SF-Caravan ry:n uutiskirje 16. joulukuuta 2021

SF-Caravanin jäsenmäärä lähentelee uutta
ennätystä
SF-Caravanin jäsenyhdistyksiin on liittynyt tänä vuonna ennätykselliset 8 500 jäsentä, ja
uusia jäseniä saamme edelleen joulukuussa päivittäin. Tervetuloa mukaan kaikki uudet
jäsenet! SF-Caravanin jäseninä saamme kuudesti vuodessa ilmestyvän Caravanlehden kotiin kannettuna, pääsyn vanhojen lehtien arkistoon,
sähköisen Leirintäoppaan käyttöoikeuden, paljon leirintäetuja sekä
yhteistyökumppaneidemme tarjoamia jäsenetuja mm. polttoaineesta, nestekaasusta,
vakuutuksesta, auton renkaista ja autolauttamatkoista. Kaikki jäsenedut löytyvät
listattuna karavaanarit.fi -sivustolta.
Uusien tänä vuonna liittyneiden jäsenten myötä SF-Caravanin kokonaisjäsenmäärä on
nousemassa uuteen ennätykseensä. Vuoden viimeisen päivän lukemat julkistetaan aikanaan,
mutta varmaa on jo nyt, että viime vuotinen ennätys (64 591 jäsentä) tulee ylittymään.

Helsingin Caravan 2022 -messut esittelee
trendikkäitä menopelejä
Caravan-messut järjestetään 21.–23.1.2022 Messukeskuksessa Helsingissä
- Caravan-messuilla on käytössä koronapassi
Helsingin Caravan 2022 -messuilla esitellään uudet matkailuautot ja -vaunut. Samaan aikaan
järjestettävillä Matkamessuilla pääsee tutustumaan kotimaan ja ulkomaiden kohteisiin ja
tekemään matkasuunnitelmia. Ajoneuvomatkailun suosio on kasvanut huimasti viime
vuosina. Tämä näkyy myös Caravan-messuilla, jossa tarjotaan tietoa ja tarinoita sekä
kokeneille ajoneuvomatkailijoille että vasta-alkajille.
Messuilla esitellään uusia matkailuautoja ja -vaunuja. Esillä on entistä enemmän
retkeilyautoja, joiden suosio on kasvussa. Tällä kertaa mukana on lähes 30 merkkiä. Affinity,
Hobbyn Beachy, Etrusco ja Volkswagen Caddy, Crafter ja Grand California nähdään
Helsingin messuilla ensimmäistä kertaa. Mukana messuilla ovat myös Adria, Bürstner,
Carado, Carthago, Challenger, Concorde, Dethleffs, Fendt, Hobby, Hymer, Kabe, Kulkuri,
Laika, Morelo, Niesmann+Bischoff, Poksi, Pössl, Rapido, Roadcar ja Sunglight.

Matkailuajoneuvojen lisäksi esillä on tarvikkeita ja varusteita, joita messuille tuovat muun
muassa Kehä Caravan Tukku ja Suomen Vaunuosa.

Messualueen ohjelmapisteessä kuullaan innostavia tarinoita erilaisilta matkoilta. Tietoa
tarjotaan sekä vasta-alkajille, että kauemmin ajoneuvoilla reissanneille.
Matkailuajoneuvotuojat ry tuottaa tänä vuonna Helsingin Caravan -messujen ohjelman
yhdessä kumppaniensa kanssa. Ohjelma julkaistaan tammikuun alussa.
Caravan 2022 -messut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 21.–23.1.2022 klo 10-18
Messukeskuksessa Helsingissä samaan aikaan Matkamessujen kanssa. Molempiin
tapahtumiin pääsee tutustumaan samalla pääsylipulla.
SF-Caravanin jäsenille Caravan 2022 -pääsylipusta 4 euron alennus
Jäsenedun pääsylipun hinnasta saa sekä Messukeskuksen verkkokaupasta ennakkoon
ostettuna tai sitten paikan päällä jäsenkorttia näyttämällä. Ohjeen jäsenetuhintaisen
pääsylipun ostamiseen löydät karavaanarit.fi -sivustolta.

Caravan-lehti ja SF-Caravan ovat messuilla mukana osastolla 3a1. Tervetuloa!

Laula nyt joulun
parhaat joululaulut
karaokena
Singa-karaoke tarjoaa SF-Caravanin
jäsenille kahden kuukauden karaoket
ilmaiseksi
Jouluna ja uutenavuotena on aikaa laulaa
yhdessä perheen kanssa. Olet sitten kotona,
matkailuautossa tai -vaunussa, niin Singasta
löydät lauluja joka tunnelmaan. Singan
tarjoaman kahden kuukauden mittaisen
ilmaisjakson aktivointiohjeen
löydät karavaanarit.fi -sivustolta.
Tästä linkistä Singan parhaisiin
joululauluihin.

Toimisto suljettu 22.12.-7.1.
SF-Caravan ry:n toimiston henkilökunta ei ole tavoitettavissa 22.12.2021 - 7.1.2022.
Verkkosivuston karavaanarit.fi palvelut toimivat normaalisti 24 h/vrk.
Toimiston henkilökunnan tavoitat arkisin kello 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse maanantaista
10. tammikuuta 2022 alkaen.

