فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

نوع اقامتگاه

1

تاضاٖ

اضؾٙداٖ ،تُ ػایك ،ٝحٛض ٔاٞی

90122177990

قٟطی

آلای تٟازض ٘صیطی

7

زاَ ٘كیٗ

اضؾٙداٖ ،خاز ٜتفطیحٍاٞی ت ًٙقىٗ ،چا ٜاؾفٙس ،ؾٕت چپ

90127111970

ػكایطی

ذا٘ٓ غیال حیسضی وٛچی

3

ذا٘ ٝتاؽ ٌُ ٞا

اضؾٙداٖ ،فّى ٝا٘اض ،ت ٝؾٕت زضٔاٍ٘ا ٜلسیٓ

921-93777200

قٟطی

9

ذاٖ ػٕٛ

اضؾٙداٖ ،اتتسای تّٛاض أاْ ضضا (ع)

90129977120

7

ضزیف

90393191717
قٟطی

نام مذیر

آلای اتٛاِماؾٓ یاضٔحٕسی

٘اضؾتاٖ

ذیاتاٖ ِٚیؼصط قٕاِی ،چٟاض ضا ٜزا٘كٍاٜ

0121709771

قٟطی

0

تاؽ زضاظ

اؾتٟثاٖ ،ایح ،ضٚؾتای ضزیفی ،تاؽ زضاظ

90121373777

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٔحثٛت ٝخٛٙتی

2

ػٕاضت ٘ؼیٕی

اؾتٟثاٖ ،ضٚؾتای ٔاٞفطذاٖ ،وٛچ ٝتٟاض

90190193702

ضٚؾتایی

آلای ػّی غسیطی ظضلا٘ی

7

ذا٘ ٝزایی

اؾتٟثاٖ ،ترف ایح ،ضٚؾتای زضب لّؼٝ

90122311799

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٔیتطا وٛچه ظازٜ

0

٘ی چكٕٝ

الّیس ،ذیاتاٖ طاِما٘ی ،ذیاتاٖ ؾؼسی ،وٛچ ٝػّٛیاٖ پالن  77وسپؿتی 2371217997

90323377727

قٟطی

آلای یساهلل لّٙسضی

19

٘اظٕی

الّیس ،ذیاتاٖ ضؾٛاَ اهلل ،وٛچ ٝآٔٛظـ  ٚپطٚضـ لسیٓ

90122717927

قٟطی

11

فط ًٙٞلكمایی

الّیس خٙة قٟطن ػثساِّٟی (ییالق) -فطاقثٙس ٔٙطف ٝضٙٞی (لكالق)

90123939729

17

٘طیٕاٖ

الضؾتاٖ ،قٟط اٚظ ،ذیاتاٖ طالیی ،تا٘ه وكاٚضظی ،ذا٘ ٝتاضیری تٟطٚظیاٖ

90123771777

13

ٟٔطٌاٖ پاضؼ

آتاز ،ٜقٟط ایعزذٛاؾت ،ذیاتاٖ أاْ ذٕیٙی (ض)ٜ

90122999913

ػكایطی
قٟطی
قٟطی

90120999913

آلای تیػٖ ٘اظٕی

ذا٘ٓ ِیال ػعیعیاٖ

اقلیذ
اوز

آلای حأس خٟا٘كاٞی فطز

19

ایعز ٟٔط

آتاز ،ٜقٟط ایعز ذٛاؾت ،ذیاتاٖ تاؾتاٖ ،ضٚتطٚی لّؼ ٝتاؾتا٘ی

90139302713

قٟطی

17

اؾساهلل ذاٖ

آتاز ،ٜذیاتاٖ قٟیس تٟكتی ،تؼس اظ ٔؿدس اػظٓ ،پالن 310

90122711920

قٟطی

آلای فطیس زض افكاٖ

10

ٔٛتس

آتاز ،ٜؾٛضٔك ،ضٚؾتای تالط آتاز

90123711909

ضٚؾتایی

آلای ٔٛتس آظازی

12

ؾط لٙات

آّتاز ،ٜتّٛاض چٕطاٖ ٔیساٖ أاْ ضضا لّؼٔ ٝحٕٛز آیاز

90122710220

قٟطی

آباده

آلای حؿیٗ فسایی صسض

17

ٔحٕس ذاٖ

آتاز ،ٜقٟط ؾٛضٔك ،ا٘تٟای ذیاتاٖ قاٞس ،ضٚؾتای تالط آتاز

90129900777

ضٚؾتایی

آلای ٘صیة اهلل حافظی

10

ػٕاضت ػثاؾمّی ذاٖ

آتاز ،ٜذیاتاٖ  12قٟطیٛض٘ ،طؾیس ٜت ٝچٟاض ضا ٜزٞرسا

90122719039

قٟطی

آلای ٔحؿٗ ٔمأی

79

پاضؾیاٖ زیاض ایعزذٛاؾت

آتاز ،ٜایعزذٛاؾت ،واضٚا٘ؿطای قا ٜػثاؾی

90121739223

قٟطی

آلای ػّیطضا ظاضع أأی

71

وطٚقه ایعزذٛاؾت

آتاز ،ٜایعزذٛاؾت ،ذیاتاٖ أاْ ذٕیٙی (ض ،)ٜذیاتاٖ چٕطاٖ قطلی

00177207913

قٟطی

آلای ٟٔسی صاِحی

77

ؾطای تیػزا٘ٝ

ایعزذٛاؾت ذیاتاٖ أاْ حؿیٗ قطلی ذیاتاٖ تاؾتاٖ

90327201972

قٟطی

ذا٘ٓ خٕیّ ٝأیٙی

73

ذا٘ ٝآؼ زٕٛٞضز

٘ی ضیع ،آتاز ٜطكه ،ضٚؾتای زٛٔ ٜضز ،ا٘تٟای ذیاتاٖ لٕط تٙی ٞاقٓ

90127309933

ضٚؾتایی

921-73777977

استهبان

ذا٘ٓ وٛوة حؿیٙی

ذا٘ٓ ظٞطا ایعزی

90377707137

ارسنجان

آلای ػثاؼ اؾىٙسضی
آلای ؾیس ػّیطضا ٘ؼٕتی

90129779199

شهرستان

ذا٘ٓ ضاضی ٝصحطاٌطز

79

پاظٖ اؾالٚی

ٔٙطم ٝپیچىاٖ ،ضٚؾتای اؾالٚی

90329200992

ضٚؾتایی

آلای اتطاٞیٓ قیرؼّی

77

ذٛاخ ٝخٕاِی

ضٚؾتای ذٛاخ ٝخٕاِی ذیاتاٖ أأعاز ٜلٙثطتٗ ٔحٕس(ع)

90127777129

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ فطقتٚ ٝاصُ

70

آغ٘س

تٛا٘ات ،ضٚؾتای خؼفطآتاز ؾفّی

90120917109

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ظٞطا آضأف

72

چكٕ ٝپیتا تٛا٘ات

تٛا٘ات ،ویّٔٛتط  7خاز ٜتٛا٘ات ،ؾطچٟاٖ،ؾٕت چپٔ ،عضػ ٝآتغٛظٜ

90122173020

ضٚؾتایی

77

ؾط٘ ٚاظ

تٛا٘ات ،قٟط ٔعایداٖ ،وٛچ ٝقٟیس حؿٙی ،وس پؿتی 2371170307

90120700030

قٟطی

آلای ضؾ َٛتطظٌط
ذا٘ٓ ٔطضی ٝتطظٌط

بختگان

بوانات

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نشانی واحذ

شماره تماس

نوع اقامتگاه

نام مذیر

70

ؾیٕىاٖ

تٛا٘ات ،ؾیٕىاٖ ،ذیاتاٖ چغا ،خٛٙب لّؼ ٝؾیٕىاٖ

90122719299

ضٚؾتایی

آلای ػّی لاؾٕی ؾیٕىا٘ی

39

ٞطٍٔٙاٖ

قٟطؾتاٖ تٛا٘ات ،تافت لسیٓ خیاٖ

90127719190

قٟطی

الای حدت ٔؼصٔٛی

31

ذا٘ ٝتأساز

پاؾاضٌاز،قٟط ٔازض ؾّیٕاٖ

921-93703777

قٟطی

ذا٘ٓ ٔطیٓ ؾّیٕاٖ پٛض

37

وّث ٝآلأیط

پاؾاضٌاز ،ؾؼازت قٟط

921-93709077

قٟطی

33

ذا٘ ٝػكایطی ضازٟٔط

پاؾاضٌازٙٔ، ،طم ٝخٍّٙی چا ٜتیس

90127179779

ػكایطی

آلای ٔصطفی یٛؾفی

39

و ٜٛذطؾی

پاؾاضٌاز ،ضٚؾتای اتٛاِٛضزی ،خ ٍُٙچا ٜتیس ،آتطا ٜػٕطی

90127071009

ػكایطی

آلای ػّی واظٕی

ضزیف

نام واحذ

آلای أیط ٔیطی

37
30

وطزقَٛ

پاؾاضٌاز ،ضٚؾتای وطزقَٛ

90127307700

ضٚؾتایی

آلای خّیُ وكتىاض

اخاق ؾیس وطیٓ

پاؾاضٌاز ،ؾؼازت قٟطٔ ،حّ ٝتٛواٖ

921-93707900

قٟطی

آلای ؾیس ٔدتثی حؿیٙی

32

تاصطی

ترف پاؾاضٌاز ،ضٚؾتای اتٛاِٛضزی ،ذیاتاٖ قٟیس ضحیٕی ،وٛچ ٝپطٚضـ 7

90127900102

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ آشض قیطٚا٘ی

37

ذا٘ ٝواالٖ

پاؾاضٌاز ،قٟط ٔازض ؾّیٕاٖ ،ذیاتاٖ وٛضـ ،وٛچ ٝقٟیس ٞازی آظازی

90329922001

ضٚؾتایی

90127977020

آلای ٔحٕس ضضا وطٔی

30

لاخاضی ٝلٛاْ آتاز

پاؾاضٌاز ،ضٚؾتای لٛاْ آتاز

90331777990

ضٚؾتایی

آلای ؾیس احٕس حؿیٙی

99

اٚقٝ

قٟطؾتاٖ پاؾاضٌاز ،ؾؼازت قٟط ،تّٛاض ػّی آتاز ،وٛچ ٝفطٚضزیٗ

90930793799

قٟطی

ذا٘ٓ صفیٟٔ ٝطآٚض

91

ذا٘ ٝوٛضٚقه

قٟطؾتاٖ پاؾاضٌاز ،قٟط ٔازض ؾّیٕاٖ ،ذیاتاٖ وٛضٚـ ،وٛچ ٝقٟیس وٛضٚضـ پٛض

90930793790

قٟطی

ذا٘ٓ ؾاض ٜوطیٕی

97

قة ٞای اتٛاِٛضزی

پاؾاضٌاز ،ترف پاؾاضٌاز ،ضٚؾتای اتٛاِٛضزی ،ذیاتاٖ قٟیس ضحیٕی ،وٛچ ٝپطٚضـ  ،7پالن 707

90129190010

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ِیال ؾاضیرا٘ی

93

ذا٘ ٝتیٍٛ

پاؾاضٌاز ،قٟط ٔازض ؾّیٕاٖ ،وٛچ ٝتاؾتاٖ

90121723790

قٟطی

ذا٘ٓ فاطٕ ٝصفایی

99

قیمٖٛ

پاؾاضٌاز ،قٟط ٔازض ؾّیٕاٖ ،وٛچ ٝغسیط

90127703712

قٟطی

آلای ؾؼیس غالٔی

97

وّیسن

پاؾاضٌاز ،اتٛتاٖ اصفٟاٖ قیطاظ ضٚتطٚی اؾتازیٚ ْٛضظقی

0370177330

قٟطی

آلای ٔحٕس ٟٔسی غالٔپٛض

90

تاؽ ؾّیٕاٖ

خٟطْ ،ؾیٕىاٖ ،ضٚؾتای تاز٘داٖ

90123172090

ضٚؾتایی

آلای زاضیٛـ احٕسی

92

ؾثعٕ٘ ٜه

خٟطْ ،ترف وطزیاٖ ضٚؾتای ز٘یاٖ

90121097970

ضٚؾتایی

آلای ػّی ٔحٕس ٘ىٛیی

97

طاض ٝ٘ٚفاضؼ

ترف ذفط ضٚؾتای غطتی

90123907730

ضٚؾتایی

آلای ٔیالز حاصّی

90

٘ائة

قٟط تاب ا٘اضٔ ،یساٖ ا٘مالب ،تططف آتكاض ،ؾ ٝضاٞی آتكاضٌّعاض ،زضب ز ،ْٚؾٕت ضاؾت

90121979207

قٟطی

90301979207

آلای ؾیس خٛاز حؿیٙی تاب ا٘اضی

79

خأاؾة

ترف ذفط ،ضٚؾتای ٌاض ،ٜذیاتاٖ اصّی

90127772730

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ فطظا٘ٛٞ ٝقٕٙس

71

قاٙٞأٝ

ذفط ،وٛچ ٝتٟساقت ،تؼس اظ چٟاض ضا ٜػاقٛضا ؾٕت چپ زضب زْٚ

90123113790

قٟطی

ذا٘تٓ ِیال ظیا٘ی ذٛی

77

فطٚاب پاضؼ

ذطْ تیس،

90120717921

قٟطی

آلای خٛاز ٟٔسٚی

73

ٞعاض  ٚیه قة

ذطْ تیس ،قٟط صفاقٟط ،ذیاتاٖ ؾاحّی قٕاِی

99900700

قٟطی

79

لصطیؼمٛب

ذطْ تیس٘ ،احی ،1 ٝضٚؾتای لصطیؼمٛب

77

ٟٔىیاٖ تاغاٖ

ذٙح ،ترف ٔحّٕ ،ٝضٚؾتای تاغاٖ

70

تاتا حؿیٗ وٞٛؿتاٖ

زاضاب ،ترف ضؾتاق ،ضٚؾتای الیعٍ٘اٖ ػّیأ ،عضػ ٝچٕٗ

90121737977
90123711090

پاسارگاد

جهرم

خفر

ذا٘ٓ ظٞطا طیثی ذطٔی

خرمبیذ

ضٚؾتایی

92199973799

شهرستان

آلای ٔدتثی ٔؿؼٛزی

90129777990
90122773731

ضٚؾتایی

90122310997

ضٚؾتایی

آلای ی٘ٛؽ ظٔا٘ی
آلای حؿٗ ٘دفی

خنج

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
ضزیف

نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

نوع اقامتگاه

نام مذیر

شهرستان

92173779997
92173020711

72

غطیة ذاٖ

زاضاب ،ضٚؾتای ذیطآتاز

90127097779

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ صسیم ٝوكاٚضظ

77

وٝٔٛ

زاضاب ،ضٚؾتای الیعٍ٘اٖ ،ذیاتاٖ قٟیس ٔطٟطی ،وٛچ ٝقٟیس فتحی

90120399397

ضٚؾتایی

آلای ؾّیٕاٖ صفطی

70

الیع

زاضاب ،ضٚؾتای الیعٍ٘أٖ ،حّ ٝتاال

90121399912

ضٚؾتایی

آلای ػثاؼ اػتٕازی

09

تاؽ ػثاؾی

زاضاب ،ضٚؾتای ٘ٛایٍاٖٚ ،ضٚزی ضٚؾتا ؾٕت ضاؾت ،ا٘تٟای وٛچ ٝقٟیس ػّی ذٛاٜ

90127079107

ضٚؾتایی

آلای فطٞاز پٛض ػّی

01

لصط آیٝٙ

ترف ضؾتاق ،ضٚؾتای چٟاضزٜ

90120133972

ضٚؾتایی

ػثاؼ حؿٗ پٛض فطز

07

زقت تات٘ ٝ٘ٛصطٚاٖ

ضٚؾتای ٘صطٚاٖ

90179179709

ضٚؾتایی

آلای قاٞطخ آضیا ٔٙف

ٕٟٔا٘ىسِ ٜپٛیی ٛٔٚظٜ

ظضلاِٖ ،پٛیی ،ذیاتاٖ ٔؼّٓ ،وٛچٛٔ-3 ٝظٔ ٜطزْ قٙاؾی

37023179

03

ٔطزْ قٙاؾی

قٟطی

90122799700

09

ظاٌطؼ تٟطغاٖ

ؾپیساٖ ،اضزواٖ ،ضٚؾتای تٟطغاٖ

07

چٍُٕ

ؾپیساٖ ،زٞؿتاٖ وٕٟط ،ضٚؾتای خٛترّٝ

90121790917

ضٚؾتایی

90123797979

ضٚؾتایی

90129091309

ذا٘ٓ ضاضی ٝخؼفطی

آلای حدت اِ ٝضضایی

00

تطْ فیطٚظ

ؾپیساٖ ،ضٚؾتای تٟكت ٔىاٖ

90127179377

ضٚؾتایی

02

خٛضي

ؾپیساٖ ،ضٚؾتای خٛضي

90177132929

ضٚؾتایی

آلای تٟٙاْ ٔحٕسی وكىِٛی

07

تٌٕ ًٙثیُ

ؾپیساٖ ،ضٚؾتای ؾاضاٖ ؾفّی

90122720709

ضٚؾتایی

00

اُتا

ؾپیساٖ ،ضٚؾتای لّؼ ٝػاِی

29

فا٘ٛؼ ؾپیساٖ

ؾپیساٖ ،ضٚؾتای ٔٛض زضاظ

21

ت ْٛوّث ٝوٟىطاٖ

ؾپیساٖ ،فطػی قف پیط ،ضٚؾتای وٟىطاٖ

90123170770

ضٚؾتایی

92177102999
90122197790

ضٚؾتایی

90129727002

ضٚؾتایی

90121707310

آلای ػّی ؾتٛز ٜؾاضا٘ی
آلای ػّی زٞماٖ
آلای ذؿط ٚصاِحی
آلای ٟٔسی فطظا٘ٝ

27

وٛذ تْٛ

ؾپیساٖٙٔ ،طمٌٕ ٝثیُ

90120199093

ػكایطی

آلای تٔ ٕٟٗطزاّ٘ٛ

23

ذا٘ ٝپسضی

ؾپیساٖٕٞ ،اقٟط ،ز ٜپاٌا

90399000773

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٔطضیٛ٘ ٝضٚظی

29

ٍ٘یٗ ظاٌطؼ

ؾپیساٖ ،ت ًٙتیعاب ،خٙة قطوت آب ٔؼس٘ی ٚیٛا٘ت

90127079039

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ افؿط ٛٞقٕٙسی

27

تٛیاق

ؾپیساٖ٘ ،طؾیس ٜت ٝضٚؾتی زاِیٗ ،پكت ٔدتٕغ ٌطزقٍطی زاِیٗ

90171377970

ػكایطی

آلای ٕٞایٔ ٖٛطازی

20

ؾطای ٕٞا

ؾپیساٖ ،ترف ٕٞایداٖ ،ضٚؾتای ؾط تّی

90122109109

ضٚؾتایی

آلای حؿیٗ ٔحمك

22

ٔٛضیىف

ؾپیساٖ ،ضٚؾتای تطقٔ ،ٝٙحّٛٔ ٝضیىف

90320937719

ضٚؾتایی

27

ذا٘ ٝصالحی

90309727901

زرقان

آلای أیٗ اِ٘ ٝاْ آٚض

آلای أیس حؿیٙی

90127997993

داراب

ذا٘ٓ ٘دٕ ٝقؼّٚ ٝض فطز

قٟطؾتاٖ ؾپیساٖ ،قٟط اضزواٖ ،ذیاتاٖ قٟیس ضخایی (تطٔیٙاَ) ،تٗ تؿت ضظالی ،وسپؿتی 2301003723

90123997172

قٟطی

آلای ٔحٕس أیٗ صالحی اضزوا٘ی

20

تاتاذاٖ

قٟطؾتاٖ ؾپیساٖ ،ترف ٔطوعی ،ضٚؾتای وٟىطاٖ

90122329977

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ظیٙت ٔٛٙچٟطی

79

تاْ تاغؿتاٖ

ترف ٔطوعی ،ضٚؾتای تاغؿتاٖ

90120171777

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ػكطت صاِحی

71

تاْ ٕٞا

ترف ٕٞایداٖ ،ضٚؾتای ؾط تّی

90123139079

ضٚؾتایی

آلای ضٚح اِ ٝضحیٕی ؾط تّی

77

ٕٞای خاٖ

ترف ٕٞایداٖ ،ضٚؾتای ز ٜپاٌا

90123192277

ضٚؾتایی

آلای ػثساِ ٝتٟطٚظی ز ٜپاٌایی

73

ٌُ  ٚتّثُ وٟىطاٖ

اتتسای ضٚؾتای وٟىطاٖ

90127007137

ضٚؾتایی

آلای اؾٕاػیُ اثطواض

سپیذان

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
ضزیف

نام واحذ

79

آتایٛضز

نشانی واحذ
قٟطؾتاٖ ؾپیساٖ ،ضٚؾتای وٟىطاٖٙٔ ،طم ٝػكایطی چكٕ ٝتاوی(ییالق)

شماره تماس

نوع اقامتگاه

90120173091

ػكایطی

قٟطؾتاٖ ٘ٛضآتاز ٕٔؿٙی ترف ٔاٛٞض ضٚؾتای تیس وطظ ٔٙطم ٝػكایطی وطٚن (لكالق)

نام مذیر
آلای احس احٕسی لطاٌعِٛ

77

قیسای لكمایی

زٞؿتاٖ وٕٟط ،حسفاصُ وٕٟط  ٚواوأٖ ،طتغ زضٔ ٜی ٜٛای

90122197702

ػكایطی

آلای اوثط ضضایی

70

ٔكه ٔ ٚالض

ترف ٕٞایداٖ ،ضٚؾتای ؾٍٙطٙٔ ،طم ٝػكایطی زاِیٗ

0120903779

ػكایطی

ٔحٕٛز ضفیؼی ؾٍٙطی

72

ِػیٍٖٛ

ضٚؾتای وٟىطاٖ

0977779979

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ پطٚیٗ آیت

77

تٙىٛ

ضٚؾتای خٛضي ،خٙة ذا٘ ٝتٟساقت

00122921370

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٘اظٕٔ ٝحٕسی وكىِٛی

70

ٔطظیاٖ

ضٚؾتای ٔطظیاٖ ،وٛچ ٝتؼس اظ حؿیٙیٝ

90179729712

ضٚؾتایی

آلای لسضت ػثسقاٞی ذٛاضؾتا٘ی

09

ضٚظی ضٚظٌاضی

ترف ٕٞایداٖ ،ضٚؾتای ؾطتؿت

90127777797

ضٚؾتایی

آلای ٟٔسی حؿیٙی ؾطتؽ

01

ػٕ ٛضحٕاٖ

ؾپیساٖٕٞ ،اقٟط ،ضٚؾتای ضٚزتاَ ،وٛچ ٝقٟیس ٔٙصٛض ٔؼیٙی

90121797073

ضٚؾتایی

آلای ػثساِطحٕاٖ قداػی ضٚزتاِی

07

چٙاض وٟٗ

ؾطچٟاٖ ،ضٚؾتای چٙاض ظاٞساٖ ،وٛچ ٝاصّیٙٔ ،عَ ذكتی آلای ٔیثٓ ٞاقٕی

90127793077

ضٚؾتایی

آلای ٔیثٓ ٞاقٕی

03

قا ٜضؾتٓ

ؾطچٟاٖ ،ضٚؾتای قا ٜضؾتٓ

90127771909

ضٚؾتایی

آلای ضٚح اهلل ٘ؼٕتی

09

اَضخَِٙه

ؾطچٟاٖ ،ضٚؾتای قا ٜضؾتٓ ،ضٚتطٚی ٔؿدس

90109973972

ضٚؾتایی

آلای خاتط قفمت

07

اٚؾتا

ضٚؾتای ز ٜظیاضت،

90127379717

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٟٔیٗ آضیا

ایُ ذٕؿٝ

ؾطٚؾتاٖ ،خاز ٜذاٚضاٖ ،خ ٍُٙقسیس

90127707319

ػكایطی

آلای ؾیس ٘صطاِٛٔ ٝؾٛی

٘یٕطٚظ ؾطٚؾتاٖ

ذیاتاٖ أاْ ذٕیٙی (ض ،)ٜذیاتاٖ خٕٟٛضی ،وٛچ ،1 ٝوس پؿتی 2397170932

0123973993

قٟطی

آلای احؿاٖ طٕٟاؾثی

00
02
07
00

لصط ؾاؾاٖ

ؾطٚؾتاٖ ضٚؾتای حؿیٗ آتاز

90122991397

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ظیٙة یعزاٖ ترف

ت ْٛوّث ٝوٞٛؿاض

قیطاظ ،ترف ذاٖ اضغٖ ،ذاٖ ظ٘یاٖ ،ضٚؾتای پطقىفت

90327327727

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٟٔٙاظ ؾّطا٘یاٖ پطقىفتی

199

آق زایی

قیطاظ ،ذیاتاٖ حؿیٙی ،تیٗ اِحطٔیٗ ،ضٚتطٚی ٔؿدس ػّٕساض ،وٛچ ٝذسید ٝتا٘ ،ٛپالن 37

90123799020

قٟطی

آلای ٔدتثی خٟا٘ی فط

191

ؾتایف

قیطاظ ،ذیاتاٖ لاآ٘ی قٕاِی ،زضتٙس ٔكیط ،ظیططاق ٔكیط،پالن 90

90121171932

قٟطی

197

ٌّؿتاٖ ضاظ

قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ، 30/9 ٝؾٕت چپ،پالن 17

32303929
90120007909

قٟطی

37737707

193

ؾطای ٕٞای٘ٛی

قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،پكت ٘اض٘دؿتاٖ لٛاْ

90121907770

199

ؾٚٛقٖٛ

قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ ٝتاؽ لٛاْ ٔحّ،ٝتاال وفٝ

921-37791970

قٟطی

آلای ٔصطفی ٘سیٓ

197

تط٘دؿتاٖ

قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ ٝلٛاْ ،تٗ تؿت ٘یه ترت ،پالن 70

90120101337

قٟطی

ذا٘ٓ ِٔ ٝما اصُ ٟٔسٚی

190

ِٛتٛؼ

قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س،وٛچ ٝتاؽ لٛاْ،وٛچ ٝحٕاْ ٌچیٝٙ

90122970227

قٟطی

آلای ٔدیس خؼفطظازٜ

192

آ٘اٞیتا

قیطاظ ،ضظض ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

قٟطی

ذا٘ٓ ٔػٌاٖ ا٘دٛی

197

پسضاْ

قیطاظ ،ضظض ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

قٟطی

ذا٘ٓ ٔػٌاٖ ا٘دٛی

190

زایاٖ

قیطاظ ،ضظض ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

قٟطی

ذا٘ٓ ٔػٌاٖ ا٘دٛی

119

ذا٘ ٝقیطاظ

قیطاظ ،ضظض ٚتا ٕٞاٍٙٞی لثّی

37799179

قٟطی

ذا٘ٓ ٔػٌاٖ ا٘دٛی

111

ایُ وس ٜلكمایی

قیطاظ ،ضٚؾتای وٛزیاٖ

90127990902

ضٚؾتایی

آلای ػّی اصغط صیازِه

117

ؾی ضاٜ

قیطاظ ،ؾ ٝضإ٘ ٜاظی ،ذیاتاٖ ذاٖ تاتا ذاٖ ،خٙة ٕٟٔا٘ؿطا

90000709099

قٟطی

113

ضیچی

قیطاظٙٔ ،طم ٝوٕٞٛط ٜؾطذی ،ضٚؾتای ضیچی

90129703992
90123993992

سروستان

آلای ؾٟطاب قفیؼی

قٟطی

ضٚؾتایی

سرچهان

آلای ٔحٕس ٞازی ؾتایف

آلای وٛضـ ظاضع

92137779027

شهرستان

آلای ؾیطٚؼ ٘ٛضٚظی
آلای ػثساِ ٝافكاضی

شیراز

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

119

و ٝٔٛلالت

قیطاظ ،ضٚؾتای لالت ،تافت لسیٓ،

90123197091

ضٚؾتایی

117

ذا٘ ٝتاؽ ایطا٘ی

قیطاظ ،ذیاتاٖ ٔكیط قطلی ،وٛچ ،17 ٝپالن 30

90337371799

قٟطی

110

قٕیٓ ییالق

قیطاظ ،خاز ٜوٕٞٛط ٜؾطذی ٔٙطم ٝػكایطی ٌیاٞعاض خٙة تاؽ زقت ؾثع

112

ذا٘ ٝذیاْ

ضٚؾتای لالت تافت خسیس ذیاتاٖ ذیاْ ٘ثف وٛچ2 ٝ

117

ٞفت ضً٘

تیٗ اِحطٔیٗ ت ٝؾٕت ٔؿدس ػّٕساض ٘ثف وٛچ79 ٝ

110

آ٘ا

179

ذا٘ ٝقیطاظی

ضزیف

171

زِٚت ؾطای ٔؼصٝٔٛ
ؾّطاٖ

نوع اقامتگاه

نام مذیر
آلای ِؼثت قیثا٘ی

921-37377179
90127700922

ػكایطی

90337771197
0121917310

ضٚؾتایی

0127030931

قٟطی

90122970339

آلای ٞازی ذؿطٚی
ذا٘ٓ صسیم ٝقٟثاظی
آلای ػّیطضا ٚاٞة
آلای ػّی ٔحٕس اثٙی ػكطی

ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ 31 ٝفطػی ا َٚؾٕت ضاؾت،

90937711772

قٟطی

ذا٘ٓ ؾثا فطٞازی

ذیاتاٖ تیٕٛضی ٌصض ؾیس شٚاِفماض ٘ثف تاقٍاٚ ٜضظقی

90121110799

قٟطی

آلای حٕیسضضا خٟاٖ تىاْ

90122197209

قٟطی

قیطاظ ،ذیاتاٖ تیٕٛضیٌ ،صض ؾیس شٚاِفماض ،طاق ایطٚا٘ی

177

ػٕاضت لاخاضیٝ

قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ 91 ٝتؼس اظ پاضوی ًٙز ْٚپالن 70

90123100970

قٟطی

90932729909

آلای ٔحٕسػّی تمی پٛض فطز
آلای ط ٝضضا ٕٞای٘ٛی

173

ؾٟطاب

زضٚاظ ٜواظضٔ ٖٚحّ ٝؾ ًٙؾیا ٜوٛچ ٝػظیٓ اِؿّط ٝٙزضب اَٚ

90372723070

قٟطی

آلای ؾیاٚـ ظاضع

179

حافظ قیطاظ

ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ32 ٝ

90127979709

قٟطی

آلای ٔحٕسػّی ضفؼت ترف

177

وٞٛؿتاٖ

ضٚؾتای لالت ،تافت لسیٓ ،ضٚتطٚی ؾ ٝوٙح

90320707023

ضٚؾتایی

92130290271

ذا٘ٓ ظیٙت ضضاییاٖ

170

قاػط ظیثا

ٔحّ ٝؾ ًٙؾیا ،ٜوٛچ ٝقٟیس اؾالّٔ ،ٛپالن 7

90307971799

قٟطی

آلای حؿیٗ ٔطازی ٔؼتمس

172

آب ا٘دیط

ترف اضغٖ ،زٞؿتاٖ وٕٞٛط ٜؾطذی ،ضٚؾتای وطاذ

90127071071

ػكایطی

آلای حؿٗ لّی خٕكیسی

177

ٔا ٜؾّطاٖ

قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ ٝلٛاْ ،وٛچ( 2/19 ٝوٛچ ٝفیّی ٞا)

90170123717

قٟطی

92137793277

ذا٘ٓ ػآِ تاج ظُ ا٘ٛاض

170

خا٘اٖ

قیطاظ ،ذیاتاٖ وطیٕراٖ ظ٘س ،خٙة تاظاض ٚویٌُ ،صض ؾیس شٚاِفماض ،خٙة ٔؿدس ظیٙة ت ٝؾٕت طاق اؾىط ٚپالن 0

90123132777

قٟطی

آلای ؾٛض٘ا ضٚؾتا

139

تٛتی

زضٚاظ ٜؾؼسی ،وٛچ ٝزلالی ٞا ،وٛچ ٝفیّی ٞا ،پالن  ،12وس پؿتی 2132003017

0177019371

قٟطی

آلای خٛاز پاضؾیاٖ آضا

131

تّٛط وٕٞٛطٜ

ترف اضغٖ ،زٞؿتاٖ وٕٞٛط ٜؾطذی ،ضٚؾتای وطاذ

90302091723

ضٚؾتایی

آلای وأطاٖ ٔحٕسی

137

پطی زذت

قٟطؾتاٖ قیطاظ ،تّٛاض وطیٕراٖ ظ٘س ،وٛخ ،70 ٝلطػی 1/70

90307777727

قٟطی

ذا٘ٓ پطیؿا ظاضػی

133

ؾتاض ٜتٕٛ

ضٚؾتای تاخٍا ٜذیاتاٖ وٞٛؿاض ،وٛچ1 ٝ

90123912779

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ظٞطٞ ٜازی

139

ػٕاضت لٛاْ إِّه

قٟطؾتاٖ قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،خٙة ٘اض٘دؿتاٖ لٛاْ وٛچ79 ٝ

137

ٚاالز

قٟطؾتاٖ قیطاظ ،ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ 37 ٝقٟیس ٔٙكی ،پالن 7

130

یازٔاٖ

قیطاظ ،تِٛٛاض ؾیثٛیٔ ،ٝحّ ٝؾ ًٙؾیا ،ٜوٛچ ٝخٙة ٔؿدس ؾیاٚقاٖ ،وٛچ ،79/10 ٝپالن 19

90123190029
90121997090

قٟطی

ذا٘ٓ ظٞط ٜلاؾٕی

90122100079

قٟطی

آلای ػّی ضؾ٘ َٛػ از

90121972979

قٟطی

92137797372
90122121993

32309770

آلای ؾیف اِ ٝتالطی

132

قاتاخی

قیطاظ ذیاتاٖ ِطفؼّی ذاٖ ظ٘س ،وٛچ 70 ٝفطػی  1/70تٗ تؿت حؿیٙیٝ

90122129739

قٟطی

ذا٘ٓ ٔطیٓ ٔحٕسی

137

وّث ٝخٍّٙی لالت

ضٚؾتای لالت اتتسای تافت لسیٓ ؾٕت چپ

90121177771

ضٚؾتایی

آلای ٟٔسی فتٛت

شهرستان

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نوع اقامتگاه

نام مذیر

شهرستان

130

تاچاٖ

فطاقثٙس 37 ،ویّٔٛتطی خاز ٜفیطٚظآتاز ت ٝفطاقثٙس ،ضٚؾتای تاچٖٛ

90391703320

ضٚؾتایی

آلای ٔحٕسضضا لٟطٔا٘ی

199

ایّی ظاٌطؼ

فطاقثٙسٙٔ ،طم ٝلكاللی تٙس ضیً  ٚذطٔاِ ،ٛالّیسٙٔ،طم ٝییاللی چاٚٚـ  ٚلٙات ػثاؼ آتاز

90330797190

ػكایطی

ذا٘ٓ قیٕا أیطی

فراشبنذ

191

آؾٕاٖ آتی

فؿا ،ضٚؾتای آب آؾٕا٘ی

90123397092

ضٚؾتایی

197

پؿیٙا

فؿا ،ضٚؾتای قؿتىاٖ ،وٛچ07 ٝ

ضزیف

نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

90120317773
37399072

ضٚؾتایی

0121313277

آلای ػثساِطحیٓ تاظیاض
آلای صازق آضیا ٘ػاز

193

ذٛضٍ٘اٖ

فؿا ،ترف ٘ٛتٙسٌاٖ ،ضٚؾتای ذٛضٍ٘اٖ ،ضٚتطٚی أأعازٜ

90120391099

ضٚؾتایی

آلای ػّی اوثط ضاؾتی ذط٘دا٘ی

199

تیً ٔیطظا

ترف ٔیاٖ خ ،ٍُٙضٚؾتای چ ُٟچكٕٙٔ ،ٝطم ٝػكایطی ظض ؾفیس

0127991722

ػكایطی

آلای ؾؼیس وطیٕی وٛچی

197

ٔدیسی

قٟطؾتاٖ فؿا ،ضٚؾتای زؾتدٝ

90122311701

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ طاٞطٔ ٜدیسی

190

ٔال أیٙا

قٟطؾتاٖ فؿا ،ضٚؾتای زؾتد ،ٝضٚتطٚی ٔدتٕغ فطٍٙٞی أاْ حؿیٗ (ع)

92173337790

ضٚؾتایی

192

ایُ زذت لكمایی

فیطٚظاتاز  37ویّٔٛتطی خاز ٜفیطٚظآتاز ت ٝلیطٙٔ ،طم ٝػكایطی ٔالیفحّٝ

90120311027

90122311902

آلای ٔؿّٓ أیٙی ٘ػاز

ػكایطی

ذا٘ٓ ِیال ٞازی ظازٜ

197

تٟكت خاٚیس

ضٚؾتای حٙیفماٖ

90127979719

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ صٟٔ ٓٙطاتیاٖ پٛض

190

ایُ یٛضز

فیطٚظآتاز 37 ،ویّٔٛتطی خاز ٜلیط ،اضتفاػات ٞایمط

90127177273

ػكایطی

آلای ػّیطضا ٔطازی لط ٜلا٘ی

179

ّٔه

ترف ٔیٕٙس ،ذیاتاٖ ٌّؿتاٖ ،وٛچ ٝقٟیس ٔٛؾٛی ،فطػی ؾٕت ضاؾت

90123177177

قٟطی

آلای ّٔه ٔٙصٛض ٕٞای٘ٛی

171

ػكایطی ٞایمط

ضٚؾتای زٞطٚزٙٔ ،طمٔ ٝیسا٘ه ،تؼس اظ وٞ ٜٛایمط

90122790727

ػكایطی

آلای حٕیس ضؾا٘ٝ

177

اِِؿََٖٛ

ترف ٔطوعی ،ضٚؾتای آتكىس ،ٜذیاتاٖ ػساِت ،وٛچ1 ٝ

0123990393

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٞاخط حك قٙاؼ

173

ز ٜقٟط

ترف ٔطوعی ،ضٚؾتای أیٗ آتاز

90930027707

ضٚؾتایی

آلای ٟٔسی ضٚؾتا

179

ٔمسْ

واظض ،ٖٚضٚؾتای ػٕٛیی

90139397070

ضٚؾتایی

آلای پطٚیع ٔمسْ ٘یا

177

حداض

واظض ،ٖٚضٚؾتای ت ًٙچٌٛاٖ ٚؾطی

90127731733

ضٚؾتایی

170

تیكاپٛض

واظض ،ٖٚت ًٙچٌٛاٖ ،ضٚؾتای وكىِٛی ،ذیاتاٖ غاضقاپٛض ،ا٘تٟای وٛچ 7 ٝپالن 377-1

172

ت ًٙچٌٛاٖ

واظض ،ٖٚترف ٔطوعی ،ضٚؾتای ت ًٙچٌٛاٖ زض ٜقٛضی

177

پاپ ٖٛوٟٗ

و ٜٛچٙاض ،ترف وٕٞٛطٛ٘ ٜزاٖ ،ضٚؾتای پاپ ٖٛوٟٗ

170

زقته

وٛاض ،ضٚؾتای زقته

90300799717
90123710721

ضٚؾتایی

90123909310

ضٚؾتایی

90129292232
90109037933

90122913970

ضٚؾتایی
ضٚؾتایی

آلای ػثاؼ ضییؿی

ذا٘ٓ ٌّؿتاٖ ا٘صاضی

کوه چنار

آلای ٔحٕسػّی ؾاِىی

کوار

109

آفتاب خٛٙب

الٔطز ،ترف ٔطوعی ،ضٚؾتای چرٞٛا

90123771727

101

خٛاز الٔطز

الٔطز ،ترف چاٚ ٜضظ ،زٞؿتاٖ قید ػأط ،ضٚؾتای قیطیٛٙ

90121777730

ضٚؾتایی

آلای ضٔضاٖ زٚزٔاٖ

107

ز٘ ٜكیٗ

الٔطز ،ترف ٔطوعی ،ضٚؾتای وطٛٔ ٜچی ،ذیاتاٖ قٟیس ٔٛؾٛی ٘ػاز

90127713137

ضٚؾتایی

آلای ؾیس ٔحٕس تمی ٔٛؾٛی

103

وٙساظی

ٔطٚزقت ،ضٚؾتای وٙساظی

109

قیسٌط

ٔطٚزقت ،خٙة ترت خٕكیس ،قٟطن ِٚیؼصط (ػح)

107

٘مف ضؾتٓ

ٔطٚزقت ،ضٚؾتای حؿیٗ آتاز ٘مف ضؾتٓ

90170332127
90129797939

ضٚؾتایی

90097137707

ضٚؾتایی

90309913721

کازرون

ذا٘ٓ پطٚا٘ ٝأیطیاٖ

ضٚؾتایی

92177093001-7

فیروزآباد

آلای ذساذٛاؾت حداض

آلای ذّیُ چا ٜقطفیاٖ

ضٚؾتایی

فسا

المرد

قطوت و ٟٗیازٌاض ٟٔط آفطیٗ
ذا٘ٓ ضاضی ٝػطفاٖ ٔٙف
آلای ٔحٕس حؿیٗ ٘ؼٕتی

مرودشت

فهرست اقامتگاه های بوم گردی در استان فارس
نام واحذ

نشانی واحذ

شماره تماس

نوع اقامتگاه

100

ذا٘ ٝتطٔٝ

ٔطٚزقت ،ضٚؾتای زقته

90123103027

ضٚؾتایی

آلای ٔحٕس ضضا اؾتمالَ

102

قا٘كیٗ

ٔطٚزقت ،ضٚؾتای زقته

90121371971

ضٚؾتایی

ذا٘ٓ ٔحثٛت ٝاحٕسی

107

ؾطخكٕ ٝفاضٚق

ترف ؾیساٖ ،ضٚؾتای فاضٚق ،ذیاتاٖ ِٚثؼصط ،وٛچ ٝقكٓ ؾٕت چپ

90122727979

ضٚؾتایی

آلای ؾیس حؿیٗ قثیطی

100

ؤٟ ٜٛط

قٟطؾتاٖ ٔطٚزقت ،قٟطن ِٚی ػصط (ػح)

90122777913

ضٚؾتایی

آلای ٔحٕس خاؾٓ قؼثا٘ی

ضزیف

نام مذیر

129

ِیطن

قٟطؾتاٖ ٔطٚقت ،ترف ؾیساٖ ،ضٚؾتای ؾی٘ٛس

90177079900

ضٚؾتایی

آلای آضـ خٛیٙسٜ

121

ػٕاضترا٘ ٝوأفیطٚظ

ترف وأفیطٚظ ،ضٚؾتای ػّی آتاز ػّیا (تیٕٛض)

90123991909

ضٚؾتایی

ٔحٕسػّی وطیٕی پٛض تاصطی

127

چٛیُ

٘ٛضآتاز ٕٔؿٙی ،ترف زقٕٗ ظیاضی ،ضٚؾتای لایساٖ

90120720079

ضٚؾتایی

آلای ٘یٕا ضظٔدٛیی

123

ؾطای آتی تی

٘ی ضیع ،ذیاتاٖ أاْ حؿیٗ (ع) ،وٛچ، 7 ٝپالن 90

92173799020

قٟطی

129

خاٚیس ٘ی ضیع

٘ی ضیع ،وٛی ؾازات ،ذا٘ ٝتاضیری خاٚیس

127

اخاق آلا تعضي

ترف پكتى ،ٜٛقٟط ٔكىاٖ ،وٛچ ٝضؾاِت

90122032199
90129399979

قٟطی

90172197037
90123777072

قٟطی

شهرستان

نورآباد ممسنی

ذا٘ٓ ظٞطا ٘صطتی
آلای حؿٗ ضقیسی پٛض
آلای آضـ تٕٙا زاض

نی ریس

