
SF-Caravan ry:n uutiskirje 24. tammikuuta 2019

Kasnäs Caravan ja SFC-Rekiniemi Vuoden Caravan-alueet

Karavaanarit valitsivat Kasnäs Caravanin Kemiönsaaresta ja Lieksan Vuonislahdessa sijaitsevan SFC-Rekiniemen 
Suomen parhaiksi leirintäalueiksi. Huomionosoitus on tunnustus pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta työstä 
karavaanareiden parhaaksi.
Lue lisää =>

Olof Bussmanista Vuoden karavaanari ja Rutusakki Vuoden yhdistys

SF-Caravan ry nimesi inkoolaisen Olof Bussmanin Vuoden karavaanariksi 2018 ja SF-Caravan Rutusakki ry:n 
Vuoden yhdistykseksi 2018.

Olof Bussman on pitkän linjan karavaanari, joka on erityisesti ansioitunut caramban eli matkailuvaunun taitoajon 
kilpailijana, valmentajana, tuomarina ja kilpailujen organisaattorina. Ajotaitotoiminta ja sen kehittäminen SF-
Caravanissa on pitkälti henkilöitynyt Olof Bussmaniin niin valtakunnallisesti kuin pohjoismaisestikin.

Etelä-Euroopassa talvehtivien karavaanareiden yhteenliittymänä tunnettu Rutusakki on esittänyt  tuloksellista 
yhteistyö- ja talkoohenkeä toiminnassaan, ja tiedottanut jäseniään mallikkaasti internetin ja sosiaalisen median 
kautta. 
Lue lisää =>

Eckerö Linen lähdöistä jopa – 50 %

Aja auto tai muu kulkupeli Helsingissä kätevästi laivaan ja ylitä Suomenlahti mukavasti entistä ehommalla, juuri 
telakalta palanneella m/s Finlandialla.

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2Fkasnas-caravan-kemionsaaresta-ja-sfc-rekiniemi-lieksasta-vuoden-2018-caravan-alueiksi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFe7s7T3hkCWlhuZtoIk6M4M-B0aw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2Folof-bussmanista-vuoden-karavaanari-ja-rutusakista-vuoden-yhdistys%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFl-UxbHRIUsbNI1RVQHqIHf3hl7Q


SF-Caravanin jäsenille etu -10-50 % henkilö- ja ajoneuvolippujen reitti- ja risteilyhinnoista. Ota laivalla rennosti, niin
jaksat taas ajaa. Lisätiedot varausta varten karavaanarit.fi –sivustolta =>

Jäsenetu Scandic, Hilton, Holiday Inn, Crowne Plaza ja Indigo –hotelleissa

SF-Caravanin jäsenet saavat 5-10 % alennuksen majoituksesta ja kokouspaketeista Suomen Scandic-, Hilton- ja 
InterContinental Hotels Groupin hotelleissa. Scandic tarjoaa jäsenetua majoituksesta myös ulkomailla.

SF-Caravan ry:n sopimusasiakkuuden edut koskevat kaikkia SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten jäseniä. Majoitus- 
ja kokousvaraukset tehdään omalla ketjukohtaisella asiakasnumerolla. Tarkemmat tiedot jäsenalennuksista, 
asiakasnumerot ja varausohjeet löydät karavaanarit.fi –sivustolta =>

Jäsenille 25 euron alennus uusista vakuutuksista

POP Vakuutus tarjoaa SF-Caravanin jäsenille uusista vakuutuksista 25 euron alennuksen, olit sitten uusi asiakas 
tai asiakas jo ennestään. 

Alennus koskee kaikkia uusia vapaaehtoisia vakuutuksia, joita ovat esimerkiksi ajoneuvon kasko-, vene-, koti-, 
matka- ja tapaturmavakuutus. Alennusta ei voi hyödyntää liikennevakuutukseen ja/tai määräaikaiseen 
matkavakuutukseen.
Lue lisää =>

Saksa on automatkailijoiden ykköskohde

Autoliiton matkailututkimuksen mukaan Saksa ja Viro ovat vahvistaneet asemiaan automatkailijoiden 
suosikkikohteena ja Ruotsin suosio on pysynyt ennallaan. Kauaskin uskalletaan lähteä, mutta Venäjää karsastetaan.
Matkailuautolla tai –vaunulla liikkuneiden osalta suosituimmat pääkohdemaat olivat Saksa, Viro, Latvia, Ruotsi ja 
Norja.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ulkomaille autolla, matkailuautolla, matkailuvaunulla tai moottoripyörällä 
matkustavat tai ajoneuvon kohteessa vuokraavat matkailijat. Sähköiseen kyselyyn vastanneiden joukossa oli myös 
SF-Caravanin jäseniä.

Useimmiten karavaanarit aloittivat matkan laivalla Helsingistä Tallinnaan. Toiseksi suosituinta oli matkustaa laivalla 
suoraan Saksaan, ja kolmanneksi käytetyin reitti oli Naantalista Ruotsiin. Lue lisää =>

Karavaanariherkkuja Makumuistoja-ohjelmassa

Keskiviikkona 30.1. kello 20 MTV3-kanavalla nähtävässä Makumuistoja-ohjelman ruokaseikkailussa esiintyy 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.mtv.fi%2Fsarja%2Fmakumuistoja-33009084&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlmMfAzQQEFYa7599Y-F6Y2ca1wA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2Fsaksa-on-automatkailijoiden-suosikkikohde%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9eFUlDFQTMWYX3-NhgrEny_G-lg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fjasenyys%2Fjasenedut%2Fpop-vakuutus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2YuVd8AFlAleZD9Ho4o5GfVQ6_A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fajankohtaista%2Fuutiset%2Fjasenetua-scandic-hilton-holiday-inn-crowne-plaza-ja-indigo-hotelleissa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHAProEPMLC0XGW1Js1b8SbnFgwUw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fjasenyys%2Fjasenedut%2Feckero-line%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF6HmVMuSilvWqYlkOxNhQqxgpFUw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eckeroline.fi&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFeH4UNBCTv5rmu4lUX2Q_d1MX4xw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.scandichotels.fi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgDHmlt3z6AEP_oWAHLnJq1kZOiw


Kivikosken karavaanaripariskunta. Ruudussa on luvassa kesäisiä karavaanariherkkuja ja tunnelmaa sydäntalvella 
seurattavaksi.  

Peruuta uutiskirje 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.karavaanarit.fi%2Fsf-caravan-ry%2Ftilaa-uutiskirje%2Fperuuta-uutiskirjeen-tilaus%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGrDNjOH1Rs6B5y8OtJBqotvMIGQ
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