Uutiskirje 25. heinäkuuta 2018
Outokummun Vanhaan kaivokseen viilentymään jäsenhinnalla
Outokummun Vanha Kaivos on perhematkailukohde keskellä Itä-Suomea. Outokummun historiallinen kaivosmiljöö
tarjoaa kävijöilleen mm. lasten teemapuiston, Suomen suurimman hiekkalaatikon, kaivosmuseon ja kaivostornin.
Vanha Kaivos tarjoaa SF-Caravanin jäsenille viilentävää loppukesän tarjousta oheisilla kupongeilla.
Kaivostunneleiden 8 asteen lämpötila tuo mukavaa viileää tunnelmaa kesän helteiden rinnalle.
Lue lisää kohteesta www.vanhakaivos.com.
Tulosta liitteenä olevat kupongit matkaan mukaan!

Jäsenetuliikkeitä ympäri Suomea
SF-Caravanin jäsenet saavat alennusta myös useista paikallisista liikkeistä ympäri Suomea. Jäsenedun saa
esittämällä voimassaolevan jäsenkortin liikkeen kassalla. Jäsenetuliikkeet löydät kunnittain
osoitteesta www.karavaanarit.fi/jasenyys/jasenedut/jasenetuliikkeet.
Hyödynnä kesäteatterialennukset
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. Maks. 2 lippua per jäsen. Kaksi puuta – romanttinen musiikkikomedia Juha Tapion hiteillä 30.6.11.8.2018.
Tampereen komediateatterin toimisto, Lapintie 3 a, 33100 Tampere, puh. 0207
288 388, komedia@komediateatteri.fi, www.komediateatteri.fi. Tampereen Komediateatteri tarjoaa SF-Caravan ry:n
jäsenille 2 euron alennuksen teatterilipusta. Alennus on saatavilla ainoastaan esityspäivänä, Tampereen
Komediateatterin toimistosta jäsenkorttia esittämällä. Maksimissaan neljä lippua per jäsenkortti. Toimisto avoinna
arkisin klo 10-17, esityspäivinä auki esityksen alkuun asti. Esityslauantaisin ja -sunnuntaisin klo 12 - esitysten
alkuun asti, ei koske yksityistilaisuuksia. Kesällä esityslauantaisin ja -sunnuntaisin klo 12-19, ei koske
yksityistilaisuuksia.
Uusi Iloinen Teatteri tarjoaa SF-Caravan jäsenille kesäteatteriliput hintaan 35 euroa (normaalihinta 39
euroa) romanttiseen musiikkikomediaan Kaunis Veera. Kaunis Veera esitetään Lappeenrannan Linnoituksen
kesäteatterissa 26.6.-4.8.2018 (Kristiinankatu 2 b, 53900 Lappeenranta, www.lappeenrannankesateatteri.fi). Liput
varattavissa ennakkoon liput@uit.fi tai 09 756 8070 (arkisin klo 10-16). Mainitse varatessasi olevasi SF-Caravanin
jäsen. Ennakkoon varatut liput ovat lunastettavissa Lappeenrannan kesäteatterin lippuluukulta 26.6.-4.8.2018
välisenä aikana alennettuun hintaan (jäsenkortti esitettävä). Voit myös ostaa tai lunastaa lippusi näytöspäivänä
tuntia ennen esitystä.
Ennakkoon varattuihin lippuihin lähetetään varausvahvistus ja varausehdot sähköpostitse. Näytelmän lisätiedot.
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