Yöpyessäsi näillä Järvi-Suomen
SFC-leirintäalueilla yhteensä 5 yötä
saat 6. yöpymisvuorokauden ilmaiseksi!

Kierrä yhteensä 6 aluetta, täytä kääntöpuolella oleva lomake ja osallistu 500 euron
palkinnon arvontaan marraskuussa 2019!

Kattivankkuri, Sotkamo

Toimi näin:
Kerää 5 leimaa tämän esitteen kääntöpuolelle.
5 leiman keräämiseksi on yövyttävä vähintään
kolmella eri alueella. Varmistathan, että saat
joka alueelta leiman/kuittauksen!
1 leima/yöpyminen (maksettu tai vapaa).
Etua ei voi käyttää treffiviikonloppuna.

Veikontie 12
88610 Vuokatti
puh. 040 839 1707
www.kattivankkuri.fi

Kattivankkuri sijaitsee Vuokatinrinteiden välittömässä
läheisyydessä. Alueen pinta-ala on noin 5 hehtaaria ja
se on pääosin nurmetettu. Vaunu/autopaikkoja on alueella
165 kpl ja ne kaikki on varustettu lämpösähköllä.

Voimassa 1.6.–30.8.2019.

Alatalo, Kuopio

Jänneniementie 264
70940 Jännevirta
puh. 050 309 8012
www.sfc-kuopionseutu.net
Alatalo on Kuopion yhdistyksen omistama ja ylläpitämä
karavaanialue Jännevirralla. Alue sijaitsee luonnonkauniilla
paikalla Juurusveden rannalla, vanhan maalaistalon
ympärillä. Kaikki caravanpaikat sijaitsevat tasaisella
3,5 ha nurmialueella. Alue on valittu jäsenäänestyksen
perusteella vuoden 2007 SFC-alueeksi!

Hiilimutka, Vieremä
Nissiläntie 135
74230 Salahmi
puh. 0400 496 950
www.sfc-ylasavo.fi

SF-Caravan Ylä-Savo ry:n caravanalue sijaitsee Vieremän
Salahmilla, Salahmi-järven rannalla. Alue on pinta-alaltaan
noin 3 ha. Alueella on sähköistettyjä vaunupaikkoja
noin 100–150 kpl, joista suurin osa nurmella ja uuden
määräyksen mukaisia.

Jokiranta, Joroinen
Tuohilahdentie 104
79600 Joroinen
puh. 050 376 7171
www.sfcjokiranta.net

SFC Jokiranta sijaitsee Joroisissa, luonnonkauniilla 4,3 ha
kuivalla mäntykankaalla järvimäisen joen rannalla. Alueella
on lapsiystävällinen, matala uimaranta. Sähköistettyjä
matkailuajoneuvopaikkoja alueella on 80 kpl. Alueen
ympäristössä on erittäin hyvät kalastus-, sienestys- ja
marjastusmahdollisuudet.

Hietasaari, Uurainen
Hietasaarentie 128
41240 Kyynämöinen
puh. 0400 259 899
www.kskaravaanarit.fi

Luonnonkaunis Hietasaari tarjoaa loistavat mahdollisuudet
varsinkin lapsiperheille rauhallisen ja luonnonläheisen loman
viettoon. Alueen ympäristön lenkkipolut, useita lampia
kierrellen, antavat mahdollisuuden luonnonrauhasta
nauttimiseen. Hietasaari on vuoden 2011 Caravan-alue.

Lintulahti, Äänekoski
Lintulantie 5
44440 Räihä
puh. 040 748 5377
www.kskaravaanarit.fi

Lintulahti on 5,5 ha alue järvenrannalla aivan valtatie E-75
tuntumassa. Nykyaikainen ja tasokas alue on nurmi-, soraja kangasmaastoa ja sinne on helppo poiketa saunomaan,
levähtämään ja viihtymään mukavien karavaanariystävien
parissa. Myös monet treffitapahtumat ovat suosittuja!

Hietajärvi, Kiihtelysvaara
Kiihtelystie 201 A
82140 Kiihtelysvaara
puh. (013) 791 850
www.sfc-hietajarvi.fi

Hietajärven caravanalue sijaitsee Joensuun Kiihtelysvaarassa, luonnonkauniilla paikalla kirkasvetisen Hietajärven
rannalla. Alueen maasto on kangasmetsää ja ympäristöstä
löytyy loistavia ulkoilureittejä sekä marjastus- ja sienestyspaikkoja. Omat saunat miehille ja naisille 18–22 joka päivä.
Kesälauantaisin myös savusauna.

Kerää alla olevaan taulukkoon leimoja etusivulla esitellyiltä alueilta.
Yksi leima/yöpyminen (maksettu tai vapaa).
Kun olet kerännyt viisi leimaa yhteensä kolmelta alueelta,
saat vapaan yöpymisen jollakin näistä seitsemästä alueesta.
Kampanja on voimassa 1.6.–30.8.2019.

Täytä tiedot saadessasi lomakkeen:

Kun olet kerännyt leimat yhteensä kuudelta alueelta,
voit osallistua tällä lomakkeella 500 euron arvontaan.
Täytä yhteystietosi ja jätä arvontaan osallistuva lomake
sille alueelle, jolla kuuden alueen käynnit tulevat täyteen.
Arvontaan osallistuva lomake on henkilökohtainen.
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