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Leirintämatkailijat käyttävät entistä
enemmän rahaa ja palveluita
vieraspaikkakunnilla
Leirintämatkailun suosio Suomessa on kasvussa. Leirintäalueiden yöpymismäärät ovat nousseet, ja Suomen
Leirintäalueyhdistyksen ja SF-Caravanin teettämä tutkimus osoittaa leirintämatkailun liikevaihdon ja
työllisyysvaikutuksen kasvaneen.
Leirintämatkailun liikevaihto on kasvanut 9 % vuodesta 2017. Ala kerryttää yli 79,3 miljoonaa euroa veroja ja
veroluonteisia maksuja.
Leirintäalueella majoittuva seurue käyttää rahaa vierailupaikkakunnallaan joka päivä keskimäärin 237 euroa. Valtaosa
rahankäytöstä kohdistuu leirintäalueen ulkopuolelle; ruokakauppoihin, huoltamoihin, kahviloihin ja ravintoloihin. Lue
lisää =>

Venäjän e-viisumilla Pietarin ja
Leningradin alueelle
Pietarin ja Leningradin alueelle on lokakuun alusta alkaen ollut
mahdollista hakea maksutonta Venäjän e-viisumia. E-viisumi haetaan
Venäjän ulkoasianministeriön sähköisestä palvelusta venäjäksi tai
englanniksi. Kyseessä on kertaviisumi, mikä oikeuttaa enintään 8
vuorokauden matkaan e-viisumialueella (pysyttävä ko. alueella koko
matkan ajan). E-viisumi on sähköinen pdf-dokumentti, joka esitetään
Venäjän rajaviranomaiselle maahan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa.
E-viisumin haltija voi ylittää rajan Suomesta maanteitse Nuijamaan,
Vaalimaan tai Imatran kautta sekä Virosta Narvan kautta. E-viisumilla voi
saapua lentäen Pietarin Pulkovon lentoasemalle tai laivamatkustajana
Pietarin suursatamaan ja merimatkustajasatamaan sekä Leningradin
alueelle Uuraan satamaan. Allegro-junalla matkustamiseen tarvitaan
toistaiseksi perinteinen viisumi.
E-viisumia voi hakea 20 päivää ennen matkaa. Hakemuksen käsittelyaika
on korkeintaan 4 päivää, ja viisumi astuu voimaan
myöntöhetkestä. Hakulomaketta täyttäessä on syytä olla huolellinen.
Rajaviranomaiset ovat tarkkoja kaikkien viisumien oikeellisuudesta, ja he
voivat estää maahanpääsyn huomatessaan virheen e-viisumissa.
Mikäli englannin- tai venäjänkielinen hakuprosessi tuottaa vaikeuksia, voit hakea viisumia SF-Caravanin
yhteistyökumppani Lähialuematkojen SoloVisa-palvelussa tai toimistossa asioiden.
35 euron palvelumaksua vastaan ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa
suomenkielisen konsultointipalvelun koko e-viisumiprosessin ajaksi ja
varmistaa, että e-viisumihakemuksen tiedot vastaavat passitietoja ja muita

yrityksen suomenkielisellä palvelulomakkeella saatuja tietoja. Lue lisää SF-Caravanin jäsenille
tarjottavista viisumipalveluista =>

Teboil-etu SF-Caravanin jäsenkortilla
SF-Caravanin jäsenille Teboil-huoltamoilta 2,1 snt alennus bensiinistä ja dieselöljystä näyttäessä jäsenkorttia kassalla
tai syöttäessä sen korttiseteliautomaattiin ennen maksua. Huomaa, että alennuksia EI myönnetä Teboil Expressasemilla. Lue lisää Teboil-eduista =>

Äänikirjoista iloa syksyn automatkoille
SF-Caravanin jäsenille kuukauden maksuton BookBeat-kokeilu. BookBeat on e- ja äänikirjasovellus, jossa voi lukea ja
kuunnella kirjoja rajattomasti älypuhelimella tai tabletilla. Etu on voimassa vain uusille BookBeat-asiakkaille. Lunasta
tarjous ja rekisteröidy =>

Tulevat kurssit ja koulutukset:
7.12.2019 Järjestötoiminta haltuun, Helsinki / Lahti / Turku / Seinäjoki /
Kuopio / Rovaniemi. Kurssi on SF-Caravanin jäsenille
maksuton. Ilmoittaudu pian mukaan =>

