SF-Caravan ry:n uutiskirje 14. kesäkuuta 2019

Eckerö Linelle uusi alus
Kesäkuussa matkansa aloittava Eckerö Linen uusi alus Finbo Cargo tulee
liikennöimään Helsingin Vuosaaren ja Tallinnan Muugan välillä. Uusi reitti takaa
rahdille ja auton kanssa matkustaville nopean, edullisen ja sujuvan liikennöinnin Viron
ja Suomen välillä alle kolmessa tunnissa.

Finbo Cargo liikennöi HEL -TAL ma – pe klo 11.00 – 13.45 ja ma – pe + su klo 19.15 –
22.00
TAL – HEL ma – pe + su klo 15.15 – 18.00 ja ma – to + su klo 23.30 – 07.00.

Maksuton matkaparkki Hämeenlinnan keskustassa
Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa matkailuautoilijoille ja -vaunuilijoille maksuttoman
matkaparkin Hämeensaaressa, kaupungin keskustassa.
Hämeensaarenkujalla sijaitseva maksuton matkaparkki on avoinna 17.6.-31.7.2019.
Alue on vartioimaton ja tarkoitettu lyhytaikaiseen, maksimissaan 48 tunnin oleskeluun.
WC ja suihku on käytettävissä arkisin kello 8-17 (ei juhannuksena) uimahallin
liikuntasalin yhteydessä.
Tietoa Hämeenlinnan kaupungin palveluista ja tapahtumista: www.visithameenlinna.fi
Lue lisää matkaparkista =>

Kantolan tapahtumapuisto täyttyy tänä kesänä Metallica WorldWired Tour 2019 kiertueen saapuessa Hämeenlinnaan 16. heinäkuuta. Kuva: Hannu Vallas / Lentokuva
Vallas Oy

Metallicaa fanittaville Kantola Event Camping - pop-up leirintäalue 16.17.7.
Kantola Event Camping on Hämeenlinnassa, Kantolan Tapahtumapuiston vieressä
sijaitseva teltta- ja caravan-leirintäalue, joka on pääsääntöisesti tarkoitettu Metallican
konserttiin saapuville matkailijoille. Alueella on n. 200 matkailuajoneuvopaikkaa ja n. 30
telttapaikkaa. Paikat ovat sähköttömiä. Pop-up -leirintäalueen pyörittämisestä
vastaa Hämeenlinnan keskiaikatapahtumat Oy.
Leirintäalueelle on järjestetty vessoja, peseytymismahdollisuus ja jätehuolto sekä yöhön
saakka palveleva kahvio. Leirintäalueen vieressä, Sotkanrannan satamassa sijaitsee
sauna, uimapaikka ja ravintola. Osta paikkasi täältä =>
Lisätietoa konserttipaikasta, Kantolan tapahtumapuistosta: www.kantolaan.fi

Uusia etuja yhteistyökumppaneiltamme
Silmälasitukku myöntää SF-Caravanin jäsenille hintatakuun verrattaessa muiden
optikkoliikkeiden tarjoushintoihin

Hinnat sisältävät aina minkä tahansa kehyksen yli 1 000 kehyksen valikoimasta,
linssit, kova ja heijastamaton sekä pysyvä likaa hylkivä pinta. Ainoana Suomessa.
Lue lisää =>

Euromasterin kesätarjous karavaanareille

Voimassa olevaa jäsenkorttia näyttämällä vetokoukut asennettuna henkilö- ja
pakettiautoihin 50 euron alennuksella.
• kiinteä koukku 549 € (norm. 599 €)
• irrotettava malli 649 € (norm. 699 €)
• irrotettava vertikaalinen malli 749 € (norm 799 €)
Tarjous on voimassa 31.8.2019 asti. Katso lisää ja tarkista palvelun
saatavuusEuromasterin verkkosivuilta.
Vetokoukkuasennukset matkailuautoon saatavilla Mikkelin ja Vantaan
Vehkalanpalvelupisteistä.
Katso Euromasterin rengasedut =>

