
 (1)اقامتگاه های سنتی کاشان به همراه آدرس 

از اولین منزل گاه های بشر می  یکیساله  7500شان متمدن اک

هنوز هم از شهر های زیبا و دیدنی ایران به شمار می باشد که 

  رود و حتی بین گردشگران خارجی هم شناخته شده می باشد .

در  کهکاشان همچون مراسم آیینی گالبگیری آیین های سنتی 

 ،رماه می گردد و مراسم قالیشویان در مهبرگزار اردیبهشت ماه 

ی اکویر مرنجاب و بناه رمو ریگزار های گآسمان پرستاره 

تاریخی و سنتی این کهن شهر باستانی از جاذبه های توریستی 

شهر کاشان می باشند که هر ساله عده ی زیادی از گردشگران 

 داخلی و خارجی را به این سو می کشاند .

از زیباترین و مهمترین آثار جذاب توریستی کاشان خانه های 

هی است که در روزگاران دور منزلگاه ثروتمندان قدیمی و باشکو

و اشراف شهر بوده ، و زندگی متفاوت از زندگی های ماشینی 

 امروز در آن جریان داشته است . 

در نظر گرفته  تعدادی از این عمارت های زیبا برای بازدید مردم

خانه  وشده است ؛ از جمله خانه طباطبایی ها ، خانه بروجردی ها 

 که همه در خیابان علوی کاشان واقع گردیده اند .عباسیان 

تعداد زیادی از خانه های قدیمی کاشان به اقامتگاه های سنتی و اما 

 زیبایی تغییر کاربری داده اند .

زندگی در توان  ل های سنتی کاشان ، میبا سکونت در این هت

روزگاران قدیم ، در خانه های بزرگ و اتاق هایی متعدد و حیاطی 



تجربه کرد .با اقامت در این  ی سرسبز راحوض و باغچه  باوسیع 

خانه های سنتی به زمانی سفر می کنید که اهالی خانه پس از یک 

های چوبی دور روز پرکار در حیاط دور حوض پرآب بر تخت 

هم جمع می شدند و کودکان پر نشاط و پر هیاهو به بازی می 

پرداختند و همه اوقات خوشی را بدون دغدغه های امروزی سپری 

 می کردند .

در این مقاله سعی داریم به معرفی هتل های سنتی کاشان بپردازیم 

 ، با بهتوریست همراه باشید .

 هتل سنتی منوچهری کاشان :

امتی خانه منوچهری در بافت تاریخی شهر کاشان مجموعه اق

شاهکار بی نظیرمعماری سنتی ایران محسوب می شود که حدود 

دارد و پس از مرمت و بازسازی و اضافه کردن سال قدمت  400

اده پذیرایی از تجهیزات کامل مطابق با استارد های جهانی ، آم

 مهمانان و گردشگران گرامی شده است .

اتاق با تزیینات خاص می باشد .اتاق  8این اقامتگاه سنتی دارای 

ناهار خوری از قسمت های بسیار زیبای این بنا می باشد که با 

 غذاهای سنتی از مهمانان خود پذیرایی می نماید .

و یلمخانه مبدل شده آب انبار این مجموعه هم با تجهیزات کامل به ف

 .نیز یک کارگاه پارچه بافی در سرداب این خانه تعبیه شده است 

کوچه  –محتشم خیابان  –: کاشان  آدرس خانه منوچهری کاشان

 59شماره  –عمارت هفتم کوچه  –ثابت 



 031-55242617:  تلفن تماس با هتل منوچهری کاشان

 هتل سرای عامری ها ی کاشان

متر مربع از  9000سنتی عامری های کاشان به مساحت  اقامتگاه

خانه های بزرگ قدیمی کاشان به حساب می آید . در مرمت و 

افتتاح  بازسازی این بنا سعی شد المان های سنتی آن محفوظ بماند .

امری ها ستاره ی ع 5بزرگترین خانه سنتی کاشان به عنوان هتل 

خانه عامری ها دارای  صورت پذیرفت . 1393کاشان در سال 

بلند ترین بادگیر در میان خانه های قدیمی کاشان می باشد . تاالر 

این عمارت  رستوران تغییر کاربری داده است .آیینه خانه هم به 

 .طبقه می باشد  2اتاق در  16دارای 

علوی خیابان  –: کاشان  خانه عامری ها کاشان سرایآدرس هتل 

 باستان هفتم خیابان  –

 031-55240220:  شماره تماس با هتل عامری ها

 :کاشاناقامتگاه سنتی مهینستان راهب 

معماران اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان هنر دست بنای 

دوره ی قاجار می باشد و قدمت این خانه که به شاه یالنی نیز 

  سال قبل باز می گردد . 200معروف است به حدود 

فعالیت خود را به عنوان  1393این خانه پس از مرمت در سال 

. سازمان آغاز نموده است اتاق در دو طبقه  12با اقامتگاه سنتی 

میراث فرهنگی این هتل را لوکس ترین اقامتگاه تاریخی نامیده 

 است .



: خیابان فاضل  آدرس اقامتگاه سنتی مهینستان راهب کاشان

 31فرنگ کوچه  –نراقی 

-55452417:  شماره تماس با اقامتگاه سنتی مهینستان راهب
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 هتل سنتی نگین کاشان :

و خانه های سنتی خانه نگین کاشان در نزدیکی مجموعه سنتی 

واقع شده است . مجموعه خانه نگین شامل و  بازار قدیمی کاشان

نه ومی باشد که خانه اصلی نمسال  250با قدمت چند خانه قجری 

پنج دری و ای از یک خانه اشرافی ایرانی با اتاق های شاه نشین و 

مهمان را  100سرداب خنک می باشد که ظرفیت پذیرایی از 

 همزمان دارد .

گین صرف حمایت از کودکان بی سرپرست و بد تمام عواید خانه ن

تحت سرپرستی موسسه خیریه نگین خیرین کاشان که سرپرست 

 هستند ، می شود .

 –محتشم خیابان  –: کاشان  آدرس اقامتگاه سنتی نگین کاشان

 شهیدان ثابت وچه ک

 031-55235525:  شماره تماس با اقامتگاه سنتی نگین

 اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان :

سال پیش بنا نهاده شده است و پس از مرمت  250اقامتگاه مرشدی 

، تبدیل به یکی از بهترین هتل های سنتی در شهر کاشان گردیده 

 است .



متگاه به سبک اتاق های سنتی بزرگان و متموالن اتاق های این اقا

قدیم تزیین شده است و در هر گوشه ای از المان هخای نفیس سنتی 

قالیچه های گرانقیمت و زیبا به چشم می عتیقه جات و همچون 

 خورد .

از ویژگی های این اقامتگاه دارا بودن سوئیت هایی است که مجهز 

 به آشپزخانه هستند ، می باشد .

میدان کمال  - کاشان  :آدرس اقامتگاه سنتی خانه مرشدی کاشان 

 کوچه بوستانی - خیابان دروازه اصفهان - الملک

 031-55222600 تلفن تماس با اقامتگاه سنتی مرشدی :

 (2خانه مرشدی  ادیب )خانه اقامتگاه سنتی 

سنتی هم متعلق به دوره قاجاریه می باشد که در سال  این خانه

 16به بهره برداری رسید . اقامتگاه سنتی خانه ادیب دارای  1397

 و یک اتاق در زیرزمین می باشد .اتاق در دو طبقه 

این خانه سنتی هم دارای اتاق های با تزیینات نفیس و زیبا می باشد 

 ز را تجربه خواهید کرد .یکه با اقامت در آن سفری دل انگ

کمال میدان  –: کاشان  خانه ادیب کاشاناقامتگاه سنتی آدرس 

 موحدپور کوچه  –فاضل نراقی خیابان  –الملک 

 031-55447017:  شماره تماس با اقامتگاه سنتی خانه ادیب

 اقامتگاه سنتی صادقی کاشان :



خانه تاریخی صادقی کاشان در خیابان علوی کاشان قرار دارد . 

 300رزشمند متعلق به دوران زندیه با قدمت این بنای با شکوه و ا

دو حیاط ه همچون خانه های قدیمی آن دوره شامل کسال می باشد 

اندرونی و بیرونی ، سرداب ، و اتاق های شاه نشین ، پنج دری ، 

 دگیر و ... می باشد .مهتابی و با

مسافر را  41اقامتگاه سنتی صادقی کاشان گنجایش پذیرایی از 

دارد . حیاط بیرونی خانه هم به شکل سفره خانه چیده شده برای 

 ایجاد خاطره ای خوش .

فاضل نراقی خیابان  –کاشان آدرس خانه سنتی صادقی کاشان : 

 شهید هاشمیان کوی  –خیابان علوی ابتدای  –

-55224637:  ره تماس با اقامتگاه سنتی صادقی کاشانماش
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