SunrayTravels
SunrayTravels järjestää vapaa-ajan toimintaa Suomessa ja tarjoaa erilaisia matkailupalveluja, kuten
mökkivuokraus, kalastus, kuljetuspalvelut, venevuokraus ja erilaiset retket.
Sivusto sunraytravels.fi on mökkien, kalastusoppaiden, oppaiden ja matkailuyrityksen omistajien yhteinen
Internet-resurssi, joka järjestää vapaa-ajan toimintaa ja ohjelma-palveluja Suomessa. Yrityksemme sijaitsee
Suomessa, työskentelemme suoraan ilman välikäsiä. Olemme olleet 4 vuotta markkinoilla, meillä on useita
satoja tyytyväisiä asiakkaita, laaja valikoima palveluja ja kätevä varausjärjestelmä, joilla säästät aikaa ja rahaa.

Mökkien vuokraus
Suomessa
Miedän kauttamme voit vuokrata mökit ympäri Suomea edullisesti koko perheelle tai yritykselle esimerkiksi
virkistys- ja kalastusretkiä varten. Kerromme mieluusti lisätietoja mökeistä ja alueista, joilla ne sijaitsevat.

Kalastus Suomessa
Suomessa on 187 888 järveä ja 1 100 km meren rannikkoa. Ja ne ovat kaikki avoimia kalastukseen.
Yrityksemme järjestämät kalastusretket sisältävät kaiken mitä tarvitset milloin tahansa vuoden aikana.
Kalastus voi järjestää itsenäisesti tai kalastusoppaan johdolla, soutuveneessä tai moottoriveneessä, ongella tai
virvelin kanssa. Valitse paikka, jossa haluat rentoutua ja kalastaa, saalis on taattu!

Kuljetuspalvelut
Suomessa
Kuljetuspalvelu Suomessa on kätevä tapa matkustaa saapumispaikasta määränpäähän 8 hengen mukavalla
pikkubussilla kokeneen kuljettajan kyydissä. Kuljetuspalvelu sisältää: tilauksen, saapuminen paikalle
(lentoasemalle, rautatie- ja linja-autoasemalle yms.), apu tavaroiden kanssa, kuljetus määräpaikalle nopealla
reitillä mukavissa olosuhteissa, avustaminen, kun saavumme majoituspaikalle (kuljettajamme puhuu venäjää ja
suomea).
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+358458844777 (Slava) +358456241118 (Lena) Skype-tunnus: sunraytravels info@sunraytravels.fi

PALVELUT

Kuljetuspalvelut Suomessa
SunrayTravels
Suomen kuljetuspalvelut sisältävät: kuljetuksen tilaus tarpeittenne mukaan, haku saapumispaikasta
(lentokentältä, rautatie- tai linja-autoasemalta tai satamasta), matkatavaroiden lastaus autoon, kuljetus
määräpaikkaan lyhyintä reittiä pitkin mukavissa olosuhteissa.

Miten päästä vuokramökille tai hotelliin Suomessa
Jos teillä on jo varattu lomapaikka Suomessa, muttette tiedä miten sinne pääsee lentokentältä, asemalta tai
satamasta – olemme teitä varten!
Kirjoittakaa meille info@sunraytravels.fi tai soittakaa +358 45 8844 777 (Vjacheslav) ja kertokaa:
Saapumis- ja lähtöpäivä
Matkustajamäärä
Mistä ja minne te haluatte matkustaa
Suomen kuljetuspalvelut sisältävät: kuljetuksen tilaus tarpeittenne mukaan, haku saapumispaikasta
(lentokentältä, rautatie- tai linja-autoasemalta tai satamasta), matkatavaroiden lastaus autoon, kuljetus
määräpaikkaan lyhyintä reittiä pitkin mukavissa olosuhteissa.
Vain meiltä:
- Etelä-Suomen kuljetuspalveluiden edullisimmat hinnat
- kuljetuspalvelun...

Kalastus Suomessa
SunrayTravels
Järjestämme kalastusretkiä suomea ja venäjää puhuvien ammattilaisten opastuksella Kouvolan, Lahden,
Haminan ja Mikkelin seuduilla merellä, järvillä, joilla tai koskilla. Järjestämme myös kalastuslupa-asiat.

Kalastus Suomessa
Nyt on aika saada teidän paras saalis!
Me tiedämme, mistä te unelmoitte. Olemme valmiina auttamaan siten, että teidän painava ja vavahteleva
unelmanne tulisi ensin todeksi, ja sitten myös muistoksi. Elämän parhaimmaksi sellaiseksi.
Toisin sanoen - tavataan Suomessa. Lähdemme todelliselle suomalaiselle kalastusretkelle.
Lähettäkää tilaukset osoitteeseen info@sunraytravels.fi, räätälöimme parhaan teille sopivan
vaihtoehdon!
Kalastus…
merellä, järvellä tai joella
kalastamme lohta, meritaimenta ja nieriää, haukea ja kuhaa, harjusta ja kirjolohta
päivä- tai yöretki
amatööri- tai ammattilaiskalastus, soutuveneestä tai hyvin varustetusta...

