

plynové či mikrovlné trouby s grilem, myčkou, velkou ledničkou s mrazákem a kávovarem 

Nespresso. Ložnice Vám nabídne různé varianty tvarů postelí s panoramatickým oknem, které Vám 

umožní pozorovat celou noc hvězdnou oblohu. Koupelna s toaletou včetně bidetové sprchy, pračky, 

v zimě jsou oblíbené elektrické radiátory na lyžáky. V obytném prostoru Morelo jsou dvě televize, 

velké šatní skříně, trezór, tiskárna, centrální vysavač. Podle vlastního stylu si volíte odstíny, barvy  

a materiály dekorů, kamenů, kůže, koberců jako ve svém vlastním domě. Morelo Vám dopřává 

každým rokem stále více luxusu, komfortu a s tím spojené svobody na vašich cestách 

na podvozku Mercedes Benz Atego 1530L s výkonem 220 KW/299 PS, délkou 

11,8 metrů, šířkou 2,5 metrů a výškou 3,7 metrů. Mít ve své garáži Lamborghini 

Huracán je snem každého z nás a mít ho ještě v garáži, kterou si vozíte stále  

s sebou už není jen sen, můžete se probudit, je to realita! 

Nemusíte být žádný kemper, jíst jídlo v ešusech a trávit dny v kempech, ale právě 

naopak,můžete si užívat cestování po celé Evropě ve vlastním domě na kolečkách, 

který vám dává větší svobodu a komfort ve všech směrech.

Než s Morelem vyrazíte ...

Potřebujete řidičský průkaz skupiny C. Pokud chcete využít tažné zařízení, které 

má nosnost 2 500 - 3 500kg podle velikosti obytného vozu MORELO potřebujete 

k tomu ještě řidičský průkaz skupiny E. Mýtné neboli elektronický mýtný 

systém platí pro všechny vozy nad 3,5 tuny na dálnicích, rychlostních silnicích  

a vyznačených úsecích silnic I.třídy v České republice, více informací o mýtném  

v ČR najdete na www.myto.cz . Každá země má jiné podmínky pro platbu mýtného 

např. v Německu mýtné není, v Itálii je to dle počtu náprav nikoliv podle tonáže 

vašeho obytného vozu, vyšší mýtné zaplatíte v Rakousku a Švýcarsku, když 

plánujete cestu, musíte si zjistit elektronický mýtný systém pro zemi, kterou se 

chystáte navštívit nebo kterou budete projíždět. Tachograf se na obytné vozy 

nevztahuje, jelikož obytný vůz máte v technickém průkazu zapsaný jako M1  

a tachograf je nutné používat až od zápisu vozu M2. M1 znamená, že obytný vůz 

patří mezi víceúčelové vozidla, které jsou typem karosérie určené k přepravě osob 

a nákladu v jediném oddělení vozidla. Větší rozměry obytného vozu, Vás nijak 

neomezují, pouze se s nimi musíte naučit cestovat. Základní pravidlo je zadat 

správné rozměry vozidla do navigace v obytném voze, která vás po té navádí jen 

tam, kam můžete a vybírá vám správnou cestu.

Cestováním s Morelem získáte absolutní svobodu, 
kdekoliv na světě a přitom máte svůj domov  
i osobní automobil stále sebou. Co tak navštívit 
například SARDINII „Evropský karibik“ nebo 
nejluxusnější kemp v Evropě „Caravan Sexten 
Park“ uvnitř chráněné oblasti UNESCO?

To už není jen sen, ale realita! 

MORELO EMPIRE 
LINER GSO 118
s osobním automobilem 
Lamborghini Huracán  
v garáží?

Z
načka Morelo stoupá ke hvězdám, model MORELO EMPIRE LINER 118 GSO na 
podvozku Mercedez Benz Atego je toho důkazem, jeho garáž pojme tyto osobní 
luxusní automobily: Lamborghini Huracán, Lamborghini Gallardo, Ferarri  
California T, Ferrari 458, Porsche 911/4s, Porsche Turbo a Porsche GT3/RS.
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a luxusně 

vybavený obytný 
prostor ve všech 

modelech 
značky MORELO



MORELO EMPIRE 
LINER GSO 118
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Naši klienti neboli „Moreláci“ se dělí na dvě skupiny podle záliby cestování, do první skupiny patří tzv. 

„Rezortoví Moreláci“ to jsou ti, kteří milují luxusní evropské pěti hvězdičkové kempy, které jim nabízejí 

nejvyšší luxus s krásnými bary, wellness, spa, restauracemi a kavárnami. Prostě komfort po všech 

stránkách, tito klienti jsou hýčkání od rána do večera službami těchto luxusních rezortů.  

V některých kempech si mohou ke svému místu přikoupit navíc i 300 m2 své privátní zóny  

s vlastním wellnesem, spa, myčkou, pračkou, sprchou pro svého pejska atd ... 

Tyto rezorty umí opravdu nabídnou vše, po čem klientské srdce zatouží a najdete v nich 

vytoužený klid a odpočinek. Druhá skupina jsou tzv. „Divocí Moreláci“, kteří milují přírodu, 

využívají Morelo jako nástroj větší svobody na svých cestách, kdy mohou stát v létě přímo 

dvěma koly na písku pláže a v zimě hned pod sjezdovkou. To jsou přesně ti, kteří nechtějí být 

zařazení do své „koje“ v kempu, ale raději si užívají západy slunce o samotě rušeni pouze šuměním 

moře, pískáním cikád a blikáním vzdáleného 

majáku, zaparkují dvěmi koly v písku, vyndají 

si židličky a užívají si kempování na divoko 

mimo civilizaci, ale přesto mají 

stále svůj komfort sebou jako např. 

kvalitní kávu Nespresso, myčku, 

pračku, troubu, dvě televize  

a osobní automobil v garáži. 

Tuto svobodu a nezávislost po 

několik týdnů umí pouze obytné 

vozy nad 3,5 tuny, v tom je největší kouzlo  

cestování s nimi.

Showroom značky MORELO 
v Tuchoměřicích, Praha-Západ 

(5 minut od letiště Václava Havla).
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Nejluxusnější model 
značky MORELO je 
EMPIRE LINER 118 GSO 

Ložnice s královskou postelí  
v obytném voze MORELO

Model MORELO EMPIRE LINER 118 
GSO s garáží na Porsche 911/4S



My patříme k těm „Divokým Morelákům“ a rádi cestujeme Evropou křížem krážem. 

Není moc míst, na které bychom se chtěli vracet, jelikož chceme poznávat další  

a nové místa, ale Sardinie patří k těm, kam se rádi s obytným vozem podíváme znovu. 

Sardinii se říká „Evropský Karibik“ který leží pouze 1000 kilometrů od naší země, 

je to smaragdový klenot Středomoří. Nádherné pláže s dech beroucími útesy najdete 

na celém pobřeží Sardinie. Najdete tu jak malé a liduprázdné pláže v odlehlých 

zátokách orámovaných romantickými útesy, tak i gigantické, několikakilometrové 

pláže, kde v plné sezóně asi také tak úplně prázdno nebude. Strávili jsme s obytným 

vozem MORELO měsíc v Sardinii v měsíci říjnu a na většině míst jsme byli sami pouze  

s místními obyvateli, ale to je právě to, co máme rádi, poznávat země a jejich typické 

zvyky a obyvatelé, kteří jsou většinou milí, usměvaví a vstřícní. Není problém si doplnit 

vodu do našeho Morela u místních lidí, ochutnat místní speciality na farmářských 

trzích a sem tam se naučit nějaké italské slovíčko. Parkovali jsme s Morelem  

i v centerech velkých měst na parkovištích, dokonce jsme tam i grilovali a nikdy jsme 

neměli problém s policií.

Doprava na ostrov: Ostrov Sardinie je spojen s pevninou a sousední 

Korsikou sítí lodních linek. Hlavní jsou dvě: MOBY LINES a CORSICA 

FERRIES. Při plavbě na Sardinii a ze Sardinie, existuje služba 

kempování na palubě. Tato služba je na lince Piombino – Olbia 

a zpět, a pouze u nočních trajektů. Při objednávání lodního lístku 

na www.trajekt.cz s heslem MORELO, dostanete speciální cenu. 

Kempovaní na palubě je k dispozici v termínu 01/04 – 01/09/2018  

a znamená, že můžete být po celou dobu plavby ve svém obytném 

voze a nemusíte si brát kajutu. Takže Vám i plavba na trajektu neubere 

nic z vašeho komfortu.

Pokud je na Vás Sardinie příliš divoká, můžete s Morelem zajet do 

nejluxusnějšího evropského kempu, který se nachází v krásném 

prostředí alpských vršků s dokonalými službami po všech směrech, 

každý si zde najde to, co potřebuje. „Kemp Caravan Park Sexten“  

a „Wellness Hotel Resort Patzenfeld“ v Jížním Tyrolsku v Dolomitech, 

který právem nabízí nejvyšší komfort v nádherné přírodě uvnitř 

chráněné oblasti UNESCO, kdy slyšíte šplouchání potoka, kouzelný 

pohled na Dolomity a to v každém ročním období. Pro obytnévozy 

MORELO je zde parkování De LUX na rozloze 300 m2 obklopené 

zelenými upravenými trávníky romanticky posazené do alpské 

krajiny. K tomuto místu máte navíc soukromou luxusní koupelnu 

„Slunečních hodin“, která překoná pětihvězdičkový hotel, dále 

lázně obložené vzácným kamením a vše ve stylovém designu 

včetně vyhřívaných lehátek, praskajícího ohně, stinného ven-

kovního balkónu s jezírkem, ...

Více o modelových řadách značky MORELO, o cestování s nim 

najdete na našich stránkách www.morelo.cz nebo se za námi 

příjďte podívat do našeho showroomu MORELO o rozloze 

2000 m2, kde najdete také největší prodejnu v České republice  

s kempingovým příslušenstvím pro obytné vozy a autorizovaným 

servisem MORELO na adrese : MORELO, VGP Park, U Špejcharu 

503/A4, Tuchoměřice, Praha-Západ.

Těší se na Vás celý tým Morelo.
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Model MORELO EMPIRE LINER 118 GSO 
s garáží na Lamborghini Huracán nebo 
Ferarri California T.

Prostorná a plně 
vybavená kuchyň 

v obytném voze 
MORELO


