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اقامتی و پذیرایی 11
بیژن میرزاجانی بیژن میرزاجانی بستیسبحان

رستوران،کافی شاپ،پارك 11550801بستی
کودك،

42132826-
42127637

42140304-5
9111411493

آستانه اشرفیه، ابتداي ورودي شهر ، خ 
شهید سلیمانی، کد پستی : 4441114341

دهکده چوبی 22
رستوران، کافی شاپ، پارك 11332601رضا یزديمسعود احمدنژادکسري

کودك،
42820817
428208159112459500

آستانه اشرفیه ، کیاشهر ، خیابان فلسطین، 
بعد از پارك جنگلی ، کد پستی : 

4447146885

اسماعیل اسماعیل پورحسیننگین دریا33
4285379209113440715رستوران، پارکینگ11224251پورحسین

09126815766

آستانه اشرفیه، کیاشهر ، روستاي ساحلی 
دستک، انتهاي خیابان استاد معین ، کد 

پستی : 4448115433

حسین حسینی حسین حسینی امیرابادعروس دریا44
جاده کیاشهربه چمخاله منطقه ساحلی امیراباد ......424582509111425049پارکینگ االچیق1510201امیراباد

الهیجان ، کدپستی : 4436165119

مجتبی طاهري مجتبی طاهري املشیلوزان51
بخش سالن جشنها و همایش 210809002املشی

رستوران

42720611 -
42721336
42720544

9111412001
املش ، ابتداي چاالکش ، کمربندي ، کوچه 0911144134342720611

بهارستان کد پستی : 4495198994

427225239111421287رستوران1B2232201امیر خبازکارعلی اکبرصمدي صوفیخصیل دشت62
منطقه ییالقی خصیل دشت ، ....9117099184 املش، کیلومتر 38

کدپستی : 4495134863

انزلی خیابان پاسداران، کوچه چهارم ، اول خ 2A1234…3...44523912911381239615ابراهیم اورنگابراهیم اورنگآرام71
متري کدپستی : 4313865447

بندرانزلی ، روبروي انتهاي دیوار دهکده ساحلی ، 44441995911381334344435522...2...890احمد اسمعیلیاحمد اسمعیلیمجتمع اسمعیلی82
کوچه رخ فروز ، کدپستی : 4315957855

44522915پارك بازي کودکان، اینترنت1T1144442عمران عقل زادهزهراشیرپنجهپارادایس93
انزلی- خ پاسداران - جنب مجتمع عباد - 44522916911185695644522916

کدپستی 4319776777
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انزلی- خ اطباء،میدان نخل کدپستی 1T2690602...44423439911181112544429584431584000نادردانشیانابوالحسن کاس براري مسعودپرستو104

- 2T207002...44529994علی حیدرنیک پورعلی حیدرنیک پوردرنا115 انزلی- خ پاسداران کدپستی 4319773313...69113831564

بندرانزلی ، جنب بازار گیالر ، روستاي تربگوده ، 444021259111843612...210551001مهدي صیاد ترابیمهدي صیاد ترابیخورشید126
کدپستی : 4144643199

مهران منعیت مهناز نوري کیويساحل قو137
44421100رستوران2A27742001تملی

44436092
09111815400

انزلی غازیان - بی بی حوریه ساحل قو - کدپستی 0911383326644436093
4315939441

ستاره خزر 148
جمشید تنهایی جمشید تنهایی سنگاچینسنگاچین

بندرانزلی ، باالمحله سنگاچین ، روبروي مدرسه ، 44566527911181418244566527اقامتی2T1444501سنگاچین
کدپستی : 4314111510

علی اصغر علی اصغر سازگاريسازگاري 1591
انزلی- خ پاسداران ، کد ملی : 2T276401...445250009111815687...4319775417سازگاري

انزلی- خ اطبا - نرسیده به میدان نخل ، جنب 44422503911184868044422603رستوران1T42130401جعفر جالیريجعفر جالیريصدف1610
هتل آبشار کد پستی : 4315849611

خسرو دلیر خسرو دلیر سلیمانیعباد1711
2T348401...44523590سلیمانی

44526004911184634844526004
انزلی- خ پاسداران - کدپستی 445274734319776711

3T391564352بهروزشبستانییعقوب شبستانینگین1812
تاالر عروسی- سالن همایش- 
پارك کودك- استخر- کافی 

شاپ- رستوران

44520542-
انزلی- خ پاسداران - کدپستی 445295999111815067445280904319775815

فریبرز صیاد فریبرز صیاد طوفان کارگلستان1913
بندرانزلی ، خیابان اطباء - جنب هتل آبشار، . ..444238979111834365کنار ساحل ، قایق و جت اسکی11440501طوفان کار

کدپستی : 4315778179

اقامتی ساحلی 2014
رضا شیخ محمدي فاطمه نجات رسولیامیر سرا

ساحلی ، جت اسکی ، موتور 21445452مقدم
بندرانزلی - خ پاسداران - باالتر از دانشگاه علمی 44501924911181400444501924چهار چرخ، آالچیق

و کاربردي ، کد پستی : 4319778391

5912101022944551172-44553884ساحل، پارك کودك،4....21032صادق کریم اباديصادق کریم اباديتهران2115
انزلی خیابان پاسداران، کد پستی : 

4319774454
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44503912ساحل21846201فریبرز پورزینالفریبرز پورزینالستاره شمال2216
9117618934
09118259350
09125187686

, خ هشتم ,  بندرانزلی , خ پاسداران,کیلومتر 4
روبروي تاکسی تلفنی مازیار کدپستی : 

4319779191

اقامتی ساحلی 2317
-44522310کافی شاپ23090502زهرا معین آزادعلیرضا معین آزادسیماسرا

44522317
9111811272
0911385690044510823

خ پاسداران ، کد پستی :  بندرانزلی _
4314944818

اقامتی ساحلی 2418
شهرام خورسندي شهرام خورسندي عبديخورسندي

44422256سوپرمارکت2B2072802عبدي
بندرانزلی - خیابان اطباء - باالتر از میدان نخل، ...444225019113832921

کد پستی : 4315889159

2519
اقامتی گردشگري 

ساحلی حسین 
سازگار

بندرانزلی , خ پاسداران , جنب استراحتگاه 445217219113833494...22373502محمد علی سازگارمحمد علی سازگار
پامچال، کدپستی : 4319775511

اقامتی ساحلی 2620
44526070911185695644522916پارك بازي کودکان، اینترنت11538601فاطمه شیرپنجهفاطمه شیرپنجهشیرپنجه

انزلی ، خیابان پاسداران، کدپستی 
4319776811:

اقامتی تفریحی  2721
445236959113810336...2....22560رامبد عظیمیرامبد عظیمیقشالقی

انزلی خیابان پاسداران، کدپستی : 
4314915411

اقامتی سوئیت 2822
44508080...21545451رامون نایب زادهرامون نایب زادهانزلی

44507979
09111819167
09111312921

بندرانزلی ، خیابان پاسداران ، پشت هتل 
آراز ، کد پستی : 4319755616

44523510...1...21241مرتضی سی ماهمرتضی سی ماهزرمینه2923
بندرانزلی ، خیابن پاسداران - کوچه سوم ، 

کدپستی : 4317714657

اقامتی ساحلی 3024
سخاوت کریمی سخاوت کریمی فردگردشگري کریمی

44524260...21030503فرد
44521063911183053744524260

بندرانزلی ، خیابان پاسداران ، کدپستی : 
4319777755

اقامتی گردشگري 3125
محمدباقر مشتاق محمدباقر مشتاق نظامیساحلی کامبیز

44504153پارك کودك1A1030501نظامی
445043539111857194

انزلی خیابان پاسداران ، کدپستی : 
4313754111

319111813783-44507730پارك کودك ،11868802علی عباس امانیعلی عباس امانیگلها3226
0911183926644507731

بندرانزلی ، خیابان پاسداران ، روبروي تاالر 
گیشه کدپستی : 4314634887

اقامتی ساحلی 3327
شجاع نوري خیمه شجاع نوري خیمه سرينیلوفر آبی

فضاي سبز2824201سري -19113811283- 44433980آالچیق و 4000
بندرانزلی - خیابان اطباء ،کد پستی : 911131381644426566

4315849577
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مجتمع فرهنگی و 3428
209124493746-44567001رستوران ، طرح دریا،3804803001نعمت اله مرزبانمجتمع قضاییرفاهی قوه قضائیه

0938095489344567520
بندرانزلی ، محور گردشگري بندرانزلی به 
رضوانشهر ، منطقه کپورچال ، کدپستی : 

4333145111

3529
اقامتی گردشگري ، 
تفریحی و ساحلی 
متروپل سهمانی

-4443277709113811012......2210مهران سهمانیمهران سهمانی
بندرانزلی ، خیابان اطباء9118838581

سینا هادیانی سینا هادیانی کپورچالیمجید3630
4456807209389741461اقامتی22040601کپورچالی

09113812989
بندرانزلی، کپورچال کدپستی : 

4333114447

445092889111865730دریا، پارك کودك2178002بیژن آبیاريبیژن آبیاريماهک3731
بندرانزلی ، خیابان پاسداران ، کوچه هفتم ، 

کدپستی : 4319778891

شرکت توسعه گردشگري سپید کنار متین3832
رستوران- تاالر عروسی- کافی 3T2002001هادي رستم نژادکاروانسراي پارس

38911885169344501836-44501830شاپ- زمین بازي
جاده آستارا ، منطقه  بندرانزلی ، کیلومتر 6

بشمن ، کدپستی : 4314158741

442679599113824080رستوران1361201خسرو بخشی لمرخسرو بخشی لمرباغ زندگی391
گیسوم ،  تالش - کمربندي اسالم- کیلومتر 2

کدپستی : 4389163138

4426744409111831812آالچیق ، شهر بازي ، فضاي سبز210801اصغر محرمیاصغر محرمیطلوع گیسوم402
0912823200844267177

تالش - ساحل گیسوم ، کدپستی : 
4389158846

اورانوس413
شرکت تعاونی اقامتی و پذیرایی 

مدیر عاملی حمید  اورانوس ( 
پیروج ) 

تالش، لیسار، روستاي سوست، مجتمع اقامتی 44287543912361609644286507تاالر، رستوران ، سوییت110237002حمید پیروج
اورانوس ، کدپستی : 4376111626

16301001حمیدرضا قلی نژادحمیدرضا قلی نژادچالدران424
رستوران ، تفریحات ساحلی ، 

کافه ساحلی ، رستوران ساحلی ، 
کمپینگ دریایی

تالش ریال منطقه ساحلی گیسوم ، روستاي 44267113911183679544267115
گتگسر ، کدپستی : 4389158765

تالش، طرح ساحلی قروق کدپستی : 1A3060210100...58323879911985626844239910اسماعیل صورتیاسماعیل صورتیقروق435
4375114737
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امیر جاودان عبداله رمضانیآریانا441
34491571تاالر ، رستوران و هتل26247002خوشکالم

34491541
9111321843
9111360878

…
کیلومتر 3رشت به خمام روبروي پرسی گاز- 
روستا مصردشت ، کدپستی : 4325195134

تاالر ، سوییت ، فضاي سبز، 211503001حسن قاسم نژادمهدي خیرخواهامپراطور452
رشت ، بخش مرکزي ، روستاي پیش ویشه ، 9352753030رستوران ، آالچیق

کدپستی : 4144914655

تاالر عروسی- کافی شاپ - 1T936151صفر علی جهانتابصفر علی جهانتابجهانتاب463
344910139111316189سالن همایش

09121597538...
جاده رشت به انزلی -  جاده انزلی - کیلومتر 2
روستاي سوقه - مجتمع توریستی جهانتاب، 

کدپستی : 4153713969

34573374رستوران، کافی شاپ ، چایخانه1B15345001شهرام حیدريشهرام حیدريحیدري بزرگ474
رشت -  آستانه اشرفیه ، پیربست لولمان - 34573037-39911131700234573039

چوالب کدپستی 4173395148

مجتمع اقامتی و 485
رشت ، خمام ، جاده جعفر آباد ، روستاي دافچاه ، 344558299120753653اقامتی و پذیرایی، کنفرانس1820602ام البنین زره پوشام البنین زره پوشپذیرایی جاسمین

کدپستی : 4341163986

محبوبه رازقی محبوبه رازقی چوالبیرضا496
34573391رستوران112304001چوالبی

345734869113313644...
محور گردشگري رشت به  رشت - کیلومیتر 20

آستانه اشرفیه، روستاي چوالب،  کدپستی 
4344169799

معصومه حسین فریدون احمد پورفرنا507
تاالر عروسی- پارك بازي 1T1040601صیقالنی

3440000609113397004کودکان- رستوران
لشت نشاء - خ شهید بهشتی,کوچه جانباز، 911335534334401121

روبروي بانک کشاورزي، کدپستی 4343159366

سپیدار شاندیز 518
رشت ، جاده پیربازار ، تخته پل ، خیابان شهید 33717319912141113033717319باغ رستوران،3T187210004مصطفی منصوريمصطفی منصوريکاساب

هادي پور ، کدپستی : 4157896565

فیروز سیف اهللا فیروز سیف اهللا زادهمجلل529
9111313262تاالر، رستوران ، سوییت14248001زاده

شفت - جاده فومن ، سه راه خاور ، جنب 
ریسندگی خاور هتل تاالر مجلل ، کدپستی : 

4193733751

محمد شعبانی محمد شعبانی سنگريقصرسنگر5310
34522416پارك کودك ، االچیق1828262سنگري

رشت - سنگر - میدان شورا  - کنارگذر 34522412911332512034522416
جدیداالحداث ، کد پستی : 4198914569
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541
مجتمع اقامتی و 
گردشگري نارنج 

چابکسر

شرکت توسعه گردشگري 
رستوران ، پارك کودك، سالن 3T301201302جواد تقی زادهکاروانسراي پارس

اجتماعات
-42654290ح

کالچاي ، به سمت چابکسر ، بعد از قاسم اباد علیا 42654297911155646642654290- 91
، کد پستی : 4483137613

رستوران- کافی شاپ - پارك 3T22883601مسعودحالج پورناصر حالج پورپارسیان552
کودك - فروشگاه

42662700 -
چابکسر - بلوار امام -کدپستی 426637009112417635426636004487133337

ترانه  دریایی آبی563
شرکت ترانه دریاي آبی به 

مدیر عاملی موسی آذر 
ارجمند

رستوران- کافی شاپ - پارك 313301201آذرارجمند
رودسر ، انتهاي بلوار شهداء ، منطقه ساحلی، 291279392274216770-42698551کودك - فروشگاه و پارکینگ

کدپستی : 4481797953

42672869912183440142672869رستوران،212482002احمد دژبان گوياحمد دژبان گويسروالت574
، روبروي  چابکسر ، میدان آزادگان( سروالت) 

دبیرستان شهید بهشتی ، کد پستی : 
4487154675

فرشته رشدي فرشته رشدي روح بخشسالله585
ر ستوران، سالن اجتماعات ، 3T241042001روح بخش

پارك کودك، کافی شاپ
42653550
چابکسر، قاسم آباد علیا ، پایین محله ، کد پستی 42653717912664703742654981

4483151565-6 :

حسین رحیمی حسین رحیمی قاسم آبادشقایق596
-42672013رستوران- پارك ساحلی3T21851351قاسم آباد

چابکسر- جنب پارك شهید انصاري - کدپستی 42672014911344195742672013
4487153158

09111421165رستوران ، اقامتی ، همایش14162005امیر علی کهنسالامیر علی کهنسالکهنسال607
09114681165

رودسر، کالچاي ، واجارگاه ، روستاي بزکویه ، 
کدپستی : 4483159136

شرکت 618 مهر کادوس ( 
4267488909112464404آالچیق،213522بهرام پروارهبهرام پروارهسرگل روناس) 

چابکسر ، خیابان امام ، مهرکوه ساحل مهر 0911246440642674889
، کدپستی : 4487153847 ساحلی 4

ابراهیم عاقبت جعفرعاقبت خیر مقدمپرستو629
چابکسرجنب پالژ ساحلی گلسرخ ، کد پستی 42673270911740041842673280رستوران2A832362خیر مقدم

4487168697

شرکت ترانه 631
دریایی آبی

شرکت ترانه دریاي آبی به مدیر 
رضوانشهر ، شهر پره سر ، پارك مرکزي کد پستی 9127939227مرکز تفریحی، کافی شاپ3201آذرارجمندعاملی موسی آذر ارجمند

:

11250502ناصر شاهروديناصر شاهروديپاسارگاد( پره سر) 642
پارك کودك, آالچیق ، رستوران، 

کافه سنتی، تجهیزات ورزشی، اجراي 
موزیک زنده، عکاس خانه

9121267901
09114797057

رضوانشهر - پره سر - روبروي شبکه بهداشت، 
کد پستی : 4381378456
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مجتمع اقامتی ، س
پذیرایی و تفریحی 

صبا

شرکت تعاونی گردشگري شن 
مدیر عاملی علیرضا  رود خزر( 

نطام دوست ) 

علیرضا نظام 
سیاهکل ، منطقه گردشگري باالرود ، کدپستی : 9111911997آالچیق، رستوران ، کافی شاپ،1241202دوست

4435191656

فت661
امیر رجبی امیر رجبی ویسروديپاسارگادش

347925109111347506پذیرایی2840801ویسرودي
محور گردشگري  شفت ، کیلومتر 20

امامزاده، پل ویسرود کد پستی : 
4356155887

مجتمع 671 سایه سار ( 
1251001صغري جعفريصغري جعفريرفاهی و اقامتی ) 

فروش فراورده هاي نفتی ، 
خدمات خودرو، سوپر ماکت، 
کلوچه پزي ، نمایندگی بیمه

44365688
4436567891227586052189783587

، مجتمع  جاده رشت به فومن ، کیلومتر 11
خدمات رفاهی و اقامتی سایه سار کد پستی 

4368141574 :

325676002یوسف اسدزادهبراتعلی اسدزادهفانوس شب682

تاالر ، کافی شاپ ، رستوران ، 
سفره خانه سنتی ، پارك باز ي، 
پارکینگ، آالچیق و تخت کنار 

رودخانه

44309080-2912218803444309082
صومعه سرا ، محور گردشگري جاده بین 

المللی صومعه سرا به آستارا ، منطقه 
گردشگري بهمبر،کدپستی : 4366153859

مهرگان693
شرکت گردشگري مهرگان 
صومعه سرا ، ( محمد صادق 

فاز اول ایمانی) 
3T3010015002مژگان فالح

تاالر ، کافی شاپ، واحدهاي 
تجاري ، پارك بازي همایش و 

کنفرانس
44315546-509121882006

0938189200644315547
صومعه سرا ، سه کیلومتر مانده به ضیابر ، کیلومتر 
جاده پیربازار ، روبروي کشتارگاه صنعتی طیور ،  4

کدپستی : 4366141952

ترنگ طالیی 701
ماسوله

شرکت تعاونی توریستی ترنگ  
طالیی ماسوله ( هادي میرزایی 

گسکرئی) 
رستوران و پارکینگ2T14271202هادي میرزایی

09196501354
09121127398
09126143155

09196501354
09121127398
09126143155

فومن- 5کیلومتر نرسیده به ماسوله- منطقه 
گردشگري آغوز کله - مجتمع توریستی تورنگ 

طالیی، کدپستی : 4357191181

واحد پذیرایی و 712
سید علی آل سید علی آل شفیعیاقامتی دلفین

347381329111398215رستوران و اقامتی24181502شفیعی
09129482204

فومن ، انتهاي خیابان ابوذر ، واحد پذیرایی دلفین 
، کدپستی : 4351887363

ماسوله 723 ماکلوان ( 
رستوران، آالچیق زمینی و 946702سعید صالح زادهسعید صالح زادهرودخان) 

، کدپستی : 581050509121149053درختی 9، سنتی فومن ، جاده ماسوله ، کیلومتر 14
2668628806

فومن- شهر گردشگري ماکلوان ، کد پستی : 347532639111346421پارکینگ  آالچیق،1817482جلیل سنديجلیل سنديسندي734
4351316954
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313522001امیر بیگدلیمحمد مهدي آهنی زادهمزرعه قوهااله

رستوران ، کافی شاپ، زمین 
بازي،سال سرپوشیده ، سندباکس، 
زمین بازس شنی براي بچه ها ، لن 
اسگیپ، زمین مینی گلف، گلخونه 

41216158-599121017664
09123347811

الهیجان ، روستاي کوه بیجار ، انتهاي شهید 
ستوده

سید مهدي شفیعی نسب دهکده ساحلی751
لنگرودي

سید مهدي 
شفیعی نسب 

لنگرودي
3T401161002،پارکینگ

42503004-6
42502125
42502183

کیلومتري بعد از پل 911131023842502125 لنگرود- ساحل چمخاله - 1
فلزي کدپستی 44741159141

ستاره دریا762
شرکت مجتمع سیاحتی هتل 
ستاره دریا چمخاله ( محسن 

قمی) 
5T652724205محسن قمی

قایقرانی- ماهیگیري- دوچرخه 
سواري- رستوران و کافی شاپ 

ساحلی جکوزي سونا

42502233
42502132
42502142

42503411-15

لنگرود- ساحل چمخاله - کدپستی 9111313826425023554471163711

سید محمد رضا فاطمه الجورديستاره خزر773
42502199رستوران، پارکینگ2T940501الجوردي

9127677016
09123373010
09363424401

لنگرود- ساحل چمخاله - کدپستی : 42503799
4474115349

چایخانه سنتی، رستوران2B21801501مجید رستمیجعفرصدیقی الونديشایان784
42502422
42502934
42502935

09111426202
0914116380442502890

لنگرود منطقه ساحلی چمخاله، کدپستی : 
4474115364

کارگران شهید 795
امامی

شرکت حمایت خانه کارگر کشور 
مدیر عاملی : سید قاسم   )

یاسینی) 
…......2T290695سید قاسم یاسینی

42502406
42503686

09121021696
09351021696

42502406-
02189314255

لنگرود- منطقه ساحلی چمخاله ، کد پستی : 
4471155666

لنگرودچمخاله، کدپستی : 425028129121576344425028134471159511رستوران1816201محمدقسمت الدهرمحمدقسمت الدهرآبی دریا806

گیل 817
2-42503441رستوران االچیق کافی شاپ تاالر3199446002سامان بهرامی فرشرکت گیل پاسارگادکاسپینپاسارگادکاسپین

9111411120
09111440009
09112450054

لنگرود چمخاله، کد پستی : 425034414471710000

ماسال - منطقه ییالقی خریدول…1B103040……446620799111833833کوروش کوهساريکوروش کوهساريکوهسار821

تاالر ، کافی شاپ ، رستوران18161001مرزآرا شادپورمرزآرا شادپورشادپور832
44648292-

8246
09362448707
ماسال - شاندرمن ، روستاي خرفکوره ، کد پستی 0912898394744648246

4385143598 :
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