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Odotettavissa normaali leirintämatkailukesä
Koronapandemiasta johtuneet ravintola- ja kokoontumisrajoitukset on purettu. Täysin eroon emme 
pandemiasta kuitenkaan pääse. Koronatilanne vaihtelee alueittain ja uusia epidemiakausia ja 
virusmuunnoksia on odotettavissa.

Matkailukauden käynnistyessä meidän on leirintämatkailijoina tärkeä edelleen huomioida nämä:

• Ota koronarokotus ajallaan
• Huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta

• Älä matkusta sairaana 
 

Tervetuloa messuille Turkuun
Caravan Show 22.-24.4.2022, Turun Messukeskus

Turun Messukeskuksen Caravan Show:ssa on runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa matkailusta ja 
matkailuajoneuvoista kiinnostuneille. Viitisenkymmentä näytteilleasettajaa, vinkkejä uusille ja kokeneille
omatoimimatkaajille sekä tietoa koti- ja ulkomaan matkakohteista. Näytteilleasettajat ja ohjelma 
julkaistaan Turun Messukeskuksen sivuilla.

SF-Caravanin tarjoamat tietoiskut tarjoavat monipuolisen ja laadukkaan kattauksen erilaisia 
matkailuideoita. Luvassa on hyviä esityksiä erityisesti kotimaan matkailusta, rautaista faktatietoa 
mm. matkailu- ja liikenneturvallisuudesta, tietoa lähimatkailusta Viroon ja karavaanareiden 
kansainvälisiin tapahtumiin. Tarjolla asiaa laidasta laitaan, alansa ammattilaisilta.

Merkkaa Caravan Show kalenteriisi jo nyt ja osta liput edullisemmin ennakkoon!

Vastuullista, terveysturvallista ja ennen kaikkea rentoa ja mukavaa matkailua sekä retkeilyä 
kotimaassa ja lähialueilla. Tutustu maan kattaviin palveluihin, kalustoon sekä leirintäalueisiin.

https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/finnlines/


Finnlinesin suositut karavaanarikeskiviikot ja 

supersunnuntait jatkuvat
Muistathan, että SF-Caravanin jäsenenä saatFinnlinesin Helsinki-Travemünde

 -reitillä matkasi edulliseen jäsenhintaan. 

Tutustu karavaanarikeskiviikko ja supersunnuntai 

-tarjoukseen. Huomaa etusi myös 

Naantali-Långnäs-Kapellskär

 ja Malmö-Travemünde -reiteillä.Paikkoja on rajoitetusti

. Varaa paikkasi nyt! 

Suomen Hostellijärjestön kysely SF-Caravanin jäsenille
Suomen Hostellijärjestö kartoittaa hostellietujen ja hostellimajoituksen 
tunnettuutta SF-Caravanin jäsenten keskuudessa sekä jäsenten 
toiveita eduista.
Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden jäsenten kesken 
arvotaan Kansainvälisiä hostellikortteja.
Kysely on avoinna 18.4.2022 saakka.
Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä.

Sähköinen jäsenkortti Karavaanarinmobiilissa
Karavaanarin mobiili tarjoaa SF-Caravanin jäsenille sähköisen jäsenkortin, ajan tasalla olevat 

jäsenedut ja tapahtumat. Mobiilissa voit myös maksaa jäsenmaksun ja päivittää omia yhteystietojasi.

Karavaanarin mobiiliin mobiili.karavaanarit.fi kirjaudut jäsennumerolla ja salasanalla. Tunnukset ovat 

samat kuin karavaanarit.fi -jäsensivuille kirjauduttaessa.Kirjaudu tästä Karavaanarin Mobiiliin.

http://mobiili.karavaanarit.fi/
http://karavaanarit.fi/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/finnlines/
http://mobiili.karavaanarit.fi/
https://hostellijarjesto-lv.creamailer.fi/survey/answer/hx6vyvnxewu1a
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/finnlines/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/finnlines/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/suomen-hostellijarjesto/
http://mobiili.karavaanarit.fi/
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