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Lataa sinäkin
Caravan-appi
puhelimeesi
Caravan-lehden ja Leirintäoppaan
verkkoversion yhdistävä Caravan-appi on nyt
ladattavissa sovelluskaupoista. Sovellus
helpottaa sivustojen käyttöä tuomalla
kummatkin yhden painikkeen alle.
Normaalisti molempien sivustojen käyttö
vaatii erillisen kirjautumisen tietyin väliajoin,
mutta sovelluksella selailu onnistuu yhdellä
ja samalla kirjautumisella pitkään.
Kirjautuessa on syytä painaa rasti ruutuun
”Muista kirjautumiseni” -kohdassa.

SF-Caravanin jäsenet saavat käyttöönsä
molempien sivustojen kaiken sisällön myös
sovelluksen kautta jäsenetuna. Muut
tarvitsevat digitaalisen lukuoikeuden, jonka
voi ostaa myös sovelluksen kautta. Caravan-
appi toimii sekä Androidilla että iOSilla.
 

Finnlinesin
karavaanarilähdöillä
Saksaan taas
lokakuusta alkaen
 
Finnlinesin karavaanarikeskiviikot ja
supersunnuntait ovat taas voimassa
lokakuusta eteenpäin Saksan reitillä. Hinnat
alkaen 410 €, kun matkassa kaksi henkilöä,
hytti sekä max. 8 m auto tai alkaen 525 €,
kun yhdistelmä max. 12 m. Alennuskoodi

https://caravan-lehti.fi/pinnalla/caravan-lehti-ja-leirintaopas-saivat-oman-sovelluksen/


”SF” ja varaukset
osoitteesta www.finnlines.com.

Tutustu Finnlinesin jäsenetuun
tarkemmin karavaanarit.fi -sivustolla.

Terveysturvallista matkaa!
Koronaviruspandemian arvaamattomuudesta johtuen tilanne ja rajoitukset
ulkomaanmatkailun osalta voivat muuttua äkillisesti. Ajantasaisen tiedon kohdemaasi
tilanteesta ja maahantulosäännöksistä löydät ulkoministeriön matkustustiedotteista sekä
Euroopan Unionin Re-open EU -sivustolta.

Kansainvälisestä leirintäkortista (CCI)
löydät lisätietoa karavaanarit.fi -sivustolta.  
CCI-kortti on myynnissä Karavaanarin
kaupassa vain jäsenille, ja tilaus vaatii
jäsenkirjautumisen. Samoilla
jäsentunnuksilla kirjaudut myös
mm. karavaanarit.fi -
jäsensivuille, leirintaopas.fi -palveluun ja
tuossa aiemmin mainittuun Caravan-appiin.

Äänestä vuoden 2021 parasta caravan-aluetta
Mikä on mielestäsi Suomen paras alue karavaanarille? Osallistu tästä Vuoden Caravan-alue
-äänestykseen. Äänestyksessä on kaksi sarjaa: Yleiset leirintäalueet ja SF-Caravan-
leirintäalueet. Äänestykseen osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja. Äänestysaikaa on
lokakuun loppuun saakka. Vuoden Caravan -alueet julkistetaan vuoden 2022 keväällä.

Vuoden Caravan-alueet 2020 ovat Pohjois-Savossa sijaitseva Tervo Caravan ja SF-Caravan
Pitkäjärvi Kokemäellä.

http://www.finnlines.com/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/finnlines/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/finnlines/
https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o
https://reopen.europa.eu/fi
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/kansainvalinen-leirintakortti/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/leirintakortit/kvkortti/
http://karavaanarit.fi/
http://leirintaopas.fi/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/kansainvalinen-leirintakortti/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-suomessa/aanesta-vuoden-caravan-aluetta/


Syksyn tullen Holiday Club -kylpylälomalle
jäsenetuhintaan
Karavaanimatkailun lomassa on mukava yöpyä ihan vaikka vaihtelun vuoksi vieraissakin
lakanoissa. SF-Caravan ry:n yhteistyökumppani Holiday Club tarjoaa SF-Caravanin jäsenille
huiman hyvät edut majoituksesta vuonna 2021.

50 % alennus Villas-huoneistojen ja 15 %
alennus Holiday Club -kylpylähotellien ja
loma-asuntojen päivän hinnoista Suomessa.
Tutustu etuun ja varaa oma kotimaan
Holiday Club -lomasi. 

Jäsenille etua ifolor-kuvatuotteista

Tallenna reissun parhaat hetket upeaksi
kuvakirjaksi ja kokoa kalenteriin hauskimmat
reissukuvat. 
Tutustu ifolorin kuvakirja- ja
kalenterijäsenetuun karavaanarit.fi -
sivustolla. 

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/holiday-club/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/holiday-club/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/ifolor/

