فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحد

نشانی واحد

شماره تماس

نوع اقامتگاه

1

باران

ارسنجان ،تل عایشه ،حوض ماهی

90122177990

شهری

آقای بهادر نصیری

7

دال نشین

ارسنجان ،جاده تفریحگاهی تنگ شکن ،چاه اسفند ،سمت چپ

90127111970

عشایری

خانم ژیال حیدری کوچی

3

خانه باغ گل ها

ارسنجان ،فلکه انار ،به سمت درمانگاه قدیم

921-93777200

شهری

9

خان عمو

ارسنجان ،ابتدای بلوار امام رضا (ع)

90129977120

7

ردیف

90393191717
شهری

نام مدیر

آقای ابوالقاسم یارمحمدی

نارستان

خیابان ولیعصر شمالی ،چهار راه دانشگاه

0121709771

شهری

0

باغ دراز

استهبان ،ایج ،روستای ردیفی ،باغ دراز

90121373777

روستایی

خانم محبوبه جنوبی

2

عمارت نعیمی

استهبان ،روستای ماهفرخان ،کوچه بهار

90190193702

روستایی

آقای علی غدیری زرقانی

7

خانه دایی

استهبان ،بخش ایج ،روستای درب قلعه

90122311799

روستایی

خانم میترا کوچک زاده

0

نی چشمه

اقلید ،خیابان طالقانی ،خیابان سعدی ،کوچه علویان پالک  77کدپستی 2371217997

90323377727

شهری

آقای یداهلل قلندری

90122717927

شهری

19

ناظمی

11

فرهنگ قشقایی

اقلید ،خیابان رسوال اهلل ،کوچه آموزش و پرورش قدیم
اقلید جنب شهرک عبداللهی (ییالق) -فراشبند منطفه رهنی (قشالق)

17

مهرگان پارس

آباده ،شهر ایزدخواست ،خیابان امام خمینی (ره)

90123939729

عشایری

90122999913

شهری

90120999913

آقای بیژن ناظمی

اقلید

آقای حامد جهانشاهی فرد

13

ایزد مهر

آباده ،شهر ایزد خواست ،خیابان باستان ،روبروی قلعه باستانی

90139302713

شهری

19

اسداهلل خان

آباده ،خیابان شهید بهشتی ،بعد از مسجد اعظم ،پالک 310

90122711920

شهری

آقای فرید در افشان

17

موبد

آباده ،سورمق ،روستای باقر آباد

90123711909

روستایی

آقای موبد آزادی

10

سر قنات

آّباده ،بلوار چمران میدان امام رضا قلعه محمود آیاد

90122710220

شهری

آباده

آقای حسین فدایی صدر

12

محمد خان

آباده ،شهر سورمق ،انتهای خیابان شاهد ،روستای باقر آباد

90129900777

روستایی

17

عمارت عباسقلی خان

آباده ،خیابان  12شهریور ،نرسیده به چهار راه دهخدا

90122719039

شهری

آقای محسن مقامی

10

چنار کهن

بوانات ،بخش سرچهان ،روستای چنار زاهدان ،کوچه اصلی ،منزل خشتی آقای میثم هاشمی

90127793077

روستایی

آقای میثم هاشمی

79

آژند

بوانات ،روستای جعفرآباد سفلی

90120917109

روستایی

خانم زهرا آرامش

71

چشمه پیتا بوانات

بوانات ،کیلومتر  7جاده بوانات ،سرچهان،سمت چپ ،مزرعه آبغوزه

90122173020

روستایی

77

سرو ناز

بوانات ،شهر مزایجان ،کوچه شهید حسنی ،کد پستی 2371170307

90120700030

شهری

خانم مرضیه برزگر

73

سیمکان

بوانات ،سیمکان ،خیابان چغا ،جنوب قلعه سیمکان

90122719299

روستایی

آقای علی قاسمی سیمکانی

79

شاه رستم

بوانات ،بخش سرچهان ،روستای شاه رستم

90127771909

روستایی

آقای روح اهلل نعمتی

77

اَرجِنَک

بوانات ،بخش سرچهان ،روستای شاه رستم ،روبروی مسجد

90109973972

روستایی

آقای جابر شفقت

70

تش و چاله بیضا

ورودی شهر بیضا ،روستای جهان نما

90122137770

72

خانه بامداد

پاسارگاد ،روستای مادر سلیمان

921-93703777

روستایی

77

کلبه آقامیر

پاسارگاد ،سعادت شهر

921-93709077

شهری

روستایی

استهبان

خانم کوکب حسینی

خانم زهرا ایزدی

90377707137

ارسنجان

آقای عباس اسکندری
آقای سید علیرضا نعمتی

90129779199

شهرستان

آقای نصیب اهلل حافظی

آقای رسول برزگر

آقای احمد مرادی خوب

بوانات

بیضا

خانم مریم سلیمان پور
آقای امیر میری

پاسارگاد

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحد

نشانی واحد

70

خانه عشایری رادمهر

پاسارگاد، ،منطقه جنگلی چاه بید

90127179779

39

کوه خرسی

پاسارگاد ،روستای ابوالوردی ،جنگل چاه بید ،آبراه عمری

90127071009

31
37

کردشول

پاسارگاد ،روستای کردشول

90127307700

اجاق سید کریم

پاسارگاد ،سعادت شهر ،محله بوکان

921-93707900

33

باصری

بخش پاسارگاد ،روستای ابوالوردی ،خیابان شهید رحیمی ،کوچه پرورش 7

90127900102

39

خانه کاالن

پاسارگاد ،شهر مادر سلیمان ،خیابان کورش ،کوچه شهید هادی آزادی

90329922001

37

نائب

جهرم ،بخش خفر ،شهر باب انار ،میدان انقالب ،بطرف آبشار ،سه راهی آبشارگلزار ،درب دوم ،سمت راست

30

باغ سلیمان

جهرم ،سیمکان ،روستای بادنجان

ردیف

شماره تماس

نوع اقامتگاه

نام مدیر

عشایری

آقای مصطفی یوسفی

عشایری

آقای علی کاظمی

روستایی

آقای جلیل کشتکار

شهری

آقای سید مجتبی حسینی

روستایی

خانم آذر شیروانی

روستایی

90127977020
90121979207

شهری

90301979207

آقای محمد رضا کرمی
آقای سید جواد حسینی باب اناری

روستایی

آقای داریوش احمدی

32

سبزه نمک

جهرم ،بخش کردیان روستای دنیان

90121097970

روستایی

آقای علی محمد نکویی

37

طارونه فارس

شهرستان جهرم بخش خفر روستای غربی

90123907730

روستایی

آقای میالد حاصلی

30

جاماسب

شهرستان جهرم ،بخش خفر ،روستای گاره ،خیابان اصلی

90127772730

روستایی

خانم فرزانه هوشمند

99

فرواب پارس

خرم بید،

90120717921

شهری

آقای جواد مهدوی

91

هزار و یک شب

خرم بید ،شهر صفاشهر ،خیابان ساحلی شمالی

99900700

شهری

97

قصریعقوب

خرم بید ،ناحیه  ،1روستای قصریعقوب

93

مهکیان باغان

خنج ،بخش محمله ،روستای باغان

99

بابا حسین کوهستان

داراب ،بخش رستاق ،روستای الیزنگان علیا ،مزرعه چمن

90123172090

90121737977
90123711090

جهرم

خانم فاطمه نبوی زاده اردچی

خرمبید

روستایی

92199973799

شهرستان

آقای مجتبی مسعودی

90129777990
90122773731
90122310997

روستایی

آقای یونس زمانی

خنج

روستایی
آقای حسن نجفی

92173779997
92173020711

97

غریب خان

داراب ،روستای خیرآباد

90127097779

روستایی

خانم صدیقه کشاورز

90

کومه

داراب ،روستای الیزنگان ،خیابان شهید مطهری ،کوچه شهید فتحی

90120399397

روستایی

آقای سلیمان صفری

92

الیز

داراب ،روستای الیزنگان ،محله باال

90121399912

روستایی

آقای عباس اعتمادی

97

باغ عباسی

داراب ،روستای نوایگان ،ورودی روستا سمت راست ،انتهای کوچه شهید علی خواه

90127079107

روستایی

آقای فرهاد پور علی

90

زاگرس بهرغان

سپیدان ،اردکان ،روستای بهرغان

90121790917

روستایی

آقای امین اله نام آور

79

چمگل

سپیدان ،دهستان کمهر ،روستای جوبخله

90123797979

روستایی

71

برم فیروز

سپیدان ،روستای بهشت مکان

90127179377

77

جورگ

سپیدان ،روستای جورگ

73

تنگ گمبیل

سپیدان ،روستای ساران سفلی

90129091309

آقای حجت اله رضایی

روستایی

آقای امید حسینی

90177132929

روستایی

آقای بهنام محمدی کشکولی

90122720709

روستایی

90127997993

آقای علی ستوده سارانی

داراب

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحد

نشانی واحد

79

اُبا

سپیدان ،روستای قلعه عالی

77

فانوس سپیدان

سپیدان ،روستای مور دراز

70

بوم کلبه کهکران

سپیدان ،فرعی شش پیر ،روستای کهکران

ردیف

شماره تماس

نوع اقامتگاه

90123170770

روستایی

92177102999
90122197790

روستایی

90129727002

روستایی

90121707310

نام مدیر

شهرستان

آقای علی دهقان

سپیدان

آقای خسرو صالحی
آقای مهدی فرزانه

72

کوچ بوم

سپیدان ،منطقه گمبیل

90120199093

عشایری

آقای بهمن مردانلو

77

خانه پدری

سپیدان ،هماشهر ،ده پاگا

90399000773

روستایی

خانم مرضیه نوروزی

70

نگین زاگرس

سپیدان ،تنگ تیزاب ،جنب شرکت آب معدنی ویوانت

90127079039

روستایی

خانم افسر هوشمندی

09

بویاق

سپیدان ،نرسیده به روستی دالین ،پشت مجتمع گردشگری دالین

90171377970

عشایری

آقای همایون مرادی

01

سرای هما

سپیدان ،بخش همایجان ،روستای سر تلی

90122109109

روستایی

آقای حسین محقق

07

موریکش

سپیدان ،روستای برشنه ،محله موریکش

90320937719

روستایی

03

خانه صالحی

90309727901

خانم نجمه شعله ور فرد

شهرستان سپیدان ،شهر اردکان ،خیابان شهید رجایی (ترمینال) ،بن بست رزاقی ،کدپستی 2301003723

90123997172

شهری

آقای محمد امین صالحی اردکانی

09

باباخان

شهرستان سپیدان ،بخش مرکزی ،روستای کهکران

90122329977

روستایی

خانم زینت منوچهری

07

بام باغستان

بخش مرکزی ،روستای باغستان

90120171777

روستایی

خانم عشرت صالحی

00

بام هما

بخش همایجان ،روستای سر تلی

90123139079

روستایی

آقای روح اله رحیمی سر تلی

02

همای جان

بخش همایجان ،روستای ده پاگا

90123192277

روستایی

آقای عبداله بهروزی ده پاگایی

07

گل و بلبل کهکران

ابتدای روستای کهکران

90127007137

روستایی

آقای اسماعیل اثرکار

00

آتایورد

شهرستان سپیدان ،روستای کهکران ،منطقه عشایری چشمه تاکی(ییالق)

90120173091

عشایری

29

شهرستان نورآباد ممسنی بخش ماهور روستای بید کرز منطقه عشایری کروک (قشالق)

آقای احد احمدی قراگزلو

شیدای قشقایی

دهستان کمهر ،حدفاصل کمهر و کاکان ،مرتع دره میوه ای

90122197702

عشایری

آقای اکبر رضایی

21

لژیگون

روستای کهکران

9022220454

روستایی

خانم پروین آیت

27

بنکو

روستای جورگ ،جنب خانه بهداشت

9177071359

روستایی

خانم ناظمه محمدی کشکولی

23

مرزیان

روستای مرزیان ،کوچه بعد از حسینیه

9150870217

روستایی

آقای قدرت عبدشاهی خوارستانی

29

ایل خمسه

سروستان ،جاده خاوران ،جنگل شدید

90127707319

عشایری

آقای سید نصراله موسوی

27

بوم کلبه کوهسار

شیراز ،بخش خان ارژن ،خان زنیان ،روستای پرشکفت

90327327727

روستایی

خانم مهناز سلطانیان پرشکفتی

20

آق دایی

شیراز ،خیابان حسینی ،بین الحرمین ،روبروی مسجد علمدار ،کوچه خدیجه بانو ،پالک 37

90122933797

شهری

آقای عباس نمازی

22

ستایش

شیراز ،خیابان قاآنی شمالی ،دربند مشیر ،زیرطاق مشیر،پالک 90

90121171932

شهری

27

گلستان راز

شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه ، 30/9سمت چپ،پالک 17

32303929
90120007909

شهری

37737707

آقای محمد هادی ستایش
آقای سهراب شفیعی

20

سرای همایونی

شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،پشت نارنجستان قوام

90121907770

شهری

آقای کورش زارع

79

سووشون

شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه باغ قوام محله،باال کفه

921-37791970

شهری

آقای مصطفی ندیم

71

ترنجستان

شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه قوام ،بن بست نیک بخت ،پالک 70

90120101337

شهری

خانم مه لقا اصل مهدوی

سروستان

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحد

نشانی واحد

شماره تماس

نوع اقامتگاه

نام مدیر

77

لوتوس

شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند،کوچه باغ قوام،کوچه حمام گچینه

90122970227

شهری

آقای مجید جعفرزاده

73

آناهیتا

شیراز ،رزرو با هماهنگی قبلی

37799179

شهری

خانم مژگان انجوی

79

پدرام

شیراز ،رزرو با هماهنگی قبلی

37799179

شهری

خانم مژگان انجوی

77

دایان

شیراز ،رزرو با هماهنگی قبلی

37799179

شهری

خانم مژگان انجوی

ردیف

70

خانه شیراز

شیراز ،رزرو با هماهنگی قبلی

37799179

شهری

خانم مژگان انجوی

72

ایل کده قشقایی

شیراز ،روستای کودیان

90127990902

روستایی

آقای علی اصغر صیادلک

شیراز ،زرقان ،لپویی ،خیابان معلم ،کوچه -3موزه مردم شناسی

-37023179

شهری

77

مهمانکده لپویی وموزه

-90122990903

مردم شناسی

90122799700
90000709099

70

سی راه

شیراز ،سه راه نمازی ،خیابان خان بابا خان ،جنب مهمانسرا

09

ریچی

شیراز ،منطقه کوهمره سرخی ،روستای ریچی

01

کومه قالت

شیراز ،روستای قالت ،بافت قدیم،

07

خانه باغ ایرانی

شیراز ،خیابان مشیر شرقی ،کوچه  ،17پالک 30

03

شمیم ییالق

شیراز ،جاده کوهمره سرخی منطقه عشایری گیاهزار جنب باغ دشت سبز

09

خانه خیام

روستای قالت بافت جدید خیابان خیام نبش کوچه 2

07

هفت رنگ

بین الحرمین به سمت مسجد علمدار نبش کوچه 79

00

آنا

خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه  31فرعی اول سمت راست،

90937711772

02

خانه شیرازی

خیابان تیموری گذر سید ذوالفقار نبش باشگاه ورزشی

07

دولت سرای معصومه
سلطان

00

عمارت قاجاریه

خانم راضیه جعفری

شیراز ،خیابان تیموری ،گذر سید ذوالفقار ،طاق ایروانی
شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه  91بعد از پارکینگ دوم پالک 70

شهری

92137779027
90129703992

روستایی

90123993992
90123197091
90337371799

روستایی
شهری

921-37377179
90127700922

عشایری

90337771197
0121917310

روستایی

0127030931

شهری

90122970339

آقای سیروس نوروزی
آقای عبداله افشاری
آقای لعبت شیبانی
آقای هادی خسروی
خانم صدیقه شهبازی
آقای علیرضا واهب
آقای علی محمد اثنی عشری

شهری

خانم سبا فرهادی

90121110799

شهری

آقای حمیدرضا جهان بکام

90122197209

شهری

90123100970

شهری

90932729909

آقای محمدعلی تقی پور فرد
آقای طه رضا همایونی

199

سهراب

دروازه کازرون محله سنگ سیاه کوچه عظیم السلطنه درب اول

90372723070

شهری

آقای سیاوش زارع

191

حافظ شیراز

خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه 32

90127979709

شهری

آقای محمدعلی رفعت بخش

197

کوهستان

روستای قالت ،بافت قدیم ،روبروی سه کنج

90320707023

روستایی

92130290271

خانم زینت رضاییان

193

شاعر زیبا

محله سنگ سیاه ،کوچه شهید اسالملو ،پالک 7

90307971799

شهری

آقای حسین مرادی معتقد

199

آب انجیر

بخش ارژن ،دهستان کوهمره سرخی ،روستای کراچ

90127071071

عشایری

آقای حسن قلی جمشیدی

197

ماه سلطان

شیراز ،خیابان لطفعلی خان زند ،کوچه قوام ،کوچه ( 2/19کوچه فیلی ها)

90170123717

شهری

190

جانان

شیراز ،خیابان کریمخان زند ،جنب بازار وکیل ،گذر سید ذوالفقار ،جنب مسجد زینب به سمت طاق اسکرو پالک 0

92137793277
90123132777

شهری

خانم عالم تاج ظل انوار
آقای سورنا روستا

شهرستان

شیراز

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نشانی واحد

شماره تماس

نوع اقامتگاه

192

توتی

دروازه سعدی ،کوچه دقاقی ها ،کوچه فیلی ها ،پالک  ،12کد پستی 2132003017

9122910321

شهری

آقای جواد پارسیان آرا

197

بلوط کوهمره

بخش ارژن ،دهستان کوهمره سرخی ،روستای کراچ

90302091723

روستایی

آقای کامران محمدی

190

باچان

فراشبند 37 ،کیلومتری جاده فیروزآباد به فراشبند ،روستای باچون

90391703320

روستایی

آقای محمدرضا قهرمانی

119

ایلی زاگرس

فراشبند ،منطقه قشالقی بند ریگ و خرمالو ،اقلید،منطقه ییالقی چاووش و قنات عباس آباد

90330797190

عشایری

خانم شیما امیری

111

آسمان آبی

فسا ،روستای آب آسمانی

90123397092

روستایی

117

پسینا

فسا ،روستای شستکان ،کوچه 07

113

خورنگان

فسا ،خش نوبندگان ،روستای خورنگان ،روبروی امامزاده

ردیف

نام واحد

90120317773
37399072

روستایی

0121313277

نام مدیر

آقای صادق آریا نژاد

90120391099

روستایی

119

بیگ میرزا

بخش میان جنگل ،روستای چهل چشمه ،منطقه عشایری زر سفید

9178041277

عشایری

آقای سعید کریمی کوچی

117

ایل دخت قشقایی

فیروزاباد  37کیلومتری جاده فیروزآباد به قیر ،منطقه عشایری مالیفحله

90120311027

عشایری

خانم لیال هادی زاده

110

بهشت جاوید

روستای حنیفقان

90127979719

روستایی

خانم صنم مهرابیان پور

112

ایل یورد

فیروزآباد 37 ،کیلومتری جاده قیر ،ارتفاعات هایقر

90127177273

عشایری

آقای علیرضا مرادی قره قانی

117

ملک

بخش میمند ،خیابان گلستان ،کوچه شهید موسوی ،فرعی سمت راست

90123177177

شهری

آقای ملک منصور همایونی

110

عشایری هایقر

روستای دهرود ،منطقه میدانک ،بعد از کوه هایقر

90122790727

عشایری

آقای حمید رسانه

179

اِلسَوَن

بخش مرکزی ،روستای آتشکده ،خیابان عدالت ،کوچه 1

9173046343

روستایی

آقای ذبیح اهلل کاظمی

171

ده شهر

بخش مرکزی ،روستای امین آباد

90930027707

روستایی

آقای مهدی روستا

177

مقدم

کازرون ،روستای عمویی

90139397070

روستایی

آقای پرویز مقدم نیا

173

حجار

کازرون ،روستای تنگ چوگان وسطی

90127731733

روستایی

179

بیشاپور

کازرون ،تنگ چوگان ،روستای کشکولی ،خیابان غارشاپور ،انتهای کوچه  7پالک 377-1

90123710721

177

نریمان

الرستان ،شهر اوز ،خیابان طالیی ،بانک کشاورزی ،خانه تاریخی بهروزیان

90123771777

170

آفتاب جنوب

المرد ،بخش مرکزی ،روستای چخوها

90123771727

172

کندازی

مرودشت ،روستای کندازی

177

شیدگر

مرودشت ،جنب تخت جمشید ،شهرک ولیعصر (عج)

170

نقش رستم

مرودشت ،روستای حسین آباد نقش رستم

90170332127

روستایی
شهری
روستایی
روستایی

92177093001-7
90129797939

روستایی

90097137707

روستایی

90309913721

فراشبند

آقای عبدالرحیم بازیار

آقای علی اکبر راستی خرنجانی

90300799717

شهرستان

آقای خداخواست حجار

فسا

فیروزآباد

کازرون

آقای عباس رییسی
خانم لیال عزیزیان

الرستان

آقای خلیل چاه شرفیان

المرد

شرکت کهن یادگار مهر آفرین
خانم راضیه عرفان منش
آقای محمد حسین نعمتی

مرودشت

139

خانه ترمه

مرودشت ،روستای دشتک

90123103027

روستایی

آقای محمد رضا استقالل

131

شانشین

مرودشت ،روستای دشتک

90121371971

روستایی

خانم محبوبه احمدی

137

چویل

نورآباد ممسنی ،بخش دشمن زیاری ،روستای قایدان

90120720079

روستایی

آقای نیما رزمجویی

نورآباد ممسنی

133

خانه آس دهمورد

نی ریز ،آباده طشک ،روستای ده مورد ،انتهای خیابان قمر بنی هاشم

خانم راضیه صحراگرد

نی ریز

90127309933
921-73777977

روستایی

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحد

نشانی واحد

139

سرای آبی بی

نی ریز ،خیابان امام حسین (ع) ،کوچه ، 7پالک 90

137

جاوید نی ریز

نی ریز ،کوی سادات ،خانه تاریخی جاوید

ردیف

شماره تماس

نوع اقامتگاه

92173799020

شهری

90122032199
90129399979
90172197037

شهری

نام مدیر
خانم زهرا نصرتی
آقای حسن رشیدی پور

شهرستان

