SF-Caravan ry:n uutiskirje 22. huhtikuuta 2021
Vinkit turvalliseen matkaan uusille karavaanareille ja kanssakulkijoille
Leirintämatkailu kotimaassa ja sitä myötä karavaanareiden määrä liikenteessä kasvoi viime vuoden
aikana merkittävästi. Liikenneturva ja SF-Caravan ry muistuttavat näin kauden alussa liikenteen
hyvästä yhteispelistä, jolla turvataan kaikkien matka.
Lue Liikenneturvan ja SF-Caravanin vinkit turvalliseen matkaan kokonaisuudessaan karavaanarit.ﬁ sivustolta.
Ensikertalaisen karavaanarin vinkkilista liikenteeseen:
Tarkista oman ajokorttiluokkasi ajo-oikeus.
Varmista vetoauton vetokyky ja suurin sallittu peräkärrypaino.
Liiku vain katsastetulla autolla tai vaunulla.
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Karavaanari kulkee Virossa
SF-Caravan ry:n yhteistyökumppani Eckerö Line on
julkaissut karavaanareille suunnatun Viron
matkailutietoutta jakavan sivun, Karavaanari kulkee
Virossa. Käy lukemassa Viron matkavinkit ja valmiit
reittiehdotukset.
Matkaan pääset kätevästi Eckerö Linella, joka myöntää
SF-Caravanin jäsenille jäsenetuna 10 - 50 % alennuksen
päivän henkilö- ja ajoneuvolippujen sekä
ajoneuvoyhdistelmien risteily- tai reittihinnasta. Tutustu
jäsenetuihin tarkemmin karavaanarit.ﬁ -sivustolla.

Karavaanarilla kaverinaan koko maan kattava jäsenetuliikkeiden verkosto

Lukuisat pienyrittäjät ympäri Suomen ovat karavaanarin
kavereita tarjoten etuja SF-Caravanin jäsenille.
Kannattaakin reissuja suunnitellessa käväistä
Jäsenetuliikkeet-sivulla, josko matkan varrelle osuisi
pienyrittäjän pitämä liike, kahvila tai lahjapuoti, jota
avittaa näin koronan kuristaessa. Kuntakohtaisen
listauksen jäsenetuliikkeistä löydät täältä.

Vastuullinen ja toiset huomioiva retkeily kunniaan
Karavaanarit ovat tunnetusti rehdin ja ympäristöä kunnioittavan porukan maineessa. Muistammehan
tänäkin kesänä hyvät tavat matkailuautolla ja -vaunulla retkeillessä. Ei aiheuteta melua eikä roskata, ja
huolehditaan jätteistä asianmukaisesti. Vinkkejä ja ohjeita mm. kemiallisen wc:n tyhjentämiseen
löydät karavaanarit.ﬁ -sivustolta.

Matkailuajoneuvolla tapahtuva leirintä vaatii
lähtökohtaisesti aina maanomistajan luvan. Yöpyminen
tien läheisyydessä, esim. levähdyspaikalla, on sallittua
niin matkailuajoneuvossa kuin henkilöautossakin.
Väsyneenä ei saa ajaa. Kaupunkien ja kauppakeskusten
pysäköintialueilla noudatetaan liikennemerkkejä, joissa
on usein määrätty aikarajoitteinen pysäköinti. Sen sijaan
monella huoltoasemalla on omat, osoitetut paikkansa
matkailuajoneuvoissa yöpymiseen. Tällöin on
kohteliasta käydä huoltoasemalla ilmoittamassa
yöpymisaikeistaan. Luonnonsuojelualueilla yöpyminen
moottoriajoneuvossa on kielletty.
Retkeillessä maalaisjärjellä pärjää pitkälle; toimi
vastuullisesti muut ihmiset ja ympäristö huomioiden.

Caravan Show siirtyy vuoteen 2022
Koronapandemiasta johtuen Caravan Show on siirretty vuodella eteenpäin. Uusi ajankohta on
22.-24.4.2022, ja paikkana tuttu Turun Messukeskus.

Leirintämatkailukesän päätapahtuma, Pohjoismaiset Karavaanipäivät - ilmoittautuminen käynnissä

Kesäinen Kuopio ja viiden tähden Matkailukeskus
Rauhalahti kutsuvat karavaanarit vieraikseen
19.-23.7.2021 Pohjoismaisille Karavaanipäiville.
Tutustu tapahtumatarjontaan ja Kuopioon tarkemmin
osoitteessa https://nordicrally.ﬁ. Ilmoittautuminen on
käynnistynyt, VARAA sinäkin paikkasi!

