
 شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردي زاگرس

سال سابقه در  40شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردي زاگرس، وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، بیش از 
 .صنعت گردشگري داشته و عضو یاتا می باشد

ات با کیفیت عالی و سود رسانی به جامعه اعضاي صندوق ذخیره فرهنگیان در سال این شرکت با هدف ارائه خدم
 .به تملک صندوق ذخیره در آمد1381

فروش تور و خدمات گردشگري با قیمت هاي رقابتی و ارائه تسهیالت با کارمزد پایین از ویژگی هاي خدمات ارائه 
هاي الزم تمامی خدمات قابل ارائه در صنعت گردشگري شده به فرهنگیان محترم می باشد. این شرکت با اخذ مجوز

  .را در اختیار هموطنان عزیز قرار می هد

 :خدمات ارائه شده در شرکت زاگرس به شرح زیر می باشد

 افروش بلیط هواپیم   -1

 رزرواسیون و فروش بلیط پروازهاي داخلی و خارجی

 رفروش بلیط قطا   -2

در حال حاضر فقط بلیط قطارهاي داخلی در این شرکت ارائه می شود که به زودي فروش بلیط هاي خارجی نیز 
 .آغاز خواهد شد

 یفروش تورهاي داخل   -3

زاگرس تورهاي داخلی یک یا چند روزه به مقاصد مختلف گردشگري کشورمان برگزار می کند. این تورها شامل 
 .قدس، کیش، تهرانگردي و ... می باشدسواحل دریاي مازندران، مشهد م

 یفروش تورهاي خارج   -4

 .تورهاي خارجی شرکت شامل سواحل خلیج فارس، ترکیه،مالزي چین هند اروپا و ...می باشد

 یتورهاي زیارت   -5

 .با توجه به مجوز دریافتی از سازمان حج و زیارت، شرکت زاگرس تورهاي عمره و عتبات برگزار می نماید

 ررزرواسیون هتل هاي داخل کشو   -6

 ررزرواسیون هتل هاي خارج کشو   -7



 نبرگزاري تورهاي داخلی و خارجی بر اساس خواسته مشتریا   -8

 ااخذ ویز   -9

 یبرگزاري تورهاي ورودي ویژه اتباع خارج -10

 .به منظور پذیرایی از میهمانان خارجی، تورهاي ویژه برگزار می گردد

هاي بزرگ دیگري براي ارائه خدمات به هموطنان عزیز به ویژه جامعه اعضاي صندوق ذخیره شرکت زاگرس برنامه 
 .فرهنگیان دارد که به زودي براي اطالع در سایت حاضر قرار خواهد گرفت

 : http://zagrostravel.irزاگرس شرکت وب سایت

  
 

 


