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Matkailuajoneuvovinkit talvikeleihin ja
talvisäilytykseen
Karaavanarit.fi -sivustolla on talvivinkkien muistilista. Ammattitaitoa vaativat
matkailuajoneuvon huoltotehtävät kannattaa teettää hyväksytyssä huoltoliikkeessä. Osa
sivustolla luetelluista toimenpiteistä sisältyykin huoltopakettiin, mutta osan voi tehdä hyvin
itsekin. Tästä talvivinkkeihin.

Etsitkö säilytyspaikkaa matkailuajoneuvollesi talveksi? Leirintaopas.fi-sivustolle on koottu
matkailuajoneuvojen talvisäilytystä tarjoavien yritysten yhteystietoja. Käypä katsomassa.

ACSI 2022 nyt
tilattavana
Erittäin suosittu eurooppalaisilla
leirintäalueilla etuuksia myöntävä ACSI-
kortti ja -opas vuodelle 2022 ilmestyy
joulukuussa. Voit nyt tilata kaksiosaisen
oppaan ja alennuskortin
verkkokaupastamme. ACSI:t toimitetaan
kaikille oppaan tilanneille joulukuun
lopulla. Tästä verkkokauppaan. 

https://www.karavaanarit.fi/vaunut-ja-autot/vinkit/talvisailytys/
https://leirintaopas.fi/talvisailytysta
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/oppaat-ja-kirjat/acsi-2022/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/oppaat-ja-kirjat/acsi-2022/


Opas on myynnissä myös Caravan-
messuilla Helsingissä 21.-23.1.2022,
Caravan-lehden ja SF-Caravanin osastolla.
ACSI 2022 -oppaan hinta on 17,95 €.

Yksilölliset joululahjat
omalla tekstillä
Karavaanarin
kaupasta
Varma vinkki erottuvaksi joululahjaksi: SF-
Caravanin tekstitarra tai kaiverrettu
tekstilaatta omalla painatuksella. Nyt
mielikuvitusta peliin! Sinulla on käytettävissä
20 merkkiä kahteen riviin mahdutettuna.
Tekstitarrat 11 €/kpl ja tekstilaatat 13 €/kpl.
Kaiverretun laatan kaveriksi voi lahjapakettiin
pakata alumiinikiskot, 5 €/pari. Tästä
joululahjaostoksille Karavaanarin kauppaan. 

Uutta jäseneturintamalla
Muuttovuokraamo GorillaRentistä 15 %
alennus autojen ja peräkärryjen vuokrauksesta
GorillaRent on Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä toimiva muuttovuokraamoketju.
Toimipisteverkostoaan alati laajentava GorillaRent vuokraa tasokkaita pakettiautoja sekä
katettuja peräkärryjä edulliseen jäsenetuhintaan. Samalla asiakas saa vuokrauksen ajaksi
veloituksetta käyttöönsä nokkakärryt, kylmälaatikon, muuttolaatikoita sekä sidontaliinat.

https://www.karavaanarit.fi/kauppa/tarratjatarvikkeet/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/tarratjatarvikkeet/


SF-Caravanin jäsenenä toteutat muuton helposti ja edullisesti varaamalla GorillaRentiltä
auton tai peräkärryn sekä kätevän Muuttosetin – saaden kaiken tarvittavan yhdestä paikasta.

Tutustu GorillaRentin tarjoamaan jäsenetuun tarkemmin Jäsenedut-sivulla. 

Osallistu markkinatutkimuskyselyyn
– uusi konsepti leirintämatkailuun?
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekevät opinnäytetyönä markkinatutkimuksen
aikuisille tarkoitetun leirintäalueen tarpeellisuudesta. Kyselyn tarkoituksena on
kartoittaa näkemystäsi caravan- ja leirintäaluematkailusta sekä ennen kaikkea sitä, koetko
riittävää kiinnostusta leirintäalueeseen, joka on tarkoitettu vain aikuisille.

 Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5-10 minuuttia ja vastaajan tulee olla täysi-ikäinen. Kyselyyn
vastanneet voivat halutessaan osallistua 50 euron S-ketjun lahjakortin arvontaan. 

 Kysely on avoinna 28.11.2021 saakka. Tästä kyselyyn.

Ajankohtaiset tapahtumat ja treffit näet karavaanarit.fi -
sivuston tapahtumakalenterista. 
SF-Caravanin järjestämät koulutukset ja kurssit julkaistaan Koulutukset-
sivulla.
SF-Caravan ry:n toimiston henkilökunta ei ole tavoitettavissa 22.12.2021 -
7.1.2022. Verkkosivuston karavaanarit.fi palvelut toimivat tuolloinkin
normaalisti 24 h/vrk.

https://gorillarent.fi/pakettiauton-vuokraus/#muuttosetit
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/gorillarent/
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/33021/lomakkeet.html
http://karavaanarit.fi/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
https://www.karavaanarit.fi/koulutukset/
http://karavaanarit.fi/

