فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

نوع اقامتگاه

1

تاساٖ

اسػٙداٖ ،تُ ػایـ ،ٝحٛض ٔاٞی

90122177990

ؿٟشی

آلای تٟادس ٘صیشی

7

داَ ٘ـیٗ

اسػٙداٖ ،خاد ٜتفشیحٍاٞی ت ًٙؿىٗ ،چا ٜاػفٙذ ،ػٕت چپ

90127111970

ػـایشی

خا٘ٓ طیال حیذسی وٛچی

3

خا٘ ٝتاؽ ٌُ ٞا

اسػٙداٖ ،فّى ٝا٘اس ،ت ٝػٕت دسٔاٍ٘ا ٜلذیٓ

921-93777200

ؿٟشی

9

خاٖ ػٕٛ

اسػٙداٖ ،اتتذای تّٛاس أاْ سضا (ع)

90129977120

7

سدیف

90393191717
ؿٟشی

نام مذیر

آلای اتٛاِماػٓ یاسٔحٕذی

٘اسػتاٖ

خیاتاٖ ِٚیؼصش ؿٕاِی ،چٟاس سا ٜدا٘ـٍاٜ

0121709771

ؿٟشی

0

تاؽ دساص

اػتٟثاٖ ،ایح ،سٚػتای سدیفی ،تاؽ دساص

90121373777

سٚػتایی

خا٘ٓ ٔحثٛت ٝخٛٙتی

2

ػٕاست ٘ؼیٕی

اػتٟثاٖ ،سٚػتای ٔاٞفشخاٖ ،وٛچ ٝتٟاس

90190193702

سٚػتایی

آلای ػّی غذیشی صسلا٘ی

7

خا٘ ٝدایی

اػتٟثاٖ ،تخؾ ایح ،سٚػتای دسب لّؼٝ

90122311799

سٚػتایی

خا٘ٓ ٔیتشا وٛچه صادٜ

0

٘ی چـٕٝ

الّیذ ،خیاتاٖ طاِما٘ی ،خیاتاٖ ػؼذی ،وٛچ ٝػّٛیاٖ پالن  77وذپؼتی 2371217997

90323377727

ؿٟشی

آلای یذاهلل لّٙذسی

19

٘اظٕی

الّیذ ،خیاتاٖ سػٛاَ اهلل ،وٛچ ٝآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ لذیٓ

90122717927

ؿٟشی

11

فش ًٙٞلـمایی

الّیذ خٙة ؿٟشن ػثذاِّٟی (ییالق) -فشاؿثٙذ ٔٙطف ٝسٙٞی (لـالق)

90123939729

17

٘شیٕاٖ

السػتاٖ ،ؿٟش اٚص ،خیاتاٖ طالیی ،تا٘ه وـاٚسصی ،خا٘ ٝتاسیخی تٟشٚصیاٖ

90123771777

13

ٟٔشٌاٖ پاسع

آتاد ،ٜؿٟش ایضدخٛاػت ،خیاتاٖ أاْ خٕیٙی (س)ٜ

90122999913

ػـایشی
ؿٟشی
ؿٟشی

90120999913

آلای تیظٖ ٘اظٕی

خا٘ٓ ِیال ػضیضیاٖ

اقلیذ
اوز

آلای حأذ خٟا٘ـاٞی فشد

19

ایضد ٟٔش

آتاد ،ٜؿٟش ایضد خٛاػت ،خیاتاٖ تاػتاٖ ،سٚتشٚی لّؼ ٝتاػتا٘ی

90139302713

ؿٟشی

17

اػذاهلل خاٖ

آتاد ،ٜخیاتاٖ ؿٟیذ تٟـتی ،تؼذ اص ٔؼدذ اػظٓ ،پالن 310

90122711920

ؿٟشی

آلای فشیذ دس افـاٖ

10

ٔٛتذ

آتاد ،ٜػٛسٔك ،سٚػتای تالش آتاد

90123711909

سٚػتایی

آلای ٔٛتذ آصادی

12

ػش لٙات

آّتاد ،ٜتّٛاس چٕشاٖ ٔیذاٖ أاْ سضا لّؼٔ ٝحٕٛد آیاد

90122710220

ؿٟشی

آباده

آلای حؼیٗ فذایی صذس

17

ٔحٕذ خاٖ

آتاد ،ٜؿٟش ػٛسٔك ،ا٘تٟای خیاتاٖ ؿاٞذ ،سٚػتای تالش آتاد

90129900777

سٚػتایی

آلای ٘صیة اهلل حافظی

10

ػٕاست ػثاػمّی خاٖ

آتاد ،ٜخیاتاٖ  12ؿٟشیٛس٘ ،شػیذ ٜت ٝچٟاس سا ٜدٞخذا

90122719039

ؿٟشی

آلای ٔحؼٗ ٔمأی

79

پاسػیاٖ دیاس ایضدخٛاػت

آتاد ،ٜایضدخٛاػت ،واسٚا٘ؼشای ؿا ٜػثاػی

90121739223

ؿٟشی

آلای ػّیشضا صاسع أأی

71

وشٚؿه ایضدخٛاػت

آتاد ،ٜایضدخٛاػت ،خیاتاٖ أاْ خٕیٙی (س ،)ٜخیاتاٖ چٕشاٖ ؿشلی

00177207913

ؿٟشی

آلای ٟٔذی صاِحی

77

خا٘ ٝآع دٕٛٞسد

٘ی سیض ،آتاد ٜطـه ،سٚػتای دٛٔ ٜسد ،ا٘تٟای خیاتاٖ لٕش تٙی ٞاؿٓ

90127309933

سٚػتایی

73

پاصٖ اػالٚی

ٔٙطم ٝپیچىاٖ ،سٚػتای اػالٚی

90329200992

79

آط٘ذ

تٛا٘ات ،سٚػتای خؼفشآتاد ػفّی

77

چـٕ ٝپیتا تٛا٘ات

تٛا٘ات ،ویّٔٛتش  7خاد ٜتٛا٘ات ،ػشچٟاٖ،ػٕت چپٔ ،ضسػ ٝآتغٛصٜ

921-73777977

استهبان

خا٘ٓ وٛوة حؼیٙی

خا٘ٓ صٞشا ایضدی

90377707137

ارسنجان

آلای ػثاع اػىٙذسی
آلای ػیذ ػّیشضا ٘ؼٕتی

90129779199

شهرستان

خا٘ٓ ساضی ٝصحشاٌشد

سٚػتایی

آلای اتشاٞیٓ ؿیخؼّی

90120917109

سٚػتایی

خا٘ٓ صٞشا آسأؾ

90122173020

سٚػتایی

70

ػش٘ ٚاص

تٛا٘ات ،ؿٟش ٔضایداٖ ،وٛچ ٝؿٟیذ حؼٙی ،وذ پؼتی 2371170307

90120700030

ؿٟشی

خا٘ٓ ٔشضی ٝتشصٌش

72

ػیٕىاٖ

تٛا٘ات ،ػیٕىاٖ ،خیاتاٖ چغا ،خٛٙب لّؼ ٝػیٕىاٖ

90122719299

سٚػتایی

آلای ػّی لاػٕی ػیٕىا٘ی

77

ٞشٍٔٙاٖ

ؿٟشػتاٖ تٛا٘ات ،تافت لذیٓ خیاٖ

90127719190

ؿٟشی

الای حدت ٔؼصٔٛی

بختگان

آلای سػ َٛتشصٌش

بوانات

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

70

تؾ  ٚچاِ ٝتیضا

ٚسٚدی ؿٟش تیضا ،سٚػتای خٟاٖ ٕ٘ا

90122137770

39

خا٘ ٝتأذاد

پاػاسٌاد،ؿٟش ٔادس ػّیٕاٖ

921-93703777

ؿٟشی

31

وّث ٝآلأیش

پاػاسٌاد ،ػؼادت ؿٟش

921-93709077

ؿٟشی

37

خا٘ ٝػـایشی سادٟٔش

پاػاسٌادٙٔ، ،طم ٝخٍّٙی چا ٜتیذ

90127179779

ػـایشی

آلای ٔصطفی یٛػفی

33

و ٜٛخشػی

پاػاسٌاد ،سٚػتای اتٛاِٛسدی ،خ ٍُٙچا ٜتیذ ،آتشا ٜػٕشی

90127071009

ػـایشی

آلای ػّی واظٕی

39
37

وشدؿَٛ

پاػاسٌاد ،سٚػتای وشدؿَٛ

90127307700

سٚػتایی

آلای خّیُ وـتىاس

اخاق ػیذ وشیٓ

پاػاسٌاد ،ػؼادت ؿٟشٔ ،حّ ٝتٛواٖ

921-93707900

ؿٟشی

آلای ػیذ ٔدتثی حؼیٙی

30

تاصشی

تخؾ پاػاسٌاد ،سٚػتای اتٛاِٛسدی ،خیاتاٖ ؿٟیذ سحیٕی ،وٛچ ٝپشٚسؽ 7

90127900102

سٚػتایی

خا٘ٓ آرس ؿیشٚا٘ی

32

خا٘ ٝواالٖ

پاػاسٌاد ،ؿٟش ٔادس ػّیٕاٖ ،خیاتاٖ وٛسؽ ،وٛچ ٝؿٟیذ ٞادی آصادی

90329922001

سٚػتایی

سدیف

نوع اقامتگاه
سٚػتایی

90127977020

نام مذیر

شهرستان

آلای احٕذ ٔشادی خٛب

بیضا

خا٘ٓ ٔشیٓ ػّیٕاٖ پٛس
آلای أیش ٔیشی

آلای ٔحٕذ سضا وشٔی

37

لاخاسی ٝلٛاْ آتاد

پاػاسٌاد ،سٚػتای لٛاْ آتاد

90331777990

سٚػتایی

آلای ػیذ احٕذ حؼیٙی

30

اٚؿٝ

ؿٟشػتاٖ پاػاسٌاد ،ػؼادت ؿٟش ،تّٛاس ػّی آتاد ،وٛچ ٝفشٚسدیٗ

90930793799

ؿٟشی

خا٘ٓ صفیٟٔ ٝشآٚس

99

خا٘ ٝوٛسٚؿه

ؿٟشػتاٖ پاػاسٌاد ،ؿٟش ٔادس ػّیٕاٖ ،خیاتاٖ وٛسٚؽ ،وٛچ ٝؿٟیذ وٛسٚسؽ پٛس

90930793790

ؿٟشی

خا٘ٓ ػاس ٜوشیٕی

91

ؿة ٞای اتٛاِٛسدی

پاػاسٌاد ،تخؾ پاػاسٌاد ،سٚػتای اتٛاِٛسدی ،خیاتاٖ ؿٟیذ سحیٕی ،وٛچ ٝپشٚسؽ  ،7پالن 707

90129190010

سٚػتایی

خا٘ٓ ِیال ػاسیخا٘ی

97

خا٘ ٝتیٍٛ

پاػاسٌاد ،ؿٟش ٔادس ػّیٕاٖ ،وٛچ ٝتاػتاٖ

90121723790

93

تاؽ ػّیٕاٖ

خٟشْ ،ػیٕىاٖ ،سٚػتای تاد٘داٖ

90123172090

ؿٟشی

خا٘ٓ فاطٕ ٝصفایی

سٚػتایی

آلای داسیٛؽ احٕذی

99

ػثضٕ٘ ٜه

خٟشْ ،تخؾ وشدیاٖ سٚػتای د٘یاٖ

90121097970

سٚػتایی

آلای ػّی ٔحٕذ ٘ىٛیی

97

طاس ٝ٘ٚفاسع

ؿٟشػتاٖ خٟشْ تخؾ خفش سٚػتای غشتی

90123907730

سٚػتایی

آلای ٔیالد حاصّی

90

٘ائة

خٟشْ ،تخؾ خفش ،ؿٟش تاب ا٘اسٔ ،یذاٖ ا٘مالب ،تطشف آتـاس ،ػ ٝساٞی آتـاسٌّضاس ،دسب د ،ْٚػٕت ساػت

90121979207

ؿٟشی

90301979207

آلای ػیذ خٛاد حؼیٙی تاب ا٘اسی

92

خأاػة

ؿٟشػتاٖ خٟشْ ،تخؾ خفش ،سٚػتای ٌاس ،ٜخیاتاٖ اصّی

90127772730

سٚػتایی

خا٘ٓ فشصا٘ٛٞ ٝؿٕٙذ

97

فشٚاب پاسع

خشْ تیذ،

90120717921

ؿٟشی

آلای خٛاد ٟٔذٚی

90

ٞضاس  ٚیه ؿة

خشْ تیذ ،ؿٟش صفاؿٟش ،خیاتاٖ ػاحّی ؿٕاِی

99900700

ؿٟشی

79

لصشیؼمٛب

خشْ تیذ٘ ،احی ،1 ٝسٚػتای لصشیؼمٛب

71

ٟٔىیاٖ تاغاٖ

خٙح ،تخؾ ٔحّٕ ،ٝسٚػتای تاغاٖ

77

تاتا حؼیٗ وٞٛؼتاٖ

داساب ،تخؾ سػتاق ،سٚػتای الیضٍ٘اٖ ػّیأ ،ضسػ ٝچٕٗ

73

غشیة خاٖ

داساب ،سٚػتای خیشآتاد

90121737977
90123711090

جهرم
خفر

خا٘ٓ فاطٕ٘ ٝثٛی صاد ٜاسدچی

خرمبیذ

سٚػتایی

92199973799

پاسارگاد

آلای ٔدتثی ٔؼؼٛدی

90129777990
90122773731
90122310997

سٚػتایی

آلای ی٘ٛغ صٔا٘ی

سٚػتایی

92173779997

آلای حؼٗ ٘دفی

92173020711
90127097779

خنج

سٚػتایی

خا٘ٓ صذیم ٝوـاٚسص

داراب

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
سدیف

نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

نوع اقامتگاه

نام مذیر

79

وٝٔٛ

داساب ،سٚػتای الیضٍ٘اٖ ،خیاتاٖ ؿٟیذ ٔطٟشی ،وٛچ ٝؿٟیذ فتحی

90120399397

سٚػتایی

آلای ػّیٕاٖ صفشی

77

الیض

داساب ،سٚػتای الیضٍ٘أٖ ،حّ ٝتاال

90121399912

سٚػتایی

آلای ػثاع اػتٕادی

70

تاؽ ػثاػی

داساب ،سٚػتای ٘ٛایٍاٖٚ ،سٚدی سٚػتا ػٕت ساػت ،ا٘تٟای وٛچ ٝؿٟیذ ػّی خٛاٜ

90127079107

سٚػتایی

آلای فشٞاد پٛس ػّی

72

لصش آیٝٙ

تخؾ سػتاق ،سٚػتای چٟاسدٜ

90120133972

سٚػتایی

ػثاع حؼٗ پٛس فشد

ٕٟٔا٘ىذِ ٜپٛیی ٛٔٚصٜ

صسلاِٖ ،پٛیی ،خیاتاٖ ٔؼّٓ ،وٛچٛٔ-3 ٝصٔ ٜشدْ ؿٙاػی

37023179

77

ٔشدْ ؿٙاػی

ؿٟشی

90122799700

70

صاٌشع تٟشغاٖ

ػپیذاٖ ،اسدواٖ ،سٚػتای تٟشغاٖ

09

چٍُٕ

ػپیذاٖ ،دٞؼتاٖ وٕٟش ،سٚػتای خٛتخّٝ

90121790917

سٚػتایی

90123797979

سٚػتایی

90129091309

خا٘ٓ ساضی ٝخؼفشی

آلای حدت اِ ٝسضایی

01

تشْ فیشٚص

ػپیذاٖ ،سٚػتای تٟـت ٔىاٖ

90127179377

سٚػتایی

آلای أیذ حؼیٙی

07

خٛسي

ػپیذاٖ ،سٚػتای خٛسي

90177132929

سٚػتایی

03

تٌٕ ًٙثیُ

ػپیذاٖ ،سٚػتای ػاساٖ ػفّی

90122720709

سٚػتایی

09

اُتا

ػپیذاٖ ،سٚػتای لّؼ ٝػاِی

07

فا٘ٛع ػپیذاٖ

ػپیذاٖ ،سٚػتای ٔٛس دساص

00

ت ْٛوّث ٝوٟىشاٖ

ػپیذاٖ ،فشػی ؿؾ پیش ،سٚػتای وٟىشاٖ

90123170770

سٚػتایی

92177102999
90122197790

سٚػتایی

90129727002

سٚػتایی

90121707310

آلای ػّی ػتٛد ٜػاسا٘ی
آلای ػّی دٞماٖ
آلای خؼش ٚصاِحی
آلای ٟٔذی فشصا٘ٝ

02

وٛذ تْٛ

ػپیذاٖٙٔ ،طمٌٕ ٝثیُ

90120199093

ػـایشی

آلای تٔ ٕٟٗشداّ٘ٛ

07

خا٘ ٝپذسی

ػپیذاٖٕٞ ،اؿٟش ،د ٜپاٌا

90399000773

سٚػتایی

خا٘ٓ ٔشضیٛ٘ ٝسٚصی

00

ٍ٘یٗ صاٌشع

ػپیذاٖ ،ت ًٙتیضاب ،خٙة ؿشوت آب ٔؼذ٘ی ٚیٛا٘ت

90127079039

سٚػتایی

خا٘ٓ افؼش ٛٞؿٕٙذی

29

تٛیاق

ػپیذاٖ٘ ،شػیذ ٜت ٝسٚػتی داِیٗ ،پـت ٔدتٕغ ٌشدؿٍشی داِیٗ

90171377970

ػـایشی

آلای ٕٞایٔ ٖٛشادی

21

ػشای ٕٞا

ػپیذاٖ ،تخؾ ٕٞایداٖ ،سٚػتای ػش تّی

90122109109

سٚػتایی

آلای حؼیٗ ٔحمك

27

ٔٛسیىؾ

ػپیذاٖ ،سٚػتای تشؿٔ ،ٝٙحّٛٔ ٝسیىؾ

90320937719

سٚػتایی

23

خا٘ ٝصالحی

90309727901

خا٘ٓ ٘دٕ ٝؿؼّٚ ٝس فشد

ؿٟشػتاٖ ػپیذاٖ ،ؿٟش اسدواٖ ،خیاتاٖ ؿٟیذ سخایی (تشٔیٙاَ) ،تٗ تؼت سصالی ،وذپؼتی 2301003723

90123997172

ؿٟشی

آلای ٔحٕذ أیٗ صالحی اسدوا٘ی

29

تاتاخاٖ

ؿٟشػتاٖ ػپیذاٖ ،تخؾ ٔشوضی ،سٚػتای وٟىشاٖ

90122329977

سٚػتایی

خا٘ٓ صیٙت ٔٛٙچٟشی

27

تاْ تاغؼتاٖ

تخؾ ٔشوضی ،سٚػتای تاغؼتاٖ

90120171777

سٚػتایی

خا٘ٓ ػـشت صاِحی

20

تاْ ٕٞا

تخؾ ٕٞایداٖ ،سٚػتای ػش تّی

90123139079

سٚػتایی

آلای سٚح اِ ٝسحیٕی ػش تّی

22

ٕٞای خاٖ

تخؾ ٕٞایداٖ ،سٚػتای د ٜپاٌا

90123192277

سٚػتایی

آلای ػثذاِ ٝتٟشٚصی د ٜپاٌایی

27

ٌُ  ٚتّثُ وٟىشاٖ

اتتذای سٚػتای وٟىشاٖ

90127007137

سٚػتایی

آلای اػٕاػیُ اثشواس

20

آتایٛسد

ؿٟشػتاٖ ػپیذاٖ ،سٚػتای وٟىشاٖٙٔ ،طم ٝػـایشی چـٕ ٝتاوی(ییالق)

90120173091

ػـایشی

ؿٟشػتاٖ ٘ٛسآتاد ٕٔؼٙی تخؾ ٔاٛٞس سٚػتای تیذ وشص ٔٙطم ٝػـایشی وشٚن (لـالق)

زرقان

آلای أیٗ اِ٘ ٝاْ آٚس

آلای تٟٙاْ ٔحٕذی وـىِٛی

90127997993

شهرستان

آلای احذ احٕذی لشاٌضِٛ

79

ؿیذای لـمایی

دٞؼتاٖ وٕٟش ،حذفاصُ وٕٟش  ٚواوأٖ ،شتغ دسٔ ٜی ٜٛای

90122197702

ػـایشی

آلای اوثش سضایی

71

ٔـه ٔ ٚالس

تخؾ ٕٞایداٖ ،سٚػتای ػٍٙشٙٔ ،طم ٝػـایشی داِیٗ

0120903779

ػـایشی

ٔحٕٛد سفیؼی ػٍٙشی

سپیذان

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

نوع اقامتگاه

نام مذیر

77

ِظیٍٖٛ

سٚػتای وٟىشاٖ

0977779979

سٚػتایی

خا٘ٓ پشٚیٗ آیت

73

تٙىٛ

سٚػتای خٛسي ،خٙة خا٘ ٝتٟذاؿت

00122921370

سٚػتایی

خا٘ٓ ٘اظٕٔ ٝحٕذی وـىِٛی

79

ٔشصیاٖ

سٚػتای ٔشصیاٖ ،وٛچ ٝتؼذ اص حؼیٙیٝ

90179729712

سٚػتایی

آلای لذست ػثذؿاٞی خٛاسػتا٘ی

77

سٚصی سٚصٌاسی

تخؾ ٕٞایداٖ ،سٚػتای ػشتؼت

90127777797

سٚػتایی

آلای ٟٔذی حؼیٙی ػشتغ

70

چٙاس وٟٗ

ػشچٟاٖ ،سٚػتای چٙاس صاٞذاٖ ،وٛچ ٝاصّیٙٔ ،ضَ خـتی آلای ٔیثٓ ٞاؿٕی

90127793077

سٚػتایی

آلای ٔیثٓ ٞاؿٕی

72

ؿا ٜسػتٓ

ػشچٟاٖ ،سٚػتای ؿا ٜسػتٓ

90127771909

سٚػتایی

آلای سٚح اهلل ٘ؼٕتی

77

اَسخَِٙه

ػشچٟاٖ ،سٚػتای ؿا ٜسػتٓ ،سٚتشٚی ٔؼدذ

90109973972

سٚػتایی

آلای خاتش ؿفمت

سرچهان

70
09
01

ایُ خٕؼٝ

ػشٚػتاٖ ،خاد ٜخاٚساٖ ،خ ٍُٙؿذیذ

90127707319

ػـایشی

آلای ػیذ ٘صشاِٛٔ ٝػٛی

٘یٕشٚص ػشٚػتاٖ

خیاتاٖ أاْ خٕیٙی (س ،)ٜخیاتاٖ خٕٟٛسی ،وٛچ ،1 ٝوذ پؼتی 2397170932

0123973993

ؿٟشی

احؼاٖ طٕٟاػثی

سروستان

ت ْٛوّث ٝوٞٛؼاس

ؿیشاص ،تخؾ خاٖ اسطٖ ،خاٖ ص٘یاٖ ،سٚػتای پشؿىفت

90327327727

سٚػتایی

خا٘ٓ ٟٔٙاص ػّطا٘یاٖ پشؿىفتی

07

آق دایی

ؿیشاص ،خیاتاٖ حؼیٙی ،تیٗ اِحشٔیٗ ،سٚتشٚی ٔؼدذ ػّٕذاس ،وٛچ ٝخذید ٝتا٘ ،ٛپالن 37

90122933797

ؿٟشی

آلای ػثاع ٕ٘اصی

03

ػتایؾ

ؿیشاص ،خیاتاٖ لاآ٘ی ؿٕاِی ،دستٙذ ٔـیش ،صیشطاق ٔـیش،پالن 90

90121171932

ؿٟشی

09

ٌّؼتاٖ ساص

ؿیشاص ،خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،وٛچ، 30/9 ٝػٕت چپ،پالن 17

07

ػشای ٕٞای٘ٛی

سدیف

32303929
90120007909

ؿٟشی

37737707

آلای ٔحٕذ ٞادی ػتایؾ
آلای ػٟشاب ؿفیؼی

ؿیشاص ،خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،پـت ٘اس٘دؼتاٖ لٛاْ

90121907770

ؿٟشی

آلای وٛسؽ صاسع

00

ػٚٛؿٖٛ

ؿیشاص ،خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،وٛچ ٝتاؽ لٛاْ ٔحّ،ٝتاال وفٝ

921-37791970

ؿٟشی

آلای ٔصطفی ٘ذیٓ

02

تش٘دؼتاٖ

ؿیشاص ،خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،وٛچ ٝلٛاْ ،تٗ تؼت ٘یه تخت ،پالن 70

90120101337

ؿٟشی

خا٘ٓ ِٔ ٝما اصُ ٟٔذٚی

07

ِٛتٛع

ؿیشاص ،خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ،وٛچ ٝتاؽ لٛاْ،وٛچ ٝحٕاْ ٌچیٝٙ

90122970227

ؿٟشی

آلای ٔدیذ خؼفشصادٜ

00

آ٘اٞیتا

ؿیشاص ،سصس ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

ؿٟشی

خا٘ٓ ٔظٌاٖ ا٘دٛی

199

پذساْ

ؿیشاص ،سصس ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

ؿٟشی

خا٘ٓ ٔظٌاٖ ا٘دٛی

191

دایاٖ

ؿیشاص ،سصس ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

ؿٟشی

خا٘ٓ ٔظٌاٖ ا٘دٛی

197

خا٘ ٝؿیشاص

ؿیشاص ،سصس ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

ؿٟشی

خا٘ٓ ٔظٌاٖ ا٘دٛی

193

ایُ وذ ٜلـمایی

ؿیشاص ،سٚػتای وٛدیاٖ

90127990902

سٚػتایی

آلای ػّی اصغش صیادِه

199

ػی ساٜ

ؿیشاص ،ػ ٝسإ٘ ٜاصی ،خیاتاٖ خاٖ تاتا خاٖ ،خٙة ٕٟٔا٘ؼشا

90000709099

ؿٟشی

197

سیچی

ؿیشاصٙٔ ،طم ٝوٕٞٛش ٜػشخی ،سٚػتای سیچی

190

و ٝٔٛلالت

ؿیشاص ،سٚػتای لالت ،تافت لذیٓ،

192

خا٘ ٝتاؽ ایشا٘ی

ؿیشاص ،خیاتاٖ ٔـیش ؿشلی ،وٛچ ،17 ٝپالن 30

197

ؿٕیٓ ییالق

ؿیشاص ،خاد ٜوٕٞٛش ٜػشخی ٔٙطم ٝػـایشی ٌیاٞضاس خٙة تاؽ دؿت ػثض

92137779027
90129703992

سٚػتایی

90123993992
90123197091

سٚػتایی

90337371799

ؿٟشی

921-37377179
90127700922

ػـایشی

90337771197

شهرستان

آلای ػیشٚع ٘ٛسٚصی
آلای ػثذاِ ٝافـاسی
آلای ِؼثت ؿیثا٘ی
آلای ٞادی خؼشٚی
خا٘ٓ صذیم ٝؿٟثاصی

190

خا٘ ٝخیاْ

سٚػتای لالت تافت خذیذ خیاتاٖ خیاْ ٘ثؾ وٛچ2 ٝ

0121917310

سٚػتایی

آلای ػّیشضا ٚاٞة

119

ٞفت سً٘

تیٗ اِحشٔیٗ ت ٝػٕت ٔؼدذ ػّٕذاس ٘ثؾ وٛچ79 ٝ

0127030931

ؿٟشی

آلای ػّی ٔحٕذ اثٙی ػـشی

شیراز

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

111

آ٘ا

خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،وٛچ 31 ٝفشػی ا َٚػٕت ساػت،

90937711772

117

خا٘ ٝؿیشاصی

خیاتاٖ تیٕٛسی ٌزس ػیذ رٚاِفماس ٘ثؾ تاؿٍاٚ ٜسصؿی

90121110799

ؿٟشی

90122197209

ؿٟشی

سدیف

شماره تماس

نوع اقامتگاه

نام مذیر

ؿٟشی

خا٘ٓ ػثا فشٞادی
آلای حٕیذسضا خٟاٖ تىاْ

شهرستان

90122970339

113

دِٚت ػشای ٔؼصٝٔٛ
ػّطاٖ

119

ػٕاست لاخاسیٝ

ؿیشاص ،خیاتاٖ تیٕٛسیٌ ،زس ػیذ رٚاِفماس ،طاق ایشٚا٘ی
ؿیشاص ،خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،وٛچ 91 ٝتؼذ اص پاسوی ًٙد ْٚپالن 70

90123100970

ؿٟشی

90932729909

آلای ٔحٕذػّی تمی پٛس فشد
آلای ط ٝسضا ٕٞای٘ٛی

117

ػٟشاب

دسٚاص ٜواصسٔ ٖٚحّ ٝػ ًٙػیا ٜوٛچ ٝػظیٓ اِؼّط ٝٙدسب اَٚ

90372723070

ؿٟشی

آلای ػیاٚؽ صاسع

110

حافظ ؿیشاص

خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،وٛچ32 ٝ

90127979709

ؿٟشی

آلای ٔحٕذػّی سفؼت تخؾ

112

وٞٛؼتاٖ

سٚػتای لالت ،تافت لذیٓ ،سٚتشٚی ػ ٝوٙح

90320707023

سٚػتایی

92130290271

خا٘ٓ صیٙت سضاییاٖ

117

ؿاػش صیثا

ٔحّ ٝػ ًٙػیا ،ٜوٛچ ٝؿٟیذ اػالّٔ ،ٛپالن 7

90307971799

ؿٟشی

آلای حؼیٗ ٔشادی ٔؼتمذ

110

آب ا٘دیش

تخؾ اسطٖ ،دٞؼتاٖ وٕٞٛش ٜػشخی ،سٚػتای وشاذ

90127071071

ػـایشی

آلای حؼٗ لّی خٕـیذی

179

ٔا ٜػّطاٖ

ؿیشاص ،خیاتاٖ ِطفؼّی خاٖ ص٘ذ ،وٛچ ٝلٛاْ ،وٛچ( 2/19 ٝوٛچ ٝفیّی ٞا)

90170123717

ؿٟشی

171

92137793277

خا٘ٓ ػآِ تاج ظُ ا٘ٛاس

خا٘اٖ

ؿیشاص ،خیاتاٖ وشیٕخاٖ ص٘ذ ،خٙة تاصاس ٚویٌُ ،زس ػیذ رٚاِفماس ،خٙة ٔؼدذ صیٙة ت ٝػٕت طاق اػىش ٚپالن 0

90123132777

ؿٟشی

آلای ػٛس٘ا سٚػتا

177

تٛتی

دسٚاص ٜػؼذی ،وٛچ ٝدلالی ٞا ،وٛچ ٝفیّی ٞا ،پالن  ،12وذ پؼتی 2132003017

0177019371

ؿٟشی

آلای خٛاد پاسػیاٖ آسا

173

تّٛط وٕٞٛشٜ

تخؾ اسطٖ ،دٞؼتاٖ وٕٞٛش ٜػشخی ،سٚػتای وشاذ

90302091723

سٚػتایی

آلای وأشاٖ ٔحٕذی

179

پشی دخت

ؿٟضسػتاٖ ؿیشاص ،تّٛاس وشیٕخاٖ ص٘ذ ،وٛخ ،70 ٝلشػی 1/70

90307777727

ؿٟشی

خا٘ٓ پشیؼا صاسػی

177

ػتاس ٜتٕٛ

سٚػتای تاخٍا ٜخیاتاٖ وٞٛؼاس ،وٛچ1 ٝ

90123912779

سٚػتایی

خا٘ٓ صٞشٞ ٜادی

170

تاچاٖ

فشاؿثٙذ 37 ،ویّٔٛتشی خاد ٜفیشٚصآتاد ت ٝفشاؿثٙذ ،سٚػتای تاچٖٛ

90391703320

سٚػتایی

آلای ٔحٕذسضا لٟشٔا٘ی

172

ایّی صاٌشع

فشاؿثٙذٙٔ ،طم ٝلـاللی تٙذ سیً  ٚخشٔاِ ،ٛالّیذٙٔ،طم ٝییاللی چاٚٚؽ  ٚلٙات ػثاع آتاد

90330797190

ػـایشی

خا٘ٓ ؿیٕا أیشی

177

آػٕاٖ آتی

فؼا ،سٚػتای آب آػٕا٘ی

90123397092

سٚػتایی

170

پؼیٙا

فؼا ،سٚػتای ؿؼتىاٖ ،وٛچ07 ٝ

139

خٛسٍ٘اٖ

فؼا ،خؾ ٘ٛتٙذٌاٖ ،سٚػتای خٛسٍ٘اٖ ،سٚتشٚی أأضادٜ

90120391099

131

90120317773
37399072

سٚػتایی

0121313277

فراشبنذ

آلای ػثذاِشحیٓ تاصیاس
آلای صادق آسیا ٘ظاد

سٚػتایی

آلای ػّی اوثش ساػتی خش٘دا٘ی

تیً ٔیشصا

تخؾ ٔیاٖ خ ،ٍُٙسٚػتای چ ُٟچـٕٙٔ ،ٝطم ٝػـایشی صس ػفیذ

0127991722

ػـایشی

آلای ػؼیذ وشیٕی وٛچی

137

ایُ دخت لـمایی

فیشٚصاتاد  37ویّٔٛتشی خاد ٜفیشٚصآتاد ت ٝلیشٙٔ ،طم ٝػـایشی ٔالیفحّٝ

90120311027

ػـایشی

خا٘ٓ ِیال ٞادی صادٜ

133

تٟـت خاٚیذ

سٚػتای حٙیفماٖ

90127979719

سٚػتایی

خا٘ٓ صٟٔ ٓٙشاتیاٖ پٛس

139

ایُ یٛسد

فیشٚصآتاد 37 ،ویّٔٛتشی خاد ٜلیش ،استفاػات ٞایمش

90127177273

ػـایشی

آلای ػّیشضا ٔشادی لش ٜلا٘ی

137

ّٔه

تخؾ ٔیٕٙذ ،خیاتاٖ ٌّؼتاٖ ،وٛچ ٝؿٟیذ ٔٛػٛی ،فشػی ػٕت ساػت

90123177177

ؿٟشی

آلای ّٔه ٔٙصٛس ٕٞای٘ٛی

130

ػـایشی ٞایمش

سٚػتای دٞشٚدٙٔ ،طمٔ ٝیذا٘ه ،تؼذ اص وٞ ٜٛایمش

90122790727

ػـایشی

آلای حٕیذ سػا٘ٝ

132

اِِؼََٖٛ

تخؾ ٔشوضی ،سٚػتای آتـىذ ،ٜخیاتاٖ ػذاِت ،وٛچ1 ٝ

0123990393

سٚػتایی

خا٘ٓ ٞاخش حك ؿٙاع

137

د ٜؿٟش

تخؾ ٔشوضی ،سٚػتای أیٗ آتاد

90930027707

سٚػتایی

آلای ٟٔذی سٚػتا

فسا

فیروزآباد

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

130

ٔمذْ

واصس ،ٖٚسٚػتای ػٕٛیی

90139397070

سٚػتایی

199

حداس

واصس ،ٖٚسٚػتای ت ًٙچٌٛاٖ ٚػطی

90127731733

سٚػتایی

191

تیـاپٛس

واصس ،ٖٚت ًٙچٌٛاٖ ،سٚػتای وـىِٛی ،خیاتاٖ غاسؿاپٛس ،ا٘تٟای وٛچ 7 ٝپالن 377-1

197

ت ًٙچٌٛاٖ

واصس ،ٖٚتخؾ ٔشوضی ،سٚػتای ت ًٙچٌٛاٖ دس ٜؿٛسی

193

پاپ ٖٛوٟٗ

و ٜٛچٙاس ،تخؾ وٕٞٛشٛ٘ ٜداٖ ،سٚػتای پاپ ٖٛوٟٗ

سدیف

نوع اقامتگاه

نام مذیر
آلای پشٚیض ٔمذْ ٘یا

90300799717
90123710721

سٚػتایی

90123909310

سٚػتایی

90129292232

آلای خذاخٛاػت حداس
آلای ػثاع سییؼی

0109037933

199

آفتاب خٛٙب

الٔشد ،تخؾ ٔشوضی ،سٚػتای چخٞٛا

90123771727

سٚػتایی

آلای خّیُ چا ٜؿشفیاٖ

197

خٛاد الٔشد

الٔشد ،تخؾ چاٚ ٜسص ،دٞؼتاٖ ؿیخ ػأش ،سٚػتای ؿیشیٛٙ

90121777730

سٚػتایی

آلای سٔضاٖ دٚدٔاٖ

190

وٙذاصی

ٔشٚدؿت ،سٚػتای وٙذاصی

90170332127

سٚػتایی

192

ؿیذٌش

ٔشٚدؿت ،خٙة تخت خٕـیذ ،ؿٟشن ِٚیؼصش (ػح)

197

٘مؾ سػتٓ

ٔشٚدؿت ،سٚػتای حؼیٗ آتاد ٘مؾ سػتٓ

90129797939

سٚػتایی

90097137707

سٚػتایی

90309913721

خا٘ٓ ٌّؼتاٖ ا٘صاسی

آلای ٔحٕذ حؼیٗ ٘ؼٕتی

190

خا٘ ٝتشٔٝ

ٔشٚدؿت ،سٚػتای دؿته

90123103027

179

ؿا٘ـیٗ

ٔشٚدؿت ،سٚػتای دؿته

90121371971

سٚػتایی

خا٘ٓ ٔحثٛت ٝاحٕذی

171

ػشخـٕ ٝفاسٚق

تخؾ ػیذاٖ ،سٚػتای فاسٚق ،خیاتاٖ ِٚثؼصش ،وٛچ ٝؿـٓ ػٕت چپ

90122727979

سٚػتایی

آلای ػیذ حؼیٗ ؿثیشی

177

ؤٟ ٜٛش

ؿٟشػتاٖ ٔشٚدؿت ،ؿٟشن ِٚی ػصش (ػح)

90122777913

سٚػتایی

آلای ٔحٕذ خاػٓ ؿؼثا٘ی

173

ِیشن

ؿٟشػتاٖ ٔشٚؿت ،تخؾ ػیذاٖ ،سٚػتای ػی٘ٛذ

90177079900

سٚػتایی

آلای آسؽ خٛیٙذٜ

179

ػٕاستخا٘ ٝوأفیشٚص

تخؾ وأفیشٚص ،سٚػتای ػّی آتاد ػّیا (تیٕٛس)

90123991909

سٚػتایی

ٔحٕذػّی وشیٕی پٛس تاصشی

177

چٛیُ

٘ٛسآتاد ٕٔؼٙی ،تخؾ دؿٕٗ صیاسی ،سٚػتای لایذاٖ

90120720079

سٚػتایی

آلای ٘یٕا سصٔدٛیی

170

ػشای آتی تی

٘ی سیض ،خیاتاٖ أاْ حؼیٗ (ع) ،وٛچ، 7 ٝپالن 90

92173799020

ؿٟشی

172

خاٚیذ ٘ی سیض

٘ی سیض ،وٛی ػادات ،خا٘ ٝتاسیخی خاٚیذ

177

اخاق آلا تضسي

تخؾ پـتى ،ٜٛؿٟش ٔـىاٖ ،وٛچ ٝسػاِت

90129399979
90172197037
90123777072

ؿٟشی

المرد

خا٘ٓ ساضی ٝػشفاٖ ٔٙؾ

سٚػتایی

ؿٟشی

کوه چنار

ؿشوت و ٟٗیادٌاس ٟٔش آفشیٗ

آلای ٔحٕذ سضا اػتمالَ

90122032199

کازرون

خا٘ٓ پشٚا٘ ٝأیشیاٖ

سٚػتایی

92177093001-7

شهرستان

مرودشت

نورآباد ممسنی

خا٘ٓ صٞشا ٘صشتی
آلای حؼٗ سؿیذی پٛس
آلای آسؽ تٕٙا داس

نی ریس

