
SLV:n JÄSENETUYRITYKSET/ JÄSENYYDET
(Alennukset saa jäsenmaksulaskua ja/tai jäsennumeroa näyttämällä)

Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry

Boreal Wildlife Centre
Alennukset suurpetokuvauspalveluista 
• Kaikki kuvaus- ja katselutuotteet -20 %
• Kaikki majoitus- ja ruokailupalvelut -10 %

Hannu Hautala luontokuvakeskus 
Hannun Jäljet -luontokuvakeskuksen sisäänpääsymak-
susta 50% alennus voimassa olevaa jäsenkorttia vastaan. 

Kuusamo-opisto /Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto 
Suomen Luonnonkuvaajien jäsenille 10 %:n alennus 
ope-tuksesta Kuusamossa järjestettävillä 
valokuvauskursseilla. (Ei majoituksesta, ruokailusta ja 
muista palveluista). 

Martinselkosen Eräkeskus
Huhti-Toukokuun 2022 tarjous: Yö valokuvauskojussa 
120 €/hlö (norm. 190-230 €). Ei-jäsenille 140 €/hlö. 

Kolmen yön karhujen valokuvauspaketti vain 550 €/hlö 
(ovh. 720 €/920 €). Paketti sisältää: 3 yötä 
valokuvauskojussa, majoituksen ja ruokailut. Voit viettää 
jokaisen yön eri kojussa: suolla, metsässä tai lammella. 
Mahdollista olla yksin kojussa. Tarjous on voimassa  
2022. Tarjoushinta voimassa vain Suomen 
Luonnonvalokuvaajien jäsenkortilla. Varaa paikkasi: 
sales@martinselkonen.fi, p. 08 736 160, 
martinselkonen.fi. 
Alennukset suurpetokuvauspalveluista, majoituksesta 
sekä ruokailusta. Kaikki kuvaus ja katselutuotteet - 20 % 
(voimassa kesäkuusta eteenpäin) normaalihinnoista.

Bear Centre (Wild Brown Bear)
Kolmen yön karhujen valokuvauspaketti nyt vain 490 €/
henkilö (norm. 627 €). Paketti sisältää: 3 yötä 
valokuvauskojussa, majoituksen, päivällisen ja 
aamiaisen. Voit viettää jokaisen yön haluamassasi 
kojussa. Mahdollista olla myös yksin kojussa. Kojukartta 
bearcentre.fi/fi/kuvauskojut-info/. Varaa paikkasi: 
ari.saaski@wbb.fi, puh. 040 546 9008.

Erä-Eero (Lieksa)
Kolme vuorokautta kuvaten tai katsellen. Voimassa 
2022. Hinta: 540.00 €, sis. lepopaikan, aamupalan, 
peseytymismahdollisuuden, päivällisen, lintukuvaus 
mahdollisuus. Normaali hinta 3vrk 675-795 €.

• 10 % alennus majoituksesta kaikissa Suomen
Hostellijärjestön hostelleissa. Tarjolla on noin 50
edullista ja ainutlaatuista majoituskohdetta ympäri
Suomea.

• Kotimaan hostellikortti maksutta.
• Alennus kansainvälisestä hostellikortista 5 eur/hlö.

Kansainvälinen hostellikortti on kätevä ulkomaan
matkaajille, sillä se oikeuttaa vähintään 10 % ma-
joitusalennukseen Suomen hostellien lisäksi noin
3 500 Hostelling Inernational (HI) hostellissa
ympäri maailman.

• Sekä kotimaan että kansainvälisellä hostellikortilla
saa useita matkailullisia etuja ja alennuksia
kotimaassa. Kansainvälisellä hostellikortilla
käytettävissä on myös muita etuja ulkomailla.

• Täältä voit tarkistaa voimassaolevat jäsenedut:
https://www.hostellit.fi/jasenet/

Finnfoto ry - Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto. 
Jäsenyytemme kautta olet oikeutettu hakemaan kopios-
to-apurahoja jätettyäsi Kopiosto-valtakirjan. Suositte-
lemme jättämään kopiosto-valtakirjan joka tapauksessa, 
koska se vahvistaa asemaamme neuvotteluissa. 
Lisätietoja	www.finnfoto.fi.

Taiga Spirit, Lentiira (Karhun ja ahman kuvaus)

Tervetuloa kuvauskojuun hienoon koivumetsään!Ahma 
ja karhu käyvät säännöllisesti kuvauspaikalla, 
satunnaisesti myös merikotka ja susi.

Normaali hinta: 130 €/hlö/yö
SLV-jäsenille 110€/hlö/yö
Hinta sisältää tervetulokahvit, oppaan infon, eväät, 
makuupussin ja pieni lämmitys käyttö. Kuvauspaketti , 
Huhti-lokakuu 2021: 355 €/hlö. Hinta sisältää: 3 vrk 
majoitus, josta 2 yötä kuvauskojussa, ruokailut

varaus: info@taigaspirit.com, puh 0407468243 , 
www.taigaspirit.com/fi

Suomen Hostellijärjestö:

Bear Centre (Wild Brown Bear)
Karhun kuvauskoju 112 €/ yö /henkilö (norm. 149 €) 
Karhun katselu, iltaretki 79 €/ henkilö (norm. 99 €)
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