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Jäsenillä pääsy Caravan-lehden Plussisältöihin ja leirintaopas.fi -palveluun
Ovatko Caravan-lehden uudistuneet nettisivut sinulle jo tutut? Sivustolla uutta ovat uudet
Caravan Plus -jutut, jotka ovat printtilehdestä poikkeavaa erikoissisältöä. Plus-juttuja pääset
lukemaan jäsentunnuksilla, eli niillä samoilla (jäsennumero ja salasana), millä kirjaudut myös
karavaanarit.fi-sivuston Jäsensivuille ja sähköiseen leirintaopas.fi -palveluunkin. Käypä
tutustumassa.
Sähköisestä leirintäoppaasta löydät ajan tasalla olevat tiedot Suomen leirintäalueista ja
matkaparkeista. Oppaasta löydät SF-Caravan ry:n jäsenetuleirintäkohteiden palvelut,
harrastusmahdollisuudet ja yhteystiedot sekä tiedot kaikista muista alan palveluista
(ajokaivot, kemssan tyhjennyspaikat, huoltoliikkeet, vuokraamot ja pesupalvelut), joita
karavaanari saattaa matkallaan tarvita. leirintaopas.fi
Ohje jäsenkirjautumiseen.

Jäsenille hostellien matkaparkeissa 10 %
alennus
SF-Caravan ry:n jäsenet saavat Suomen Hostellijärjestön hostelleissa ja
hostellien matkaparkeissa 10 % alennuksen normaalista
majoitushinnasta. Varaa matkaparkki suoraan hostellista ja kerro samalla jäsenyydestäsi. SFCaravanin jäsenyys todistetaan hostelliin saapuessa voimassa olevalla SF-Caravan ry:n
jäsenkortilla, jossa on Hostellijärjestön logo.
Lue lisää Suomen Hostellijärjestön jäsenedusta karavaanarit.fi -sivustolta.

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 Saariselkä, Luosto,

Rovaniemi ja Kalajoki. Lue Santa’s Hotelsin
jäsenedusta lisää karavaanarit.fi -sivustolta.

Wasalinella 10 % alennus
matkailuajoneuvopaikasta
Wasaline liikennöi päivittäin Vaasan ja
Uumajan väliä. Tänä kesänä reitti saa
uuden, maailman ympäristöystävällisimmän
matkustaja-alus Aurora Botnian. Uuden
aluksen myötä matka lyhenee tunnilla, eli se
kestää kolme ja puoli tuntia. Wasaline hoitaa
sekä rahti- että risteily- ja kokousliikennettä.
Alukselta löytyvät niin nykyaikaiset
kokoustilat, kahvila, saaristolaispöytä kuin A
la Carte -ravintola, baari ja kauppakin. Myös
hyttejä on tarjolla.
Lue Wasalinen jäsenedusta karavaanarit.fi sivustolta

Karanteeni- ja testausvaatimukset ulkomaille
matkatessa
Ajantasainen tieto rajamuodollisuuksista, koronatestivaatimuksista ja karanteeneista löytyy
verkosta. Euroopan Unionin sivustolle https://reopen.europa.eu/fi on koottu tiedot
maakohtaisesti, ja sivusto päivittyy reaaliaikaisesti. Sivusto onkin oiva apu Euroopan matkaa
suunniteltaessa.

Asuntomessut Lohjalla 9.7.-8.8.2021
Asuntomessujen ajan toimivat karavaaniparkit löytyvät listattuina karavaanarit.fi -sivustolta.

Karavaaniparkit ovat
varattavissa Netticketinkautta, Kanneljärven
opiston paikat opistolle yhteyttä ottaen tai
paikanpäällä tiedustellen. Itse
Asuntomessujen liput ostetaan verkostaja
vierailuaika varataan etukäteen.

Kesäteatteriin
etuhintaan
Teatteri Eurooppa Neljä esittää Kartano
Kievarin Kesäteatterissa, Äänekosken
Hietamalla, hulvattoman

musiikkikomedian Onnellinen mies.
SF-Caravanin jäsenille teatteriliput
ryhmälippuhinnalla 25 € / hlö (norm. 29 € /
hlö), edun saa esittämällä jäsenkortin
teatterin lipunmyynnissä. Ennakkovaraus
suositeltavaa, puh. 040 3000 800.
Vaunupaikkavaraukset suoraan Kartano
Kievarilta.

Koe Pohjoismaiset
Karavaanipäivät
Kuopion
Rauhalahdessa
Kesäinen Kuopio, viiden tähden
Matkailukeskus Rauhalahti, ja hieno
heinäkuu. Pohjoismaisilla Karavaanipäivillä
pääset pitkän tauon jälkeen tapahtumien
makuun. Varaa sinäkin paikkasi!
https://nordicrally.fi
Karavaanarin muut kesätapahtumat
löydät tapahtumakalenterista.

SF-Caravan ry:n toimisto palvelee etänä puhelimitse ja sähköisiä palveluja hyödyntäen
koko kesän ajan arkisin, maanantaista perjantaihin kello 9-15.

