
SF-Caravan ry:n uutiskirje 16. joulukuuta 2022

SF-Caravan ry:n uutiskirje 16. joulukuuta 2022

Pohjoismaiset Karavaanipäivät Kiuruvedellä 2024

Heinäkuussa 2024 matkailuajoneuvoharrastajat kokoontuvat Luomu-Suomen pääkaupunkiin, Kiuruveden
mahtaviin maalaismaisemiin. Kyseessä on jo 60. kertaa järjestettävät Pohjoismaiset Karavaanipäivät (Nordisk
Camping Träff). Samassa yhteydessä juhlitaan SF-Caravan ry:n 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtumaa.
Kotimaisten osallistujien lisäksi tapahtumaan odotetaan vierailijoita erityisesti muista Pohjoismaista, mutta myös
laajemmalti Euroopasta ja ympäri maailmaa. Tapahtuman suojelijana on kansainvälinen leirintämatkailujärjestö
F.I.C.C. ja järjestäjinä SF-Caravan ry, Kiuruveden kaupunki, Wallen Hovi Oy ja paikallinen yhdistys SF-Caravan
Ylä-Savo ry.

Ensimmäinen tiedote SF-Caravanin 60-vuotisjuhlavuoden päätapahtumasta on luettavissa karavaanarit.fi -
sivustolla.

Helsingin Caravan 2023 -messut

Messukeskus 20.-22.1.2023

Helsingin Caravan-messuilla on laaja kattaus uusia
matkailuautoja ja -vaunuja. Esillä on entistä enemmän myös
retkeilyautoja, joiden suosio on kasvussa. Tällä kertaa
mukana on lähes 30 merkkiä ja matkailuajoneuvoja
Messukeskuksen kolmessa hallissa on useita satoja. Tulevia
reissuja pääsee suunnittelemaan samanaikaisesti
järjestettävillä, kotimaan ja ulkomaiden kiinnostavat kohteet
esittelevillä Matkamessuilla. Molempiin tapahtumiin pääsee
tutustumaan samalla pääsylipulla.
 

Messuliput pukinkonttiin

Nopean tilaajan etu! Saat kaksi (2) aikuisten lippua yhden
hinnalla, kun tilaat ja maksat ne 31.12.2022
mennessä Messukeskuksen verkkokaupassa koodilla
CARAVAN2023.

Myös Caravan-lehti ja SF-Caravan ry ovat mukana Caravan-
messuilla.

Uuden jäsenen hankkinutta muistetaan lahjalla
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SF-Caravanille uuden varsinaisen jäsenen hankkinut saa lahjaksi SF-Caravanin tuotteen. Jäsenhankintalahjat
vaihtuvat kausittain, ja niitä postitetaan kuukausittain. Jäsenhankintakilpailuun voivat osallistua kaikkien SF-
Caravanin jäsenyhdistysten varsinaiset jäsenet. Jäsenhankkijan tulee asua Suomessa, ja hänellä tulee olla
voimassaoleva jäsenyys.

Jotta jäsenhankkija saa lahjan, tulee uuden liittyvän jäsenen merkata jäsenhankkijansa jäsennumero
liittymislomakkeessa pyydettyyn kenttään. Liittyminen onnistuu osoitteessa www.karavaanarit.fi/liity. 

Kaikkien jäsenhankkijoiden kesken arvotaan yksi suurempi palkinto kerran vuodessa. Ohjeet jäsenhankintaan
löydät karavaanarit.fi-sivustolta.
 

Vaihteeksi hotellilomalle?
Scandic tarjoaa SF-Caravanin jäsenille alennusta kotimaassa ja ulkomailla

SF-Caravanin jäsenille 10 % alennus päivän Full Flex -hinnasta kaikissa Suomen Scandic-hotelleissa.
Ruotsin, Norjan ja Tanskan Scandic-hotellien päivän Full Flex -hinnasta 10 % alennus 1.1.2023 alkaen.
Saksassa ja Puolassa 12 % alennus päivän Full Flex -hinnasta 1.1.2023 alkaen.

Katso tarkemmat ehdot ja varausohjeet Scandicin majoitus- ja kokouseduista karavaanarit.fi-sivustolta.

Scandicin lahjakorttikaupasta löydät hemmottelupaketit
puolisolle, ystävälle, vanhemmille tai vaikka
itsellesi: Scandic Hotels Lahjakorttikauppa. Huomioithan,
että jäsenetu ei koske lahjakorttiostoksia.

Toimisto suljettu 21.12.-5.1.

SF-Caravan ry:n toimiston henkilökunta ei ole tavoitettavissa joulun ja loppiaisen aikaan 21.12.2022 - 5.1.2023.
Verkkosivuston karavaanarit.fi palvelut toimivat normaalisti 24 h/vrk.

Toimiston henkilökunta on tavoitettavissa arkisin kello 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse maanantaista 9.
tammikuuta 2023 alkaen.

Hyvää joulua ja mukavaa matkailuvuotta 2023!
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