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Iran AirTours هواپیمایی ایران ایرتور

شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در ابتدا برای برگزاری تورهای زیارتی و تورهای چارتری و برنامه ای در داخل و خارج کشور توسط شرکت هواپیمایی جمهوری

اسالمی ایران (هما) ، در سال 1351 تاسیس شد.

پس از آن در سال 1361 توانست تور های منظمی به شهر مقدس مشهد برگزار نماید که با استقبال خوبی رو به رو شد. همین امر به این شرکت کمک کرد تا تور

های خارجی به شارجه، هند، دبی، کواالالمپور، سنگاپور و چین را از 2 سال بعد برقرار نماید.

ایرالین هاصفحه اصلی ایرالین های ایران/ /Iran AirTours هواپیمایی ایران ایرتور /
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تاسیس : 1351

B9 : یاتا

 

مسافرتی

درباره ما 

تماس با ما 

جاذبه های گردشگری 

سفرنامه 

قوانین و مقررات 

معرفی رستوران ها 

معرفی کافه ها 

معرفی مراکز خرید 

پرسشهای متداول 

مقصد های پر
تردد

تهران به مشهد 

تهران به تبریز 

تهران به شیراز 

تهران به کیش 

اپلیکیشن مسافرتی
با نصب اپلیکیشن مسافرتی بلیط همه

سفرها در جیب شماست. آسان ترین،

کامل ترین و مطمئن ترین روش تهیه بلیط و

هتل را با اپلیکیشن مسافرتی تجربه کنید.


دانلود

مستقیم

خیابان مطهری، بعد از سهروردی، جنب کوچه
پروشات، ساختمان پروشات، واحد14

تلفن پشتیبانی: 02188459930

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خدمات مسافرتی رایکاگشت نوین می باشد

طراحی سایت رزرواسیون ایران تکنولوژی
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