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Caravan 2022 -messut siirtyvät, uusi
ajankohta on tammikuu 2023 

Heikentynyt koronatilanne estää nyt
yleisötilaisuuksien järjestämisen. Etelä-
Suomen aluehallintoviraston määräyksen
vuoksi Caravan 2022 -messut ja myös
samanaikaiset Matkamessut joudutaan
siirtämään.  

Caravan-messut järjestetään seuraavan
kerran vuoden kuluttua, uusi ajankohta on
20.-22.1.2023. Matkamessut järjestetään
tuttuun tapaan samana viikonloppuna,
19.-22.1.2023.

Huomioi alueelliset koronarajoitukset
Matkaillessa huomioi kullakin alueella voimassa olevat koronarajoitukset. Parhaillaan
rajoituksia kohdistuu ravintoloiden aukioloon ja anniskeluun, yleisötilaisuuksiin ja yleisiin
kokouksiin sekä liikunta- ja virkistyskäytössä oleviin asiakas- ja yleisötiloihin. Asiasta
tarkemmin Aluehallintoviraston sivuilta.  

 

SF-Caravanin jäsenyhdistysten järjestämät treffit ovat yleisötilaisuuksia, ja leirintäalueen
sauna on yleinen sauna, mikä rinnastetaan uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden
saunoihin pukuhuoneineen. Leirintäalueen pitäjä päättää saunojen käytöstä alueelliset
viranomaismääräykset huomioiden.

 

https://avi.fi/korona


Alueellinen koronatilanne ja rajoitukset löytynevät helpoiten sairaanhoitopiirien sivuilta. 

SF-Caravanin jäsenmäärä uuteen
ennätykseen - leirintämatkailun suosio
kasvaa edelleen

SF-Caravan ry:n 79 jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenten määrä 31.12.2021 oli
yhteensä 66 694. Kokonaisjäsenmäärä
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,26 %.
Määrä on järjestön 57-vuotisen historian
kaikkien aikojen suurin, kuten myös vuoden
2021 aikana jäsenyhdistyksiin liittyneiden
määrä, joka oli 8 671 jäsentä. 
Suurin luovutettu jäsennumero vuoden
lopussa oli 178785.

Lue toiminnanjohtajan
kommentit karavaanarit.fi -sivustolta.

Scandia Rent tarjoaa SF-Caravanin jäsenille
autonvuokrauksista 10 % alennuksen
Kotimainen Scandia Rent on yksi Suomen suurimmista autovuokraamoketjuista,
toimipaikkoja on läpi Suomen, Hangosta Ivaloon. Scandia Rent palvelee lentokentillä,
rautatieasemilla sekä kaupunkitoimistoissa.

 Scandia Rentin 2 500 auton kalusto koostuu henkilö- ja pakettiautoista sekä pikkubusseista.
Auton vuokrauksen yhteydessä voit vuokrata esim. turvaistuimen, suksiboxin tai
muuttoautojen kohdalla esim. nokkakärryt ja muuttolaatikoita.

https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/sf-caravanin-jasenmaara-uuteen-ennatykseen-leirintamatkailun-suosio-kasvaa-edelleen/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/sf-caravanin-jasenmaara-uuteen-ennatykseen-leirintamatkailun-suosio-kasvaa-edelleen/


Scandia Rent tarjoaa SF-Caravanin jäsenille
edullisista nettihinnoista vielä ylimääräisen
10 % alennuksen. Ohjeet jäsenetuhintaiseen
nettivaraukseen löydät karavaanarit.fi -
sivuston jäseneduista, tästä linkistä.

Ifolorin kalentereista ja Deluxe-kuvakirjoista
hintaetu - 28 %
Oletko jo järjestänyt viime vuoden matkakuvat? Onko tulevat reissusuunnitelmat lyöty
kalenteriin? Nyt on hyvä hetki toteuttaa molemmat ifolorin 28 % hintaedulla!

Komeimmat matkamuistot kannattaa nostaa seinäkalenteriin, jonka avulla pääsee arjen
kiireessä hetkeksi lomatunnelmaan. Jäsenetukoodilla CARAV28 saat 28 %:n alennuksen
kaikista kuvakalentereista ja Deluxe-kuvakirjoista. Koodi on voimassa 16.2.2022 asti.

* Alennus lasketaan tuotteiden normaalihinnoista ja toimituskulut lisätään tilaukseen. Etua ei
voi yhdistää muihin tarjouksiin. Ifolor pidättää oikeuden hintamuutoksiin. Etukoodi voimassa
16.2.2022 asti. Alehinnat tulevat tilauksessasi näkyviin etukoodin syöttämisen jälkeen.

http://karavaanarit.fi/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/scandia-rent/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/scandia-rent/
https://www.ifolor.fi/kuvakalenterit?WT.mc_id=fi_fi_oma_coop_sfcaravan_-_newsletter_-banner-



