
SF-Caravan ry:n uutiskirje 8. heinäkuuta 2020

Hangosta Baltiaan kätevästi jäsenetuhintaan
Perjantaista 10.7.2020 alkaen DFDS:n Hanko–Paldiski-reitillä liikennöi Patria 
Seaways neljällä lähdöllä viikossa kumpaankin suuntaan, korvaten tähän asti reitillä 
liikennöineen Sailor-laivan.

Aiempaa suuremman laivan, johon mahtuu jopa 260 matkustajaa, käyttöönotto 
mahdollistaa entistäkin mukavampien matkakokemusten ja kattavampien 
laivapalveluiden tarjoamisen:

• ruokailu kuuluu lipun hintaan
• buffet, baari, à la carte -ravintola
• kauppa 
• hiljainen ja rauhallinen tunnelma

• lasten leikkihuone

SF-Caravanin jäsenet matkaavat DFDS:n Hanko-Paldiski -reitillä alennettuun hintaan; 75
% alennus matkailuvaunun / 50 % alennus matkailuauton merimatkasta 30.9.2020 
saakka. Tutustu jäsenetuun tarkemmin tästä.

Maksuton matkaparkki houkuttelee kesäiseen Hämeenlinnaan
Hämeenlinnan Hämeensaaressa, uimarannan, ulkoliikunta- ja leikkipaikan vieressä, 
aivan keskustan palvelujen tuntumassa on karavaanareille tarjolla maksuton (max. 48 
h) matkaparkki.
Tutustu matkaparkkiin ja sen ympäristöön tarkemmin.
Paikallisten vinkit Hämeen retkikohteista, aktiviteeteista, ihanista kahviloista, 
museoista ja muista näkemisen arvoisista paikoista on koottu Visit Häme -sivustolle 
yhteen. Tutustu Hämeen helmiin paikallisten vinkkien avulla tai vinkkaa oma suosikki 
kohteesi Kanta-Hämeestä. visithame.fi/localtips

Henkivakuutus muistuttaa rakkaudesta
Tiesitkö, että voit helposti kertoa läheisillesi, että välität heistä aina? Saat Suomen 
edullisimman henkivakuutuksen SF-Caravan ry:n jäsenetuna. Laske hinta ja osta 
helposti verkosta if.fi/henkivakuutus.
SF-Caravanin jäsenenä saat Ifin vakuutuksista tuntuvia alennuksia.

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/dfds-seaways/
http://if.fi/henkivakuutus
https://visithame.fi/localtips/
https://www.youtube.com/watch?v=hSNO3VHKm3A
https://www.hameenlinna.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne/pysakointi/matkaparkki/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/dfds-seaways/


Jäsenedut / If

Kotimaiselle lääkärille missä ikinä matkaatkin, vaikka suoraan etuteltasta
Medics24 tarjoaa maksuttoman sairaanhoitaja-chatin ja 5 % alennuksen kaikista chat- 
ja videovastaanotoista lääkärille tai muille ammattilaisille. Mainitse chatin aluksi 
olevasi SF-Caravanin jäsen ja anna jäsennumerosi. Näin saat sinulle 
kuuluvan jäsenalennuksen.
 

Uutta jäseneturintamalla

Asianajotoimisto Vision tarjoaa SF-Caravanin jäsenille maksuttoman alkuneuvonnan 
lakiasioissa sekä alennusta toimeksiannoista.
VisionLaw asianajotoimisto on helposti lähestyttävä asianajotoimisto, johon saa 
yhteyden perinteisillä tavoilla, Messengerillä ja WhatsApp -viestillä, Laki-aplikaatiolla 
sekä liikkuvaan Lakitupaan piipahtamalla.
Jäsenedut / Asianajotoimisto Vision
 

Jatka matkaa kotona. Tallenna reissun parhaat hetket kuvakirjaksi ja hienoimmat 
maisemat upeiksi canvastauluiksi. Ifolorilta SF-Caravanin jäsenille 28 % etu Deluxe-
kuvakirjoista, canvastauluista ja A4-kokoisesta seinäkalenterista.
Jäsenedut / Ifolor

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/ifolor/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/asianajotoimisto-vision/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/medics24/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/if/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/if/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/asianajotoimisto-vision/


https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/ifolor/
https://www.youtube.com/watch?v=hSNO3VHKm3A&authuser=0

	Hangosta Baltiaan kätevästi jäsenetuhintaan
	Maksuton matkaparkki houkuttelee kesäiseen Hämeenlinnaan
	Henkivakuutus muistuttaa rakkaudesta
	Kotimaiselle lääkärille missä ikinä matkaatkin, vaikka suoraan etuteltasta
	Uutta jäseneturintamalla

