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irintäopas matkalla jäsenille

siota leirintämatkailijoiden keskuudessa nauttiva Caravan Leirintäopas 2021/2022 ilmestyy
. Leirintäopas kertoo kesä- ja talvileirintäpaikat ja antaa leiriytymiseen liittyviä ohjeita ja

ppaaseen kootaan niin jäsenetuleirintäkohteiden palvelut, harrastusmahdollisuudet ja
t kuin matkaparkkitiedotkin.

tetaan samassa pussissa Caravan 3/2021 -
enä. SF-Caravanin jäsenet saavat oman
a kotiin kannettuna viikolla 15.

s tulee tilattavaksi myös Karavaanarin
ekä toukokuussa myyntiin Lehtipisteisiin

men.

ös Leirintäoppaan sähköinen versio
a leirintaopas.fi.
oppaan käyttö on SF-Caravanin jäsenille
a, ja on käytettävissä samoilla
ksilla (jäsennumero ja salasana) kuin
kin.

n ohjeet leirintäalueen käyttäjille

spandemiasta johtuvat poikkeusolot jatkuvat Suomessa edelleen. Leirintäalueen käyttäjänä
sinun noudattavan viranomaisten ja leirintäalueen pitäjän antamia turvaohjeita

https://www.karavaanarit.fi/kauppa/
https://leirintaopas.fi/
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasensivut/


asiakasmäärien rajaamisessa, turvaetäisyyksissä ja hygieniaohjeissa. Näin huolehdit sekä omasta että
muiden ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

- Muista huolellinen käsienpesu 
- Pidä riittävä turvaetäisyys 
- Yski ja aivasta oikein, nenäliinaan tai paidan hihan yläosaan 
- Käytä yhteisissä sisätiloissa kasvomaskia 
- Pysy flunssaisena kotona 
- Suosi mobiilimaksua 
- Noudata viranomaisten ja leirintäalueen pitäjän ohjeita

Hyvää leirintämatkailukautta!

SF-Caravan-logotuotteet kumppanuuskaupasta

SF-Caravan ry:n yhteistyökumppani Nineon Oy tarjoaa,
myy ja välittää SF-Caravan-tunnuksella olevia
merkkituotteita verkkokaupassaan.   
Käy tutustumassa ja tilaamassa laadukkaat T-paidat,
lippikset ja muut asusteet kumppanuuskaupasta. 
 

Jäsennumerotarrat, liput, leirintäkortit ja karavaanarin
oppaat ovat tilattavissa Karavaanarin kaupasta.

Uusia jäsenetuja

Lakiasiaintoimisto Lehtonen tarjoaa SF-Caravanin
jäsenille ilmaisen alkuneuvottelun ja 15 % alennuksen
toimeksiannoista.

Lue tästä lisää.

Liikenneopetus.fi 
- SF-Caravanin jäsenille kaikki tuotteet; oppikirjat,
verkkokurssit, teoriakoeharjoittelut 25 % alennuksella. 

Liikenneopetus.fi tarjoaa Suomen laajimman valikoiman
opetusmateriaaleja liikenneopetukseen, suorititpa
ajokorttia autokoulussa tai opetusluvalla.
Opetusmateriaali ja teoriakoeharjoitteet myös ajokortin
korottamiseksi BE-, C1- ja C1E-luokkiin.

Lue tästä lisää.

Tulevia tapahtumia:

https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/karavaanarin-logotuotteet/
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19.-23.7.2021 Pohjoismaiset Karavaanipäivät – Nordic Rally 2021, Rauhalahti, Kuopio
Tästä tapahtumasivulle varaamaan paikkasi!

3.-12.9.2021 90. F.I.C.C. Rally 2021, La Guarda / Galicia, Camping Santa Tecla, Espanja
Lisätietoa tapahtumasta täällä.

https://nordicrally.fi/
https://www.karavaanarit.fi/leirintamatkailu/leirinta-ulkomailla/f.i.c.c-rally/90-f.i.c.c-rally/
https://nordicrally.fi/
https://www.karavaanarit.fi/sf-caravan-ry/tilaa-uutiskirje/peruuta-uutiskirjeen-tilaus/

