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Tervo Caravan ja SF-Caravan Pitkäjärvi 
- Vuoden Caravan-alueet 2020

SF-Caravan ry on nimesi Tervo Caravanin parhaaksi
yleiseksi leirintäalueeksi ja Pitkäjärven parhaaksi SF-
Caravan leirintäalueeksi.

Tervon kunnassa, Pohjois-Savossa sijaitseva Tervo
Caravan on pieni 33-paikkainen leirintäalue Äyskosken
rannalla. Alue on tunnettu rauhallisena luonnossa
viihtyjän paratiisina, jonka leirintäpaikoilta aukeaa upea
järvinäkymä. Erityistä kiitosta SF-Caravanin palkintoraati
antaa Tervo Caravanin erinomaiseksi tunnustetusta
palvelusta, alueen siisteydestä ja yhteistyöstä
lähialueen toimijoiden kanssa.

Ympärivuoden avoin SF-Caravan Pitkäjärvi on SF-
Caravan Kokemäen Seutu ry:n pitkäjänteisesti, yhteis-
työssä Kokemäen kaupungin kanssa kehittämä
karavaanarin keidas. 150-paikkainen leirintäalue
sijaitsee lyhyen matkan päässä Kokemäen kaupungista
ja sen palveluista. Alueella on viime vuonna valmistunut
viih-tyisä saunarakennus, ja uuden huoltorakennuksen
odotetaan valmistuvan tulevana kesänä. Alueen tilaus-
saunana palvelevaa vaunusaunaa kehutaan Suomen
parhaaksi, ja lähdepohjaisen Pitkäjärven uimarantaa
erinomaiseksi. Karavaanarit kiittävät hienojen puitteiden
lisäksi alueen ystävällistä vastaanottoa ja isäntien
hyvää palveluhenkeä. 

Lue vuoden 2020 parhaista lisää karavaanarit.fi -
sivustolta.

Merelle Tallinkilla ja Silja Linella jäsenetuhintaan

https://tervo-caravan.com/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/vuoden-caravan-alueet-2020/
https://www.sfckokemaki.fi/


Tallink ja Silja Line myöntävät SF-Caravan ry:n jäsenille 10-15 % alennusta päivänhinnasta, koskien
reittimatkoja, autopaketteja ja risteilymatkoja sekä ajoneuvoja. Uutuutena nyt myös kesän
karanteenivapaat risteilyt.

Tarkemmat tiedot jäsenedusta karavaanarit.fi -sivustolla.

Hostellien TUPLA-ALE 20 %

SF-Caravanin jäsenet saavat nyt osassa Suomen
Hostellijärjestön hostelleista tupla-jäsenalennuksen
majoituksesta. Näissä hostelleissa jäsenalennus on
normaalin 10 %:n sijaan 20 % normaaleista
majoitushinnoista. Kampanja on käynnissä elokuulle
saakka ja tarjouksen voimassaoloaika vaihtelee
hostelleittain. Lue tarjouksesta tarkemmin täällä.

 

Tunnusta väriä jäsennumerotarroin

Perinteinen jäsennumerotarra on saanut rinnalleen vaihtoehtoja Karavaanarin kaupassa. Valikoimassa
on mm. jäsennumero läpinäkyvällä tarrapohjalla, numerotarra pienemmässä koossa sekä perinteiseltä
asettelulta poikkeavat 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.  Tästä Karavaanarin kauppaan.

SF-Caravan-logotuotteet kumppanuuskaupasta

SF-Caravan ry:n yhteistyökumppani Nineon Oy myy SF-
Caravan-tunnuksella olevia merkkituotteita
verkkokaupassaan.  

Käy tutustumassa ja tilaamassa laadukkaat T-paidat,
lippikset ja muut asusteet kumppanuuskaupasta.

Koe Pohjoismaiset Karavaanipäivät Kuopion
Rauhalahdessa

Kesäinen Kuopio, viiden tähden Matkailukeskus
Rauhalahti, ja hieno heinäkuu. Pohjoismaisilla
Karavaanipäivillä pääset pitkän tauon jälkeen
tapahtumien makuun. Tapahtumatarjontaa on laidasta
laitaan; retkistä on vara valita mm. Kuopion
kaupunkiretki, retki viinitilalle risteillen tai leiripäällikön
pyöräilyretki. Pohjoismaisilla päivillä karavaanarit
kisaavat niin carambassa, golfissa kuin koirien Match

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/tallink-silja-oy/
https://www.hostellit.fi/ajankohtaista/hostellien-tupla-ale-20-tarjoukset-jasenille/
https://www.hostellit.fi/ajankohtaista/hostellien-tupla-ale-20-tarjoukset-jasenille/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/tarratjatarvikkeet/
https://kerhotuote.fi/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/karavaanarin-logotuotteet/
https://kerhotuote.fi/
https://nordicrally.fi/pohjoismaiset-karavaanipaivat/tapahtumat/


showssakin. Illaksi sitten pitkään pöytään tai
Pohjoismaista iltaa viettämään. Varaa sinäkin paikkasi! 
https://nordicrally.fi

Karavaanarin kesätapahtumat löydät tapahtumakalenterista.

https://nordicrally.fi/
https://nordicrally.fi/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/
https://www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/tilaa-uutiskirje/peruuta-uutiskirjeen-tilaus/

