Uutiskirje 20. kesäkuuta 2018
On aika suunnata juhannuksen viettoon. Juhannuksena moni karavaanari kirmaa "kesälaitumille"; leirintäalueelle tai
pidempäänkin ulkomaanreissuun.
Tässä uutiskirjeessä kerrotaan niin uusista kuin aikaisemminkin voimaan tulleista jäseneduista. Löydät myös
viittaukset matkavinkkeihin sekä matkailututkimukseen.
Hyvää juhannusta ja aurinkoista kesää kaikille uutiskirjeen lukijoille, toivottaa SF-Caravanin toimiston ja
Caravan-lehden väki.
Jäsenille 25 euron alennus POP Vakuutukselta

SF-Caravanin jäsenenä saat 25 euron alennuksen POP Vakuutuksen vakuutuksista, olit sitten uusi asiakas tai jo
ennestään POP Vakuutuksen asiakas. Jäsenalennuksen saat hyödynnettyä verkkokaupassa tai puhelimitse koodilla
SFCARA.
Alennus koskee kaikkia vapaaehtoisia vakuutuksia, joita ovat esimerkiksi ajoneuvon kasko-, vene-, koti-, matkaja tapaturmavakuutus. Alennusta ei voi hyödyntää liikennevakuutukseen ja/tai määräaikaiseen matkavakuutukseen.
Tutustu tarkemmin POP Vakuutuksen vakuutusetuihin.
Kansainvälinen mobiilihostellikortti nyt tarjoushintaan
SF-Caravanin jäsenillä on nyt oiva mahdollisuus hankkia kansainvälinen mobiilihostellikortti tarjoushintaan 10
eurolla (normaalisti jäsenille 15 €). Tarjous on voimassa 25.6.2018 saakka, joten toimi nopeasti.
Kansainvälisellä hostellikortilla säästät vähintään 10 % majoituksesta kaikissa HI-hostelleissa ja saat lisäksi useita
matkailullisia etuja Suomessa ja ulkomailla. Joissain maissa, kuten Saksassa, kansainvälinen hostellikortti on jopa
edellytys HI-hostellissa yöpymiseen. Hostellikortilla valittavanasi on noin 3500 hostellia ympäri maailman.

SF-Caravan ry on Suomen Hostellijärjestön jäsen. Hostellit.fi -sivustolta löytyy monenlaista kotimaan
matkavinkkiä niin karavaanarille, motoristille kuin pyöräilijällekin. Osa hostelleista tarjoaa
myös matkaparkkipalveluita.
Aarrekartta nyt helposti löydettävissä

SF-Caravanin yhteistyökumppani, suomalainen energiayhtiö St1 julkaisi internetissä Suomen
matkailukarttasivuston, johon on koottu satoja nähtävyyksiä ja salattujakin aarteita eri puolilta maata. St1 haluaa
kannustaa suomalaisia lomailemaan kotimaassa ja kutsuu ihmiset myös lisäämään uudet löytönsä ja vanhat
suosikkinsa kaikkien iloksi koko Suomen aarrekarttaan.
Autolauttaetuja

Tallink ja Silja Line myöntävät SF-Caravanin jäsenille 10-15 % alennusta päivänhinnasta, koskien reittimatkoja,
autopaketteja ja risteilymatkoja sekä ajoneuvoja Tallinnaan/Tukholmaan.
Lue lisää =>

Wasaline myöntää 10 % alennuksen SF-Caravanin jäsenille matkailuauto- ja/tai -vaunupaikoista.
Lue lisää =>

Kaikki SF-Caravanin jäsenille myönnettävät autolauttaedut löydät karavaanarit.fi -sivustolta.
Osallistu Autoliiton matkailututkimukseen
Tänä kesänä toteutetaan Suomesta ulkomaille suuntautuvien lomamatkojen tutkimus. Tutkimukseen voivat
osallistua matkailijat, jotka matkustavat omalla ajoneuvolla esim. henkilöauto, matkailuauto, auton ja matkailuvaunun
yhdistelmä, moottoripyörä tai lähtö lentäen ja ajoneuvon vuokraus kohteessa.
Vastausaika tutkimukseen on 16.10.2018 saakka. Kyselyyn voi vastata osoitteessa www.tmhm.fi. Vastaajien
kesken arvotaan palkintoja. Tutkimuksen toimeksiantaja on Autoliitto.

Tulevia tapahtumia
SF-Caravan ry:n jäsenyhdistykset järjestävät monipuolista ohjelmaa, tapahtumia ja treffejä läpi kesän. Tulevat
tapahtumat löydät aina karavaanarit.fi -sivuston Tapahtumakalenterista.

