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رستورا کافی شاپ پارك کودك  3300میرصادق سیديمیرصادق سیديدهکده گردشگري حیران11
448169239111826015پیست اتومبیل رانی

استارا روستاي ونه بین نرسیده به 
تونل ، کدپستی : 5631947997

22
مراکز  مرکز سرگرمی و تفریحی ( 
سفر  تعطیالت طرح سالمت دریا ) 

امید

شهرداري بندر 
آستارا

شهرداري بندر 
1553300آستارا

سکوي نصب چادر ، سرویس 
، حمام ، پارکینگ،  بهداشتی 3

ظرفشویی،
4837707

آستارا، ضلع شرقی ، منطقه 
ساحلی، بلوار سفیر امید، 

کدپستی :

33
مراکز  مرکز سرگرمی و تفریحی ( 

تعطیالت طرح سالمت دریا ) 
لوندویل

11721032شهرداري لوندویلشهرداري لوندویل
سکوي نصب چادر ، سرویس 

، حمام ، پارکینگ،  بهداشتی 3
ظرفشویی،پارك کودك، نمارخانه|، 

غرفه صنایع دستی ، کتابفروشی

44863440-
42911183552044864340

آستارا ، لوندویل ، منزقه ساحلی 
لوندویل ، کد پستی  :

ش41
427236359118426648اقامتی4401قربانعلی فرخیقربانعلی فرخیمهرامل

املش ، بخش رانکوه ، روستاي 
هلودشت کدپستی :

کشتی مسافرتی، تفریحی و 51
گرشگري میرزاکوچک خان

کافه تریا،2694506کوروش توکلیکوروش توکلی
9127903159-
09123048179

بلوار بندرانزلی- اسکله , کدپستی : 
14317535810

4201501علی حیدريعلی حیدريبهشت دریا6
اقامتی ، رستوران ، کافی شاپ، 

فست فود، آالچیق، سکو براي برپا 
کردن چادر، بازیهاي ساحلی ، 

اسب سواري

بندرانزلی ، بلوار پاسداران، کدپستی : 44510046915111213644510039
4317935839

شرکت گردشگري تماشاي تالش72
تماشا تالش

110002رضازمانی
فاز اول کارتینگ، شهربازي سر 

پوشیده, تاالر عروسی و جشمها ، 
رستوران و کافی شاپ

تالش , کمربندي جدید اسالم - کد 442917239113823166
پستی : 4384167551

سورتمه ریلی تالش83

شرکت توسعه و 
عمران نوسازي 

تالش( مدیر عاملی 
فیروز اکرامی) 

سورتمه ، پارکینگ2601رامین یوسف زاده
4236760
4236775

91128315644236775
تالش ، خیابان جعفر طیار ، پارك 

جنگلی سیاهداران ، سورتمه ریلی، 
کدپستی : 4371689651

شت91
شهر بارانر

شرکت پارك 
گردشگري ، 

ورزشی و تفریحی
پارك بازي کودکان کافی شاپ 3002002محمدرضا رئوف

34491209911132700434491205سالن بیلیاردوبویلینگ
محور گردشگري رشت به  کیلومتر 3
انزلی ، روستاي اشکیک ، کدپستی : 

4345138138
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تلفن

امکانات رفاهی

لیست مراکز تفریحی استان گیالن ( تحت پوشش اداره کل) 

نام مجتمع
نام و نام 

خانوادگی بهره 
بردار

نام و نام 
ارهخانوادگی مدیر

ست
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ان
ست

هر
ش

ظرفیت

لی
رانز

ند
ب



حمید عبدالهی پل101
کلویر

حمید عبدالهی 
صومعه سرا ، سیاه درویشان کدپستی 9111348375رستوران ، اسکله قایقرانی1801کلویر

4369157944 :

محمد صادقی نیلوفر آبی112
خراطی

محمد صادقی 
11501خراطی

مجتمع گردشگري آبی ، ساحلی و 
دریایی اسکله قایقرانی ، تفریحی 

و گردشگري
صومعه سرا ، روستاي سیاه درویشان ، 443785909119314569

کدپستی : 4144643199

24301302عسگر داوطلبعسگر داوطلبماه تی تی123
مجتمع گردشگري آبی ، ساحلی و 
دریایی اسکله قایقرانی ، تفریحی 

و گردشگري

44378080
44379441

صومعه سرا ، تولم شهر ، سیاه 9010261009
درویشان ، کدپستی : 4369158597

131

هر
نش

ضوا
ر

شرکت ترانه دریایی آبی
شرکت ترانه دریاي 
آبی به مدیر عاملی 
موسی آذر ارجمند

رضوانشهر ، شهر پره سر، پارك 9127939227پارك بازي سرپوشیده1301آذرارجمند
مرکزي ، کد پستی:

اردوگاه گردشگري ، کمپینک 112502هدایت شمسیهدایت شمسیپردیس همت141
اقامتگاه

09111402419
09112456610

رودسر ، رحیم آباد ، اشکور سفلی ، 
روستاي زیار ، کد پستی : 

3498134972

کافی شاپ،  سالن بیلیارد، آالچیق 219381501سهیل مولويسهیل مولويسارینا152
4268686409118418750، خانه سنتی ، سوپر مارکت

09121889385
رودسر ، واجارگاه ، روبروي هتل ارشیا 

کد پستی : 4491898845

161

ان
یج

مرکز تفریحی و سرگرمی اله
گردشگري تله کابین احرار

شرکت بام سبز 
الهیجان

سید نورالدین 
-499111327078-42420045رستوران1501نعمتی

09115601227
الهیجان - منطقه بام سبز کدپستی 42420049

4415918333:

فاز اول، 171 ستاره لوتوس شرق گیالن ( 
تاالر رستوران) 

شرکت ستاره لوتوس 
گیالن ( به مدیر عاملی 

آقاي علی مرادي 
فتیده) 

رستوران ، تاالر ، سالن اجتماعات، 3820002علی مرادي فتیده
لنگرود، جاده چمخاله جنب باغ 45251645911141436545251646پارك ، آالچیق

فردوس ، کد پستی : 4474156515

425025959113364255وسایل بازي براي کودکان، کافی شاپ1601مصطفی مسافرمصطفی مسافرشهر بازي ساحلی چمخاله182
لنگرود ، منطقه ساحلی چمخاله 

کدپستی : 4471155989

1003ارسالن صفريارسالن صفريجزیره ارشیا193
تاالر ، رستوران ، کافی شاپ ، قایق و 
جت اسکی ، اسکله قایقرانی ، سفره 

خانه سنتی ،
9111432545

لنگرود ، چمخاله ، جتده کالش 
کالم و کوچه ساحل شش ، 
کدپستی : 4471153587

ترانه  دریایی آبی چمخاله ( کشتی 204
مسافرتی) 

شرکت ترانه دریاي 
آبی به مدیر عاملی 
موسی آذر ارجمند

نفره ، تفریحی آبی1موسی آذر ارجمند لنگرود - چمخاله - حنب پل ، کد 29194020342-42698551اسکله ، شناور 27
پستی : 4487197953

رود
نگ

ل
سرا

عه 
صوم

سر
رود



اق
ع ات

جم

خت
ع ت

جم

لی
ند

ع ص
جم

ات
طبق

داد 
تع

فاکسهمراهثابت

رستورا کافی شاپ پارك 3300میرصادق سیديمیرصادق سیديدهکده گردشگري حیران11
448169239111826015کودك  پیست اتومبیل رانی

استارا روستاي ونه بین نرسیده به تونل ، 
کدپستی : 5631947997

22
مرکز سرگرمی و تفریحی 

مراکز تعطیالت طرح   )
سفر امید سالمت دریا ) 

شهرداري بندر 
آستارا

شهرداري بندر 
1553300آستارا

سکوي نصب چادر ، سرویس 
، حمام ، پارکینگ،  بهداشتی 3

ظرفشویی،
4837707

آستارا، ضلع شرقی ، منطقه ساحلی، بلوار 
سفیر امید، کدپستی :

33
مرکز سرگرمی و تفریحی 

مراکز تعطیالت طرح   )
لوندویل سالمت دریا ) 

11721032شهرداري لوندویلشهرداري لوندویل

سکوي نصب چادر ، سرویس 
، حمام ، پارکینگ،  بهداشتی 3

ظرفشویی،پارك کودك، 
نمارخانه|، غرفه صنایع دستی 

، کتابفروشی

44863440-
42911183552044864340

آستارا ، لوندویل ، منزقه ساحلی لوندویل ، 
کد پستی  :

ش41
427236359118426648اقامتی4401قربانعلی فرخیقربانعلی فرخیمهرامل

املش ، بخش رانکوه ، روستاي هلودشت 
کدپستی :

51
کشتی مسافرتی، 

تفریحی و گرشگري 
میرزاکوچک خان

کافه تریا،2694506کوروش توکلیکوروش توکلی
9127903159-
09123048179

بلوار بندرانزلی- اسکله , کدپستی : 
14317535810

4201501علی حیدريعلی حیدريبهشت دریا62
اقامتی ، رستوران ، کافی 
شاپ، فست فود، آالچیق، 
سکو براي برپا کردن چادر، 

بازیهاي ساحلی ، اسب سواري

بندرانزلی ، بلوار پاسداران، کدپستی : 44510046915111213644510039
4317935839

شرکت گردشگري تماشاي تالش71
تماشا تالش

110002رضازمانی
فاز اول کارتینگ، شهربازي 
سر پوشیده, تاالر عروسی و 
جشمها ، رستوران و کافی 

شاپ

تالش , کمربندي جدید اسالم - کد پستی : 442917239113823166
4384167551

سورتمه ریلی تالش82

شرکت توسعه و 
عمران نوسازي 

تالش( مدیر عاملی 
فیروز اکرامی) 

سورتمه ، پارکینگ2601رامین یوسف زاده
4236760
4236775

91128315644236775
تالش ، خیابان جعفر طیار ، پارك جنگلی 

سیاهداران ، سورتمه ریلی، کدپستی : 
4371689651

شت91
شهر بارانر

شرکت پارك 
گردشگري ، 

ورزشی و تفریحی
پارك بازي کودکان کافی شاپ 3002002محمدرضا رئوف

34491209911132700434491205سالن بیلیاردوبویلینگ
محور گردشگري رشت به انزلی ،  کیلومتر 3
روستاي اشکیک ، کدپستی : 4345138138
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امکانات رفاهی

لیست مراکز تفریحی استان گیالن ( تحت پوشش اداره کل) 

نام مجتمع
نام و نام 

خانوادگی بهره 
بردار

نام و نام 
ارهخانوادگی مدیر

ست
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تارا
آس
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ش

ظرفیت

یف
رد

**
ف 

نشانی واحدردی

تلفن

امکانات رفاهی

لیست مراکز تفریحی استان گیالن ( تحت پوشش اداره کل) 

نام مجتمع
نام و نام 

خانوادگی بهره 
بردار

نام و نام 
ارهخانوادگی مدیر

ست

پل101
حمید عبدالهی 

کلویر
حمید عبدالهی 

9111348375رستوران ، اسکله قایقرانی1801کلویر
صومعه سرا ، سیاه درویشان کدپستی : 

4369157944

نیلوفر آبی112
محمد صادقی 

خراطی
محمد صادقی 

11501خراطی
مجتمع گردشگري آبی ، 
ساحلی و دریایی اسکله 

قایقرانی ، تفریحی و 
گردشگري

443785909119314569
صومعه سرا ، روستاي سیاه درویشان ، کدپستی : 

4144643199

24301302عسگر داوطلبعسگر داوطلبماه تی تی123
مجتمع گردشگري آبی ، 
ساحلی و دریایی اسکله 

قایقرانی ، تفریحی و 
گردشگري

44378080
443794419010261009

صومعه سرا ، تولم شهر ، سیاه درویشان ، 
کدپستی : 4369158597

131

هر
نش

ضوا
ر

شرکت ترانه دریایی آبی
شرکت ترانه دریاي 
آبی به مدیر عاملی 
موسی آذر ارجمند

رضوانشهر ، شهر پره سر، پارك مرکزي ، کد 9127939227پارك بازي سرپوشیده1301آذرارجمند
پستی:

اردوگاه گردشگري ، کمپینک 112502هدایت شمسیهدایت شمسیپردیس همت141
اقامتگاه

09111402419
09112456610

رودسر ، رحیم آباد ، اشکور سفلی ، روستاي زیار ، 
کد پستی : 3498134972

219381501سهیل مولويسهیل مولويسارینا152
کافی شاپ،  سالن بیلیارد، 

آالچیق ، خانه سنتی ، سوپر 
مارکت

42686864
09118418750
09121889385

رودسر ، واجارگاه ، روبروي هتل ارشیا کد پستی : 
4491898845

161

ان
یج

مرکز تفریحی و سرگرمی اله
گردشگري تله کابین 

احرار

شرکت بام سبز 
الهیجان

سید نورالدین 
49-42420045رستوران1501نعمتی

9111327078-
0911560122742420049

الهیجان - منطقه بام سبز کدپستی 
4415918333:

سرا
عه 

صوم
سر

رود
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ش

ظرفیت
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رد
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ف 

نشانی واحدردی

تلفن

امکانات رفاهی

لیست مراکز تفریحی استان گیالن ( تحت پوشش اداره کل) 

نام مجتمع
نام و نام 

خانوادگی بهره 
بردار

نام و نام 
ارهخانوادگی مدیر

ست

ستاره لوتوس شرق گیالن 171
فاز اول، تاالر رستوران)   )

شرکت ستاره لوتوس 
رستوران ، تاالر ، سالن 3820002علی مرادي فتیدهگیالن

45251645911141436545251646اجتماعات، پارك ، آالچیق
لنگرود، جاده چمخاله جنب باغ فردوس ، کد 

پستی : 4474156515

وسایل بازي براي کودکان، کافی 1601مصطفی مسافرمصطفی مسافرشهر بازي ساحلی چمخاله182
425025959113364255شاپ

لنگرود ، منطقه ساحلی چمخاله کدپستی : 
4471155989

1003ارسالن صفريارسالن صفريجزیره ارشیا193
تاالر ، رستوران ، کافی شاپ ، 

قایق و جت اسکی ، اسکله 
قایقرانی ، سفره خانه سنتی ،

9111432545
لنگرود ، چمخاله ، جاده کالش کالم ، کوچه 

ساحل شش ، کدپستی : 4471153587

ترانه  دریایی آبی چمخاله 204
( کشتی مسافرتی) 

شرکت ترانه دریاي 
آبی به مدیر عاملی 
موسی آذر ارجمند

موسی آذر 
نفره ، تفریحی 1ارجمند اسکله ، شناور 27

لنگرود - چمخاله - حنب پل ، کد پستی : 29194020342-42698551آبی
4487197953
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فاکسهمراهثابت

رستورا کافی شاپ پارك 3300میرصادق سیديمیرصادق سیديدهکده گردشگري حیران11
448169239111826015کودك  پیست اتومبیل رانی

استارا روستاي ونه بین نرسیده به تونل ، 
کدپستی : 5631947997

22
مرکز سرگرمی و تفریحی 

مراکز تعطیالت طرح   )
سفر امید سالمت دریا ) 

شهرداري بندر 
آستارا

شهرداري بندر 
1553300آستارا

سکوي نصب چادر ، سرویس 
، حمام ، پارکینگ،  بهداشتی 3

ظرفشویی،
4837707

آستارا، ضلع شرقی ، منطقه ساحلی، بلوار 
سفیر امید، کدپستی :

33
مرکز سرگرمی و تفریحی 

مراکز تعطیالت طرح   )
لوندویل سالمت دریا ) 

11721032شهرداري لوندویلشهرداري لوندویل

سکوي نصب چادر ، سرویس 
، حمام ، پارکینگ،  بهداشتی 3

ظرفشویی،پارك کودك، 
نمارخانه|، غرفه صنایع دستی 

، کتابفروشی

44863440-
42911183552044864340

آستارا ، لوندویل ، منزقه ساحلی لوندویل ، 
کد پستی  :

ش41
427236359118426648اقامتی4401قربانعلی فرخیقربانعلی فرخیمهرامل

املش ، بخش رانکوه ، روستاي هلودشت 
کدپستی :

51
کشتی مسافرتی، 

تفریحی و گرشگري 
میرزاکوچک خان

کافه تریا،2694506کوروش توکلیکوروش توکلی
9127903159-
09123048179

بلوار بندرانزلی- اسکله , کدپستی : 
14317535810

4201501علی حیدريعلی حیدريبهشت دریا62
اقامتی ، رستوران ، کافی 
شاپ، فست فود، آالچیق، 
سکو براي برپا کردن چادر، 

بازیهاي ساحلی ، اسب سواري

بندرانزلی ، بلوار پاسداران، کدپستی : 44510046915111213644510039
4317935839

شرکت گردشگري تماشاي تالش71
تماشا تالش

110002رضازمانی
فاز اول کارتینگ، شهربازي 
سر پوشیده, تاالر عروسی و 
جشمها ، رستوران و کافی 

شاپ

تالش , کمربندي جدید اسالم - کد پستی : 442917239113823166
4384167551

سورتمه ریلی تالش82

شرکت توسعه و 
عمران نوسازي 

تالش( مدیر عاملی 
فیروز اکرامی) 

سورتمه ، پارکینگ2601رامین یوسف زاده
4236760
4236775

91128315644236775
تالش ، خیابان جعفر طیار ، پارك جنگلی 

سیاهداران ، سورتمه ریلی، کدپستی : 
4371689651

شت91
شهر بارانر

شرکت پارك 
گردشگري ، 

ورزشی و تفریحی
پارك بازي کودکان کافی شاپ 3002002محمدرضا رئوف

34491209911132700434491205سالن بیلیاردوبویلینگ
محور گردشگري رشت به انزلی ،  کیلومتر 3
روستاي اشکیک ، کدپستی : 4345138138
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پل101
حمید عبدالهی 

کلویر
حمید عبدالهی 

9111348375رستوران ، اسکله قایقرانی1801کلویر
صومعه سرا ، سیاه درویشان کدپستی : 

4369157944

نیلوفر آبی112
محمد صادقی 

خراطی
محمد صادقی 

11501خراطی
مجتمع گردشگري آبی ، 
ساحلی و دریایی اسکله 

قایقرانی ، تفریحی و 
گردشگري

443785909119314569
صومعه سرا ، روستاي سیاه درویشان ، کدپستی : 

4144643199

24301302عسگر داوطلبعسگر داوطلبماه تی تی123
مجتمع گردشگري آبی ، 
ساحلی و دریایی اسکله 

قایقرانی ، تفریحی و 
گردشگري

44378080
443794419010261009

صومعه سرا ، تولم شهر ، سیاه درویشان ، 
کدپستی : 4369158597

131

هر
نش

ضوا
ر

شرکت ترانه دریایی آبی
شرکت ترانه دریاي 
آبی به مدیر عاملی 
موسی آذر ارجمند

رضوانشهر ، شهر پره سر، پارك مرکزي ، کد 9127939227پارك بازي سرپوشیده1301آذرارجمند
پستی:

اردوگاه گردشگري ، کمپینک 112502هدایت شمسیهدایت شمسیپردیس همت141
اقامتگاه

09111402419
09112456610

رودسر ، رحیم آباد ، اشکور سفلی ، روستاي زیار ، 
کد پستی : 3498134972

219381501سهیل مولويسهیل مولويسارینا152
کافی شاپ،  سالن بیلیارد، 

آالچیق ، خانه سنتی ، سوپر 
مارکت

42686864
09118418750
09121889385

رودسر ، واجارگاه ، روبروي هتل ارشیا کد پستی : 
4491898845

161

ان
یج

مرکز تفریحی و سرگرمی اله
گردشگري تله کابین 

احرار

شرکت بام سبز 
الهیجان

سید نورالدین 
49-42420045رستوران1501نعمتی

9111327078-
0911560122742420049

الهیجان - منطقه بام سبز کدپستی 
4415918333:

سرا
عه 

صوم
سر

رود
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ارهخانوادگی مدیر

ست

ستاره لوتوس شرق گیالن 171
فاز اول، تاالر رستوران)   )

شرکت ستاره لوتوس 
رستوران ، تاالر ، سالن 3820002علی مرادي فتیدهگیالن

45251645911141436545251646اجتماعات، پارك ، آالچیق
لنگرود، جاده چمخاله جنب باغ فردوس ، کد 

پستی : 4474156515

وسایل بازي براي کودکان، کافی 1601مصطفی مسافرمصطفی مسافرشهر بازي ساحلی چمخاله182
425025959113364255شاپ

لنگرود ، منطقه ساحلی چمخاله کدپستی : 
4471155989

1003ارسالن صفريارسالن صفريجزیره ارشیا193
تاالر ، رستوران ، کافی شاپ ، 

قایق و جت اسکی ، اسکله 
قایقرانی ، سفره خانه سنتی ،

9111432545
لنگرود ، چمخاله ، جاده کالش کالم ، کوچه 

ساحل شش ، کدپستی : 4471153587

ترانه  دریایی آبی چمخاله 204
( کشتی مسافرتی) 

شرکت ترانه دریاي 
آبی به مدیر عاملی 
موسی آذر ارجمند

موسی آذر 
نفره ، تفریحی 1ارجمند اسکله ، شناور 27

لنگرود - چمخاله - حنب پل ، کد پستی : 29194020342-42698551آبی
4487197953

رود
نگ

ل


