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ماشين عروس
عروس ، روزانه ، سفرى

٩٥٢٢٧١٠٣/ ل٠٩١٥١١٥٠٠٣٣

٩٥٢٨٤١٨٥/ ف

شر3ت صبا گشت 
انواع اتوبوس، مينی بوس، ون  

 ٣٣٦٥٦٣١٣-٣٣٦٨٧٤٢٤
٠٩١٥٣٢١٢٨٩٦

عليزاده
 اولين ، 

بزرگترین و کاملترین
 مرکز کرایه اتومبيل و

 تشریفات خودرویی 
در خراسان

ارائه دهنده تمامی 
برندهاى داخلی و خارجی 

(مجموعه عليزاده تنها در یک 
شعبه مشغول فعاليت می باشد )
 www.alizadehcarrental.ir 

ميدان شهدا بين توحيد ۶ و ٨

٣٧٢٧٥٩٢٩ -٣٧١١١١٦٥
٩٥٢٩٦٤١١/ ف١٠ خط 

٩٥٢٩٢٩٩٩/ پ

سيما گشت 
اتوبوس و مين� بوس

 ٠٩١٥٦٢٠٢٣١٠
٩٥٢٩٦٤٥٠/ ف٣٨٧٦٦٧٠٤

ا�ران گشت 
ارائه دهنده انواع اتوبوس و
 مينی بوس- ميدل باس- ون

 جهت سرویس دهی به ادارات
 کارخانجات- هتل ها- مدارس

 و سایر ارگانها 
٣٥٢٢١٠٠٠
٣٥٢٢٢٠٠٠
٣٥٢٢٨٠٠٠

٠٩١٥٥١٥٢٦٨٥
٠٩١٠٥١٥٢٦٨٥

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

٩٥٢٤٥٤٨٩/ ف

مشهد سير توس 
اتوبوس مينی بوس ون 

١٢ و ٣٦٦٦٤٦١١
٠٩١٥٤٤٢٨٠٣٠

�وروپLار
شرکت بين المللی 

اجاره خودرو
 در ایران

- عدم دریافت افت رنگ
- اجاره خودرو در تمام 

شهرهاى ایران
- ارائه خدمات ترانسفر 

تشریفات
- خدمات ٢۴ ساعته

- اجاره خودرو در سراسر دنيا
- ارائه خودروهاى روز دنيا

 ٣٣٤٠٠٥٤٢
٩٥٣٢٨٩١٤/ م٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

اتومبيل 3را�ه مهربان
بدون نيازبه چک وضامن 

مدرن ترین خودروهاى خارجی 
ایرانی وکالسيک- تشریفات 

 مسافرتی ،عروسی ،ساعتی 
سانتافه نيو،گرنجور،اپتيما،سينتينيال

 ٣٦٠٦٣٦٦٧
٠٩١٥٣١٥٢٥٩٥

٩٥٢٩١٨٥٤/ پ

٩٥٣٠٥٥٤٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

رویاى خود را برانيد
اجاره انواع خودروهاى داخلی
خارجی وکالسيک قيمت ویژه

شرایط مناسب

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

 �وروپLار

خودرو اجاره  الملل�  بين  شر3ت   
بدون راننده و ترانسفر تشریفات
درفرودگاه مشهد و فرودگاه هاى 

سراسرایران
عدم دریافت افت رنگ 

 بيمه بدنه تکميلی
تحویل رایگان در محل مشترى 

اجاره خودرو در سراسر دنيا

 ٣٣٤٠٠٥٤٢ 
٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

٩٥٢٩٠٥١٤/ خ

اتومبيل 3را�ه سيروس
تحویل انواع سوارى ایرانی و خارجی
 بدون راننده       ٣٨٩٣٥٣٤٣

٩٥٣٢٤١٩٩/ ط٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

3يش
تضمين مناسب ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
آتریناپرواز

�خدمات گردشگر

�خدمات گردشگر

٩٥٣٥٣٠٩٣/ م
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