
 

 شماره تلفن آدرس بهره بردار نوع واحد نام واحد
 79444441190 آقای کیانی–سیستان و بلوچستان /شهرستان زهک  علی کیانی بوم گردی کلبه آرامش

 79894014190 معصومه آصفی-سیستان و بلوچستان /شهرستان زهک معصومه آصفی بوم گردی قلعه نو

 79801490144 بارانی-روستای قلعه نوشهرستان زهک  فاطمه قشمشمی بوم گردی آیینه سیستان

 79419149711 اله یار-شهرستان نیمروز روستای ادیمی زری اله یار بوم گردی کیانسه

 79411417414 شهبازی-جعفر علی روستای نارویی شهرکی بخش – زابل شهرستان علیرضا شهبازی بوم گردی شهباز سرای

 79414477009 مرادی سیاسر-روستای کرباسکبخش مرکزی  – زابل شهرستان رضامرادی سیاسر بوم گردی میرکوچک

 79418404900  بخش مرکزی روستای ارباب – زابل شهرستان رقیه توجگی بوم گردی بپور

 79410098090 شهرستان هامون شهرک علی اکبر مینا باراج بوم گردی رستم زادگان سیستان

 79411778770  شهرستان زاهدان روستای منزل آب زهره ناروئی بوم گردی کوه دشت

 79419711700 شهرستان زاهدان روستای منزل آب عصمت شه بخش بوم گردی لوچو

 79419487114 شهرستان زاهدان شهر نصرت آباد جنب پارکینگ حامد بهزاد ناروئی بوم گردی   کویر اومار

 79411441711 گشت پور روستای – سراوان شهرستان صادق سید زاده بوم گردی وشین

 79411417799 روستای دزک -سراوانشهرستان  محمد یاسین بزرگزاده بوم گردی سرای ملک

 79410141444 الشار روستای – نیکشهر شهرستان زهرا بزمانی بوم گردی خراسان سلطان

 79414907411 شهرستان خاش روستای سنگان خالد کرد بوم گردی سنگان

 79419449071 شهرستان خاش روستای سنگان مختار کرد بوم گردی طبیعت سنگان



 79484101990  گل دره روستای تمندان دهستان/  تفتان شهرستان محمد جمشید زهی بوم گردی ایران تفتان

 79419448914 شهرستان تفتان دهستان تمندان محمد نور کردی بوم گردی چهل تن

 79411494701 شهرستان تفتان دهپابید محمد مراد میر بلوچ زهی بوم گردی زیروال

 79411440014  شهرستان تفتان روستای تمندان عبدالکریم کردی بوم گردی تسنیم تفتان

 79414484490  تمندان تفتان روستای شهرستان کریم بخش کردی بوم گردی نسیم تفتان

 79419447001 شهرستان میرجاوه روستای تمیز عظیم کردی بوم گردی حاجی عظیم

 79818084918 حیدرزهی--شهرستان ایرانشهر روستای جعفرآباد معصومه آتش سخن بوم گردی شروین

 79784910144 کلکلی-ایرانشهر روستای قاسم آباد شهرستان نازبانو کلکلی بوم گردی بمپور

 79410144998  شهرستان ایرانشهر روستای بمپور زبیده سهراب زاده بوم گردی خاله زبیده

 79947148994 شهرستان ایرانشهر روستای دامن نبش جاده مواصالتی- عاطفه بامری بوم گردی هانی منط

 79879019099 نزدیک قلعه بمپورخیابان کارگر -شهرستان بمپور فاطمه نرماشیری بوم گردی کالت

 79410904199  شهرستان بمپور  نقیب درخش بوم گردی خانه بی بی

 79411411710 شهرستان چابهار  روستای گواتر عبداهلل آژ بوم گردی آژ

 79419811440  شهرستان چابهار روستای باهوکالت شجره بوم گردی گاندو

 79898104400  شهرستان چابهار روستای بریس احسان پرهیزکار بوم گردی پرهیزکار

 79411411141 شهرستان چابهار روستای پسابندر عبداله بلوچ بوم گردی جزیره مرجان

 79889997181 حیدری ملک روستای زهک شهرستان سیستانا مهماندوست بوم گردی ایراندخت

 79419949804 شهرستان چابهار روستای نوبندیان عبدالحکیم پاده بان بوم گردی ترانگ

 79419188090 النیاری روستای پیرسهراب دهستان مرکزی بخش شهرستان چابهار زاهد جدگال بوم گردی عمارت دشتیاری



 

 

 79974909918  شهرستان چابهار شهر پالن سمیه میهن خواه بوم گردی واهگ

 79890414414 شهرستان چابهار روستای رمین اصغر محمودی فر بوم گردی محمودی فر

 79411414900 شهرستان چابهار بخش مرکزی روستای بریس ریاض گرگیچ بوم گردی گرگرچ

 79811901448 شهرستان دشتیاری باهوکالت دهشتان درگش روستای ریگوکش پذیرفته عمر پذیرفته بوم گردی پذیرفته

 79419188974 شهرستان کنارک بخش مرکزی روستای تنگ واحد اسفندار بوم گردی تیاب مکران

 79411417911 تیاب پزم روستای -کنارک شهرستان حمید سلیمانی بوم گردی مهیول

 79418410717  شهرستان کنارک بخش زراباد روستای درک خان محمدبلوچ بوم گردی درکواحد 

 79419419711 یسازوار-تنگ   روستای مرکزی بخش کنارک شهرستان اله بخش سازواری بوم گردی بندر تنگ

 79419484014 کنارک بخش مرکزی روستای چگردان الش عظیم اسحاقی بوم گردی بلبولک

 79419948009 بخش مرکزی روستای تنگکنارک  احمد سازواری بوم گردی سازواری

 79418418704  محور چابهرا کنارک ، نیکشهر 9/4شهرستان کنارک  کیلومتر  مصطفی پورمند بوم گردی پورمند

 79419499191 شهرستان کنارک روستای پزم تیاب ذهیر آباد بوم گردی پزم

 79707711094 شهرستان زاهدان روستای منزل آب  امام بخش جلیبایی بلوچ بوم گردی بلوچ

 79411404707 شهرستان نیکشهر انور بلوچ الشاری بوم گردی الشار

 79418447794 بخش کالت روستای مغ–شهرستان سرباز  نسیمه صمدیان بوم گردی بی بی گل


