
 

SF-Caravan ry:n uutiskirje 20.4.2022

Nähdään viikonloppuna Turussa!

Caravan Show 22.-24.4.2022, Turun Messukeskus

Caravan Show’ssa on runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa matkailusta ja matkailuajoneuvoista kiin‐
nostuneille. Vinkkejä uusille ja kokeneille omatoimimatkaajille sekä tietoa koti- ja ulkomaan
matkakohteista. Näytteilleasettajat ja messuohjelman näet Turun Messukeskuksen sivulta.

Tapahtuman avajaisissa lauantaina kello 11 mm.
Professori emeritus Esko Valtaoja ja Vuoden Caravan-
alueiden 2021 julkistus.

Caravan Show avoinna:

pe klo 10-18
la klo 10-18
su klo 10-16

SF-Caravan ry ja Caravan-lehti messuosastolla C2.
Menossa mukana myös Maltti Matkaaja – kaikkien
karavaanareiden kaveri.

Tervetuloa mukaan nauttimaan letkeästä
messutunnelmasta ja hakemaan uutta inspiraatiota
reissaamiseen!

Uusi jäsenetu

Garmin on tunnettu laadukkaista älylaitteistaan ja navigaattoreistaan, jotka on suunniteltu
vaativimpiinkin ulkoilmaseikkailuihin

https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/
https://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/caravan-show/


Garmin tarjoaa SF-Caravanin jäsenille kattavan
valikoiman usean eri kategorian tuotteita alennetuin
hinnoin.

Valikoimaan kuuluu mm. älykelloja urheiluun, golfiin ja
ulkoilmaelämään, sekä laajasti erilaisia
kojelautakameroita ja navigaattoreita – myös
matkailuajoneuvokäyttöön. 

Lue Garmin-jäsenedusta lisää.

SF-Caravanin jäsenten omalle Garmin-
verkkokauppasivulle pääset jäsentunnuksilla
kirjautumalla mobiilin ja karavaanarit.fi -sivuston
kautta.

Wasalinella lyhintä meritietä Ruotsiin - jäsenetuhintaan

Wasaline liikennöi Vaasa - Uumaja -väliä maailman ympäristöystävällisimmällä matkustaja-alus Aurora
Botnialla päivittäin. Alukselta löytyy nykyaikaiset kokoustilat, kahvila, saaristolaispöytä, A la Carte -
ravintola, baari ja kauppa. Myös hyttejä on tarjolla.

Wasalinella matkustat vaivattomasti Ruotsiin, josta
matka jatkuu minne auton nokka näyttää. SF-Caravanin
jäsenille 10 % alennus matkailuauto- ja/tai -
vaunupaikoista 31.12.2022 saakka. Tarkemmat ohjeet
jäsenetuhintaisen varauksen tekoon karavaanarit.fi -
sivustolta. 

Kevätterveiset POP Vakuutukselta

Nyt on mitä mainioin aika laittaa matkailuajoneuvo
kuntoon kevään ja kesän seikkailuja varten. Onko
matkailuajoneuvon vakuutusasiat kunnossa? POP
Vakuutus tarjoaa SF-Caravanin jäsenille uusista
vapaaehtoisista vakuutuksista 25 euron alennuksen.
Alennus koskee sekä uusia että jo olemassa olevia
asiakkaita. Ja todellakin, alennus koskee kaikkia POP
Vakuutuksen tarjoamia vapaaehtoisia vakuutuksia joita
ovat esimerkiksi ajoneuvon kasko-, vene-, koti-, matka-
ja tapaturmavakuutus. 

Alennuskoodin ja lisätietoa POP Vakuutuksen
jäseneduista löydät karavaanarit.fi -sivustolta.
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