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"Näe ja näy"- Liikenneturvallisuusviikko 2021

Kuluneella viikolla on vietetty vuosittaista liikenneturvallisuusviikkoa teemalla ”Näe ja näy”. Teeman avulla
Liikenneturva on nostanut esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:  

Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia
siitä, että tulee nähdyksi. Hämärän aikaan ja pimeällä
liikkuminen, heijastimen käyttö sekä pyörän valojen merkitys. 

Näe ympäristösi - ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi
turvallisen liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö
liikenteessä vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua
turvallisesti. 

Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla
muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti
koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös
saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia
koulumatkoja voisi tukea.   

Lue lisää liikenneturvallisuusviikosta osoitteessa www.
liikenneturvallisuusviikko.fi.
 

Vuoden Caravan-alue äänestys käynnissä

Mikä on mielestäsi Suomen paras leirintäalue karavaanarille? Osallistumalla Vuoden Caravan-alue -äänestykseen
vaikutat vuoden 2021 parhaiden alueiden valintaan.

Äänestyksessä on kaksi sarjaa; paras SF-Caravan-leirintäalue ja
paras yleinen leirintäalue. Äänestä omat suosikkisi lokakuun
loppuun mennessä karavaanarit.fi -sivustolla. 

Kaikkien äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl
Eckerö Linen lahjakortteja, ja useita tuotepalkintoja.

Linkki äänestykseen 

Suomalaisella laivalla Suomenlahdelle

Karavaanari seilaa aina edullisemmin

Tekeekö pitkän paikallaanolon jälkeen mieli ottaa turvallisesti etäisyyttä? Lähimatkailu on auki, joten Suomenlahdella
ja sen takana pääsee jo mukavasti lomatunnelmaan.

SF-Caravanin jäsenenä säästät laivamatkoista Eckerö Linella
aina vähintään 10 % ja jopa 50 %. Anna siis meritien viedä
Helsingistä Tallinnaan m/s Finlandialla, nauti reilun buffetin
antimista ja Eckerö Marketin edullisesta tuliaisvalikoimasta.
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Lähteminen on helppoa, etenkin molemmat rokoteannokset
saaneille. Ajantasaiset tiedot löydät osoitteesta eckeroline.fi.

Alennus koskee henkilö- ja ajoneuvolippuja sekä ajoneuvoyhdistelmien risteily- tai reittihintoja. Alennus lasketaan
päivän hinnasta ja se vaihtelee päivän ja lähdön mukaan. Alennukset ovat voimassa sekä m/s Finlandialla että m/s
Finbo Cargolla.

Tarkemmat tiedot ja varausohjeet karavaanarit.fi -sivustolta. 

Tunnusta väriä jäsennumerotarroin

Jäsennumerotarrat saat tilattua kätevästi verkosta, Karavaanarin
kaupasta. Valikoimassa on perinteisen tarran lisäksi jäsennumero
läpinäkyvällä tarrapohjalla, numerotarra pienemmässä koossa
sekä numerotarrat ”vaaka” ja ”pysty”.

Käy tutustumassa jäsentarravaihtoehtoihin ja tee tilaus omaan
matkailuajoneuvoosi parhaiten sopivasta tarrasta. Tarrat ovat
tilattavissa kappaleittain, ja verkkokaupassa tilatut ja maksetut
tarrat toimitetaan kirjeenä suoraan kotiin.  

Karavaanarin kaupasta löydät myös kaiverretut
numerolaatat ja brodeeratut kangasmerkit.

 
Tästä linkistä Karavaanarin kauppaan. 

  

Syksyn kirpeyden purressa pue villasukat jalkaan jäsenetuhintaan

Villasukkasesonki kestää koko vuoden ja syksyn kirpeyden saavuttua lähestymme sen huippuhetkiä. Helsingin
Villasukkatehtaan sukat pitävät jalkasi lämpiminä niin matkan päällä kuin kotonakin. SF-Caravanin jäsenille 15 %
alennus Helsingin Villasukkatehtaan verkkokaupassa. Alennuksen saa antamalla ostoskorissa alennuskoodin
CARAVAN15.

Muut karavaanareille etua tarjoavat jäsenetuliikkeet löydät karavaanarit.fi -sivustolta.
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