نام آژانس

ردیف

سایت

شماره تماس

آدرس

.

1

شکوه دنیای پرواز

66910186

www.shdparvaz.com

تهران .میدان توحید .خ ستارخان .نرسیده به باقر خان .نبش کوچه آفرند .پالک  .75کدپستی14416-13641 :

2

گروه تورهای نوبل

88173900

www.nobeltours.com

تهران .خ خرمشهر .خ عشقیار .کوچه سوم .پالک  .30طبقه .5

3

ستاره پرواز آسیا

26230423

www.asiaflystar.com

تهران .خ آفریقا .باالتر از بلوار صبا .خ عاطفی شرقی .سختمان اداری آسیا .طبقه اول.

4

سرزمین چهار فصل

www.4season.com

تهران .ابتدای کردستان شمالی .نبش بن بست یکم .ساختمان ایرانیا .پالک  .3واحد  .7کدپستی19919-33838 :

5

عصر گردشگری نوین 88657940

www.asregardeshgari.com

تهران .بلوار میرداماد غربی .بین خ ولیعصر و افریقا .پالک  .313ط دوم .واحد  .3کدپستی19696-33951 :

6

سامیت پرواز طبیعت

88288708

www.summit.ir

7

امیدان پرواز

44002020

www.omidanparvaz.com

8

شباویز پرواز آریا

88610830

www.shabaviz.net

9

آبی بال مهر

88738883

www.abibaltour.com

تهران .خ سهروردی شمالی .نبش خ خرمشهر .ساختمان  .566ط  .2واحد .5

10

الچین سیر

88436500

www.lachinseir.com

تهران .خ مطهری .بعد از سهروردی .پ  .38طبقه اول .کدپستی15668-45511 :

11

ماه بال پرواز

26421050

12

هما الیت آیریا

22141050

13

کیوان پرواز

88042700

www.keyvanparvaz.com

14

اوتانا سیر

88610002

www.otanaseir.com

15

سام الیت آیریا

88607088

www.samelite.ir

16

موج آبی آرام

5138444044

17

رها سیر

44082883

www.raha_seir.ir

18

رادمان سفر پارسیان

88444434

www.rademantour.com

19

میتراگشت

88532532

www.mitragasht.com

20

خاور باستان سپهر

22226075-6

88644696-8

www.mahbal.com
ندارد

تهران .شهرآرا .خ آرش مهر .نبش خ  .30مجتمع بزرگ شهرآرا .ط .2واحد .9
تهران .فلکه دوم صادقیه .مرکز خرید سامان .طبقه همکف .واحد  .4کدپستی14816-44311 :
تهران .خ مالصدرا .خ شیراز شمالی .نبش صائب تبریزی .پالک  .180طبقه اول.

تهران .بلوار میرداماد .روبروی مسجد الغدیر .پالک  .188ط اول.
تهران .سعادت آباد .میدان شهرداری .برج سرو .طبقه دوم .واحد .5

www.mojeabi24.ir

www.khavarbastantt.com

تهران .خ مالصدرا .نبش خ شیخ بهایی شمالی .ساختمان صدرا .پالک  .61ط همکف شمالی.
تهران .میدان شیخ بهایی .پالک .39
تهران  -خیابان مالصدرا  -خیابان شیراز شمالی  -کوچه حكیم اعظم -مجتمع پارک پرنس  -بلوک  - Aواحد اداری 103
مشهد .بلوار احمدآبادو بین خ امام رضا  1و  .3پالک .32
تهران ،فلکه دوم صادقیه  ،ابتدای بلوار آیت اله کاشانی  ،خیابان سازمان آب غربی ،گلستان یکم  ،پالک  ، 23طبقه  ، 2واحد .7
تهران .خ مطهری .نرسیده به خ شریعتی .شماره  .23طبقه  .2واحد .9
تهران .خ خرمشهر .نبش چهارراه عشقیارو پالک  .103واحد .11
تهران .میرداماد .میدان مادر .مجتمع تجاری مریم .ط  .2واحد .7

21

خاطره های شاد

88978007

www.khaterehhayshad.com

تهران .خ ولیعصر .نبش خ فاطمی .ساختمان شماره  .1ط  .3واحد .5

22

مقتدر سیر تابان

26409828

www.mstiran.com

تهران .بلوار میرداماد .خ حصاری .مجتمع تجاری راز .ط  .1واحد .6

23

ابرآسا پرواز

88974787

www.abrasa.ir

24

آیدین گشت آسیا

88839441

www.aydingasht.blogfa.com

27

سیلوانا سیر

83360

28

امیرکبیر سیر گیتی

88171710

29

صدف (البرز)

www.silvanaseir.com
www.amirkabirtravel.com
ندارد

تهران .میدان فاطمی .نبش خ چهلستون .ساختمان چهلستون .ط  .2واحد .201
تهران .خیابان مطهری -خ سلیمان خاطر  -پالک  -109ط.1
تهران .سعادت آباد .پائین تر از میدان کاج .نبش کوچه  .33پ  .2واحد .6
تهران .خ بهشتی .بعد از سرافراز .پالک  .380ط .1
تهران .کرج .میدان شاه عباسی .ابتدای بلوار امام زاده حسن  .پالک .611

30

کریاس هفت سپهر

88685852

www.irantourgate.com

تهران .سعادت آباد،عالمه جنوبی ،خ  42شرقی .ساختمان فرهنگ،ط،3واحد 31

31

میراث پرشیا

88247024

www.miraspersia.com

تهران .شهرآراء .خ آرش مهر .نبش خ  .32ط .1

32

ماوی گشت پویا

66466192

www.mavigasht.com

33

آرمان شید

88203964

34

برسام سیر آریا

44092948

35

صفار گشت لواسان

33070933

36

شهر فرنگ پارس

88693410

38

اندیشه پرواز نوین

65530950-1

39

رایزن نور پارس

22042752

41

الماس نشان

25712

تهران .میدان فلسطین .طالقانی غربی .روبروی کالنتری .پ .508
تهران .میرداماد .نبش جردن و مدرس .ساختمان  .283ط اول شرقی .

www.barsamseyr.com

تهران .خ اشرفی اصفهانی .پائین تر از مرزداران .کوچه گلستان  .14مجتمع تجاری نگین رضا.

ندارد
http://shahrfarang.com
andisheh_fly@yahoo.com
www.rayzantravel.com
www.Almasneshan.ir

تهران،شهرک غرب ،بلوار دریا ،تقاطع پاکنژاد ،جنب اتوکالسیک ،پالک  ،185طبقه همکف.
فاز یک اندیشه ،ارغوان هشتم ،نرسیده به میدان معلم.
خ افریقا ،باالتر از گلشهر ،بین بانک سپه و تجارت ،ساختمان  ،191ورودی دوم طبقه اول ،وتحد .104
سعادت آباد ،باالتر از میدان کاج ،نبش چهارم ،ساختمان امیرکبیر ،ط.2

42

ندای ارژنگ

88886830

www.nedayearzhang.ir

جردن ،نبش قبادیان غربی ،پالک  ،104ط اول.

43

تور اول

48001

http://www.toureavval.ir

صادقیه ،بلوار فردوس شرق ،بین مالکی و رامین ،روبروی پاساژ آبشار ،پالک .250

44

رها ماد گشت

22278330

ندارد

خ شریعتی ،پائین تر از میرداماد ،مقابل حسینیه ارشاد ،نبش کوچه هدیه ،پ  ،2ط  ،2واحد .2

45

افسانه سرای پارس

88470086

ندارد

خ شریعتی ،نرسیده به بهشتی ،روبروی سازمان قضایی ،پالک  ،696طبقه اول ،واحد .1

46

سیاره توریستی

88952323

ندارد

میدان فاطمی ،ساختمان فازمی ،طبقه همکف ،پ  .106ط هم کف

47

کوله پشتی سیر البرز

86030510

http://www.gairanian.com

48

گیتی آرا ایرانیان

88501845

ندارد

سهروردی شمالی ،میرزای زینالی غربی ،پالک  ،121ط دوم ،واحد .6

49

کوروش سیر هستی

88323488

ندارد

خ مطهری ،خ قائم مقام فراهانی ،بین خ  22و  ،24پ  ،140طبقه سوم.

51

سیمای ایران

66595682

ندارد

خ ستارخان ،نبش سه راه باقرخان ،پالک  ،179طبقه اول ،واحد .2

52

پارس پاالد

87708

http://www.parspalad.com

خیابان شهید بهشتی نرسیده به میدان تختی پالک  ۱۹۱طبقه اول

53

ایلیا گشت پارس

88604420

ندارد

خ سید جمال الدین اسد آبادی ،بین  46و  ،48شماره .364

54

کارماسفر نیلی

88464506

ندارد

بزرگراه رسالت شرق ،بعد از پل سیدخندان ،جنب نمایندگی سایپا ،پ  ،1310ط سوم ،واحد .5

55

میراث تیراژه

22684007

ندارد

کامرانیه جنوبی ،خیابان عباسی ،نبش کوچه پیشرو ،پالک  ،3ط.3

56

اسطوره راه ابریشم

88173123

ندارد

میدان پالیزی ،روبروی شهرداری منطقه  ،7طبقه اول ،واحد 32

57

آذرگشت آسمان

22881099

ندارد

خیابان شریعتی ،خیابان خواجه عبداله انصاری ،نبش کوچه هشتم ،پالک  ،22طبقه اول.

59

پارسا جهانگرد جهان

66903038

ندارد

میدان توحید ،ابتدای خیابان ستارخان ،نبش کوچه الدن ،پالک  ،28طبقه دوم.

60

آیسان پرواز پارس

88546454

ندارد

خیابان سهروردی شمالی ،نبش هویزه ،پالک  ،488طبقه اول ،واحد .3

61

تعطیالت رویایی

22243040

ندارد

بلوار قیطریه ،شماره  ،55طبقه اول ،واحد .5

62

میچکا

88860024

www.michkatravel.com

66358063

traveldidar.com

22856169
 64ستاره درخشان آسمان نیلگون

www.setarehtravel.com

 63ناوی سیر دیدار

خیابان مطهری ،روبروی خیابان میرعماد ،پالک  ،262طبقه اول شرقی.
تقاطع بهبودی ،خیابان آذربایجان ،روبروی بیمارستان شهریار ،پالک  ،1045ط اول ،واحد .1
پاسداران ،خیابان گل نبی ،خیابان ناطق نوری ،پالک  ،33طبقه اول ،واحد.2

65

دهپویه

81058

66

ملیکا سیر

88610008

www.melikaseir.com

مالصدرا ،خیابان شیراز شمالی ،پالک .181

67

ساتراپ سیر

22221422

www.satrapseir.com

بلوار میرداماد ،بین خیابان رازان شمالی و میدان مادر ،جنب بانک ملت ،پالک  ،91واحد .6

68

چکاوک

88537949

www.chakavaktravel.com

69

همای سرزمین پارس

88408042

www.homa_sp.com

بلوار کشاورز ،مابین خ نادری و خ وصال شیرازی ،پ  ،186ط اول

70

سپیده دم

66064440

sepidehdam.ir

میدان جمهوری ،جنب مترو نواب ،برج سهیل ،طبقه اول ،واحد .101

71

روژانو

88103034

www.rozhanotour.ir

72

زورق دریا

77516040

www.zoraghtour.com

73

مازند گشت رادکان

44402600

74

پرواز سفیدپوشان

86030952

www.10020.ir

75

کیش آوا گشت

88737007

www.kishava.com

76

پرواز ملل متحد

88538074

parvazmelalmotahed.ir

خیابان شریعتی ،باالتر از بهشتی ،ابتدای متحیری ،شماره  ،2واحد .2

77

گلبرگ سیر

77508585

www.golbargtravel.com

خیابان شریعتی ،باالتر از تقاطع طالقانی ،پالک .166

dehpooyeh.ir

ندارد

خیابان مطهری ،نرسیده به تقاطع سهروردی ،نبش کوچه سنندج ،پالک  ،10ط .2

خیابان سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی ،پالک  ،3ط همکف ،واحد .26

خیابان مطهری ،نبش میرزای شیرازی ،پالک  ،205طبقه اول ،واحد .2
خیابان افریقا ،ابتدای خیابان وحید دستگردی ،پالک  ،291برج پم ،طبقه  ،11واحد .2
پونک ،ابتدای میرزا بابائی ،جنب شهروند ،مجتمع تجاری قدیر ،پالک  ،26طبقه اول.
متروی بهشتی ،بعد از خیابان میرعماد ،پالک  ،294ط  ،4واحد .402
خیابان کابلی (دبستان) ،نبش گلچهره ،پالک  ،7ط اول.

78

خلیج طالئی فارس

88322020

www.khalijtravel.com

79

هما رشکان گشت

88706121

homagasht724.com

44080285

www.taisiz.com

 80تایسیز پرواز پارسیان

میدان هفت تیر ،ابتدای خیابان بهار شیراز ،پالک .14
خیابان ولیعصر ،نبش فتحی شقاقی ،پالک ،4برج بلوری ،طبقه دوم ،واحد .201
ابتدای عباس آباد ،چهارراه اندیشه ،نبش اندیشه پالک  ،91طبقه دوم ،واحد .8

81

سیحون سفر

66934436

ندارد

ضلع جنوبی میدان جمهوری ،انتهای بزرگراه نواب ،پالک 569

82

تماشاگشت

77403737

ندارد

خیابان دماوند ،سیمتری نیروی هوایی ،پالک .93

84

مسافران جهانگرد ما

http://www.ottour.co/fa/user/home.php
88415700

85

ستاره الهیه

22052011

86

پویا گشت مهر

88103480

www.pouyasafar.com

87

سلوک گشت

77230940

www.solook.ir

88

کامیاران سفر

88326057

www.kamyaransafar.com

89

طلوع گردشگران

88979770

www.tgiran.ir

90

ژیوار سفیر نوین

66433466

www.zhivartours.com

91

رسام گشت مهر

77526649

www.rasamgasht.com

92

نادیا گشت

88511911

www.nadiagasht.ir

93

کوله بار سفر

2268080

www.kooleh.com

94

آبینه سیر آبشار

88719819

www.abineseir.com

95

قهرمان سیر ایرانیان

26204060

www.ghahremanseir.com

96

عسل گشت پارسیان

8و66423067

97

شبیر

77555541

98

سفرپردازان عصر نوین 22750730

www.safarpardazan.com

99

قصر آسمان پرواز

88622010

www.ghasreaseman.ir

88611104

www.rosesefid.net

 101شاهین پرواز سماء

88507575

www.shahinparvaz.com

 102رهسپاران سیر نور

88385434

www.rahseparan.com

 103باختر گشت پیما

88479510

www.bakhtargasht.ir

 104ژوان شن سفید

43926

 100رز سفید جهان

ندارد

خیابان سهروردی شمالی ،بعد از خیابان مطهری ،پالک  ،289طبقه اول.
الهیه ،خیابان مریم شرقی ،خیابان شریفی منش ،شماره .8

www.asalgasht.com
ندارد

خیابان خالد اسالمبولی ،نبش کوچه فتم ،پالک  ،4واحد .10
میدان رسالت ،خیابان هنگام ،قبل از چهارراه فرجام ،پالک  ،53ساختمان شایان.
خیابان انقالب ،ابتدای شریعتی ،خیابان پیر جمالی ،پالک  ،6طبقه .2
بلوار کشاورز ،جنب هتل اسپیناس ،شماره  ،132ساختمان صدف ،طبقه دوم ،واحد .301
خیابان اسکندری شمالی ،نبش چهارراه غالمرضا توسی ،پالک  ،126طبقه دوم.
خیابان سهروردی ،خیابان حسام زاده شرقی ،پالک  ،28طبقه دوم ،واحد .7
خیابان سهروردی شمالی ،بعد از خیابان خرمشهر ،پالک  ،38طبقه همکف  ،واحد .2
میدان مادر ،خیابان شاه نظری ،پالک  ،41طبقه دوم شمالی ،واحد .3
خیابان ولیعصر ،روبروی پارک ساعی ،برج نگین ساعی ،ط  ،5واحد .507
میدان ونک ،خیابان خدامی ،پالک  ،34طبقه همکف.
خیابان آزادی ،نبش خیابان جمالزاده شمالی ،ساختمان جمالزاده ،طبقه سوم ،واحد .5
خیابان مطهری شرقی ،خیابان شهید اجاره دار ،پالک .431

www.jouantravel.com

 105پویان شهر

88103035

www.pooyanshahr.net

 106پلیکان پرواز

88171061

www.pelicanparvaz.com

میرداماد ،برج نادر ،پالک  ،216طبقه سوم ،واحد.6
خیابان شیراز شمالی ،نرسیده به میدان شیراز ،پالک  ،181طبقه همکف شمالی ،واحد .3
خیابان مالصدرا ،خیابان شیراز شمالی ،خیابان زاینده رود ،پالک  ،12واحد .1
خیابان شهید بهشتی نرسیده به سهروردی پالک 79
شهرک غرب ،بلوار دادمان ،مجتمع اداری تجاری خلیج فارس  ،2طبقه دوم.
خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به خیابان سهروردی ،نبش کوچه داریوش ،پالک  ،14طبقه .2
سیدخندان ،اول سهروردی شمالی ،پالک  ،829طبقه اول.
سیدخندان ،خیابان میرمطهری ،پالک .64
خیابان مطهری ،نرسیده به چهارراخ سهروردی ،پالک  ،79واحد .7

 107نداگستر کوثر

88036670

www.nedatourism.com

 108پر ایران

88825631

www.pariran.ir

ایرانشهر شمالی ،باالتر از طالقانی ،پالک  ،140واحد .4

 109پاتریس

88800286

www.patristravel.com

خیابان استاد نجات اللهی ،کوچه عالیی ،پالک  ،4واحد .5

 110جام جهان نمای آفاق

22114409

www.afaghtour.com

سعادت آباد ،میدان کاج  ،خیابان شهید علی اکبری ،ساختمان کسری ،پالک  ،3طبقه اول ،واحد .3

 111تهران گشت طالئی

86024608

www.tgt24.ir

خیابان شریعتی ،نرسیده به خیابان معلم ،جنب پمپ بنزین ،نبش کوچه کالته  ،ساختمان شماره .20

 112سفیران سیر آذر

26414149

www.safiranseir.com

 113سبالن سیر

88754060

www.sabalanseir.com

خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به خیابان سهروردی ،پالک  ،86طبقه اول ،واحد یک.

 114فهیم گشت پردیس

77940055

www.fahimgasht.com

ضلع شرقی میدان نبوت ،پالک  ،39طبقه اول.

 115بیژن گشت

88504301

 116سفر آفرین قرن

8887140

 117سفرنامه اسرار آمیز میالد88694090

ندارد

میدان ونک ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،میدان پیروزان ،نبش پل نیایش ،پالک .108

خیابان شریعتی ،باالتر از دوراهی یخچال ،شماره  ،1402مجتمع پاسین ،طبقه دوم ،واحد .16

خیابان شهید بهشتی ،بعد از تقاطع سهروردی ،پالک 158
www.safarafarin.com

ندارد

خیابان گاندی ،شماره  ،87طبقه دوم ،واحد .4
سعادت آباد ،خیابان عالمه جنوبی ،مجتمع طوس ،طبقه اول ،واحد .62

 118ملل توانا

88772976

 119همسفر پرواز آسیا

www.hamsafarparvazasia.com 44155350

www.melal.ir

میدان ونک ،خیابان ونک ،چهارراه کار و تجارت  ،پاساژ تک ،واحد .4
آریا شهر ،اتوبان ستاری شمال به جنوب ،بلوار فردوس غرب ،مابین خیابان ورزی و پروانه ،ساختمان کارون ،ط اول ،واحد .11

 120ارکیده پرواز قرن

26420852

www.orchideparvaz.ir

میرداماد ،نرسیده به میدان محسنی ،ابتدای خیابان حصاری ،پاساژ راز ،طبقه دوم ،واحد .10

 121نیالب گشت آسمان

88535296

www.gashtaseman.ir

شریعتی ،چهارراه قصر ،خیابان قدوسی ،پالک  ،156واحد .4

 122جبیر صحرا

88500902

www.jebirsahra.com

 123صنم پرواز

44499508

www.sanamparvaz.com

 124ایلیا پرواز قرن

88663699

www.iliyaparvaz.com

 125رویای پرواز آریا

88197701

www.rpa24.ir

خیابان گاندی جنوبی ،نبش کوچه دوم ،ساختمان پاریندخت ،پالک  ،6طبقه اول ،واحد .12

 126آویسا الهیه باستان

8910410

www.avisatour.com

خیابان ولیعصر ،ابتدای خیابان مطهری ،بعد از خیابان سربداران ،پالک  ،458طبقه دوم.

 127سفر روشن پارس

44157981

www.safarroshan.ir

آیت اله کاشانی ،روبروی شاهین جنوبی ،پالک  ،2ساختمان پاسارگاد ،باالی بانک آینده ،واحد 8

 128سرزمین پارس سفر

88890919

www.parstravelco.com

 129قدس گشت

88753060

www.ghodsgasht.ir

 130آندیا سیر

22053073

www.andiaseir.ir

 131اوریم سایا

88194282

www.oriyemsaya.ir

 132آریا ماهان کبیر

88003081

www.mahankabir.com

 133عرشیان ساالر

22704887

http://www.arshiansalar.com/

 134بنیامین پرواز

22794889

www.bnp24.com

 135رایکا پرواز

26401454

www.raikaparvaz.ir

 136گشتاگشت

88571660

 137صدر اصفهان

3134000

 138صبح شادی سپاهان

ندارد

سهروردی شمالی ،خیابان آپادانا ،خیابان نیلوفر ،کوچه هشتم ،پالک  ،7ساختمان برلیان ،واحد .6
میدان پونک ،مجتمع تجاری اداری بوستان ،ورودی  ،cطبقه سوم اداری واحد .768
خیابان ولیعصر ،خیابان میرداماد غربی ،پالک  ،331طبقه  ،3واحد .8

خیابان ولیعصر ،ضلع جنوبغربی ،ساختمان مینو ،پالک  ،1560طبقه دوم ،واحد .202
خیابان بهشتی ،ابتدای خیابان میرعماد ،پالک .18
بلوار افریقا ،خیابان ناهید شرقی ،پالک  ،26طبقه دوم ،واحد .6
بلوار افریقا ،خیابان شهید دستگردی ،ساختمان یاس ،پالک  ،284طبقه دوم ،واحد.5
اتوبان کردستان ،نبش خروجی  33جهان آرا ،پالک  ،23برج شهاب ،طبقه سوم ،واحد .5
تجریش ،ابتدای خیابان ولیعصر ،جنب بانک سپه ،پالک  ،1778واحد .12
خیابان پاسداران ،چهارراه دولت ،نبش جنوب غربی میدان حسن آباد ،مجتمع مهدی ،طبقه اول
بلوار میرداماد ،جنب مترو میرداماد ،مجتمع تجاری اداری رز ،طبقه  2اداری ،واحد .408
شهرک غرب ،بلوار دادمان ،خ شید درختی ،مجتمع خلیج فارس ،طبقه دوم  ،پالک .

 sadr24.irاصفهان ،خیابان نظر غربی ،روبروی بانک تجارت ،پالک 496
www.sadrtravel.com
ندارد

 139ژوبین گشت پارس

22040399

www.zhoobin.com

 140اریکه ملل آسمانی

44627081

www.arikehtravel.com

 141پویش سیر پارس آسمان  44211851-2ندارد

بلوار افریقا ،باالتر از بلوار اسفندیار ،بعد از خیابان عاطفی ،ساختمان دولتشاد ،پالک  ،133طبقه اول ،واحد .5
جنت آباد جنوبی ،نبش کوچه سوم ،پالک  ،29ساختمان  ،120واحد .4
ستارخان ،روبروی برق آلستوم ،پالک  ،836طبقه دوم ،واحد .6

 142شاهرخ گشت جهان

22122290

www.shahrokhgasht.com

سعادت آباد ،بین سرو و شهرداری ،جنب بانک پاسارگاد ،ساختمان سفیر ،پالک  ،48واحد .6

 143نیلوفرانه گشت آسمان

26421977

www.niloofaranehgasht.ir

بلوار میرداماد ،میدان مادر ،مرکز تجاری مادر ،طبقه سوم ،واحد .14

 144آسا گشت ایرانیان

22839496

www.asagasht.ir

 145آنیا گشت پارسه

88427773

aniagasht.ir

مطهری ،نرسیده به شریعتی ،پالک  ، 23طبقه  ، 1واحد 4

 146باران سفر قرن

86011618

www.baransafar.com

مطهری ،نرسیده به شریعتی ،پالک  ، 23طبقه  ، 1واحد 1

 147سمیرا سیر پارسیان

22223938

ندارد

کامرانیه ،برج کوه نور ،واحد  2اداری.

ضلع جنوبی میدان محسنی ،ساختمان شهرزاد ،طبقه دوم ،واحد .13

 148رویای دیرین

88109510

royatravel.ir

 149آوای تمدن آریایی

66366636

www.avatravel.ir

خیابان الله زار ،نبش کوچه مصباح کریمی ،مجتمع تجاری البرز  ،20طبقه اول ،پالک  237و .238

www.samtravel.ir

شهران ،فلکه دوم ،ابتدای خیابان پالیک ،ساختمان بانک آینده ،پالک  ،16طبقه دوم ،واحد .7

 150سرزمین آرزوهای ماد 44352300-3
 151صبا پرواز آریایی

66382330

www.rspa24.ir

خیابان ستارخان ،نرسیده به توحید ،بین کوثر  1و  ،2پالک  ،60طبقه دوم ،واحد.3

میدان جمهوری ،بزرگراه نواب ،برج گردون ،طبقه سوم ،واحد  305جنوبی.

 152سیاوش پرواز

بزرگراه رسالت ،نرسیده به خیابان کرمان ،پالک .852

26141644

www.siavashparvaz.com

 153ماد الیت رایا

26205515

http://www.maadelite.com

خیابان آفریقا ،خیابان عاطفی شرقی ،پاساژ آسیا ،طبقه دوم ،واحد .7

 154سفرهای علی بابا

24580000

www.alibaba.ir

قیطریه ،بلوار اندرزگو ،نبش کوچه بلوچ شمالی ،پالک  ،4طبقه اول.

 155آرن مهر پرواز

88401180

ندارد

 156راه ابریشم تخت جمشید 44975440

خیابان مطهری ،انتهای ترکمنستان ،نبش خیابان ملک ،پالک  ،2طبقه سوم ،واحد .304
www.abrisham.travel

 157سفیران گشت امروز

www.safiran24.ir

 158تخت جمشید جهان

88658865

www.takhtejamshid.com

 159جشنواره گشت جهان

88951898

www.jashnvarehtravel.com
aysasafar.com

 160آیسا سفر قرن

88794700

 161عطر هم هوایی سفر

77619751

ندارد
ندارد

فلکه دوم صادقیه ،ابتدای خیابان سازمان آب غربی ،نبش گلستان دوم ،ساختمان نور ،طبقه دوم ،واحد .13
خیابان مطهری ،نرسیده به مفتح ،پالک  ،240واحد  ،33طبقه همکف.
میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ،42طبقه دوم.
خیابان فاطمی ،بین خیابان کاج و میدان فاطمی ،پالک .97
خیابان گاندی ،نبش خیابان سوم ،پالک  ،7واحد.2
خیابان خواجه نصیر طوسی ،پالک  ،194طبقه .3
بلوار کشاورز تقاطع کارگر شماره 310

 162هانی بال

66439711

 163کارینا پرواز ایرانیان

88548824

www.karinaparvaz.com

 164عفیف گشت آریا

88978248

www.afifgasht.com

خیابان فاطمی ،روبروی وزارت کشور ،خیابان چهارم،کوچه کیوان ،پالک  ،9طبقه اول.

 165سپید گشت

88808118

www.sepidgasht.ir

استاد نجات الهی جنوبی ،روبروی دفتر هواپیمایی ،ساختمان  ،45طبق دوم ،پالک .5

 166عاشقان قائم نور

77188900

ندارد

 167گردشگری گلچین

86749

 168گالیور

22226235

ندارد

بلوار میرداماد ،روبروی برج آرین ،شماره  ،203واحد .3

 169بوراالن

22902286

ندارد

میرداماد ،خیابان حصاری ،مرکز تجاری راز ،پالک  ،37طبقه یک ،واحد .5

 170آرتین رایا

خیابان بهشتی ،بین سهروردی و میدان تختی ،پالک  ،179طبقه همکف

تهرانپارس ،خیابان فرجام ،نبش خیابان سراج ،پالک  ،295واحد7
www.golchingasht.com

بلوار افریقا ،باالتر از میرداماد ،خیابان یزدادن پناه ،پالک  ،40واحد .24

88961494

www.artinraya.com

میدان فاطمی ،ساختمان پرنیان ،پالک  ،53طبقه سوم.

 171ابرموج

66479747

www.abromoj.com

خیابان ولیعصر ،نبش طالقانی ،کوچه رحیم زاده ،پالک  ،17طبقه اول ،هتل جهان.

 172سیگما سیر

88527755

www.sigmaseir.com

 173لیو پرواز

88535357

www.livparvaz.ir

 174مهرآباد گشت کوپال

88833123

www.mehrabadgasht.com

 175آخشیگان

66747865

www.akhshigan.ir

 176ابرش پرواز آریایی

88147218

www.anrashparvaz.ir

 177اطلس جهان تارا

88486829

www.atlasjagantara.com

 178آرسیما گشت طالیی

88321892

www.88321892.ir

 179النا سیر پارس

86026808

www.esp24.ir

 180ایده آل پرواز آران

77621020

www.idealparvaz.com

 181ماهرخ گشت ماهان

22979440

www.mahrokhgasht.com

 182پرشین سیر ایرانیان

88750109

www.persianseir.com

 183اوج درنا

88894222

www.oujdorna.ir

 184قصر توچال آریا

88322535

www.gt24.ir

میدان فردوسی ،نبش ضلع شمال شرقی ،طبقه اول ،واحد جنوبی.

 185همیشه به گردش جهان 22316565

www.hbg24.com

خیابان سهروردی شمالی ،تقاطع هویزه ،پالک  ،583طبقه اول.

88912884

www.elahealmas.com

 186الهه الماس افراز

42632
 187رویای جهانگردی چهارفصل

خیابان شریعتی ،نرسیده به پل سیدخندان ،مقابل اداره پست ،نبش کوچه بستامی ،پالک .886
خیابان مطهری ،ابتدای خیابان قائم مقام شمالی ،پالک  ،135طبقه اول.
خیابان مطهری ،خیابان فجر ،پالک  ، 48همکف واحد شمالی.
خیابان انقالب ،بین چهارراه ولیعصر و حافظ ،پالک  ،1012واحد .3
خیابان شریعتی ،باالتر از خیابان مطهری ،نرسیده به پمپ بنزین ،پالک  ،755واحد .6
بزرگراه جالل آل احمد ،بعد از کوی نصر ،جنب داروخانه شبانه روزی ،پالک  ،97طبقه همکف.
میدان هفت تیر ،خیابان مفتح شمالی ،کوچه پارس ،پالک  ،14واحد ،5طبقه دوم
سهروردی شمالی ،باالتر از مطهری ،روبروی پمپ بنزین ،پالک  ،311واحد .10
خیابان بهار شمالی ،نبش کارگر ،پالک  ،245طبقه دوم ،واحد .10
خیابان پاسداران ،گلستان پنجم ،میدان هروی ،خیابان گلزار ،خیابان خاک ،پالک  ،23واحد.7
خیابان مطهری ،نرسیده به سهروردی ،پالک  ،97طبقه سوم ،واحد.8
خیابان ولیعصر ،ایتدای خیابان مطهری ،پالک .458

باالتر از میدان ولیعصر ،نرسیده به چهارراه زرتشت ،کوچه سروش ،ساختمان بهمن ،پالک.2

www.chaharfasl.net

خیابان شهید بهشتی ،بین خیابان مفتح و میرعماد ،طبقه اول ،واحد ،6پالک .10

 188سالومه سیر

88546399

www.saloumeh.net

خیابان شهید بهشتی ،بین خیابان مفتح و میرعماد ،پالک  ،8طبقه اول ،واحد. 9

 189راز سفر دنیا

88979754

www.razesafar.com

 190یاسین گشت ایرانیان

88864381

www.yasingashtco.ir

سهروردی جنوبی ،خیابان برادران نوبخت ،پالک .22

 191توران باستان

88771211

www.tooranbastan.ir

خیابان افریقا ،پائین تر از چهارراه جهان کودک ،ساختمان  29افریقا ،طبقه همکف.

میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز ،جنب هتل اسپیناس ،ساختمان صدف ،پالک  ،132طبقه همکف ،واحد .101

 192آفاق سیر

35083

 193سورسات سفر

88660168

www.surosatesafar.com

 194نگین بال آسیا

55616111

www.neginbal.com

 195فارا گشت کوروش کبیر 66979177

www.faragasht.com

 196آرتان مهر آسمان

26705512

www.artantour.net

 197بال طالیی آریا

86027861

www.baletalaei.com

 198همره

88752234

www.hamrahtravel.com

 199جمعه گشت

88920020

www.jomegasht.com

 200اندیشه سیر تهران

88904323

www.andishe_seir.com

خیابان کریم خان زند ،نبش خیابان نجات الهی ،پالک  ،214طبقه اول.

 201پرزین سفر ایران

88170277

www.perziantravel.com

خیابان سهروردی شمالی ،باالتر از میدان پالیزی ،نبش کوچه اشراقی ،پالک  ،30طبقه دوم.

 202آرشان پروار آریا

88768272

www.arshantour.com

 203آروین سیر پرواز

88996100

www.afaghseir.ir

www.asp724.ir

ابتدای بزرگراه افسریه ،جنوب به شمال ،نبش  8متری پنجم ،پالک .12
خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،روبروی خیابان  ،32ساختمان بیمه ،پالک  ،2402طبقه اول.
خیابان  15خرداد ،بازار بزرگ ،بازار عباس آباد ،پاساژ عاج ،طبقه اول.
خیابان ولیعصر ،نرسیده به سه راه جمهوری ،خیابان فالح زادگان ،پالک  ،3واحد .6
بلوار میرداماد ،خیبان شهید حصاری ،مجتمع تجاری راز ،پالک  ،41طبقه دوم.
خیابان شریعتی ،خیابان شهید مطهری ،پالک  ،23طبقه اول ،واحد .3
خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید صابونچی ،نبش چهارراه هویزه ،پالک .59
خیابان ولیعصر ،ابتدای زرتشت غربی(یزدان) ،پالک .7

خیابان بهشتی ،بعد از چهارراه سهروردی ،سمت راست پ  ،139طبقه دوم ،واحد .3
خیابان فتحی شقاقی ،نبش فراهانی پور ،پالک  ،3طبقه اول.

 204ندا پرواز

88452888

ندارد

خیابان سهروردی شمالی ،بین مطهری و بهشتی ،نبش اندیشه یک ،پالک  ،467طبقه  ،3واحد .5

 205ماردین سفر آریا

88533013

www.mardinsafararya.com

خیابان سهروردی شمالی ،نبش خیابان میرزایی زینالی غربی ،پالک ،92طبقه  ،2واحد .18

 206پرواز پردازان آسمان

6306

 207پارسیان بال پرواز

22321516

parsianbalparvaz.com

 208زیما سفر پارس

22927800

www.zimasafar.ir

 209الوا سیر ایرانیان

44966925

www.elvaseirtravel.ir

 210پارادیس سیر پارسیان

88760718

www.paradiseagency.ir

44895760
 211آسمان پرواز معراج ایرانیان

www.apa24.ir

 212مسیرهای سبز ماهان

www.6306.ir

2634207161

 213دیبا پرواز فرهاد

88303070

 214فانوس راه پرشین

77389380

www.mgw.co.ir
www.bdibaparvaz.com
ندارد

تهرانپارس ،ضلع جنوب غربی چهارراه تیرانداز ،پالک .92
45متری رسالت ،خیابان بنی هاشم ،باالتر از برج نسترن ،پ  ،182طبقه دوم ،واحد 3
میرداماد ،میدان مادر ،خیابان بهروز ،کوچه احمد شریفی ،پالک  ،7واحد .1
بلوار فردوس شرق ،نبش ستاری ،پالک  ،438ساختمان اداری پارسا ،طبقه اول ،واحد .1
خیابان بهشتی ،خیابان صابونچی ،ساختمان  ،39طبقه دوم ،واحد .10
جنت آباد جنوبی ،بین الله چهار باغ  ،پالک  ،111واحد .23
کرج ،خیابان شهید بهشتی ،حدفاصل چهارراه طالقانی و خیابان کسری ،بعد از هالل احمر ،ساختمان غزال ،طبقه اول ،واحد .5
میدان هفتم تیر ،ابتدای بزرگراه مدرس ،پالک  19و .23
تهرانپارس ،بین فلکه سوم و چهارم ،نبش کوچه  216شرقی ،پالک  ،120واحد .1

 215آرند گشت امرداد

44957051

www.amordadtour.com

 216فرجام پرواز کیان

22224589

www.fpk90.com

 218آرین توریست

22724121

www.ariantourist.com

 219حس خوب سفر

88518003

www.hkstour.com

 220سرور پرواز زائر

44420067

www.sorouragency.com

 221بهار پرستوها

88797979

www.bahareparastouha.com

 222ماه عسل گشت

66594950

www.honeymoontravel.ir

 223نوای آسمان

88804743

ندارد

اتوبان ستاری ،جنب بلوار فردوس غرب ،تقاطع بلوار شقایق ،ساختمان پرشیا ،ورودی  ،Bطبقه اول ،واحد .17
شریعتی ،ابتدای میرداماد ،جنب داروخانه میرداماد ،پالک  ،2طبقه سوم.
نیاوران ،بعد از چهارراه مژده ،نبش کوچه صالحی ،پالک  ،495طبقه اول شرقی ،واحد .102
سهروردی شمالی ،خیابان شهید قندی ،نرسیده به نوبخت ،شماره  ،69ساختمان اداری  ،125طبقه اول  ،واحد .4
میدان پونک ،ضلع شمال شرقی ،پالک  ،30طبقه دوم.
چهارراه جهان کودک ،اول افریقای جنوبی ،پالک .239
امیرآباد شمالی ،باالتر از چهارراه فاطمی ،نبش کوچه فاطمی ،ساختمان  ،1627طبقه دوم ،واحد .6
کریمخان زند ،ابتدای حافظ ،نبش کوچه هورچهر ،پالک  ،2طبقه  ،2واحد .4

 224ندای سفر

88522362

www.nedayesafar.ir

خیابان بهشتی ،بین سرافراز و قائم مقام ،شماره  ،382طبقه .1

 225مبین گشت پارت

22465494

www.mobingasht.ir

بزرگراه ارتش ،شهرک قائم ،پاساژ ابریشم ،طبقه اول ،واحد .4

 226طلوع خورشید نیرو

44740401

www.tkhorshidtravel.com

 227آریانا مهر باران

88500999

www.arianaagency.com

 228آنوا سیر تهران

88177073

 229مدبران سفر ساز

www.modabberansafarsaz.com88860555

 230سیرسمان

22135980

 231مهد امیران گشت

47284

ندارد

بلوار دهکده المپیک ،ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی ،هتل المپیک
خیابان سهروردی ،بین عباس آباد و هویزه ،نبش کوچه متحیری ،پالک  ،64طبقه اول.
سهروردی شمالی ،نرسیده به پالیزی ،پالک  ،667طبقه همکف ،واحد .4

www.seiresaman.com

میدان هفت تیر ،ابتدای مفتح شمالی ،نبش خیابان مالیری پور ،پالک .112
سعادت آباد ،میدان کاج ،سرو غربی ،نبش خیابان مروارید ،پالک  ،2طبقه اول ،واحد .8

www.amirangasht.com

شهرک اکباتان ،خیابان شهید نفیسی ،پالک  ،81طبقه اول ،واحد .4

 232تصویرگران سفر آسمانی88511890

tasvirgarantravel.com

خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ،پالک  ،38طبقه اول.

 233سعد آباد گشت

88516516

www.sadabadgasht.com

 234صوفیا سیر پارسه

44009100

www.sophinaseir.com

 235نادیا پرواز

88548554

 236راه پایتخت شیری

88549648

 237کیانا گشت تهران

8726400

ندارد

 238سلوی سیر

44972778

ندارد

 239سیتا سیر آسو

88545052

 240معین گردشگری ملت

88525493

 241سورنا سیر

88190534

www.nadiatour.com

خیابان شهید بهشتی ،بعد از تقاطع قائم مقام ،پالک .430
فلکه دوم صادقیه ،بلوار آیت اله کاشانی ،پالک  ،105طبقه همکف ،واحد .1
www.sitaseirasoo.com
www.mtmtour.com

ندارد

 242همسفر
 243تابان پرواز آسیا

88747700

 244پرشین گشت آناهیتا

44038042

www.pganahita.com

 245دوران سیاحت نوین

88814742

www.dsntours.com

 246آرامیس سفر پارسه

88761078

www.aramisafar.com

 247میسان گشت خوبان

22273557

www.maysun.com

 248همسفران پردیس

44482001

www.pardisetours.co.ir

 249سام سیر
 251لیماک پرواز ایرانیان

خیابان سهروردی ،بین خیابان مطهری و خیابان شهید بهشتی ،پالک  ،238طبقه اول،ف واحد یک.
خیابان شهید مطهری ،بعد از خیابان مفتح ،خیابان جهانتاب ،خیابان نقدی ،پالک  ،36طبقه اول.
خیابان آفریقا ،بین جهان کودک و میرداماد ،پالک  ،88برج نگین ،طبقه همکف ،واحد .1

www.tpasia.org.net

 250هامان پرواز

سهروردی شمالی ،ابتدای توپچی ،پالک  ،42واحد.5

ندارد

88520828

77547730

فلکه دوم صادقیه ،سازمان آب غربی ،گلستان یکم ،ساختمان زمرد ،پالک  ،23طبقه اول ،واحد .1
میرزای شیرازی ،نبش کوچه آزادگان ،ساختمان  ،219طبقه اول.

www.hamsafartour.com

2324

خیابان بهشتی(عباس آباد) ،بعد از تقاطع سهروردی ،پالک  ،170طبقه اول ،واحد.2

www.sam-seir.com
ندارد

خیابان بهشتی ،بعد از چهارراه سهروردی ،نرسیده به میدان تختی ،پالک .183
خیابان شهید مطهری ،نرسیده به سهروردی ،پالک  ،119طبقه همکف.
بزرگراه ستاری جنوب ،مقابل مجتمع تجاری کوروش ،نبش کوچه شاملو ،پالک  ،92واحد .6
مطهری ،نرسیده به خیابان سهروردی ،پالک  ،120طبقه دوم ،واحد .4
خیابان سهروردی شمالی ،جنب مسجد ابن الحسن ،پالک  ،578طبقه اول ،واحد .5
میرداماد ،میدان مادر ،پاساژ آرش ،طبقه اول ،واحد .1
بزرگراه ستاری شمالی ،خیابان پیامبر ،خیابان هجرت ،نبش شقایق  ،6پالک .60
سعادت آباد ،باالتر از میدان کاج ،روبروی بیمارستان مدرس ،ساختمان اکسین ،پالک  ،191طبقه اول.
خیابان دماوند ،ایستگاه فرودگاه ،جنب بانک ملی ،پالک .1107

43903

www.aryanama.com

خیابان سمیه ،جنب برج سپهر ،ساختمان خاقانی ،شمار  ،83طبقه دوم ،واحد .10

 252نسیم تسنیم یسنا

88622044

www.tasnim724.com

یوسف آباد ،نبش خیابان  ،52پالک  ،426طبقه همکف ،واحد .2

 253آوای سرزمین میترا

88482886

www.mitra365.com

 254چشم انداز

88866995

www.cheshmandazpa.ir

 255هفت وادی

36652925

www.haftvadi.ir

 256طیاره گردون گرد

22809030

 257گامک سیر نوین

33557528

www.tayarehtravel.com
ندارد

 258حامی گشت

 6643215143ندارد

 259آلفا پرواز نیلی

میرزای شیرازی ،نبش کوچه آزادگان ،ساختمان  ،219طبقه دوم ،واحد .2
کریمخان زند ،بعد از خردمند جنوبی ،روبروی  13آبان ،پاساژ کریمخان ،پالک .A12
شهرری ،دولت آباد ،بلوار قدس ،خیابان  ،56پالک .13
نیاوران ،خیابان شهید باهنر ،بین سه راه یاسر و جماران ،نبش امیر سلیمانی ،شماره  ،1واحد .303
خیابان  15خرداد شرقی ،روبروی بانک ملی ،پالک  ،109طبقه دوم.
لرستان ،درود ،میدان فرمانداری ،جنب بانک انصار ،مجتمع تجاری نگین شهر.

88706330

www.alfaparvaz.com

خیابان فتحی شقاقی ،بین خیابان چهلستون و اسدآبادی ،پالک  ،47طبقه اول ،واحد .2

 260وحید

88532672

www.vahidtravel.com

خیابان دکتر بهشتی ،نبش قئم مقام فراهانی ،پالک  ،404طبقه اول ،واحد .5

 261آراد گشت آسمان

44501234

www.aradgasht.com

 262اوج سفر ایرانیان

88666620

www.owjsafar.com

 263سفرهای ماژالن

25917878

www.majellantrips.com

 264فصل پرواز ترانه

88206181

www.fasleparvaz.com

میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک  ،31طبقه دوم شمالی.

 265پرواز گشت معراج

44282311

www.merajgasht.com

ستارخان ،بین فلکه اول و دوم صادقیه ،بلوار شهدای شمالی ،پالک  ،26طبقه اول.

 266همره شید پرواز

44447260

www.hsp24.ir

 267اسطوره بیستون

86022031

www.ostoure.com

 277هلیا سیر قرن

88866010

www.heliaseir.ir

 278شیدای شادی سفر

88993177

www.shaditours.com

 279سفرهای پنج ستاره جهان889991010
 280دادار سپهر سیر

www.iran5stars.net

تهرانسر ،بلوار اصلی ،باالی بانک پاسارگاد ،ساختمان آرین ،پالک  ،177واحد  3و .4
خیابان گاندی ،بلوار شهید حقانی ،پالک  ،36طبقه همکف ،واحد .1
میدان هفت تیر ،مفتح شمالی ،خیابان مالیری پور ،پالک  ،107واحد .5

میدان پونک ،بلوار میرزا بابایی ،پالک  ،116واحد .4
خیابان شریعتی ،باالتر از خیابان مطهری ،خیابان شکرآبی ،پالک  10واحد .123
تهران ،میدان هفتم تیر ،ابتدای پل کریم خان زند ،پالک  ،63طبقه همکف.
تهران ،خیابان فاطمی ،روبروی هتل الله ،نبش باباطاهر ،پالک  ،3طبقه دوم.
تهران ،خیابان فاطمی ،نبش ششم ،ساختمان تهران  ،64پالک  ،137طبقه اول ،واحد .7
تهران ،میدان فاطمی ،نبش شهید گمنام ،جنب بانک ایران زمین ،پالک  ،3طبقه دوم.

88952515

www.dadarsepeherseir.ir

 281اکسیر گشت

44232355

www.exirgasht.com

 282آریائیان جهان گستر

44268250

www.jahangostar24.com

 283طنین گشت ایرانیان

44690949

www.taningasht.com

تهران ،شهرک اکباتان ،فاز  ،1بلوار شهید نفیسی ،ساختمان وانان ،پالک  ،7طبقه  ،4واحد .14

 284الهام سیر

88030318

www.elham24.ir

میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،بعد از چهارراه شیخ بهایی ،برج ونوس ،طبقه همکف ،واحد یک.

 285هوراندا گشت پرواز

22072127

www.hoorandagasht.com

 286ویهان پرواز ایرانیان

44447358

www.irandehkadeh.com

میدان پونک ،خیابان سردار جنگل ،پایین تراز تقاطع مخبری ،نبش کوچه طالقانی ،پالک ،6طبقه سوم ،واحد .7

 287ارسطو پرواز آریان

88414004

www.arastooparvaz.com

خیابان سهروردی جنوبی ،تقاطع مطهری ،جنب بانک تجارت ،پالک  ،271طبقه دوم ،واحد .4

 288کوله پشتی ساری

1133240441

kooleposhtitravel.ir

تهران ،اشرفی اصفهانی ،نرسیده به مرزدازان ،روبروی برج نگین رضا ،مجتمع نگین  ،Bپالک  ،125واحد .1
تهران ،بلوار مرزداران ،خیابان ناهید ،نبش خیابان وحدتی ،پالک  ،44طبقه اول.

سعادت آباد ،باالتر از میدان کاج ،نبش خیابان  ،7ساختمان میالد کاج ،طبقه اول ،شماره .108

ساری ،خیابان فرهنگ ،خیابان  15خرداد ،جنب شورای شهر

 289نورا سیر عالم

88424343

 290رونیکا سیر آریایی

88806293

ندارد

 291سروش گشت

86024806

ندارد

 292مانیا پرواز رویایی

88505100

 293ملل گشت ایرانیان

 2634428186ندارد

کرج ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به دارایی ،ساختمان گل رز.

 294نسیم بهشت برین

 2644262545ندارد

شهر جدید هشتگرد ،میدان شهرداری ،بلوار ارکیده ،ساختمان تیراژه ،طبقه دوم.

 295پرستو پرواز قرن

88805767

www.tour624.ir

 296توکلی

88208872

www.tavakolitour.com

 297عصر اوج

88772330

www.asreowj.com

 298پرگام پرواز پارس

41929

www.nsa24.com

تهران ،خیابان مطهری ،بعد از سهروردی ،روبروی باشگاه سپه ،پالک  ،28طبقه اول شمالی.
مطهری ،خ الرستان ،پالک  ،67واحد .4
خیابان شریعتی ،چهارراه قصر ،خیابان قدوسی ،پالک  ،156طبقه دوم.

www.maniaparvaz.com

www.pargamparvaz.com

سهروردی شمالی ،خیابان ابن یمین ،نبش کوچه  ،18پالک  ،24طبقه دوم.

خیابان ولیعصر ،نرسیده به خیابان شهید مطهری ،جنب بانک پاسارگاد ،پالک .1965
میدان ونک ،نبش برزیل ،پالک  ،55ساختمان فالح ،طبقه اول ،واحد .1
ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،نبش کوچه گل ،پالک .2225
خیابان مطهری ،خیابان میرعماد ،کوچه  ،5پالک  ،7طبقه همکف.

 299خاتون سیر پارس

88212103

www.khatoontours.com

ونک ،خیابان مالصدرا ،پالک  ،209ساختمان هزاردستان ،ط دوم ،واحد .5

 300سروش گشت آریا

44012057

www.soroushgasht.com

بلوار فردوس ،بین رامین و وفا آذر ،پالک  ،271واحد.1

 301آترین گشت پارس

86021008

www.artintour.com

انتهای خیابان مطهری ،تقاطع شریعتی ،پالک  ،3واحد .1

 302تهران تور

33559002

ندارد

خیابان  17شهریور ،پایین تر از میدان شهدا ،روبروی ایران خودرو ،نبش مهدوی پور ،پالک  ،2طبقه یک.

 303آرمین پرواز

88506450

ندارد

خیابان شهید بهشتی ،بعد از چهارراه اندیشه ،پالک  ،57طبقه همکف.

 304آتاناز گشت

44036440

ندارد

 305ندای وحدت

66941666

 306رهسپار گشت ارژنگ 22112112
 307آرتنوس سفر آریایی

262329243

خیابان آیت اله کاشانی ،بعد از مهران ،پالک  ،101طبقه همکف.

www.nedayevahdat.com
ندارد

میدان انقالب ،ابتدای خیابان آزادی ،نرسیده به جمالزاده جنوبی ،پالک  ،38طبقه اول.
سعادت آباد ،بلوار سرو غربی ،پالک  ،32واحد .1

www.artsafar.com

خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ملت ،نبش خیابان گلستان ،ساختمان گلستان ،طبقه اول.

 308پیله های عصر پرواز 44974729

www.aspgasht.com

فلکه دوم صادقیه ،ابتدای سازمان آب غربی ،گلستان  ،2پالک  ،3واحد .3

www.khateseir.com

شهرآرا ،باالتر از اداره گذرنامه ،پالک .131

 309خط سیر پرواز

66947642-4

 310ژورک کسری

44009265

www.kasratour.

 311هیلدا سیر

77655960

www.hildaseir.com

خیابان شریعتی ،خیابان ملک ،مقابل ترکمنستان ،پالک  ،18طبقه اول ،واحد .1

 312آتا گشت ایرانیان

22346422

www.ata24.ir

سعادت آباد ،میدان کاج ،مجتمع تجاری سروستان ،طبقه یک اداری ،واحد .110

 313ماهان سیر سام
 314برفرازگشت مهر
 315آداک سفر پایا

88525200

www.mahanseirsam.com

22900427

www.barfarazgasht.ir

44005100

www.travelenter.com

88773540

www.seirasemanfaraz.com

 316سیرآسمان فراز
 317افق نما
 318گل خندان گشت
 319وندا گشت آسیا

72542
88914791
88243015

www.ofoghnama.com

فلکه دوم صادقیه ،ضلع جنوب غربی میدان ،پاساژ طال ،طبقه اول ،واحد .6

خیابان مفتح شمالی ،خیابان دوست محمدی (ششم) ،پالک  ،3واحد .4
میرداماد ،میدان محسنی ،خیابان شاه نظری ،کوچه دوم ،طبقه همکف ،واحد D1
فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس غربی ،نبش بلوار شقایق ،ساختمان پرشیا ،ورودی آ ،طبقه  ،1واحد .14
خیابان ولیعصر ،باالتر از پارک ساعی ،نبش کوچه نامجو ،پالک  ،2396طبقه .1
میدان رسالت ،خیابان هنگام ،بعد از سه راه طاهرخانی ،روبروی شهرداری منطقه  ،4پالک  ،141طبقه اول ،واحد .2
ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر ،ساختمان مینو ،طبقه دوم ،واحد 203

ندارد
www.vandagasht.com

گیشا ،بین خیابان چهاردهم و شانزدهم ،پالک .129

