SF-Caravan ry:n uutiskirje 8. tammikuuta 2019
Caravan Show viikonloppuna, tervetuloa
Caravan Show 11.-13.1.2019, Turku
Viikonloppuna on mainio keli autoilla Turkuun. Auringonpaistetta ja selkeää, ehkä pikkupakkastakin. Lähde
tutustumaan laajaan matkailuajoneuvo- ja tarviketarjontaan Turun Messukeskukseen.
Messut avaa perjantaina kello 10 valtiovarainministeri Petteri Orpo (ovet avoinna kello 9:30 lähtien). Avajaisissa
julkistetaan Vuoden Caravan-alueet, Vuoden karavaanari ja Vuoden yhdistys.

Kattavat asiantuntijaluennot
Caravan Shown asiantuntijaluennoilla saat ajankohtaista tietoa mm. tulevasta tieliikennelaista, matkailuajoneuvojen
teknisistä asioista, turvallisuudesta, liikenteen ajankohtaisasioista, leirintämatkailun suosituista matkakohteista ja
tapahtumista.
Asiantuntijaluennoilla ja SF-Caravanin messuosastolla C2 pääset kysymään sinua askarruttavia kysymyksiä
omasta harrastuksestasi. Luennot toteuttavat SF-Caravan ry:n ja SF-Caravan ry:n yhteistyökumppaneiden
asiantuntijat. Tulethan kysymään ja keskustelemaan!
Asiantuntijaluentojen lisäksi ohjelmassa on myös viihdettä. Messuvieraat saavat nauttia Yölinnun musiikista
lauantaina 12.1. kello 16:00 ja 18:00.
Ennakkolipun ostajana 3 euron alennus
Ennakkoon ostettuna saat messulipusta alennusta 3 euroa, kun ostat sen verkosta 10.1.2019 mennessä. Alennus
koskee aikuisten, opiskelijoiden, lasten ja eläkeläisten ennakkoon ostettuja päivälippuja. Tästä verkkolipun ostoon.
ACSI-opas 2019 messuilta mukaan
Osta messuilta mukaasi painotuore ACSI-opas 17,95 €. Pelkkää säästöä, sillä verkkokaupasta tilatessa kaksi kirjaa
käsittävän oppaan postikulut ovat 8 €. Messuilla myynnissä myös SF-Caravanin jäsentuotteet ja kansainväliset
leirintäkortit.

Autoliiton matkaoppaat messuilta jäsenhintaan
SF-Caravanin messuosastolta saat suositut Autoliiton oppaat jäsenhintaan. Autolla Baltiaan ja KoillisPuolaan, Autolomalle Saksaan ja Autolla Norjaan –oppaat 29 € / kpl (ovh. 37 €). Europa Camping &
Caravaning 2018 tarjoushintaan 10 € ja Autolla etelään – reittiopas Välimerelle ja Tonavan
rannoille tarjoushintaan 7 €.

Uusi Autoillen Euroopassa –kirja ilmestyy 17.1. ja sen voit tilata messuilta ennakkoon. Kirjat toimitetaan
Autoliiton toimesta suoraan kotiosoitteeseen. Postitettavan kirjan hinta SF-Caravanin jäsenille 38 € (sis. postikulun
6 €). Jätä ja maksa tilauksesi SF-Caravanin osastolla, niin saat oppaan painotuoreena suoraan kotiin.

Holiday Club Caribian etukupongit jaossa messuilla
Caravan Shown aikana ja myöhemminkin kannattaa käyttää Holiday Club Caribian palveluita.
Messuosastollamme on jaossa Holiday Club -etukuponkeja Caribian kylpylään, vesijumppaan sekä O’Learys- ja
Hesburger-ravintoloihin. Etukupongit ovat voimassa koko vuoden.

Tilaa messuilla maksuton kotimaan hostellikortti
SF-Caravanin osastolla voit tilata Hostellijärjestön kotimaan hostellikortin. Kortilla saa 10 % alennuksen Suomen
hostelleissa ja muita matkailuun liittyviä etuja. Kortti on voimassa vuoden 2020 loppuun, jolloin siihen liittyvä
Hostellijärjestön jäsenyys päättyy automaattisesti.
Tulevia tapahtumia

18.-20.1.2019 Caravan-messut, Messukeskus, Helsinki
9.-10.2.2019 Puheenjohtajapäivä, SF-Caravan ry, Helsinki
9.-10.3.2019 Leirintämatkailun kehittämispäivät, SF-Caravan ry, Jyväskylä

