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SF-Caravan ry:n uutiskirje 13. tammikuuta 2023

SF-Caravanin jäsenmäärä piti
pintansa haasteista huolimatta
Leirintämatkailun suosio säilyy kustannusten
noususta huolimatta.
Ulkomaanmatkailurajoitusten poistuminen
näkyi notkahduksena kotimaanmatkailussa
kesäkuukausina, palaten kutakuinkin
pandemiaa edeltävälle tasolle. SF-Caravanin
jäsenmäärä säilyi lähes ennallaan. SF-
Caravan ry:n 80 jäsenyhdistyksen
henkilöjäsenten kokonaisjäsenmäärä on
nyt 65 817. Lue lisää karavaanarit.fi-
sivustolta.

ACSI 2023 ilmestynyt
Euroopan matkaajien suurta suosiota
nauttiva ACSI-opas vuodelle 2023 on
ilmestynyt ja tilattavissa Karavaanarin
kaupasta. Oppaan hinta on 21,95 e +
toimituskulut 10 e. ACSI 2023 on myynnissä
myös Caravan-messuilla Caravan-lehden ja
SF-Caravanin yhteisosastolla. Tule
hakemaan omasi!

Englanninkielinen ACSI-opas sisältää
leirintäkortin (CampingCard ACSI), jolla saa
alennusta sesongin ulkopuolella
(pääsääntöisesti 1.9.–30.6. välisenä aikana)
tietyillä eurooppalaisilla leirintäalueilla.
Vuonna 2023 mukana on 21 Euroopan
maasta yhteensä noin 3 000 leirintäaluetta,
jotka on esitelty oppaassa.

Tästä Karavaanarin kauppaan ACSI-opasta
tilaamaan.
 

Helsingin Caravan 2023 -
messut ja Matkamessut

https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/leirintamatkailun-suosio-sailyy-sf-caravanin-jasenmaara-piti-pintansa-haasteista-huolimatta/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/leirintamatkailun-suosio-sailyy-sf-caravanin-jasenmaara-piti-pintansa-haasteista-huolimatta/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/oppaat-ja-kirjat/acsi-2022/
https://www.karavaanarit.fi/kauppa/oppaat-ja-kirjat/acsi-2022/
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aloittavat vuoden
Messukeskus 20.-22.1.2023

Helsingin Caravan 2023 -messut esittelee satoja uusia matkailuajoneuvoja. Messuilta saa
vinkkejä matkailuajoneuvon vuokraamisesta sekä ajoneuvomatkailusta kotimaassa ja
ulkomailla. Caravan-messuilla esitellään menopelit ja samaan aikaan järjestettävät
Matkamessut antaa tarkempaa kohdetietoutta.

Caravan ja Matkamessut järjestetään perjantaista sunnuntaihin 20. – 22.1. Helsingin
Messukeskuksessa kolmen vuoden tauon jälkeen. Tapahtumat ovat avoinna päivittäin kello
10-18. SF-Caravan ry:n jäsenet saavat 5 euron alennuksen pääsylipusta. Lippuja voi ostaa
ennakkoon edullisemmin Messukeskuksen verkkokaupasta tai ovelta.

Inspiraatiota Matkamessuilta

Kotimaan matkailu on ollut viime vuosina suomalaisten suosiossa ja se on vauhdittanut
uusien matkailupalvelujen syntyä. Matkamessuilla 2023 esitellään ennätysmäärä uusia tai
uudistettuja matkailukohteita, tarinallisia majoituspalveluja, kahviloita, ravintoloita,
tapahtumia, museoita sekä aktiviteettitarjontaa. Ulkomaan kohteiden alueella esittäytyy lähes
70 maata ja niillä esittäydytään laajasti eri kohteilla. Teemamaana on tänä vuonna Kreikka.
Ohjelmaa on tarjolla useilla ohjelmapisteillä. 

Vinkkejä kotimaahan ja ulkomaille

Caravan-messuilla kerrotaan mm. Suomen kansallispuistoista, joiden runsas verkosto tarjoaa
moninaisia mahdollisuuksia. Messuilla kerrotaan myös vinkkejä lapsiperheille
matkailuajoneuvolla matkustamisesta.

Matkailuajoneuvolla ulkomaille lähtevien on hyvä ottaa suunnitelmissaan huomioon useita eri
asioita, joista kertoo SF-Caravan Matkailuautoilijat ry:n asiantuntija. Kuulemme myös Baltian
matkailun nähtävyyksistä, matkailureiteistä ja leiriytymisestä. Autoliitto antaa opastusta muun
muassa tiemaksujen kirjavuudesta sekä ympäristövyöhykkeistä ajokieltoineen ja tuulilasiin
liimattavine tarroineen.

Helsingin Messukeskus järjestää Caravan-messut yhteistyössä Matkailuajoneuvotuojat ry:n
(MAT) kanssa. Myös Caravan-lehti ja SF-Caravan ry ovat mukana Caravan-messuilla.

Majoitus- ja ruokailuetu Santa’s
Hotelsin kohteissa Lapissa ja
Kalajoella
Santa's Hotels myöntää 10 % alennuksen
ruoka-annoksista ja hotelliaamiaisista sekä
Päivän parhaasta majoitushinnasta Santa’s
Hotelsin kohteissa – Kilpisjärvi, Saariselkä,
Luosto, Rovaniemi ja Kalajoki.

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/caravan-messut-helsinki/
https://shop.messukeskus.com/fi/
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Lue lisää Santa’s Hotelsin
jäsenedusta karavaanarit.fi-sivustolta.

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/santas-hotels/

