
و هتل بوتیک های استان فارس سنتی فهرست اقامتگاه های  

 
 

 ردیف اقامتگاه سنتی نشانی شماره همراه شماره ثابت

53ضیشاص ـ تَلَاس لطفعلیخاى ـ کَچِ  20225235025 50002223  2 گلطي 

ًصیشالولک 0ضیشاص ـ خیاتاى لطفعلی خاى ـ ضلع هقاتل هسجذ    20222220230 50050223  0 پشّاهی 

00سٌگ سیاُ ـ کَچِ فشٍغ الولک ـ پالک ضیشاص ـ سِ ساُ ًواصی ـ گزس هحلِ  20225225090 50003022  5 فشٍغ هْش 

 9 گل طاّا ضیشاص ـ خیاتاى دستغیة ـ کَچِ کالًتشی عثاسیِ ـ هحلِ سٌگ سیاُ 20505050005 52502322

93دی ـ اٍل کَچِ ّفت پیچ ـ پالک  0ضیشاص ـ خیاتاى  20225505022 52503029  3 پٌج دسی 

عثاسیِ 25خیاتاى دستغیة ـ تعذ اص کالًتشی ضیشاص ـ  20225290203 50093539  3 سپْشی 

 2 تی تی ضیشاص ـ هحلِ سٌگ سیاُ ـ پطت اهام صادُ تی تی دختشاى 20223222523 50090300

 0 سلطٌت تاًَ ضیشاص ـ تَلَاس لطفعلی خاى ـ کَچِ هسجذًصیشالولک 20222202229 50095092

 0 پسیي  02ًاسًجستاى قَام ـ پالک  09ضیشاص ـ تَلَاس لطفعلیخاى ـ کَچِ 20222535230 50002223

33ـ پالک  2ضیشاص ـ خیاتاى صًذ ـ کَچِ  20223022222 50003025  22 هاُ هٌیش 

25ضیشاص ـ خیاتاى کطاٍسص ـ کَچِ سیذ رٍالفقاس ، پالک  20222225202 50090529  22 دسب ضاصدُ 

32خیاتاى صًذ ـ تاصاسچِ فیل ـ پالک ضیشاص ـ  20222200023 50052933  20 عواست فیل 

29، پالک  9ضیشاص ، خیاتاى ضْیذ دستغیة ، سٍتشٍی آساهگاُ تی تی دختشاى ، کَچِ  20222222300 50000330  25 دستاسی 

9( ، پالک  0/52دی ، کَچِ پطت خاًقاُ احوذی ) کَچِ  0ضیشاص ، خیاتاى  20225522390 50099209  29 سیوگل 

2/03ضیشاص ، پطت تاصاس ٍکیل، کَچِ  20225502302 50053200  23 ایشاى هْش 

220دی، کَچِ سشتاغ، پالک  0ضیشاص، خیاتاى  20222225595 52530203-3  23 داسٍش 
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 ردیف اقامتگاه سنتی نشانی شماره همراه شماره ثابت

53ضیشاص، دسٍاصُ کاصسٍى، هحلِ سٌگ سیاُ، سٍتشٍی آساهگاُ سیثَیِ، پالک  20200932522 52530300  22 گل تْاس ضیشاص 

23پالک  02/22، فشعی 02ضیشاص، خیاتاى حضشتی، کَچِ  20220023252 52530023  20 ساٍی 

0پالک   53ضیشاص ـ خیاتاى لطفعلی خاى کَچِ  20200029292 50093202  20 آالى 

 02 تاتکاى ضْشستاى فیشٍصآتاد، سٍستای آتطکذُ 20222292995 20222292995

، تعذ اص طاق اسکش00ٍخیاتاى صًذ تاسیک، کَچِ ضْشستاى ضیشاص،  20225220032 50090300  02 اسکشٍ 

 00 تاتص ضْشستاى ضیشاص،  سِ ساُ ًواصی، سٍتشٍی آتص ًطاًی 20233255220 50000022

0/02، فشعی 02ضْشستاى ضیشاص، خیاتاى صًذ، کَچِ  20225230300 50000200  05 قیصشیِ 

0 پالک - 92/3 کَچِ - صًذ لطفعلیخاى خ - ضیشاص 20222232223 50005223  09 اضشفیِ 

5/00اتطحی، ًثص کَچِ  00ضیشاص، خیاتاى حضشتی، کَچِ  20222222502 52502225  03 تْاس ًاسًج حافظ 

5/29فشعی  29ضیشاص، خیاتاى حسیٌی قذین، کَچِ  20222252392 52503230  03 پیشسَک 

گزس ّفت پیچاتتذای  3/52دی، کَچِ  0ضیشاص، خیاتاى  20225505022 52535233  02 خاتَى 

 


