Uutiskirje 12. heinäkuuta 2018
Jäsenetua Hanko-Paldiski -reitillä
DFDS Seaways tarjoaa SF-Caravanin jäsenille alennusta Hanko-Paldiski -reitillä 30.9.2018 saakka.
Kesä on matkaelämysten ja kokemusten keräämisen aikaa – varaa matka DFDS-aluksella Hangosta Paldiskiin ja
tutustu kesäiseen Viroon.

•
•
•

matkailuvaunun merimatka maksuton
matkailuauton merimatkasta 50 % alennus
hyteistä 5 % alennus

Hanko-Paldiski -reitti on toimiva vaihtoehto Suomesta Viroon matkustamiseen. Viikoittain on 9 lähtöä molempiin
suuntiin ja laivamatka kestää 3,5 tuntia.
Paldiskin Põhjasadam eli pohjoinen satama on 55 km päässä Tallinnasta. Kun laiva on saapunut satamaan, voit
suunnata Tallinnaan tai lähteä tutustumaan kesäisen Viron maaseutuun ja maisemiin. Autoreitit satamasta lähtevät
moneen suuntaan.
Lue lisää uudesta jäsenedusta karavaanarit.fi -sivustolta.
Eduskunta hyväksyi uuden tieliikennelain
Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi hyväksyttiin eduskunnassa 26. kesäkuuta.
Laki astunee voimaan vuoden 2019 aikana tasavallan presidentin vahvistettua lain. Karavaanareiden kannalta suurin
muutos koskee alle 3 500 kg painavien matkailuautojen nopeusrajoituksia. Lue lisää =>
Leirintämatkailu Suomessa tuo tuloja ja työpaikkoja
Tutustu useassa lehdessä julkaistuun SF-Caravan ry:n toiminnanjohtaja Timo Piilosen ja Suomen
Leirintäalueyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Saukkosen kantaa ottavaan mielipidekirjoitukseen. Kainuun Sanomien

verkkosivuilla kirjoitus on luettavissa ilman maksullista nettilehden tilausta.
Jäsenhankkijat palkitaan lahjakortilla
Pidätkö SF-Caravanin jäsenyyttä hyvänä ja hyödyllisenä? Vinkkaa jäsenyydestä ja sen mukana tulevista eduista,
mainiosta Caravan-lehdestä ja –leirintäoppaasta kaverillesikin.
Uuden jäsenen hankkinut SF-Caravanin jäsen saa kustakin uudesta jäsenestä 8 euron arvoisen lahjakortin.
Jäsenhankintalahjakortit postitetaan puolivuosittain.
Jäsenhankkija rekisteröidään silloin, kun jäsennumero on ilmoitettu liittymislomakkeessa.
Lue lisää jäsenhankinnasta =>

Yhteistyössä
Uusia jäsenetuliikkeitä:
Mattoliike Kowec tekee erikoismuotoisia mattosarjoja matkailuajoneuvoihin. Liike tekee matot mittojen mukaan ja
reunustaa ne asiakkaan toiveiden mukaan. Toimitus kotiin saakka.
SF-Caravanin jäsenille 30 % alennusta varastomalliston matoista. Lisätietoja soittamalla tai sähköpostitse.
Mattoliike Kowec, Lehtisaarentie 1, 00340 Helsinki, puh. 040 7000 256, posti@kowec.fi, www.kowec.fi.

Watski.fi on Pohjoismaiden suurin veneily-, vesiurheilu- ja leirintävarusteiden jälleenmyyjä.
Watski tarjoaa SF-Caravanin jäsenille 15 % alennuksen ostoksista verkkokaupassa,
osoitteessa https://www.watski.fi/. Alennusta ei voi yhdistää kampanjahintaisiin tuotteisiin ja se aktivoidaan
kirjoittamalla kassalla alennuskoodi CARAVAN.
Tilaa Watskin uutiskirje ja seuraa yritystä Facebookissa niin saat ensimmäisenä viimeisimmät tarjoukset.
Kaikki SF-Caravanin jäsenetuliikkeet löydät täältä =>

