
شرکتدفتر

*آبانگان سفر ایرانیان1
ح

م
شادان شریعتی

 شیراز خیابان زند خیابان رودکی      

ساختمان رضا طبقه همکف
ب الف32361865-632361864

*آتریا سیر لیدوما2
ع

ل
مریم رستگار

 شیراز بلوار پاسداران نرسیده به پل 

 چوگان  قبل از ورودی مطهری جنب امالک
no websiteالف ب3843111838431119

*آدینه سفر پارس3
م

ع
مدیر فنی ندارد

 شیراز بلوار دکتر شریعتی مجتمع ثنا طبقه

2دوم واحد 
ب3634055736340557

*آرا سیر  الرستان4
غ

ل
غالمرضا بی غم

 الر شهر قدیم مدرس شمالی پاساژ خاتم

االنبیاء
no websiteب پ5234001352349041

haj.larestan@ gmail.c

om

*آرامش سیر استهبان5
ح

م

 علی حسامی

حقیقی

 استهبان خیابان امامزاده بعد از سه راه

کارگر
no websiteب5322122053230300

arameshseir@ gmail.c

om

*آریابان6
آ

ر
پریسا فرخی فر

  ساختمان11شیراز فرهنگ شهر ایستگاه 

یاس

36323838-

36325752
الف.ب36325752

aryabaan-

travel.com

aryabaantravelagenc

y@ yahoo.com

*آریا سیر حافظ7
م

ر

 خدیجه  جلیل

ثالث

  و66شیراز بلوار پاسداران حدفاصل کوچه 

ساختمان ایران 68
38223838

38226868      

( 7داخلی  )
@no websiteariaseirالف پ ب yahoo.com

*آریان کتیبه کورش8
م

ح

 محمدحسن

ارجایی

 شیراز صدرا خیابان پاسداران  بعد از  

بانک ملی ساختمان مارسه طبقه اول
no websiteب.الف36415447-836415449

ariyankatibe-

kourosh-

*آریا هور9
ا

ل
الهام هالالت

 شیراز بلوار امیرکبیر مجتمع تجاری دریس

طبقه اول
no websiteالف.ب3842584038335584

ariahoor_shiraz@ yah

oo.com

*آریستا سیر پارس دیار10
س

ا
فاطمه اسالمی زاده

 شیراز خیابان معدل نرسیده به مالصدرا

 مجتمع تجاری کسری کدپستی
ب3231832132318320

www.aristaseir

.com
info@ aristaseir.com

*آریوگشت11
م

ح

 در حال معرفی

 صدف جعفر)
no websiteب3224122132241221شیراز خیابان رودکی هتل آریوبرزن

aryogasht@ gmail.co

m

*آسمان سای12
پ

ی
بشیراز خیابان مالصدراآناهیت آریا

*آسمان سیر فارس13
ح

ا
حامد هادوی

  بهمن روبروی بانک22جهرم خیابان 

مسکن
الف ب54223251-254223296

*آسمان فیروزه14
ل

ا
الله صدردشتکی

 شیراز بلوار امیرکبیر نبش چهارراه

 ریشمک مجتمع تجاری دریس ورودی دوم
ب3822734638227347

www.irun2iran.

com
info@ irun2iran.com

*آشیان جهرم15
ا

ل

الهه فرجی نژاد 

جهرمی

 جهرم مصلی بلوار شهید  باهنر نبش کوچه

18
الف ب5444981154446553
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*آفاق پرواز پرشین16
م

ح
ندا رنجبران

 شیراز چهارراه پانزده خرداد به طرف

چهارراه خیرات سمت راست

32300445-

32349006-
no websiteب32349007

afagh_tour@ yahoo.c

om

*آفاق پرواز گشت پارس17
ن

ی
مدیر فنی ندارد

شیراز چهار راه مالصدرا ابتدای خیابان 

12حکیمی مجتمع ماه طبقه اول واحد 
3232601032321076

*آمیتریس گشت آپادانا18
ر

ض
بشیراز  میدان اطلسی هتل پرسپولیسمحمد سیادتان

*آوای فرشتگان فارس19
آ

ر
محسن یعقوب زاده

متری12شیراز بلوار ستارخان روبروی   

نمازی

36287665-

36285649
ب الف36285649

www.fereshteg

an.co
homa132@ yahoo.com

*آیریا گشت آسا20
ز

ه

 سیده سمیرا

جعفری

 شیراز میدان ولیعصر بلوار سلمان فارسی

10/2 واحد 2مجتمع سلمان فارسی ورودی 
ب3224758432247584

*احرار جهرم21
ح

ا

 غالمحسین

بهارمست

 جهرم خیابان آیت اله کاشانی نرسیده به

چهارراه حافظیه

54440088-

54344928
no websiteب پ الف54449412

ahrargahrom@ yahoo.

com

*اختران گشت کهن22
ز

ه
زهره خسروی علیا

 شیراز خیابان مشیر غربی روبروی سازمان

تامین اجتماعی

*ارکید پرواز23
ع

ب

 فاطمه گلریز

خاتمی

 خنج بخش مرکزی خیابان امام خمینی

جنب بانک ملی مرکزی
الف ب5252531852627372

*ارمغان24
ع

ل
no websiteب الف836341129-36341104شیراز بلوار معالی آباد ساختمان الوندعلی اصغر مشایخ

armaghangasht@ yah

oo.com

*ارم گشت25
ر

س
شیراز خیابان اردیبهشت جنب بانک ملتمریم کناره فرد

32355983 

32354798-3 
eram2mhd.irب2228959

eramgasht@ yahoo.c

om

*افالکیان26
ع

ل
بهاره فرجی

 المرد بلوار شاهد جنب مدرسه صدیقه

طاهره
no websiteب5272600552726004

aflakian_haj@ yahoo.

com

*الهام پرواز شیراز27
ا

ل
فاطمه طیبی مقدم

 شیراز بلوار امیر کبیر بین چهارراه

 ریشمک و چهار راه سرباز برج صنعت
3838527538385212

*الهه گشت شیراز28
ا

ل
الهه رجبی

  مجتمع4شیراز گویم نبش خیابان زیتون 

3پرنس پالک 
ب36712227-836712227

www.elahehga

sht.com

elahehgasht.syz@ gm

ail.com

*امین گشت آسمان شهر راز29
ز

ه
زهرا چیز فهم

 شیراز بلوار پاسداران انتهای خیابان شهید

6 ساختمان آرین 23فالحی نبش کوچه 
www.aps24.irب38443314-5-638443317

amingashteaseman

@yahoo.com

*اوج پرواز فارس30
م

ژ
مژگان زارع

 مرودشت روبروی فرمانداری ساختمان

سفیر
no websiteالف ب43343985-643343986

ooje .parvaz@ yahoo.c

om
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*اورال31
ح

س
شیراز خیابان انقالب روبروی پاساژ قائممرضیه ستایش

32332737-

32356933
@no websiteoral_syzب.الف32342673 yahoo.com

* اوژن پرواز پارسه32
م

ی
مدیر فنی ندارد

شیراز بلوار میرزای شیرازی جنب 

داروخانه دکتر شریفی ساختمان یاشیل 

*ایتوک گشت فراز کوثر33
ص

د

 در حال معرفی

خانم)مدیر فنی   

 شیراز خیابان اردی بهشت برج آی تی

27طبقه دوم واحد 

32319722-

32319708
@no websiteitokgashtب32319729 gmail.com

* ایرانگردی وجهانگردی34
م

ص
ب3732242037314127شیراز بلوار نصر مجتمع جهانگردیمدیر فنی ندارد

www.safarcard

.ir

safarcardtour@ yaho

o.com

*ایرمان گشت شیراز35
ف

ا

سیده مرضیه 

موسوی کلمه

شیراز خیابان قصر دشت خیابان زرگری 

1 طبقه منفی 915ساختمان ژنوم پالک 
3627209736272079

*ایالف شیراز36
ع

ل
محسن نعمت الهی

 شیراز سی متری سینما سعدی تقاطع

مشیر نو ساختمان ترانه طبقه اول

32352904و6 -

2و3235001
no websiteب32352980

sherkatelaf79@ yahoo

.com

*ایلیا گشت سرزمین اهورا37
ز

ه
زهرا خسروی

 شیراز خیابان سی متری سینما سعدی

 انتهای شوریده شیرازی تقاطع مشیرنو
no websiteب3234975832349745

eiliagasht@ yahoo.co

m

*باراندازان شیراز پرواز38
غ

ل
رها گرشاسب

 شیراز بلوار زرهی  بلوار استقالل روبروی

ساختمان شهرداری

 38311936-

38314423
no websiteب.الف38312081

barandazan81@ gmail

.com

*برتر سبز پرواز39
ع

ظ
عظیم سبزی

شیراز خیابان لطفعلی خان زند خیابان 

انوری مجتمع تجاری انوری طبقه دوم 
sabzparvazب3234688732346887 .ir

sabzparvaaz@g

mail.com

*برترین های سیر و سیاحت شیراز40
م

ژ
مهرناز محنت فرسا

بیست متری سینما ) تیر 7شیراز خیابان 

ساختمان منا طبقه اول (سعدی
no websiteالف ب32303485-832303489

marzbangashtagency

@ gmail.com

*بلند آسمان پارسه41
س

ع
فاطمه خلج

 شیراز خیابان فلسطین چهارراه هدایت

روبروی پست بانک ایران

32301343-51-

99 32344556-8
no websiteب32344293

bolandaseman_parse

@yahoo.com

*بلوط گشت فارس42
م

ح
فاطمه پور عیسی

 بلوار میرزای 2شیراز معالی آباد کوچه 

شیرازی شرقی ساختمان الف طبقه هشتم 

*بهار سبز پارس43
ا

ح

 در حال تغییر ) 

زهرا(مدیر فنی   

 خیابان معالی اباد ابتدای خیابان خلبانان

2 واحد 2سمت چپ ساختمان دریا طبقه 

32260735-

32295517-19-20
32295519

ش)پ.(دفتر)ب

(رکت
no website

baharsabz_pars@ ya

hoo.com

*بهار شیراز44
م

ژ
هیلدا کشتکار

 25شیرلز خیابان انقالب اسالمی کوچه 

2ساختمان صدف طبقه اول واحد 
ب32306432

*بهار گشت آسمان پارس45
ع

ل
پ ب3736970037369800شیراز خیابان حسینی مقابل بانک ملتامین هنرور
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*بهین برگ شهر راز46
م

ح
نیلوفر ابراهیم پور

 شیراز معالی آباد خلبانان سمت چپ

ساختمان دریا طبقه دوم پالک سوم
ب3625265536452656

www.behinbur

g.com
info@ behinburg.com

*پارسانا تور47
ک

ا
کامران قطعی

  شیراز بین چهارراه گمرک و باسکول نادر

جنب مخابرات
no websiteب3232307032324782

benyamin889@ yahoo

.com

*پارس کوهپایه گشت و گذار اقلید48
م

ح
ب4453061944530619اقلید خیابان امام حسنشکوفه کریمی

*پارس مسافر49
ح

س
شیراز خیابان زند جنب سینما ایرانعالیه جعفری

32223163-

32229693-
ب32240645

www.key2persi

a .com

sales@ key2persia .co

m

*پارسه سیر اکباتان50
ب

ه
سمانه آغولی

 شیراز خیابان لطفعلی خان زند حدفاصل

چهارراه مشیر و سه راه انوری
32347978-932347978 ( 7داخلی درحال راه اندازیالف.ب(

ekbatan_aghevli@ ya

hoo.com

*پارسه گراد51
س

ی

 سید امین انجوی

امیری

 سعادت شهر بلوار امام خمینی روبروی

بانک رفاه
no webditeب4356730043567299

parsehgrad@ gmail.c

om

*پارسیان پرواز پاسارگاد52
ز

ه

 در حال معرفی

 سمیرا ذاکر حیات)
الف ب3632306236323072شیراز فرهنگ شهر ساختمان تویوتا

www.irantravel

market.ir

managerpersian@ ya

hoo.com

*پارمیس گشت شیراز پویا53
ح

م

حمیدرضا منیری 

اردکانی

 شیراز خیابان سی متری سینما سعدی 

مجتمع تجاری رستگار طبقه دوم
no websiteب.الف3233825732338257

parmisgasht@ gmail.c

om

*پاسارگاد سیر ایرانیان54
ا

ب
افسانه امیری

 شیراز خیابان عفیف آباد ساختمان درسا

طبقه دوم

36273400-

36265477-9
www.spir.irب36260097

pasargadseir@ yahoo

.com

*پدیده پرواز پارسه55
ع

ل

علی محمد 

جوانمردی

  پالک8شیراز خیابان عفیف اباد کوچه 

دوم سمت چپ
الف ب36472984-536474736

www.padidehp

arvaz .ir

padidehparvaz .parse

h@ gmail.com

*پذیرا گشت پارس56
م

ح
زینب اسمعیلی وند

 شیراز خیابان زند خیابان رودکی ساختمان

 طبقه همکف4رضا پالک 
ب36474204021-89779368

www.uppersia .

com

paziratravel@ gmail.c

om/info@ uppersia .co

*پر آسمان پارسه57
م

ح

 محمد مهدی

اسمعیلی فرد

36شیراز بلوار سیاحتگر  نبش کوچه   

شهید افشاریان جنب پارک محله ای
الف ب38317700-11-228306460

paraseman.co

m

par.aseman@ yahoo.c

om

*پر آسمان شهر راز58
ع

ل

 معصومه در علی

در حال )نبی   

 شیراز بلوار ارم خیابان نارون نبش تقاطع

اداری ارم-خاکشناسی مجتمع تجاری   
32252200( خط5 الف ب32252216(

www.parasem

an.com

shahrraz@ parasema

n.com

*پر پرواز پارس59
م

ی
سمیرا توفیق

  پالک74شیراز میدان معلم نبش کوچه 

73
الف ب3631102636311026

www.parparva

ztravel.com

parparvazpars@ yaho

o.com

*پرسپولیس گشت پارسه60
م

ح
محمدرضا شناسا

 شیراز چهارراه سینما سعدی  مجتمع

تجاری زر
ب.الف3230309532303096

perspolisgasht

.com

perspolisgasht.co@ g

mail.com
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mailto:info@behinburg.com
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*پرسیا تور61
م

ه
ب.الف3336شیراز خیابان قدوسی غربیوحید حیدریان

www.persiagro

up.co

persiatourshiraz@ gm

ail.com

*پرسیا گشت شیراز62
آ

و
آوا بهرامی

  و4شیراز قدوسی شرقی حد فاصل کوچه 

6
no websiteب

persiagasht1@ yahoo.

com

*پرشیانا63
ا

ح
زهرا سیرت بخش

شیراز بلوار معالی آباد نبش خیابان 

رهبرماه مجتمع تجاری و اداری آفتاب 
ب36354341

*پرهون گشت مارال64
س

ی
شیما فالح

شیراز بلوار زند روبروی خیام  جنب 

مجتمع فرهنگی شلمچه
3231529032315291

*پیچک پرواز پارسیان65
م

ه

طاهره خوشحالی 

پناه ابرقویی

 شیراز خیابان سی متری سینما سعدی

  ساختمان اداری تجاری7نبش کوچه 
no websiteب32361858-6132352232

*پرشین تاپ گشت شیراز66
ا

ف
no websiteالف ب132262908-32288580شیراز میدان قائم جنب بانک مهرافسانه جمال آبادی

persian.topgasht@ ya

hoo.com

*پرواز آسمان آبی67
ا

ب

مرجان زارع زاده 

الری
الف ب2052248614-252254910الرستان شهر جدید بلوار اندیشه بلوک 

www.blueskyfli

ght.ir

parvazeasmaneabi@

gmail.com

*پرواز الماس فارس68
م

ح
مریم کدیور

 شیراز بلوار زرهی تقاطع بعثت نبش کوچه

47
no websideب3830303638303036

almas.fars93@ gmail.c

om

*پرواز دنیا الرستان69
ا

ح
مهرناز بهروزی

 الر شهر جدید  میدان امام خمینی بلوار

فرهنگ روبروی بوستان ندای بهار
irantkt.irالف ب5224065052240640

a_saghayat@ hotmail.

com

*پروین گشت جهان70
م

ه

در حال تغییر 

مدیر فنی

 شیراز چهارراه مالصدرا مجتمع تجاری

11پارس طبقه دوم واحد 
32340424

*پرهام سیر آسیا71
ه

ا
مرجان شجاعی

 شیراز بلوار هفت تنان حدفاصل میدان 

10گلستان و میدان هفت تنان نبش کوچه   
@no websiteinfoالف ب3731888837329430 psasia .ir

*پیشتازان سفر سرزمین اهورا72
م

ا
مائده مهذبیه

 شیراز خیابان مالصدرا  طبقه فوقانی بانک

7193616666ملت  کدپستی 
no websiteب3647272036474137

pishtazan@ yahoo.co

m

*تارا پرواز پارس شیراز73
ن

ی
نفیسه شکیبا فرد

  جنب36شیراز خیابان زند نبش کوچه 

هتل ارم
الف ب3233692832337619

*تار خ74
ع

ل
فاطمه زارعی

شیراز سی متری سینما سعدی جنب 

داروخانه بابک

32301380-

32301381
الف ب پ32330355

tarokhtravelto

urism .com

tarokhag@ yahoo.co

m

*تارم گشت75
ا

ف
افشین الله

نی ریز خیابان جانبازان روبروی مدرسه 

شاهد
tg24.irب53821521-253821523

tarmgasht@ yahoo.co

m

http://www.persiagroup.co/
http://www.persiagroup.co/
mailto:persiatourshiraz@gmail.com
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mailto:parvazeasmaneabi@gmail.com
mailto:a_saghayat@hotmail.com
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mailto:info@psasia.ir
mailto:pishtazan@yahoo.com
mailto:pishtazan@yahoo.com
mailto:tarokhag@yahoo.com
mailto:tarokhag@yahoo.com
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mailto:tarmgasht@yahoo.com
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*تچر76
م

ه
مهدی رفیعی

شیراز خیابان زند خیابان انوری جنب هتل 

ساسان
no websiteب32326495-6-732326498

tachar.tours@ gmail.c

om

*تخت جمشید سرزمین کهن77
م

ح
سارا شهسوار

شیراز بلوار چمران بلوار نیایش مجتمع 

نیایش طبقه اول
no websiteالف ب36293733-532339935

takhtejamshid.shiraz

@yahoo.com

*تیام گشت جنوبگان78
ع

ب
زهره هاشمی

خنج میدان امام خیابان رسالت روبه روی 

بانک ملت
الف ب5262966052625610

*تیرازیس گشت آفتاب79
ع

ل
رزا کریم پور

شیراز خیابان معالی آباد  مجتمع آفتاب 

پارس طبقه دوم اداری
tta-24.comب3635303536232526

tirazistravelagency@

yahoo.com

*تیسا80
م

ح
الناز گوهری انارکی

شیراز خیابان ذواالنوار غربی  ساختمان 

66ایران شماره 

32301966-

32301996
no websiteالف ب32333420

tisatravelshiraz@ yah

oo.com

*تیمناک81
ف

ر
فربد تیمناک

شیراز تاچارا پل معالی آباد میرزای 

3 طبقه دوم واحد 212شیرازی پالک 
ب3636321436251778

*تیهو گشت پارسه82
ف

ر
شهرزاد نداف

بلوار امیر کبیر روبروی پارک جنت مجتمع 

G37تجاری ایرانیان پالک 

36305371-

36310857

36305371-

36310857
no websiteب

tihoogasht@ yahoo.co

m

*ثمین سیر پرواز83
ع

ف
samintour.comالف ب3230710432308238شیراز چهارراه بنفشه  نبش بهشتیسینا رشیدی

samin-

seir@ yahoo.com

*جهان سیاحت آباده84
م

ح
کرامت اهلل رمضانی

آباده میدان شهید منتظری اول بلوار 

استقالل ساختمان پزشکان
@no websitemtt1336ب پ4433132744333590 yahoo.com

*جهانگردان آریایی سرزمین کهن85
س

ی
مریم موسوی نسب

شیراز خیابان فردوسی حد فاصل رودکی و 

سعدی روبروی هتل تاالر
ب.الف3222557732228798

jahantravel.co

m

info@ jahantravel.co

m

*جهانگردان نسیم ارم86
ز

ه
مدیر فنی ندارد

سپیدان شهر اردکان خیابان امام خمینی 

پاساژ رهسپاری طبقه اول    ک پ 
no websiteب3672510136725101

*جهان گشت نیاکان87
ز

ه
زهرا معاون

سپیدان خیابان امام خمینی نرسیده به سه 

راه سپانلو مجتمع تجاری اداری رهسپاری
no websiteب3672557236725571

jahangashteniakan@

gmail.com

*چار هنگام گشت ایرانیان88
س

ی
عاطفه ترابی

شیراز  بلوار ستار خان ابتدای خیابان 

نمازی
الف ب3629196136291961

www.charheng

am .com

info@ charhengam .co

m

*چمدان پرواز هفت آسمان نیلی89
ا

ن
ب5331055153319511فسا خیابان امام خمینی ابتدای کوچه پرچمماندانا فرجامی

*چهارفصل اقلیم پارسه90
م

ر
مریم میثمی

شیراز خیابان هفت تیر  پاساز اکسیر طبقه 

10همکف پالک 
ب3629351236293114

www.safaronli

ne .ir

fourseasons_syz@ ya

hoo.com

mailto:tachar.tours@gmail.com
mailto:tachar.tours@gmail.com
mailto:takhtejamshid.shiraz@yahoo.com
mailto:takhtejamshid.shiraz@yahoo.com
mailto:tirazistravelagency@yahoo.com
mailto:tirazistravelagency@yahoo.com
mailto:tisatravelshiraz@yahoo.com
mailto:tisatravelshiraz@yahoo.com
mailto:tihoogasht@yahoo.com
mailto:tihoogasht@yahoo.com
mailto:samin-seir@yahoo.com
mailto:samin-seir@yahoo.com
mailto:info@jahantravel.com
mailto:info@jahantravel.com
mailto:jahangashteniakan@gmail.com
mailto:jahangashteniakan@gmail.com
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*چهار فصل یگانه آسمان پارس91
ر

ض
مریم دهقانی

شیراز خیابان زند روبروی انوری جنب هتل 

کوثر
الف ب3230816032308161

*حقا گشت شیراز92
ح

ی
شیراز خیابان ابیوردی جنب پمپ بنزینمحمدرضا خندان

36277444-

36277472
الف ب36260207

www.haghaga

sht.ir

haghagasht_syz@ ya

hoo.com

*خاطره پرواز خنج93
ا

س
اسماعیل کریمی

خنج  بلوار آزادگان ساختمان خجسته 

طبقه همکف

52627666-

52626979
no websiteالف ب52626929

parvaz380@ yahoo.co

m

*خاطره ماندگار سفر خوب94
ح

ا
حامد خسروانی

شیراز خیابان فرهنگ شهر روبروی کوچه 

40
no websiteب3633301936333036

*خاطره های شیراز بیاد ماندنی95
ر

و

خ )رویا مقیم زاده

(س

شیراز سی متری سینما سعدی نرسیده به 

 ساختمان یاس طبقه 5فلکه هنگ کوچه 

32349219-

32359749-53
ب(6داخلی)32349219

www.khatereht

ravel.com

khaterehshiraz@ yah

oo.com

*خور شید جهان96
پ

ر
فاطمه متاله

 متری سینما سعدی نبش خیابان 20شیراز 

هدایت طبقه فوقانی بانک رفاه کارگران 

32308080-

32359447
no websiteب2142695337

irankhorshidjahan@ g

mail.com

*خوش گشت فارس97
د

ر
مدیر فنی ندارد

  10شیراز سی متری سینما سعدی کوچه 

طبقه دوم
no websiteالف ب(5داخلی )32326605-6-732326605

koshgasht_travel@ y

ahoo.com

*داروان98
ا

ب
مدیر فنی ندارد

شیراز خیابان فردوسی  مجتمع تجاری 

38سروش پالک 
ب پ32240483-432240483

www.darvanto

ur.com

info@ darwantour.co

m

*داریوش سیر فارس99
س

ت
آرام جوانمردی

شیراز انتهای خیابان صورتگر بعد از تقاطع 

هدایت به طرف قصرالدشت ساختمان 
www.dsf682.irالف ب3230896932342853

dariushseirfars@ yah

oo.com

*دراک شیراز100
ع

ل
مهرناز اشرافی

شیراز خیابان فلسطین حد فاصل هدایت و 

حکیمی ساختمان نگار
no websiteب. الف3234480132309342

derak_agency@ yaho

o.com

*دروازه ملل پارس باستان101
ن

ا
ناهید سخایی

شیراز خیابان ستارخان مجتمع تجاری 

بهاران
no websiteب3627824236278241

darvazemelal@ yaho

o.com

*دلگشا گشت شیراز102
م

ر
زهرا قدسی فسایی

شیراز خیابان خلدبرین روبروی شهرداری 

منطقه یک
no websiteب36475906-836475639

delgoshagasht1@ yah

oo.com

*دنیا گستر103
س

ه
بهاره بردبار

شیراز چهارراه ریشمک مجتمع امیرکبیر 

213پالک
no websiteب38388420-238388390

donya .gostar@ yahoo.

com

*دنیای سفر ایرانیان104
م

ح

محمودرضا جوان 

شاه نظری

شیراز خیابان زند روبروی خیابان انوری 

ساختمان آلومینیوم طبقه اول
no websiteب3234677132350774

wtbooking95@ gmail.c

om

*دیار مهر105
ک

ی
کیوان علی آبادی

شیراز چهارراه ریشمک ساختمان تجاری 

دریس
ب3822745538227455

www.landofpar

s.com

deyar.mehr@ gmail.co

m

http://www.haghagasht.ir/
http://www.haghagasht.ir/
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*راز پرواز پارس106
ر

ا
راضیه خدایی

 6شیراز خیابان آبیاری نبش کوچه 

7174835761کدپستی 
no websiteالف ب38392563-438392563

razparvazpars@ yaho

o.com

*رایان پرواز سپهر پارسیان107
ف

ا
مرضیه زارع

 شیراز بلوار ارم ساختمان سپهر طبقه اول

5واحد 
3225103032251345

*رخش شیراز108
ف

ر

الهام علیزاده 

م09173399032)
شیراز خیابان شمس تبریزی سه راه بهار

38204030-

38204040-50
الف ب38309088

www.iran-

rta .com

rakhsh_agency@ yah

oo.com

*روزبهان سیر شیراز109
ا

ح
وحیده قسمی

 شیراز پل باغ صفا  نبش خیابان ساحلی 

غربی ساختمان پژهان
no websiteپ ب الف32262140-5032260195

parsgashtsadaf-

1@ yahoo.com

*روشنان پرواز110
س

م
الف. ب13222161132237521 پالک 2شیراز خیابان سعدی نبش کوچه سمیره بهمن جاه

www.roshanan

.com

roshananparvaz@ ya

hoo.com

*رومینا گشت آسمان پارسیان111
م

ر
هانیه رایان

شیراز خیابان مالصدرا روبروی جواهری 

هخامنش ساختمان بهار طبقه دوم واحد 
no websiteالف ب3647372436473473

rominagasht.travel@

gmail.com

*رویا گشت راز112
م

ه
مریم زارع مهذبیه

شیراز چهارراه چنچنه خیابان جهاد نبش 

4کوچه 
royagasht.comالف ب36310031021-89784319

royagasht@ gmail.co

m

*رها مهر نیک فرداد113
ل

ی
آسیه رزم دیده

  تیر خیابان7شیراز خیابان معدل خیابان 

4معدل غربی مجتمع پزشکی نهال طبقه   
3230166932301669

*رهپویان سیر وصال114
ع

ل
مدیرفنی ندارد

شیراز  بلوار پاسداران خیابان شهیدآقایی 

جنب حسینیه سید الشهداء
الف.ب3842300038231000

www.rvseir.co

m

rahpoyanseir@ yahoo

.com

*رهپویان فارس مهاجر115
م

ا
سمیه سوزنگر

شیراز  بلوار چمران نرسیده به پل چمران 

طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل تاپ طبقه 
الف ب4-3629319136285122

rahpooyanmo

hajer.com

rahpouyanefars@ yah

oo.com

*رهگذران آسمان پارس116
ع

ب

عبدالرحمن 

عابدینی

باالتر از   (ره)اقلید خیابان امام خمینی

(ع)مسجد امام سجاد 
no websiteب.الف4452616344529292

rahgozaranaseman@

gmail.com

*ریاحین117
م

ح
معصومه مهرداد

شیراز ابتدای مالصدرا روبروی خیابان 

هدایت
no websiteب پ36474082-426474736

riahinagency@ gmail.

com

*ریتون گشت گیتی118
س

ه
no websiteالف ب3226342232263422شیراز فلکه اطلسی جنب هتل اطلسسعیده ثابت

ritontourism@ yahoo.

com

*زائر سیر فارس119
ح

س
حسن رابط

شیراز خیابان قاآنی شمالی ابتدای کوچه 

 پالک دوم سمت راست11
پ ب3736279137362790

*زمرد فارس120
م

ع
معصومه نعمت الهی

 تیر خیابان نامجو 7مرودشت خیابان 

ساختمان مادر طبقه همکف
no websiteب4322555943226772

zomorodfars@ gmail.

com

mailto:razparvazpars@yahoo.com
mailto:razparvazpars@yahoo.com
mailto:rakhsh_agency@yahoo.com
mailto:rakhsh_agency@yahoo.com
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mailto:rahgozaranaseman@gmail.com
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*زندیه گشت پارس121
ف

ا
ب3223488132234881شیراز میدان شهدا بلوار هجرت هتل زندیهفائزه خداکرمی

www.zandiyeh

gasht.com

info@ zandiehgasht.c

om

*زیما آسمان122
م

ه
پریسا قائدی

شیراز شهر جدید صدرا مجتمع تجاری 

تفریحی خلیج فارس
no websiteب36667192-336667391-2

zima_aseman@ yaho

o.com

*ژینو پارس123
ز

ی
آزاده محمدمیری

شیراز خیابان ذواالنوار شرقی ساختمان 

1آوا طبقه اول واحد 
ب3236283632362901

www.zhinotour

s.com

zhinopars@ gmail.co

m

*ساسانی سیر فارس124
ر

ض
زهرا ایمنی

شیراز بلوار استقالل چهارراه هوابرد جنب 

شیراز تحریر

*سالم نوید جهان ویانا125
ر

و
رویا موسوی

شیراز خیابان زرگری بلوار مطهری شمالی 

 ساختمان مدیکال18نبش کوچه 

36267120-

36267156
ب36267031

*ساینا سفرآسمان پارس126
پ

ر
پرستو سپهری

شیراز خیابان قصرالدشت نبش پوستچی 

طبقه اول
no websiteب الف32358568-932337540

sayna .syz1@ yahoo.c

om

*سحر سیر شیراز127
ع

ل
الهام جهانی

 شیراز خیابان شوریده شیرازی نرسیده به

 خیابان مشیر غربی ساختمان بانک
پ ب

*سپهر آسمان مینو پارسه128
آ

ر
36233767شیراز پل معالی آباد خیابان ساحلیآرش اسمعیلی

 36233768 

(7داخلی)
ب

www.sepehras

eman.com

*سپهران پرواز فارس129
م

ج
نیلوفر مینا

شیراز خیابان مالصدرا روبروی بانک 

205 طبقه دوم واحد 554مسکن ساختمان 
no websiteب(7داخلی )32318360-1-232318360

*سپهر تیزرو  فارس130
ف

ل
مهسا دولت خواه

شیراز حدفاصل چهارراه خلد برین و فلکه 

سنگی جنب بانک ملت طبقه اول
no websiteالف ب3647523436475712

sepehrtizro@ yahoo.c

om

*سپیده پرواز شیراز131
ا

ح
بهاره بهرانی

شیراز خیابان قصرالدشت خیابان عفیف 

4آباد جنب کوچه 
(بند الف) sp360.irالف ب 36275031-336267905

sepidehparvaz_co@

yahoo.com

*سپینود پرواز پارس132
ا

ب
رزیتا ربانی نیا

شیراز معالی اباد مجتمع تجاری پارمین 

22طبقه همکف انتهای مجتمع واحد 

*ستاره آسمان شیراز133
م

ژ
نازنین جوانمرد

شیراز خیابان خاکشناسی طبقه فوقانی 

2 واحد 1بانک تجارت طبقه 
no websiteالف ب3226213832262138

setareh_aseman_shi

raz@ gmail.com

*ستاره پرواز134
م

ح

محمدهادی 

محمدباقری

شیراز خیابان قصرالدشت خیابان برق 

روبروی صاحبدیوانی
no websiteالف ب پ32301511-232306952

setarehparvaz@ yaho

o.com/info@ setarehp

*ستاره گشت آسمان شیراز135
م

ر
الدن کمیل فر

شیراز خیابان قصرالدشت پاساژ ولی عصر 

طبقه دوم

32305600-

32347146
ب32305600

iransetarehga

sht.com

setareh.gasht@ gmail.

com

http://www.zandiyehgasht.com/
http://www.zandiyehgasht.com/
mailto:info@zandiehgasht.com
mailto:info@zandiehgasht.com
mailto:zima_aseman@yahoo.com
mailto:zima_aseman@yahoo.com
http://www.zhinotours.com/
http://www.zhinotours.com/
mailto:zhinopars@gmail.com
mailto:zhinopars@gmail.com
http://www.sepehraseman.com/
http://www.sepehraseman.com/
mailto:sepehrtizro@yahoo.com
mailto:sepehrtizro@yahoo.com
mailto:sepidehparvaz_co@yahoo.com
mailto:sepidehparvaz_co@yahoo.com
mailto:setareh_aseman_shiraz@gmail.com
mailto:setareh_aseman_shiraz@gmail.com
mailto:setarehparvaz@yahoo.com/info@setarehparvaz.com
mailto:setarehparvaz@yahoo.com/info@setarehparvaz.com
mailto:setareh.gasht@gmail.com
mailto:setareh.gasht@gmail.com
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*سحاب سیر پارس136
م

ح

محمدمهدی 

استرحام

شیراز خیابان مالصدرا خیابان حکیمی 

 ساختمان سیمین طبقه اول واحد 3کوچه 
ب3234327532343275

shirazhotel724.

ir

sahab.shiraz@ yahoo.

com

*سرور سیر سرزمین شادی137
س

ی

سید باقر انجوی 

امیری

ارسنجان خیابان پروین اعتصامی نرسیده 

به چهارراه پست
no websiteب4352828243528299

soroorseir@ gmail.co

m

*سفر به سرزمین پارس138
آ

ر
لیال توکلی

شیراز بلوار زند جنب هتل پارس ساختمان 

10 واحد 3امید طبقه 
ب3230131632303757

*سفر رویایی سرزمین پارس139
ح

م
الهه رضایی

شیراز سی متری سینما سعدی حد فاصل 

چهارراه مشیرنو و ذواالنوار
no websiteب3230904232309042

hamidreza .mohtarami

@ gmail.com

*سفرهای آخر هفته140
م

ه
مهدی غریب

شیراز خیابان مالصدرا خیابان حکیمی 

مجتمع ماه
ب323016542143858368

*سفرهای آرمانی پارس141
م

ر
مریم رستمی

شیراز خیابان ستارخان مجتمع تجاری 

هامون طبقه دوم
ب الف 3648118836481188

www.armanitri

p.com

armanitravel@ yahoo.

com

*سفرهای اردی بهشت شیراز142
ز

ه
زهره تقوا

 27شیراز  بلوار معالی آباد نبش کوچه 

21 واحد 2ساختمان آوا طبقه 
ب3634049036340080

*سفرهای برتر دنیا143
م

ح
محمد زمانی

شیراز خیابان پارامونت مجتع تجاری 

زیتون طبقه اول
no websiteب الف3235142832340701

zamani_marketing@

yahoo.com

*سفرهای بیجیک144
ش

ه

در حال معرفی 

خانم  )مدیر فنی 

شیراز میدان آزادی خیابان ابریشمی پالک 

7144834133 کدپستی 140
ب3229735932297359

*سفرهای پروانه پارس145
س

م
سمیه خسروی

شیراز چهارراه خاکشناسی مجتمع تجاری 

101اداری ارم طبقه اول واحد 
ب32277545

*سفرهای پیرسوک146
ز

ه
زهرا خادمیان

شیراز میدان مطهری ساختمان الهیه طبقه 

309دوم واحد 
3843012138430121

*سفرهای پیشاهنگ آناهیتا147
ن

ی
آمنه شجاعی منش

شیراز خیابان شهید فقیهی نبش خیابان 

اختر معدل طبقه همکف
ب3230190032339198

www,.anahitat

ours.ir

manager@ anahitatou

rs.ir

*سفرهای خاص اطلس شیراز148
ع

ل
مهرداد تقی زادگان

شیراز خیابان مالصدرا ابتدای خیابان 

6حکیمی مجتمع تجاری حکیمی واح 
ب323512342189771151

www.atlastrav

el24.com/keyto

specialtripsshiraz@ g

mail.com

*سفرهای رنگارنگ149
م

ه
مهدی فروزش فرد

شیراز سی متری سینما سعدی خیابان 

صاحب دیوانی روبروی کمیته امداد
safar1.comب الف32344192-432358765

safarhayerangarang

@ yahoo.com

*سفرهای زیبا150
م

ح
بهیه مسعودی

 خرداد ابتدای لطفعلی 15شیراز چهارراه 

خان زند سمت راست
ب3236044732340340

www.safarhay

eziba .com

safarhayezibayefars

@ yahoo.com

mailto:sahab.shiraz@yahoo.com
mailto:sahab.shiraz@yahoo.com
mailto:soroorseir@gmail.com
mailto:soroorseir@gmail.com
mailto:hamidreza.mohtarami@gmail.com
mailto:hamidreza.mohtarami@gmail.com
http://www.armanitrip.com/
http://www.armanitrip.com/
mailto:armanitravel@yahoo.com
mailto:armanitravel@yahoo.com
mailto:zamani_marketing@yahoo.com
mailto:zamani_marketing@yahoo.com
mailto:manager@anahitatours.ir
mailto:manager@anahitatours.ir
mailto:specialtripsshiraz@gmail.com
mailto:specialtripsshiraz@gmail.com
mailto:safarhayerangarang@yahoo.com
mailto:safarhayerangarang@yahoo.com
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*سفرهای شگفت انگیز151
م

ص
زهرا آزادی

شیراز شهرک گلستان روبروی پمپ بنزین 

ساختمان دوم بقه اول
kian93.irب3622206936224084

kiangashtfars@

yahoo.com

*سفرهای شیرین جهان152
ر

ق
رقیه شکراله زاده

شیراز شهرک گلستان بلوار عالمه امینی 

بین فلکه اول و دوم نبش خیابان تالش
no websiteالف ب3621449536214669

safarhayeshirin@ yah

oo.com

*سفرهای فرشته153
ف

ر

فرشته سعیدی 

منش

شیراز معالی آباد کوی وحدت مجتمع 

46تجاری نگین فارس طبقه یک واحد 
ب33607103-4-533607103

*سفرهای مهتاب پارس154
م

ه
فهیمه بهادری

شیراز خیابان امین بلوار خرمشهر جنب 

بیرون بر شیراز طبقه همکف

*سفرهای نیلگون پارس گشت155
ک

ر

کریم حمیدیان 

شیرازی

شیراز میدان دانشجو جنب عکاسی 

تصویران
no websiteالف ب36462662-436462665

azadeganagency@ y

ahoo.com

*سفیران سرزمین مهر156
ف

ر
ب3224400432244004شیراز میدان شهدا خیابان پیروزیفریدون شعبانی

safirantravelce

nter.com

info@ safirantravelce

nter.com

*سفیر تمدن157
م

ظ
مظفر زارعی

مرودشت خیابان شهید باهنر طبقه همکف 

1واحد 
no websiteno emailپ ب4332868043328679

*سالمت رهاورد هستی158
ح

ا
مدیر فنی ندارد

شیراز خیابان مالصدرا چهارراه حکیمی 

 ساختمان سیمین 3خیابان حکیمی کوچه 
ب32360346

*سالمت سفر سبز تبیان159
و

ح
سمیرا رسولی

 پالک 3شیراز خیابان حکیمی نبش کوچه 

3 واحد 1 ساختمان سیمین طبقه 53
3244324532360346

*سماء فارس160
ج

و
مدیر فنی ندارد

 11شیراز خیابان مالصدرا نبش کوچه 

ساختمان سما طبقه دوم
no websiteالف32308852322308854

samafarstravel@ yah

oo.com

*سمند گشت ایرانیان161
ز

ه
محمد حقیقت

شیراز خیابان قصرالدشت جنب اداره برق 

78روبروی کوچه 
الف ب3627577736285777

*سمن سا162
س

ی
سید احسان تقوی

شیراز بلوار میرزای شیرازی جنب 

داروخانه دکتر شریفی ساختمان یاشیل 
ب36255166

*سومرگشت پارس163
ا

ح
مدیر فنی ندارد

شیراز فرهنگ شهر میدان معلم بلوار 

113شهید رجایی پالک 

32288761-

32296299-
ب32288761

somergasht.co

m

sumer.gasht@ yahoo.

com

*سیاحان جنوب سرزمین پارسه164
م

ر
راضیه شکری

سی متری )شیراز خیابان شوریده شیرازی

روبروی مسجد ایرانی نبش  (سینما سعدی
no websiteب3233410132334109

sayahan.jonoub@ yah

oo.com

*سیاحت پردیس165
ح

س
پردیس شادفر

شیراز خیابان معدل روبروی هنرستان 

معدل
الف ب پ3233771032333251

www.irantours.

com
irantours@ gmail.com

mailto:kiangashtfars@yahoo.com
mailto:kiangashtfars@yahoo.com
mailto:azadeganagency@yahoo.com
mailto:azadeganagency@yahoo.com
mailto:info@safirantravelcenter.com
mailto:info@safirantravelcenter.com
mailto:samafarstravel@yahoo.com
mailto:samafarstravel@yahoo.com
mailto:sayahan.jonoub@yahoo.com
mailto:sayahan.jonoub@yahoo.com
http://www.irantours.com/
http://www.irantours.com/
mailto:irantours@gmail.com
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*سیاحتگران166
ب

ا
طاهره ستوده

مرودشت خیابان هفت تیر روبروی بانک 

صادرات
no websitecب4323192343223618

*سیار سیر167
س

ک
سکینه سیار

شیراز چهار راه خاکشناسی جنب خیابان 

نارون مجتمع تجاری اداری ارم طبقه دوم 
الف ب3228641132286430

*سیر فارس168
ف

ر
تکتم توکلی

شیراز خیابان سید جمال الدین اسدآبادی 

جنب شرکت عمران و توسعه فارس
seirefars.comالف ب32340015-1632331584

seirefars@ yahoo.co

m

*سیر و سفر الرستان169
ر

و
مریم باقی

الر شهر قدیم خیابان مدرس جنوبی جنب 

حسینیه اعظم پاساژ پویا
no websiteب5234763052330655

seirosafarlarestan@ g

mail.com

*سیناپور گراش170
ن

ص
ابوالحسن حسینی

گراش خیابان امام خمینی بعد از خیابان 

12آبیاری خیابان شماره 
@no websitesinatourب پ5244701152445491 ymail.com

*سینار گشت171
م

ح
محمودرضا همت

شیراز  خیابان قصرالدشت سه راه برق 

18پاساژ هادی طبقه اول شماره 
ب3232045532321219

www.sinargas

ht.com
info@ sinargasht.com

*شکوه پارسه درفش خاورمیانه172
ف

ر
ب4434956244349673آباده خیابان امام نبش خیابان نواب صفویصدیقه مردانی

www.shokoha

gt.ir
info@ shokohagt.ir

*شمیم پرواز فارس173
م

ح
الف ب3628039536282317شیراز رحمت آباد مجتمع آریا طبقه همکفنرگس همت

*شناسا گشت شیراز174
م

ح
رباب کرانی شیراز

شیراز چهارراه سینماسعدی مجتمع 

تجاری زر
ب323620202189780028

www.shenasat

our.com

shenasatour@ gmail.c

om

*شیده175
م

ه
مهدی یاورنگون

شیراز شهرک گلستان حدفاصل  فلکه اول 

و دوم نبش خیابان آهار طبقه فوقانی بانک 
ب3620160436201895

www.shidehto

urs.com

info@ shidehtours.co

m

*شیراز آسمان گشت کیهان176
ح

م
زهرا کیهان

شیراز  چهارراه خیرات روبروی سینما 

شیراز مجتمع تجاری زمانی طبقه اول
kian93.irپ الف.ب32348051-232348052

kian8293@yahoo

.com

*شیراز اکسپرس177
ح

س
شیراز خیابان آزادی نبش خاکشناسیسحر مهرگان

32296587-

32270630
الف ب32293633

shiraz-

express.com

shirazexpress_travel

@ yahoo.com

*شیراز باز پرواز178
س

ا
الف ب23726661237251998شیراز بلوار رازی نبش کوچه بهناز مهمانپذیر

*شیراز پرواز179
پ

ر
مدیر فنی ندارد

شیراز  خیابان اختر معدل روبروی 

هنرستان معدل

323592583233

9273-
no websiteالف ب32357128

shirazparvazagency

@ yahoo.com

*شیراز فانوس180
ج

ل
میثاق آروین تن

شیراز خیابان خاکشناسی چهارراه 

خاکشناسی نبش نارون مجتمع تجاری 
no websiteالف ب32260176-932260176-9

shirazfanous@ yahoo.

com

mailto:siahatgarantour1_shs@yahoo.com
mailto:seirefars@yahoo.com
mailto:seirefars@yahoo.com
mailto:seirosafarlarestan@gmail.com
mailto:seirosafarlarestan@gmail.com
mailto:sinatour@ymail.com
http://www.sinargasht.com/
http://www.sinargasht.com/
mailto:info@sinargasht.com
http://www.shokohagt.ir/
http://www.shokohagt.ir/
mailto:info@shokohagt.ir
http://www.shenasatour.com/
http://www.shenasatour.com/
mailto:shenasatour@gmail.com
mailto:shenasatour@gmail.com
http://www.shidehtours.com/
http://www.shidehtours.com/
mailto:info@shidehtours.com
mailto:info@shidehtours.com
mailto:shirazexpress_travel@yahoo.com
mailto:shirazexpress_travel@yahoo.com
mailto:shirazparvazagency@yahoo.com
mailto:shirazparvazagency@yahoo.com
mailto:shirazfanous@yahoo.com
mailto:shirazfanous@yahoo.com
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*شیراز هجرت181
ا

ی
شیراز خیابان قصردشت  چهارراه زرگریمرجان زرندار

36264866-

36270316
no websiteالف ب36278207

shirazhrjrat@ yahoo.c

om

*صبا فیروز آباد182
ا

س
سمیه محمدی

فیروز آباد خیابان معلم بعد از مرکز 

بهداشت
no websitesabaپ ب3872909538732499

* صبای سروستان183
ن

ج
مهدی حسام پور

روبروی  (ره)سروستان خیابان امام خمینی

شهرداری
ب3784493437844498

*صدیف184
ا

ب

محمود قیومی 

زاده ابرقویی

 خیابان شهدا جنب 2خرم بید ناحیه 

(ع)مسجد امام علی

44465200-

44466329
no websiteپ،ب44466329

m .ghayumii@ yahoo.c

om

*صفری پرواز شیراز185
ع

ل
مهرنوش متولی

شیراز خیابان قصردشت خیابان سید 

جمال الدین اسدآبادی

32359009-

32359595
الف،ب32337643

www.safaripar

vaz .ir

safariparvaz@ gmail.c

om

*عالم بین186
ز

ه
سعید معتمد

الرستان اوز روستای کوره جنب بانک 

تجارت
ب

*عرشیان ساالر187
ف

ا
مریم ذات بیلن

شیراز فلکه معلم حد فاصل معلم و 

قدوسی خیابان علیرضایی

 36302280-

1/36305428-

36301557 

36302280
www.arf24.comب الف

arshiansalar@ yahoo.

com

*علی پور188
ا

ب
فاطمه سالک نژاد

شیراز چهارراه خیرات اول خیابان وصال 

18نبش کوچه 

32304499-

32332022
no websiteپ ب32332022

mahdifars1234t@ gmai

l.com

*غزل پرواز جنوب189
ف

ا
رضا پرآور

الرستان شهر جدید جنب اداره تربیت 

15بدنی خیابان فرهنگ 

52247121-

52254121
no websiteالف ب52247164

ghazalparvazejonoub

@ yahoo.com

*فارس معراج شیراز190
س

ی

سید محمد جعفر 

موسوی

سی متری سینما )شیراز  شوریده شیرازی

 طبقه اول 181  پالک 2/18کوچه  (سعدی
no websiteب پ3234193732341938

farsmeraj_64035@ yah

oo.com

*فارس یکتا سیر191
ط

ا
no websiteالف ب3230555732309585شیراز بلوار کریمخان زند هتل پارسصفورا مجرب

farsyekta_tkt@ yahoo.

com

*فاضل سیر شیراز192
ک

و

فاطمه مقیمی 

اردکانی
شیراز بلوار کریم خان زند پاساژ فرجادیان

32358736-

32358897
ب32356047

www.fazelseir9

3.ir
fazelseir@ yahoo.com

*فجر193
ع

ب

محمدجلیل 

راسخی کازرونی

کازرون خیابان ارشاد بعداز اداره ارشاد 

(ع)اسالمی مقابل قدمگاه خضر نبی
no websiteپ ب4221444142214400

fajr.kazeroon@ yahoo.

com

*فخر شیراز194
م

ح
no websiteالف،ب336221614-36259411شیراز بلوار تاچارا جنب بانک سامانسپیده مومنی

fakhreshiraz@ yahoo.

com

*فرتاش سرزمین کهن195
و

ی
ویدا نیکنام

شیراز چهارراه مالصدرا ابتدای بلوار بعثت 

طبقه فوقانی فروشگاه پاناسونیک
32359645

http://www.safariparvaz.ir/
http://www.safariparvaz.ir/
mailto:safariparvaz@gmail.com
mailto:safariparvaz@gmail.com
mailto:arshiansalar@yahoo.com
mailto:arshiansalar@yahoo.com
mailto:ghazalparvazejonoub@yahoo.com
mailto:ghazalparvazejonoub@yahoo.com
mailto:farsyekta_tkt@yahoo.com
mailto:farsyekta_tkt@yahoo.com
mailto:fajr.kazeroon@yahoo.com
mailto:fajr.kazeroon@yahoo.com
mailto:fakhreshiraz@yahoo.com
mailto:fakhreshiraz@yahoo.com
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*فرخ آباده196
م

ح
سحر بهجتی آباده

آباده خیابان امام خمینی روبروی بانک 

انصار
no websiteالف ب44346868-744331183

farokhtour@ yahoo.co

m

*فروغ سفر197
ع

ل

محمد جعفر نیک 

فر

جهرم  بلوار شهید باهنر روبروی شرکت 

هواپیمایی آشیان
ب5434101654335840

*فرهنگ سیر پارس198
م

ح
محمد امین برزگر

شیراز بلوار پاسارگاد نبش میدان پاسارگاد 

 طبقه فوقانی باجه شبانه روزی 261پالک 
الف،ب3824302838243028

www.farhangs

eir.com

barzegar61@ yahoo.c

om

*فرهود گشت شهر راز199
س

ا
آزاده شاهوران

 پالک 10شیراز خیابان هنگ نبش کوچه 

163
الف،ب3235453632342175

*فرهور گشت شیراز200
ن

د
ندا نمازی

شیراز بلوار استقالل نرسیده به چهارراه 

 جنب فرش 24هوابرد روبروی کوچه 
no websiteno emailب38390010-20-3038390050

*فریان گشت رهام201
ف

ا
زهرا روحی جهرمی

شیراز بلوار میرزای شیرازی کمربندی 

68معالی آباد گلدشت محمدی پالک 
ب3624630936238610

*ققنوس گشت کوار202
ع

ف
عفت منوچهری

کوار بلوار امام خمینی روبروی شهرداری 

نبش پاساژ منوچهری
no websiteالف ب37829007-837829006

ghoghnoosgasht@ ya

hoo.com

*کارمانیا پرواز فارس203
ا

ل

الهام شبانکاره 

مقدم

الرستان اوز بلوار امام خمینی جنب تجاری 

امیر
no websiteالف ب5251552252518335

karmania_parvaz@ y

ahoo.com

*کازرون بیشاپور  گلستان204
ب

ه
کازرون چهارراه مخابراتبهرام گلستان

42214000-

42215000
no websiteالف ب پ42213000

bishapuragency@ ya

hoo.com

*کازرون پرواز205
پ

و
افشین دارابی

کازرون خیابان امام خمینی جنب بانک 

سپه
الف ب4223070042230900

www.kazeroon

prvaz .ir

kazeroonparvaz85@ y

ahoo.com

*کاکو سفر شیراز206
س

ع
شیراز

*کاویان هور207
ل

ی
no websiteالف ب2352518423-52518421الرستان اوز پاساژ شهرداری طبقه همکفلیال عزیزیان

kavianhoor@ yahoo.c

om

*کوچ سفید پارسیان208
ف

ر
فرحناز احمدی نژاد

شیراز خیابان مالصدرا ابتدای خیابان 

 169معدل روبروی شهر کتاب ساختمان 
32319424-5

32319425-

32319424
الف ب

www.kooches

efid@ yahoo.c

ahmadi_kouchsefid

@ yahoo.com

*کوچه سیر پردیس پارسی209
غ

ل
ماریا اسکردی

شیراز  سه راه طالقانی خیابان طالقانی 

بلوار کریم خان زند ساختمان پارس طبقه 
ب3222653132245649

*کورش سیر210
ز

ه

شیراز چهارراه اصالح نژاد ابتدای فخرآباد 

444بلوک
no wesiteالف ب6-3820915538309157

kourosh_seir@ yahoo

.com

mailto:farokhtour@yahoo.com
mailto:farokhtour@yahoo.com
http://www.farhangseir.com/
http://www.farhangseir.com/
mailto:ghoghnoosgasht@yahoo.com
mailto:ghoghnoosgasht@yahoo.com
mailto:karmania_parvaz@yahoo.com
mailto:karmania_parvaz@yahoo.com
mailto:bishapuragency@yahoo.com
mailto:bishapuragency@yahoo.com
http://www.kazeroonprvaz.ir/
http://www.kazeroonprvaz.ir/
mailto:kavianhoor@yahoo.com
mailto:kavianhoor@yahoo.com
mailto:ahmadi_kouchsefid@yahoo.com
mailto:ahmadi_kouchsefid@yahoo.com
mailto:kourosh_seir@yahoo.com
mailto:kourosh_seir@yahoo.com
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*کهکشان گشت شیراز برمک211
ف

ا
فاطمه برمک

 8شیراز خیابان قدوسی غربی نبش کوچه 

2طبقه فوقانی بانک اقتصاد نوین واحد 
no websiteب3630050036300631

kahkashangashtshira

z@ yahoo.com

*کیا گشت مهر212
آ

ی
یلدا کیان مهر

شیراز دروازه قرآن هتل شیراز البی اصلی 

14واحد 

 

داخلی )32274820
الف ب

www.kiagasht

mehr.com

info@ kiagashtmehr.c

om

*کیمیا سیر گیتی213
م

ر
no websiteالف ب3228185532272482شیراز میدان قائم روبروی هتل اطلسمحسن کاغذلو

kimiaseirgiti@ yahoo.

com

*گراش پرواز پارس214
م

ح
ساناز رییسی

گراش خیابان امام خمینی جنب مسجد 

(ع)علی ابن ابیطالب
no websiteالف ب52446066-952446067

gerashparvaz2006@ ya

hoo.com

                                                                           *گردشگران شهرراز شیراز215
م

ح
ب3625750536245715-508شیراز خیابان فرهنگ شهر جنب کوچه ساناز فراحی

gardeshgaran1

.com

gardeshgaran102@ gm

ail.com

*گردشگران شهر سرو216
ع

ل
مدیر فنی ندارد

سروستان محله شیخ یوسف خیابان امام 

7345116315 کدپستی 7خمینی  کوچه 
no websiteب3784755237847552

gadeshgaran.ss@ gm

ail.com

*گردشگران شیراز217
م

ح
فرحناز محبی

شیراز خیابان زند خیابان رودکی جنب 

هتل آپارتمان هدیش
الف ب3233112632303334

www.gadeshg

arangroup.co

info1@ gadeshgarang

roup.com

*گردشگران غدیر فارس218
ز

ه

زهرا طاهری باب 

اناری

 جهرم بخش خفر شهر باب انار بلوار 

انقالب روبروی بانک ملی
no websiteب5450415154502840

ghadirefars313@ gmai

l.com

گردونه مهر آریا219
ش

ه
فاطمه سنجری

 6خیابان میرزای شیرازی نبش کوچه 

سمت چپ طبقه اول
3630317136303171

*گروه پروازی پارس مهرگان220
ع

ل
شیراز چهارراه زند تقاطع شمال غربیپروانه ذوقی پور

32223838-

32222483
الف ب32224488

*گشت تور221
ع

ل
انوشیروان هنری

شیراز خیابان فردوسی حد فاصل رودکی و 

سعدی
ب3223654232236544

www.gashttour

.ir/www.iranga

ghajar@ gashttour.co

m

*گلبانگ222
ک

ر
gbgtour.comالف ب103229735132270820شیراز خیابان خاکشناسی پالک امیرحسین ممتحن

goalbangtkt@ gmail.c

om

*گلستان سیر شریف223
ح

م
حمید شریف

آباده  بلوار استقالل چهارراه جوادیه پالک 

159
ب4436396444363989

www.parsetrav

el.com

info@ parsetravel.co

m

*گل سرخ224
س

ی
سید آرش حسینی

رستم شهر مصیری بلوار جمهوری محله 

باقری جنب تزیینات اتومبیل
ب

*گلگشت اقلید225
ف

ا

فاطمه صغرا 

شریفی

اقلید خیابان امام خمینی جنب بانک 

تجارت
no websiteب4452181644530305

eghlid.golgasht@ gma

il.com

mailto:kahkashangashtshiraz@yahoo.com
mailto:kahkashangashtshiraz@yahoo.com
http://www.kiagashtmehr.com/
http://www.kiagashtmehr.com/
mailto:info@kiagashtmehr.com
mailto:info@kiagashtmehr.com
mailto:kimiaseirgiti@yahoo.com
mailto:kimiaseirgiti@yahoo.com
mailto:gadeshgaran.ss@gmail.com
mailto:gadeshgaran.ss@gmail.com
http://www.gashttour.ir/www.irangashttour.com
http://www.gashttour.ir/www.irangashttour.com
mailto:ghajar@gashttour.com
mailto:ghajar@gashttour.com
mailto:goalbangtkt@gmail.com
mailto:goalbangtkt@gmail.com
http://www.parsetravel.com/
http://www.parsetravel.com/
mailto:info@parsetravel.com
mailto:info@parsetravel.com
mailto:eghlid.golgasht@gmail.com
mailto:eghlid.golgasht@gmail.com
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*گنجینه پرواز226
م

ه

مریم ماه پیکر 

کوشک بنایی

شیراز خیابان ولیعصر قصرالدشت نبش 

طبقه فوقانی بیرون بر شیالن8کوچه 
no web siteالف،ب36285391-236286405

ganjineh_tour1@ yaho

o.com/ganjineh_hotel

الر گشت227
م

ح
largasht.irالف ب152246865-52246860 متری فرمانداری30الر شهر جدید محبوبه فروزانی

largasht2005@ gmail.c

om

*الرین پرواز جنوب228
آ

ذ

محمد فاضل 

فیروزی

 طبقه 17شیراز  بلوار آزادی نبش کوچه 

فوقانی عسل خمین
no websiteب3233953332339533

larinparvaz@ yahoo.c

om

*ماه تابان گشت شیراز229
ز

ه

شیراز خیابان حافظ شمالی هتل پارک 

سعدی
no websiteب32275715

mahetabaneshiraz@

gmail.com

*مربوطی گشت230
م

ه

فروغ زاهدی در 

خانه

شهرستان اوز بلوار امام خمینی روبروی 

اداره آموزش و پرورش اوز

*مرز پر گهر231
ا

ی
معصومه گلکارفرد

فراشبند ابتدای بلوار انقالب ساحلی 

جنوبی
ب38752038

*مسافران بالن آبی سپهر232
ص

د
صدف قدرت

 متری سینما سعدی خیابان 20شیراز 

حکیمی شرقی خیابان فلسطین طبقه 

32309177-

32309287
الف ب32309439

مسافران سفرهای مانا233
ا

ل
المیرا عدالت

شیراز چهار راه مالصدرا خیابان شهید 

رضایی خیابان بعثت ساختمان آپادانا
32342022

*مشاورین سفر234
س

ا
در حال معرفی

شیراز خیابان قصرالدشت طبقه فوقانی 

مجتمع تجاری ابوذر
no websiteب3233300332305571

moshaverin.safar@ y

ahoo.com

*مصاف سیر شیراز235
س

ی
پروانه رضایی

شیراز چهار راه پانزده خرداد خیابان 

لطفعلی خان زند خیابان انوری پاساژ 
پ ب3230761032360183

*مهاجری و شرکاء شیراز236
ک

ی
مریم حسینی

شیراز بلوار کریم خان زند چهارراه زند 

6شماره 

32228187-

32226963-
الف،ب32226366

www.mohajeri.

com/www. 

 

shiraz@ mohajeri.com

*مهام گشت اسپاد237
ف

ر
مدیر فنی ندارد

جنب بانک (زرگری)شیراز بلوار مطهری  

سپه
no websiteالف،ب362617466269489

spar_travel@ yahoo.c

om

*مهرا گشت پارسیان شیراز238
م

ه
مهرپویا  ثمر

شیراز گلدشت معالی آباد خیابان الدن 

مرکز خرید گلدشت
الف ب36352304-736354105

*مهر شیراز239
س

ی

نجمه السادات 

رضائی توفیقی

شیراز خیابان شوریده شیرازی نبش کوچه 

4
پ ب

*نادری شیراز240
ا

ب
ابراهیم نادری

شیراز فخرآباد غربی حدفاصل چهارراه 

4اصالح نژاد و فلکه فخرآباد روبروی کوچه 
الف ب32321983-432321964

mailto:larinparvaz@yahoo.com
mailto:larinparvaz@yahoo.com
mailto:mahetabaneshiraz@gmail.com
mailto:mahetabaneshiraz@gmail.com
mailto:moshaverin.safar@yahoo.com
mailto:moshaverin.safar@yahoo.com
http://www.mohajeri.com/www. Mohagerie shiraz . Com
http://www.mohajeri.com/www. Mohagerie shiraz . Com
mailto:spar_travel@yahoo.com
mailto:spar_travel@yahoo.com
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*نارنج و ترنج شیراز241
ع

ل
مدیر فنی ندارد

 طبقه سوم 10شیراز عفیف آباد بن بست 

5واحد 
ب3628100936281009

*نارون242
م

ح

محمد حسین 

رشیدی

شیراز حدفاصل میدان سنگی و چهارراه 

خلدبرین
no websiteالف ب3647624736475645

narvantravel@ yahoo.

com

*نسیم بهشت ایرانیان243
ز

ه
زهره درویشی

گراش بلوار سپاه نرسیده به خیابان امام 

خمینی
الف ب5245080852451288

*نسیم سفر فارس244
ر

ا
راضیه عبودی

شیراز بخش زرقان بلوار بخشنده میدان 

جانباز نبش کوچه پیروزی
no websiteب3262060032622310

nasim .safar@ yahoo.c

om

*نصیر گشت شیراز245
م

ه
زهرا طالییان

شیراز خیابان فلسطین حد فاصل حکیمی 

و هدایت ساختمان سبز
no websiteالف ب32345157-832305485

nasirgasht_tour@ yah

oo.com

*نقش رستم گشت246
م

ر
آزاده باهنر

شیراز خیابان مالصدرا خیابان خلیلی 

مجتمع تجاری اناهیتا
@no websitengr71ب36312661 yahoo.com

*نکو اوج فارس247
ز

ه
زهرا نکویی

 3شیراز میدان مطهری مجتمع الهیه طبقه 

5اداری واحد 
ب3843003538430035

*نور مهر پارس248
م

ر
مرتضی نعمت الهی

شیراز  خیابان مالصدرا  ساختمان بهار 

3  واحد 2طبقه 
ب3647366636473631

*نیستان گشت249
ک

ی
محمد علیرضا پور

 26شیراز بلوار هفت تنان حد فاصل کوچه 

 جنب بستنی بندی بهاران طبقه اول28و 
3226229632262296

*نیکسان گشت پارس250
س

ی
نسرین غالمی

 شیراز میدان دانشجو ابتدای خیابان

  طبقه اول2000ساحلی غربی ساختمان 
3229000332290005

*نیال آسمان آریان251
ف

ا

فاطمه موسوی 

محمره

شیراز معالی آباد مجتمع تجاری اداری 

آرین
3638363336383633

*ورا گشت باربد252
ش

ه
شهال معینی

جهرم انتهای بلوار معلم نبش سه راه 

آزادگان
الف ب54223522-354223524

*وصال گشت مرودشت253
س

ی
فریبا  حسینی

مرودشت خیابان انقالب روبروی سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی جنب سازمان 
no websiteپ ب4333501243333785

vesalgashtmarvdasht

@ gmail.com

وصال نور پارس254
ع

ل
علی کشتکاران

شیراز خیابان قصرالدشت چهارراه مطهری 

 1اول مطهری سمت چپ بن بست 
پ ب3627509736275096

*ونداد گشت مهرستان255
ف

ا
شهرزاد کیافر

مهر خیابان نماز روبروی مدرسه مدرسه 

ایتدایی هدایت
ب52822994

mailto:narvantravel@yahoo.com
mailto:narvantravel@yahoo.com
mailto:nasim.safar@yahoo.com
mailto:nasim.safar@yahoo.com
mailto:nasirgasht_tour@yahoo.com
mailto:nasirgasht_tour@yahoo.com
mailto:vesalgashtmarvdasht@gmail.com
mailto:vesalgashtmarvdasht@gmail.com
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وبسایت شماره تلفن فعالیتنوع فکسشماره

*هدهد فارس256
م

ه
no websiteالف ب3646173936461740شیراز بلوار چمران مقابل بیمارستان حافظمرجان کشفی

hodhodco115@ yahoo.

com

*هدیش سیر فارس نوین257
ز

ه
فاطمه همت

 (صورتگر)شیراز خیابان شهید فقیهی

طبقه فوقانی کفش تبریز
ب32301790-232355640

*هزار و یک گشت شهر راز258
ز

ه
زهرا بیضاوی نژاد

شیراز بلوار چمران هتل چمران طبقه دوم 

201واحد 
ب3628109336281093

*هستی گشت فارس259
م

ژ

علیرضا حیدری 

نداف

 1شیراز خیابان عفیف آباد قبل از کوچه 

2جنب اپل استور واحد 
الف ب36285362

*هفت عرش سارا260
ص

د
صدیقه یزدان پناه

شیراز بلوار چمران هتل چمران طبقه دوم  

208واحد 
no websiteب36279669

yazdanpanah1360@ ya

hoo.com

*همافران خورشید سوار261
ح

س
ب3229891732298916شیراز خیابان مشکین فام هتل هماپریسا ستودگان

irantravelingce

nter.com

info@ irantravelingce

nter.com

*همتا گشت مهر262
س

و
مدیر فنی ندارد

شیراز مالصدرا خیابان هدایت ساختمان 

 طبقه اول310

32317305-

32317470
ب32317470

*همگامان سفرهای تعطیالت پارس263
ف

ر
پوریا محور

شیراز خیابان زند نرسیده به هتل پارس 

2ساختمان ولیصر طبقه چهارم واحد 
3230381532303815

*هوارو استهبان264
ا

ح
هایده ارغمی

شیراز شهرک بزین کوی آپادانا کنار 

غذاخوری دستچین
@no websitehavarooب پ الف3621019736210416 gmail.com

*هور نور پارس265
م

ی
زهرا کرمی نیا

شیراز خیابان کریم خان زند روبه روی 

انوری نبش پاساژ جام جم سمت راست 
ب32361570-2

www.hornoor.c

om

*یاس پرواز شیراز266
م

ح
محمد باقر عرب

 1شیراز خیابان وصال شمالی نبش کوچه 

مقابل اداره کل بیمه

32322460-

32323197
ب الف32324149

www.yastravel.

com
yastravel@ gmail.com

*یگانه سیر شیراز267
ا

ب

در حال معرفی 

خانم )مدیر فنی 

شیراز بلوار مدرس ایستگاه کاوه روبروی 

بانک اقتصاد نوین
@yeganehseir.irinfoب پ37278000-900037267566 yeganehseir.ir
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