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ACSI 2020 nyt myynnissä
Erittäin suosittu eurooppalaisilla leirintäalueilla etuuksia myöntävä
ACSI-leirintäkortti ja -opas vuodelle 2020 on saapunut myyntiin.
ACSI 2020 -oppaan saat tilattua Karavaanarin verkkokaupasta.
Opas on myynnissä myös Caravan-messuilla Helsingissä 17.-
19.1.2020, Caravan-lehden ja SF-Caravanin osastolla 3a1. ACSI
2020 -oppaan hinta on 17,95 €.

Lisätietoa ACSI-oppaasta karavaanarit.fi -sivustolla. Tästä
lisätietoihin.

Stena Linella uusi lauttareitti Ruotsista Tanskaan
Stena Line aloittaa uuden reitin Halmstad – Grenå 2.2.2020. Myös tällä Ruotsista Tanskaan kulkevalla 
reitillä SF-Caravanin jäsenet saavat 10 % jäsenalennuksen. Merimatka Stena Nautica -lautalla kestää 
noin 4,5 tuntia. Grenåsta on matkaa Århusiin noin 65 km ja Legolandiin noin 160 km.

Reittiä Göteborg – Frederikshavn Stena Line liikennöi kolmen lautan voimin. Parhaimmillaan tällä reitillä
Ruotsista Tanskaan on jopa seitsemän lähtöä vuorokaudessa, joten lähtöajoissa löytyy valinnanvaraa. 
Karavaanarien alennuskoodia käyttämällä ja hyvissä ajoin varaamalla löydät edulliset hinnat myös tälle 
reitille.

Katso hinnat ja aikataulut osoitteesta www.stenaline.fi . SF-Caravanin jäsenedun löydät karavaanarit.fi -
sivustolta. Tästä jäsenetutietoihin

Muita mielenkiintoisia reittejä Stena Linella:

Ruotsi – Saksa

•Trelleborg – Rostock
•Trelleborg – Sassnitz
•Göteborg – Kiel

Ruotsi – Puola

•Karlskrona – Gdynia

Ruotsi – Latvia

•Nynäshamn – Ventspils

https://www.karavaanarit.fi/kauppa/oppaat-ja-kirjat/acsi-2020/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/stena-line/
http://karavaanarit.fi/
http://www.stenaline.fi/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/acsi/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/acsi/
http://karavaanarit.fi/


Caravan 2020

Messukeskus, Helsinki 17.-

19.1.2020
Caravan-lehti ja SF-Caravan ry ovat mukana Helsingin 
Caravan-messuilla osastolla 3a1. Caravan-messut ovat 
avoinna perjantaina 17.1. kello 10-19 sekä lauantaina 
18.1. ja sunnuntaina 19.1. kello 10-18. Tästä Caravan-
messujen sivulle.

Caravan 2020 -messut tarjoaa SF-Caravanin jäsenille 
sisäänpääsylipusta neljän euron 
alennuksen (normaalihinta 19 €). Etu on 
henkilökohtainen. Alennuksen saa yhdestä aikuisten 
pääsylipusta sisäänkäynneiltä ostettaessa, 
voimassaolevaa jäsenkorttia näyttämällä. Etua ei voi 
yhdistää muihin etuihin. Samalla lipulla pääsee 
tutustumaan myös samaan aikaan 
järjestettäville Matkamessuille.

Varkala Connect -vaunuteltat Matkavaruste.fi:stä 

jäsenetuhintaan
Monipuolinen, toiminnallisesti joustava ja muokattava, rakenteeltaan ilmatäytteinen Varkala Connect -
vaunuteltta mahdollistaa mieleisesi ja tyylisesi leirin perustamisen aina leiripaikan ja tilanteen mukaan 
sopivaksi.

Varkala Connect -vaunutelttaa voidaan laajentaa molempiin suuntiin sivuille ja siihen voidaan lisätä kuisti
mahdollisia kuraisia varusteita varten. Mikäli tarvitset lisää nukkuma- tai varastotilaa voidaan Varkala 
Connect -teltta varustaa sitä varten tarkoitetulla osalla.

https://caravan.messukeskus.com/
https://caravan.messukeskus.com/
https://caravan.messukeskus.com/
https://caravan.messukeskus.com/


Matkavaruste.fi myy Varkala Connect -teltat jäsenetuhintaan. Tiedustelut ja tilaukset 
sähköpostitse info@matkavaruste.fi . Ilmoita tilauksen yhteydessä ”SF-Caravan ja jäsennumerosi” 
(esim. SF-Caravan 123456). Toimitusaika noin kaksi viikkoa. Toimituskulut ja arvonlisävero sisältyvät 
hintaan. Jäsenetutarjous on voimassa 31.3.2020 saakka.

• Vango Varkala Connect 280 jäsenetuhintaan 999 €
• Vango Varkala Connect 360 jäsenetuhintaan 1 049 €
• Vango Varkala Connect 420 jäsenetuhintaan 1 099 € 
• Vango Varkala Connect 520 jäsenetuhintaan 1 199 €

Hyvää joulua!
SF-Caravan ry:n toimisto on suljettu 23.12.-3.1. 
Palvelemme jälleen normaalisti maanantaista 
perjantaihin kello 9-15 loppiaisen jälkeen; 7. 
tammikuuta alkaen.

Rauhallista joulua ja onnellisia matkoja vuodelle 
2020 toivottaa SF-Caravan ry:n toimiston ja 
Caravan-lehden väki.

Tulevat tapahtumat
•17.-19.1.2020 Caravan 2020 -messut, Helsingin Messukeskus
•8.-9.2.2020 Puheenjohtajapäivät, Oulu, SF-Caravan ry
•7.-8.3.2020 Leirintämatkailun kehittämispäivät, Jyväskylä, SF-Caravan ry
•24.-26.4.2020 Caravan Show 2020, Turun Messukeskus

Yhdistysten treffit ja tapahtumat löytyvät Tapahtumakalenterista.

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://caravan.messukeskus.com/
mailto:info@matkavaruste.fi
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