
SF-Caravan ry:n uutiskirje 7. kesäkuuta 2019

Kansainvälinen leirintäkortti, ACSI ja 
jäsentarrat kätevästi verkkokaupasta
Kansainvälisen leirintäkortin, ACSI-oppaan ja SF-Caravanin jäsentarrat saat pikimmiten 
perille Karavaanarin kaupasta tilaten. Verkkokaupasta tilatut tuotteet postitetaan 
suoraan kotiin, jolloin tilaaja säästyy normaalia toimitusmaksua huomattavasti 
kalliimmilta postiennakkokuluilta.

Kansainvälisellä leirintäkortilla (CCI) saat alennusta yli 2 900 leirintäalueella 40 
maassa. Korttiin kirjataan passin tai henkilökortin tiedot, ja sen voi tarvittaessa jättää 
pantiksi leirintäalueen vastaanottoon passin sijaan. Kortti on voimassa 12 kuukautta ja 
kortin hinta on 10 €. Kortin tilataksesi sinun tulee olla SF-Caravanin jäsen. Lue lisää 
=>

ACSI-oppaan alennuskortilla saa etua yli 3 400 leirintäalueelta 20 Euroopan maasta. 
ACSI:n alennukset ovat voimassa sesongin ulkopuolella, eli leirintäalueesta riippuen 
pääsääntöisesti syys- ja kesäkuun (1.9. - 30.6.) välisenä aikana. Opas on 
englanninkielinen, ja sen sisältämä alennuskortti on voimassa vuoden loppuun saakka. 
Meillä on vielä joitakin ACSI 2019 -oppaita jäljellä, joten tilaa omasi pian!Lue lisää =>

Karavaanari, muistithan vakuuttaa myös 
itsesi?
Voit lomailla huolettomin mielin, kun ostat yhteistyökumppaniltamme Ifistä kesän 
matkoja varten matkavakuutuksen.
Jos tarvitset lääkäriä matkalla, voit käyttää Ifin sopimuslääkäreitä, ja pääset lääkärille 
ilman omaa rahaa. Mutkaton ja kattava matkavakuutus on turvanasi myös, jos matkasi
peruuntuu. Lue lisää Ifin matkavakuutuksesta =>

https://www.karavaanarit.fi/kauppa/
https://www.if.fi/matkavakuutus
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/acsi/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/kansainvalinen-leirintakortti/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/kansainvalinen-leirintakortti/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/kansainvalinen-leirintakortti/


Liittokokouksesta uusi hallitusjäsen ja 
jäsenyhdistys
SF-Caravan ry:n Järvenpäässä pitämä liittokokous mm. vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi
toimintasuunnitelman ja talousarvion, valitsi liittohallituksen jäsenet ja hyväksyi SF-
Caravan ry:n uudeksi jäsenyhdistykseksi SF-Caravan Kopparön. Lue lisää =>

Jäsenalennus Euromasterilta Michelin-
renkaista sekä renkaiden allelaitosta
SF-Caravanin jäsenet saavat jäsenkorttia näyttämällä Michelin-merkkisistä henkilö-, 
paketti- ja matkailuauton renkaista alennusta tuumakoon mukaan seuraavasti:

• 13", 14", 15” renkaista 30 euroa
• 16” renkaista 40 euroa
• 17” renkaista 50 euroa
• 18" ja suuremmista renkaista 60 euroa

Alennus lasketaan kulloinkin voimassa olevasta kuluttajahinnasta. Etuja ei voi yhdistää 
muihin kampanja-alennuksiin. Alennus on voimassa kaikissa Euromaster-
palvelupisteissä lukuunottamatta Euromasterin partner-liikkeitä.
Renkaiden allelaitto SF-Caravanin jäsenille 30 euroa (henkilö- ja SUV-autot) ja 40 euroa
(paketti- ja matkailuautot).
Euromaster-palvelupisteet ja tuotteet löydät täältä: www.euromaster.fi

25 % alennus Shell Helix Rally -passista
Matkailuajoneuvolla saapuvat SF-Caravanin jäsenet saavat 25 % erikoisalennuksen 
Etelä-Virossa ajettavan Shell Helix Rally Estonian rallipasseista.
Ralli ajetaan 12.-14. heinäkuuta 2019 Tarton, Otepään, Elvan ja Kanepin maisemissa.
25 % alennus normaalihintaisesta rallipassista kuponkikoodilla "karavan25" rallin 
verkkokaupassa.

Kesäteatteriin jäsenetuhintaan

https://www.rallyestonia.com/en/shop/
https://www.rallyestonia.com/en/shop/
http://www.euromaster.fi/
https://www.karavaanarit.fi/ajankohtaista/uutiset/sf-caravan-ry-lle-uusi-hallitus-ja-jasenyhdistys-liittokokouksesta/
https://www.if.fi/matkavakuutus
https://www.rallyestonia.com/en/shop/


Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri, Kaupunginpuisto, Hämeenlinna.
Jäsenkorttia näyttämällä kesäteatterilippu 30 eurolla (norm. 34 euroa) saman päivän 
esitykseen joko suoraan Kaupunginpuistosta tai info@hukteatteri.fi tai puh. 0400 409 
914. Maksimissaan 2 lippua per jäsen.
Sellaista elämä on -musiikkinäytelmä, joka on tarina Juha Vainiosta, henkilöstä 
laulujen ja tekstien takana 29.6.-17.8.2019.

Lappeenrannan kesäteatteri, Linnoitus, Lappeenranta
Kesäteatteriliput 32  eurolla (norm. 36 euroa). Liput varattavissa 
ennakkoon kesateatteri@polarartistit.fi  tai 0400 213 122 (arkisin klo 10-15). Mainitse 
varatessasi olevasi SF-Caravanin jäsen. Ennakkoon varatut liput ovat lunastettavissa 
Lappeenrannan kesäteatterin lippuluukulta 25.6.-3.8.2019 välisenä aikana alennettuun
hintaan (jäsenkortti esitettävä). Voit myös ostaa tai lunastaa lippusi näytöspäivänä 
viimeistään tunti ennen esitystä. Ennakkoon varattuihin lippuihin lähetetään 
varausvahvistus ja varausehdot sähköpostitse.
Olen suomalainen -musiikkinäytelmä Kari Tapion elämästä 25.6.-3.8.2019. 
Päärooleissa Miia Nuutila, Antti Paavilainen, Mika Räinä ja Tatu Siivonen.

SF-Caravanin FACEBOOK  -sivulla   on jo lähes 10 000 tykkääjää. Tykkää sinäkin! SF-
Caravanin löydät myös Instagramista, YouTubesta ja Twitteristä. 

https://twitter.com/sfcaravan
https://www.youtube.com/user/SFCaravanry
https://www.instagram.com/sfcaravan/
https://www.facebook.com/sfcaravan
http://www.lappeenrannankesateatteri.fi/
mailto:kesateatteri@polarartistit.fi
http://hukteatteri.fi/
mailto:info@hukteatteri.fi
http://hukteatteri.fi/
http://www.lappeenrannankesateatteri.fi/
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