SF-Caravan ry:n uutiskirje 12. helmikuuta 2019

Lausunto ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
SF-Caravan ry antoi Liikenne- ja viestintäministeriölle kantaaottavan lausunnon O2-luokan perävaunujen määräaikaiskatsastusvelvollisuudesta
vapauttamisesta. Lausunto on luettavissa karavaanarit.fi -sivustolla.

Leirintämatkailun kehittämispäivät 9.-10.3.2019 Jyväskylässä
Kurssi on tarkoitettu SF-Caravan ry:n jäsenyhdistysten puheenjohtajille, leirintäaluevastaaville, aluetoimikuntien vetäjille, leirintäyrittäjille ja
kaikille leirintämatkailun kehittämisestä kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen torstaihin 14.2. mennessä.

Muista ennen hiihtolomamatkaa
Hiihtolomakausi lähenee ja monella karavaanarilla on reissusuunnitelmat käynnissä.
Ennen matkalle lähtöä on hyvä tarkistaa, että kuljettajan lisäksi myös auto on valmis matkantekoon. Lue yhteistyökumppanimme If
Vahinkovakuutuksen sivuilta vinkit onnistuneeseen matkantekoon. Samalla kannattaa varmistaa, että olet hyödyntänyt autosi vakuutuksiin SFCaravanin sinulle neuvotteleman If Etuohjelma -edun. Voit saada vakuutuksistasi jopa 16 % alennuksen. Etuusi voit tutustua tarkemmin
osoitteessa if.fi/karavaanarit.

Jäsenetualueet Kroatian saaristossa

Cresin ja Losinjin saarilla Kroatiassa sijaitsevat jäsenetualueet Cikat, Slatina, Baldarin ja Bijar tarjoavat leirintäelämyksiä kauniissa maisemissa
kirkkaansinisen meren äärellä. SF-Caravanin jäsenet saavat 20 % -alennuksen henkilömaksusta ja matkailuajoneuvo- tai telttapaikasta 14.4.14.7.2019 ja 21.8.2019 alkaen. Jäsenetu ei ole voimassa korkeimpana sesonkina eikä talven low price –hinnoittelun aikaan.
Tutustu jäsenetualueisiin Cikat, Slatina, Baldarin ja Bijar täällä.

Tarkemmat tiedot SF-Caravanin jäsenille tarjotusta edusta löydät karavaanarit.fi –sivustolta.

Stena Linen kaikki reitit - 10 %
SF-Caravanin jäsenille 10 % alennus Stena Linen laivamatkoista. Alennus koskee kaikkia lähtöjä kaikilla Stena Linen reiteillä Ruotsista,
Tanskasta, Latviasta, Puolasta, Saksasta ja Hollannista. Tutustu Stena Linen reittikarttaan ja lue jäsenedusta lisää

Lisämetrien varaukset nyt Eckerö Linen verkkokaupassa
Karavaanareita ilahduttava uutinen Eckerö Linelta: Verkkopalvelu on uudistunut lisämetrien varausmahdollisuudella. Eckerö Linen verkkokaupassa
voi nyt varata paikan jopa 16 metriä pitkälle ajoneuvoyhdistelmälle.
SF-Caravanin jäsenet saavat 10 – 50 % alennuksen m/s Finlandian päivän henkilö- ja ajoneuvolippujen sekä ajoneuvoyhdistelmien reitti- ja
risteilyhinnasta. Lue lisää

Jäsenet yöpyvät 15 % edullisemmin Hestia-hotelleissa Baltiassa
SF-Caravanin jäsenille myönnetään 15 % alennus päivän huonehinnasta Hestia Hotel Gropin hotelleissa Tallinnassa, Laulasmaalla ja Riiassa.
Hestia-hotelleista löytyy kohteita erinomaisella sijainnilla kaupunkilomaa varten, liikematkustajille, ryhmille sekä rauhaisa hotelli vaativaan makuun
maaseudun rauhaa arvostaville. Lue lisää uudesta jäsenedusta

