کیش
راهنمای گردش و تفریح در کیش

ویرایش نخست

نسخـه تعاملی
بـرای داشــتـن تـجـربـه کـاربـری بـهـتـر،
با بـرنـامه  Acrobat Readerبخـوانید.

توجه! ایـن کتـاب بهصـورت تعاملـی طراحـی

شـده اسـت تـا بـه راحتـی بیـن صفحـات جابهجا
شوید .برای استفاده بهتر از این ویژگی ،پیشنهاد

میکنیـم برنامه آکروبات ریـدر را از لینکهای زیر
دانلـود و نصب کنید.

بـرای اسـتفاده بهتـر از ایـن کتـاب ،یـک راهنمـای
اسـتفاده تنظیـم شـده اسـت .در صـورت تمایل،

میتوانیـد ایـن راهنمـا را مطالعـه کنیـد؛ در غیـر

ایـن صـورت مسـتقیما بـه فهرسـت کتـاب بروید.
راهنمای استفاده

فهرست کتاب

ایـن کتـاب هـر چنـد وقـت یـک بـار بهروزرسـانی
میشـود .بـرای دریافـت آخریـن نسـخه کتـاب

سـفر روی دکمـه زیـر کلیـک کنیـد.

دریافت آخرین نسخه

تهیه و انتشار :شرکت سفرهای علیبابا )(alibaba.ir
نگارش :فرانک پرکمی
ویراستاری :مدیحا فراهانی
دیزاین :رامین پهلوان حسینی
صفحه آرایی و اجرا :محمود ساکی ،زهرا ساکی
نوبت انتشار :اول ،اسفند 1399
مشخصات ظاهری :دیجیتال 1046 ،صفحه ،مصور

دریافت آخرین نسخه

کتاب سفـر علـیبابا
بـرای دریافـت کتاب سـفر سـایر شـهرهای ایران

و دنیـا کافـی اسـت روی دکمـه زیر کلیـک کنید.
مشاهده همه کتابهای سفر

قصه این کتاب!

قصه این کتاب!

قصه این کتاب!
هـر کسـی کـه یـک بـار سـفر کـرده باشـد میدانـد کـه
برنامهریـزی قبـل از سـفر کار شـیرین ،امـا پیچیـدهای

اسـت .کمبـود اطالعـات بـهروز ،جامـع و مطمئـن باعث
میشـود تا نتوانید برنامه دقیقی برای سفرتان بچینید
و سـردرگم شـوید.

ماجـرا بـه برنامهریزی قبل از سـفر محدود نمیشـود و

در حیـن سـفر هـم موقعیتهایـی پیش میآید که شـما
نیـاز به اطالعات فـوری و قابل اعتمـاد دارید.

قصه این کتاب!

مـا بـا انتشـار مجموعهکتابهـای سـفر علیبابـا سـعی
کردهایـم راه حلـی بـرای این مشـکل پیـدا کنیـم .اولین

کتـاب را بـه اسـتانبول اختصـاص دادهایـم کـه معمـوال

اولیـن مقصـد خارجـی هموطنـان اسـت .حـاال نوبت به
جزیـره پرطرفـدار کیش رسـیده اسـت.

فرانک پرکمی ،نویسنده کتاب سفر کیش

کتابـی کـه در دسـت داریـد ،جامعتریـن راهنمـای

گـردش و تفریـح در جزیـره زیبای کیش اسـت .تجربه
چنـد سـالهمان در حـوزه گردشـگری بـه مـا کمـک کرد

قصه این کتاب!

تـا سـیر تـا پیـاز اطالعـات موردنیـاز بـرای یـک سـفر

اسـتثنایی بـه کیش را به صـورت یکجا (و برای همیشـه

رایـگان) در اختیـار شـما همراهـان عزیـز علیبابـا قرار

بدهیـم تـا تجربـهای دلچسـب از سـفر بـه ایـن جزیـره
داشـته باشـید.

خوشـبختانه کتابهای سفر علیبابا دیجیتال هستند؛
نـه وزن چمدانتـان را سـنگین میکننـد و نـه جایـی
میگیرنـد؛ مهمتـر از همـه اینکه قـرار نیسـت درختی به

خاطـر چـاپ آنهـا از زندگی سـاقط شـود.

راسـتی حتمـا راهنمـای اسـتفاده از کتـاب را بخوانیـد تا
بتوانیـد از همـه قابلیتهـای کتـاب بـه خوبی اسـتفاده

کنیـد .اگـر هـم کتـاب برایتـان مفیـد بـود ،آن را بـه
دوسـتانتان معرفـی کنید .فراموش نکنید که شـما تنها

حامـی مـا هسـتید!
سفر به سالمت.

راهنمای استفاده

فهرست کتاب

مجموعه کتابهای سفر علی بابا

نویسنده کتاب سفر بعدی باشید!
علیبابـا بـرای جلدهـای بعـدی از مجموعـه
کتابهای سفر ،به دنبال نویسندگان خوشذوق

میگـردد؛ کسـانی کـه بتواننـد زیـر و بـم سـفر بـه

شـهرهای مختلف ایـران و جهـان را به مسـافران
دیگـر منتقـل کنند.

اگـر شـهرهای محبوب ایـران یا جهـان را مثل کف

دسـتتان میشناسـید ،اگر دسـتی به قلم دارید و
فکر میکنیـد میتوانید بـه مسـافران دیگر کمک

کنید تا تجربه بهتری از سـفر به آن شهرها داشته

باشند ،کافی است روی دکمه زیر کلیک کنید و در
بخش نظرات ،درخواسـتتان را به همـراه نام ،نام
خانوادگی و شـماره تماستان ،بعالوه اسم شهری

کـه میخواهیـد در مـوردش بنویسـید ،بـرای مـا

ارسـال کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.
ثبت درخواست

راهنمای استفاده از کتاب

راهنمای استفاده

از کتاب

راهنمای استفاده از کتاب

کادرهای مهم
در متن این کتاب ،سـه نوع کادر با عناوین «بهتر اسـت

بدانیـد کـه« ،»...فوتوفـن» و «حواسـتان باشـد!» بـه

چشـم میخورد که هر کدام شـما را با اطالعات تکمیلی
آن بخش آشـنا میکنند.

بهتر است بدانید که...
محتـوای ایـن کادر ،اطالعات تکمیلی مرتبط با

هـر بخش را به شـما ارائـه میدهد.

فوت و فن
اینجا ،مهارتهایی به شما معرفی میشود که

کمک میکند مثل یک مسافر باتجربه سفر کنید.

حواستان باشد!
این کادر اطالعات خیلی مهم و از جنس هشدار

را به شما ارائه میدهد.

راهنمای استفاده از کتاب

کادرهای اطالعات بازدید
در پایـان معرفـی هـر جاذبـه ،دو کادر وجـود دارد کـه
هـر کـدام بـه شـما اطالعـات بازدیـد از آن مـکان را ارائـه

میدهـد.

آدرس
شـامل نـام شـهر ،نـام منطقـه ،نـام محلـه ،نـام
خیابـان ،نـام کوچـه و پلاک

ساعت کاری
شـامل سـاعت و روزهـای کاری کـه میتوانید از
جاذبـه موردنظر دیـدن کنید.

شماره تماس
بـرای انجـام هماهنگـی یـا رزرو میتوانیـد بـا

شـمارههای هـر مجموعـه تمـاس بگیریـد.

راهنمای استفاده از کتاب

مسیر دسترسی
شــاید در نــگاه اول خوانــش مســیر دسترســی

کمــی گیجکننــده بــه نظر برســد ،اما بــا خواندن

ایــن راهنمــا بــه راحتــی میتوانیــد در شــهر
جابهجــا شــوید .در ادامــه راهنمــای خوانــش

مســیر دسترســی ارائــه شــده اســت.

راهنمای استفاده از کتاب

خوانش مسیر دسترسی
در ایـن بخـش الویت همیشـه با وسـیله نقلیـه عمومی
اسـت ،امـا گاهـی بـرای دسترسـی بـه بعضـی از مکانها

هیـچ خـط مینیبوسـی وجـود نـدارد .گزینـه تاکسـی
بـرای رسـیدن بـه نقـاط مختلـف جزیـره همیشـه روی

میـز اسـت امـا در مـواردی که مـکان موردنظر در مسـیر
دوچرخهسـواری قـرار گرفتـه باشـد ،آیکـون دوچرخـه
را مشـاهده میکنیـد .نویسـنده گزینـه تاکسـی را فقـط
بـرای مکانهـای دور افتـاده پیشـنهاد میدهـد.

عالمتهای مربوط به مسیر دسترسی
مینیبوس

تاکسی

دوچرخه

پیادهروی

راهنمای استفاده از کتاب

برای مثال برای رسـیدن به شـهر باسـتانی حریره ،شما

اول بایـد مینیبوسهـای خـط سـیر شـماره  1را سـوار
شـوید و در ایسـتگاه بلوار میرمهنا پیاده شوید و از آنجا

حدود  25دقیقه پیادهروی کنید .این مسـیر دسترسی

به شـکل زیـر نمایش داده میشـود:

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در

بلوار میرمهنا ،نزدیک میدان المپیک
حــدود  25دقیقــه پیادهروی تا شــهر
باســتانی حریره

راهنمای استفاده از کتاب

لینکهای خارجی
در بخشهـای مختلـف کتـاب ،واژه یا عبارتـی از متن با

رنگ خاصی مشـخص و زیر آن خط کشـیده شده است
کـه اصطالحا به ایـن متنها هایپرلینک گفته میشـود.

با کلیک روی این هایپرلینکها ،شـما به وبسـایتهایی
ارجـاع داده میشـوید که در متن به آنها اشـاره شـده
است.

امـا گاهـی شمـــا از طـــریق دکمــههـــای مختـــلف بـه
وبسـایتهای خـارج از کتـاب منتقـــل میشـوید .بـرای

مثـال در انتهـای بخـش آدرس هـر مـکان ،دکمـهای

طراحـی شـده کـه شـما را بـه برنامـه گوگلمـپ ارجـاع
میدهـد و به همین راحتی میتوانید مسـیریابی مکان

موردنظـر را مشـاهده کنیـد.

مسیریابی

همچنیـن در بخـش خریـد و بازارگــردی ،دکمههایـی

طراحی شدهاند که شمــا را مستقیمــا به وبسایتهای
فروشـگاهها پیوند میدهنـد .این دکمههــا این امکان

را فراهـم میکننـد تـا بـا برندهـای فعـال در هـر مرکـز
خرید آشـنا شـوید.

راهنمای استفاده از کتاب

لینکهای داخلی
در بخـــ ـشهای مختلــف کتـــــاب ،کلـــــماتی داخــــل
کادرهای رنگی بــه چشــم میخــورد کــه روی هــر کــدام

کلیــک کنیــد ،بــه بخشــی از کتاب ارجــاع داده میشــوید
کــه مفصلتــر راجــع بــه آن موضــوع توضیح داده شــده
اســت.

همچنین در کل کتاب ،فهرسـتها قابل کلیک هسـتند

تـا شـما بتوانیـد بـه سـرعت بـه مطلـب موردنظرتـان
دسترسـی پیـدا کنیـد .بـه عنـوان مثال:
جاذبه شماره 1
جاذبه شماره 2
جاذبه شماره 3

راهنمای استفاده از کتاب

منوی پایین صفحه
در پاییـن همه صفحـات ،عالمتهایـی میبینید که هر
کـدام بـه شـما کمـک میکننـد تـا بتوانید بـه راحتـی در

بیـن صفحـات کتاب حرکـت کنید.

کارکرد عالمتها
دو فلش به سمت راست
در هـر کجـای فصل موردنظر که باشـید،با اسـتفاده از
ایـن عالمـت به تیتر بعـدی منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگـر هنـگام مطالعه متـن مـوزه ایاصوفیه
باشـید ،بعـد از لمـس ایـن آیکون بـه تیتر بعـدی ،یعنی
مسـجد سـلطان احمـد منتقل میشـوید.
دو فلش به سمت چپ
در هـر کجـای فصـل موردنظـر کـه باشـید ،با اسـتفاده
از ایـن عالمـت بـه تیتـر قبلـی منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگر هنـگام مطالعه متن محله بشـیکتاش
باشـید ،بعـد از لمـس ایـن عالمت بـه تیتر قبلـی ،یعنی

محلـه کاراکوی منتقل میشـوید.

راهنمای استفاده از کتاب

خانه
در هـر کجـای کتـاب باشـید ،با اسـتفاده از ایـن عالمت

بـه فهرسـت اصلـی کتـاب منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگر هنـگام مطالعه متن مـوزه معصومیت

باشـید ،بعد از لمس این آیکون ،به فهرسـت اول کتاب
منتقل میشـوید.

منوی همبرگری
در هـر کجـای فصـل موردنظـر کـه باشـید ،با اسـتفاده

از ایـن عالمـت بـه فهرسـت آن فصل منتقل میشـوید.

بـرای مثـال ،اگر هنـگام مطالعـه متن رسـتوران نصرت
باشـید ،بعـد از لمـس ایـن عالمـت بـه فهرسـت فصـل
خـورد و خـوراک منتقـل میشـوید.

راهنمای استفاده از کتاب

چکلیست
در پایـان بعضـی از بخشهـا ،چکلیسـتی از تمـام
جاذبههای معرفیشـده آن بخش ،مشـاهده میکنید.

ایـن لیسـت بـه شـما کمـک میکنـد تـا پیـش از سـفر،
بتوانید لیسـت جاذبههای منتخـب آن بخش را عالمت

بزنیـد .بـه عنـوان مثال:

انتخاب جاذبه گردشگری
کـدام جاذبـه گردشـگری نظرتـان را جلـب کرد؟
در چک لیسـت زیر آنها را انتخاب کنید تا یادتان
باشـد به آنها سـر بزنید.
جاذبه شماره 1
جاذبه شماره 2
جاذبه شماره 3

راهنمای استفاده از کتاب

دفترچه یادداشت
بـرای اینکـه به راحتـی بتوانید نـکات موردنظرتـان را در
جایـی یادداشـت کنیـد ،در پایـان هر فصل یـک صفحه

یادداشـت در نظر گرفته شـده اسـت .به عنـوان نمونه:

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

راهنمای استفاده از کتاب

فهرست کتاب

فهرست کتاب

1

کیش ،عروس جزایر مرجانی
به کیش خوش آمدید!
کیش از دیروز تا امروز

2

برنامهریزی قبل از سفر
ب و هوای کیش
آ 
بهترین زمان سفر
راههای سفر به کیش
برآورد هزینه سفر
معرفی هتلها
بیمه سفر
سفر با کودکان

فهرست کتاب

سفر معلولین و افراد کمتوان
چکلیست سفر
تفریحات رایگان
اپلیکیشنهای کاربردی

3

گشت و گذار
موزهها و آثار تاریخی
محلههای توریستی
پارکها و فضاهای عمومی

4

خرید و بازارگردی
مراکز خرید
بازارهای سنتی و محلی

فهرست کتاب

هایپرمارکتها

5

خورد و خوراک
کافهها
رستورانها
فست فودها
طباخیها

6

بازی و سرگرمی
مراکز تفریحی
تفریحات دریایی
سایتهای غواصی کیش
پالژها

فهرست کتاب

کشتیهای تفریحی
اسپا ،ماساژ و حمام سنتی

7

فرهنگ و هنر
جُ نگهای شبانه
سالنهای اجرای زنده
سینماها
کتابفروشیها
گالریها و مراکز هنری

8

حمل و نقل
مینیبوس
تاکسی

فهرست کتاب

دوچرخه
اجاره خودرو
قوانین رانندگی

9

سالمت و درمان
مراکز درمانی
داروخانهها
مراکز دامپزشکی

10

باید بدانید!
قوانین مهم و ضروری
شماره تماسهای ضروری
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فهرست فصل کیش ،عروس جزایر مرجانی
به کیش خوش آمدید!
کیش از دیروز تا امروز

کیش ،عروس جزایر مرجانی > به کیش خوش آمدید!

31

به کیش خوش آمدید!
کیـش ،جزیـره آرامـش اسـت .جایـی بـرای تجربـه یـک

زندگـی مـدرن شـهری ،اما در قالبـی آرام ،سـاکت و امن.
مکانـی برای لـذت بردن از طلـوع و غروب خورشـید در

سواحل مرجانی خلیج نیلگون همیشه فارس و مرکزی
بـرای تجربه کـردن تفریحـات متنـوع و هیجانانگیز.

ایـن جزیره برخالف ظاهرش فراز و نشـیبهای زیادی

را در طـول تاریخ به خود دیده اسـت .گاهی مرکز رونق
و آبادانـی بـوده و گاهـی در اسـارت دولتهـای متجاوز
بیگانـه .بنابرایـن ،میتوانیـد در حیـن لـذت بـردن از

آبـی جادویـی خلیـج
ِ
سـواحل شـگفتانگیز کیـش ،در
فـارس غوطـهور شـوید ،از آرامـش حاصـل از نظمـی که

در همـه جـا جاریسـت ،حـظ ببریـد و همچنیـن از آثـار

تاریخـی جزیره هـم دیـدن کنید.
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جزیره کیش مرکز انواع تفریحات دریایی و غیردریایی
اسـت؛ از شـنا و قایقسـواری گرفتـه تـا کشـتیهای

تفریحی ،اسـکی روی آب ،شـاتل ،غواصی ،پاسـاژگردی،

کنسـرت ،تئاتـر و حتـی سـافاری .هر نـوع سـلیقهای که

داشـته باشـید ،سـرگرمیهای متنـوع جزیـره اجـازه
نمیدهد لحظهای بیکار بنشـینید .اگر از زندگی روزمره
خسته شـدهاید ،چند روز استراحت در کیش ،قدم زدن
در سـاحل دریـا و اسـتفاده از تفریحـات هیجانانگیـز

آن قطعـا هـر فشـار و استرسـی را تا مدتها از شـما دور

خواهـد کرد.
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بهتر است بدانید که...
بـه افرادی کـه در جزیره کیش زندگی میکنند،

کیشوند گفته میشود.

بـرای خریـد تـور کیـش از علیبابا اینجـا کلیک

کنید.

نحـوه خاص اداره کـردن جزیره کیش و قوانین سـفت

و سـخت آن بـرای برقـراری نظـم و امنیـت ،باعـث شـده
اسـت که اینجا با دیگر شـهرهای توریستی ایران تفاوت

بسـیار زیـادی داشـته باشـد .همیـن وجـه تمایـز اسـت

کـه هـر سـاله افـراد زیـادی را بـه سـواحل ایـن جزیـره

میکشـاند .بعلاوه امنیـت جزیـره ،کیـش را بـه مقصـد
مناسـبی بـرای افـرادی کـه تنهـا سـفر میکننـد ،تبدیـل
کرده اسـت.
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کیش از دیروز تا امروز
شـاید این سـوال برای شـما پیش آمده باشـد که چنین
جزیـرهای در میـان آبهـای آزاد خلیـج فـارس چگونـه

پدیـد آمـده اسـت؟ همـه اینهـا نتیجـه فعالیتهـای
زمیـن از  200میلیون سـال قبل اسـت .صفحـات عظیم
قارهای که در آن زمان در حال حرکت بودند و فشاری که
به هـم میآوردند ،چینخوردگیها و کوههای بسـیاری

را شـکل داد .به همین ترتیب ،حدود  65میلیون سال
پیش ،شـبه جزیـره عربسـتان از قاره آفریقا جدا شـد و

بـه قاره آسـیا پیوسـت و فشـار این حرکـت در حدی بود
که رشـتهکوههای زاگرس را به وجـود آورد .جزیرههای

ی زاگرس
خلیج فارس هم از تاقدیسهای چینخوردگ 
هسـتند که تا اعماق خلیـج فارس ادامه یافته اسـت.
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کیـش تنهـا جزیـره آب شـیرین خلیـج فـارس اسـت و
همیـن موضـوع آن را از دیگـر جزایر ایـن منطقه متمایز

کـرده اسـت .برخـی معتقد هسـتند کـه واژه «کیـش» از
همیـن موضوع سرچشـمه میگیـرد؛ چرا کـه در گویش
بومـی ،بـه کانـال عمیقـی کـه آب قنـات از آن خـارج
میشـود« ،کیـش» میگوینـد .امـا اختلاف نظـر در این

زمینه بسـیار اسـت .برای مثـال ،گفته میشـود هنگامی
کـه از بلندیهـای اطـراف هرمـز بـه ایـن جزیـره نـگاه

میکردنـد ،آن را ماننـد یک ترکش یا تیـردان میدیدند
و بـه همیـن دلیل نـام آن را «کیش» گذاشـتهاند؛ یا این

کـه نـام ایـن جزیـره در گذشـته «قیـس» بـوده اسـت و

بعدهـا به شـکل «کیش» درآمده اسـت .قیـس در واقع
نـام شـخصی اسـت کـه خانـدان او از سـیراف بـه ایـن

منطقـه مهاجـرت کردنـد .این خانـدان در ابتـدا گرفتار
فقـر بودنـد ،امـا بـا گذشـت زمـان و از طریـق دزدی
دریایـی ،قـدرت گرفتنـد و تـا سـال  608خورشـیدی بـر

جزیـره کیش سـیطره داشـتند.

اطالعـات زیـادی از تاریخچـه جزیـره کیـش در دسـت

نیسـت .اما طبق شواهد موجود در دوره هخامنشیان،
غزنویـان ،سـلجوقیان ،خوارزمشـاهیان و مغـول ،ایـن

جزیـره بـه عنـوان یـک مرکـز اقتصـادی ،بسـیار پررونق
و در اوج شـکوفایی بـوده اسـت .تمام نویسـندگان این

ادوار ماننـد ابـن بطوطه ،قزوینی و حمدهللا مسـتوفی،
از عظمـت و آبادانـی و همینطـور زیبایـی ایـن جزیـره
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گفتهانـد .بـه نقل از نیارخـوس ،دریاسـاالر یونانی که به

دسـتور اسـکندر مقدونـی ،مامـور بـه اکتشـاف در خلیج
فـارس و دریـای عمان شـده بـود ،جزیره کیـش تعداد

زیـادی بوسـتان و نخلسـتان داشـته و مرکـز اصلـی

صیـد مرواریـد در بینالنهریـن و هندوسـتان به شـمار
میرفتـه اسـت .پـس از زلزلـهای کـه در سـده چهـارم
هجـری در بندر سـیراف اتفـاق افتاد و خسـارات زیادی

بـه آن وارد کـرد ،کیـش بـه عنـوان یـک گزینـه جایگزین

ن شـاه در نظر گرفته شـد و از نظـر عمران و
توسـط تورا 
آبادانـی توسـعه پیـدا کرد.

تا پیش از اسالم ،جزیره به طور کامل در اختیار ایرانیان
بـود .امـا پـس از آن بـه دسـت خلفـای امـوی افتـاد و تـا

سـال  249هجری قمری تحت سـلطه آنها بود ،تا یک

ایرانـی اهـل ری با رشـادت خـود ،بر تمامـی جزیرههای
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خلیـج فارس و دریای عمان مسـلط شـد.
اما داسـتان فتح ایـن منطقه به این جا ختم نمیشـود.

موقعیـت اسـتراتژیک جزیـره کیـش در یـک شـاهراه

ارتباطـی همچـون ایران و رونـق باالی آن ،نظر بسـیاری
از کشـورهای اروپایـی را بـه خـود جلب کرد .تـا اینکه در

سـال  912هجری قمـری ،آلفونس آلبوکرک ،دریاسـاالر
پرتغالی شـروع به اشـغال ایـن مناطق کـرد و از امیران

جزیرههـای کیـش و هرمـز خواسـت کـه خود را تسـلیم

کنند .چون تسـلیم نشـدند با ناوگان جنگی خود حمله

کـرد و هـر جایـی را کـه میتوانسـت بـه اسـتعمار کشـور
پرتغال درآورد .اما ایرانیان دست روی دست نگذاشتند

و در سـال  1031قمـری ،امـام قلی خان ،سپهسـاالر شـاه

عبـاس صفـوی ،موفـق شـد دسـت اسـتعمارگران را از

تمـام جزیرههـای خلیـج فـارس و بحرین قطـع کند.

غـارت و ویرانـی پرتغالیهـا بـه حـدی بـود کـه کیـش،

دیگـر بـه جایـگاه قبلـی خـود بازنگشـت و جـای خـود را
بـه بندرعبـاس داد کـه بـه تازگـی تاسـیس شـده بـود.

نامالیمـات تاریخـی ،ایـن سـرزمین شـگفت را از رونـق و
آبادانی به منزلگاه دزدان دریایی تبدیل کرد و سالها

بیـن ثروتمنـدان ،خریـد و فـروش میشـد تـا در سـال

 1340خورشـیدی ،دکتـر منوچهـر اقبـال آن را بـه مبلـغ
 9میلیـون ریـال خریـداری کـرد .گامهـای اولیـه تبدیل

کیـش به یک مرکز توریسـتی-تجاری هم از سـال 1349
و بـا بازدیـد یـک هیئـت ایرانـی و آمریکایـی برداشـته
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شـد .بـا ثبـت سـازمان عمـران کیـش در سـال  1351و

الگـو قـرار دادن جزیرههـای گردشـگری چـون جزیـره

هاوایی ،فاز اول برنامه توریستی کردن جزیره کیش با

هزینههـای هنگفتـی انجام شـد .امـا پس از انقلاب ،فاز
دوم آن نیمـهکاره رهـا شـد .در نهایـت ،در سـال ،1368

جزیـره کیـش به عنوان منطقـه آزاد تجاری اعالم شـد و
با تاسـیس سـازمان منطقـه آزاد کیـش در سـال ،1371

جانـی دوبـاره گرفت.

اگــــر به تاریـــخ و دیدنیهـــای تاریخـــی عالقـــهمنــد
هسـتید ،میتوانیـد با بازدیـد از شهر باستانی حریره ،

شهر زیرزمینی کاریز و کشتی یونانی  ،بـــا گذشــــته

جزیـره کیش بیشـتر آشـنا شـوید.
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نظرتان مهم است
بــه پایان فصل «کیــش ،عروس جزایــر مرجانی»

رســیدیم .بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش
در نســخههــــای بعـــدی ،بــــه بــازخــــوردها و

راهنماییهــای شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییــد

نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جــای

کــدام مطالــب خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای

بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟

همچنیـن ،اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

فصل 2

41

برنامهریزی قبل از سفر
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برنامهریزی قبل از سفر
الزمـه یک سـفر خـوب و لذتبخش این اسـت که از قبل

بـرای آن برنامهریزی کـرده و از چم و خم کار اطالع پیدا
کرده باشـید .در این بخـش از کتاب ما گامبهگام همراه

شـما خواهیم بـود تا به نحـو مطلوبی برای سـفرتان به

جزیره زیبای کیـش برنامهریزی کنید.
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فهرست فصل برنامهریزی قبل سفر
آبوهوای کیش
بهترین زمان سفر
راههای سفر به کیش
برآورد هزینه سفر
معرفی هتلها
بیمه سفر
سفر با کودکان
سفر معلولین و افراد کمتوان
چکلیست سفر
تفریحات رایگان
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بوهوای کیش
آ 
جزیـره کیـش بـه دلیـل قـرار گرفتـن در آبهـای گـرم و

کمعمق خلیج فارس و نزدیکی به مدار راسالسرطان،
بوهـوای گـرم و مرطوبـی دارد .بـر خلاف بسـیاری از
آ 

نقـاط دیگـر کشـور کـه چهـار فصـل هسـتند ،غالبـا دو

فصـل گـرم و معتـدل در کیـش بـه چشـم میخـورد.
بوهـوا معتدل و مطلوب
تقریبـا در چهار ماه از سـال ،آ 
و در هشـت ماه دیگر گرم و شـرجی اسـت .در کل ،گرما

در روز بسـیار بیشـتر اسـت و خورشـید بـا شـدت زیادی
میتابـد ،ولی در طول شـب هوا بهتر و دلپذیرتر اسـت.

میانگین دمای سـاالنه در این جزیـره حدود  27درجه،

میانگین بیشینه دما حدود  30درجه و میانگین کمینه
دما حدود  21درجه سـانتیگراد است.
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فصول مختلف در کیش

بهـار :هـوا در ابتـدای فصل بهار ،یعنـی در فروردین

مـاه متعـادل اسـت ،ولـی کمکـم رو بـه گرمـا مـیرود.
بادهای موسـمی هم در اردیبهشت ماه از سمت شمال

غربی شـروع به وزیدن میکنند .میـزان رطوبت در این
فصـل به نسـبت پایین اسـت.

تابستان :اوج گرمای جزیره کیش را میتوانید در

ایـن فصـل تجربه کنید .درجه شـرجی بودن به نسـبت

فصـول دیگـر بسـیار باالسـت و گاهـی رطوبـت بـه 100
درصـد یـا بیشـتر هـم میرسـد .بارندگـی در ایـن فصل

تقریبـا صفر اسـت و دمای آب دریـا در نیمه دوم مرداد
بـه حـدود  33درجه سـانتیگراد میرسـد.
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پاییـز :از فصـل پاییـز ،هـوا شـروع بـه خنـک شـدن

میکنـد و گاهی همراه با بارش بـاران و رگبارهای کوتاه
است.

زمسـتان :دمـای هـوا در زمسـتان پاییـن میآیـد

و گاهـی جزیـره ،شـبهای سـرد و پـر بـادی را تجربـه

میکنـد .بارندگـی بـه صـورت رگبـار و سـیالب در ایـن

فصـل ادامـه پیـدا میکنـد ،امـا چیـزی بـه عنـوان دمای
صفـر درجـه یـا بـارش بـرف در کیـش وجـود نـدارد.

حداقل و حداکثر دمای کیش در
ماههای مختلف
زمان

دما

از اواسط اسفند تا اواسط فروردین

بین  15تا  25درجه سانتیگراد

از اواسط فروردین تا اواسط
اردیبهشت

بین  19تا  29درجه سانتیگراد

از اواسط اردیبهشت تا اواسط تیر

بین  23تا  36درجه سانتیگراد

از اواسط تیر تا اواسط شهریور

بین  28تا  37درجه سانتیگراد

از اواسط شهریور تا اواسط آبان

بین  22تا  35درجه سانتیگراد

از اواسط آبان تا اواسط دی

بین  14تا  28درجه سانتیگراد

از اواسط دی تا اواسط اسفند

بین  11تا  22درجه سانتیگراد
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بهترین زمان سفر
ایـن کـه چـه فصلـی را بـرای سـفر بـه کیـش انتخـاب
کنیـد ،کاملا بـه هدفتان از سـفر بـه این منطقه ،سـلیقه

و همچنیـن بودجـه سـفر شـما بسـتگی دارد .اگـر قصد
داریـد از تفریحات آبی اسـتفاده کنیـد و آفتاب بگیرید،

بهتر اسـت در فصول گرمتر سـال به جزیره کیش سـفر

کنیـد .امـا اگـر تحمـل گرمـا را نداریـد و میخواهیـد از
یـک هـوای مطبوع لـذت ببریـد ،فصـل زمسـتان و بهار

گزینه مناسـبی خواهد بود .در فصل تابستان به دلیل
کاهـش تعـداد مسـافران ،هزینـه سـفر به کیـش تا حد

زیـادی کاهـش پیـدا میکنـد و در فصـول دیگـر دوباره
اوج میگیـرد.
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برخـی از تفریحـات و سـرگرمیهای کیـش در بعضـی
شـرایط جـوی امکانپذیـر نیسـتند و اگـر به دنبـال نوع

بوهوا
ویـژهای از تفریح هسـتید ،بایـد از قبل شـرایط آ 

را بررسـی کنیـد .مثلا تجربـه ایسـتادن بـر روی عرشـه
کشـتیهای تفریحـی یـا سـوار شـدن بـر قایقهـا ،تنهـا

در زمـان آرام بـودن دریـا ممکـن اسـت .بنابرایـن ،ابتدا
شـرایط و هدف خود را از سـفر به این منطقه مشـخص

کـرده و بعـد بـا خوانـدن مزایـا و معایـب هـر فصـل ،در
مـورد زمـان سـفر تصمیمگیـری کنیـد.

بهتر است بدانید که...
بـرای آشـنایی بیشـتر بـا ارزانتریـن زمان سـفر

بـه کیـش اینجـا کلیـک کنید.

بـرای دریافـت هدیـه ویـژه علیبابـا ،تخفیـف

و اسـتفاده رایـگان از امکانـات رفاهـی و تفریحی

جزیـره کیـش اینجـا کلیـک کنید.

ﺗﻮر را ﻫﻢ از ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﺨﺮﻳﺪ
ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ ﺳـﺒﺪ ﻣﺘﻨﻮﻋـﯽ از اﻧـﻮاع ﺗﻮرﻫـﺎی ﻣﺴـﺎﻓﺮﺗﯽ در
اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﻤﺎ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﯿﻘﻪﺗﺎن و
ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳـﻔﺮ اﺧﺘﺼـﺎص دادهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻨﺸﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮر
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فصل بهار
فصـل بهـار ،بـه خصـوص هفتههـای ابتدایـی آن ،زمان

مناسـبی بـرای سـفر بـه کیـش اسـت .تعطیلات نـوروز
فرصـت کافـی بـرای گشـتوگذار در ایـن منطقـه را

فراهـم کرده و هوا هم نسـبتا مطلوب اسـت .بـه عالوه،
میتوانیـد در جشـنواره نـوروزی کیـش هم حضـور پیدا
کنیـد .امـا از اردیبهشـت بـه بعـد دمـا و رطوبـت هـوا به
تدریـج بـاال مـیرود و گشـتوگذار را در طـول روز کمـی

دشـوار میکنـد.

بـا توجـه بـه تعطیلات ایـن فصـل و همینطـور دمـای

هـوا ،هزینههـای سـفر تـا حـدی باالسـت و هرچـه بـه

تابسـتان نزدیـک میشـویم ،هزینهها هم بـا گرمی هوا
کاهـش پیـدا میکننـد .در ایـن فصـل خبـری از بادها یا

بارانهای شـدید نیسـت و میتوانیـد از روزهای آفتابی

لـذت ببرید.
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فصل تابستان
فصـل تابسـتان ،فصـل جشنوارههای کیش اسـت که
از اواخر خرداد شـروع شـده و حدودا تا پایان شـهریور
ادامـه پیـدا میکننـد .ایـن جشـنوارهها کـه بـا هـدف
جـذب گردشـگر در فصـل کممسـافر برگـزار میشـوند،

قرعهکشـیهای هیجانانگیـز بـا جوایـز ارزنـدهای مثـل

یـک واحـد آپارتمـان یـا یـک دسـتگاه خـودرو بـه همراه
دارنـد .برخـی از فروشـگاهها هـم بـه همیـن مناسـبت
محصـوالت خـود را بـه حـراج میگذارند و قـدرت خرید

مسـافران را بـاال میبرنـد.

هوای تابسـتان در کیش ،بسـیار گرم و به شدت شرجی

اسـت .اگر بتوانید گرمای روز را تحمل کنید ،ورزشهای
آبـی متنوعـی پیـش روی شـما خواهـد بـود .میتوانیـد
روزهـا را با گرفتن حمام آفتـاب در پالژ ،انجام تفریحات

دریایـی و بازدیـد از پاسـاژهای مختلـف بگذرانیـد و
دوچرخهسـواری ،پیادهروی و قدم زدن در کنار سـاحل
را به خنکای شـب بسـپارید.
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فصل پاییز
از فصـل پاییـز کمکـم هـوا رو بـه خنکـی مـیرود و از گرما

بوهـوا در ایـن
و رطوبـت آن کاسـته میشـود .تنـوع آ 
فصل نسـبت به فصـول دیگر باالسـت؛ در ابتدای پاییز،

هـوا تابسـتانه و تـا حـدی گـرم اسـت .امـا از آبـان مـاه،
ی باران شـروع میشـود و حرارت هـوا به مرور
بارشها 

از بین مـیرود.

ایـن فصـل نسـبت بـه فصـل بهـار و تابسـتان خلوتتر
اسـت .بنابرایـن ،اگـر عالقـهای بـه شـلوغی نداریـد یـا
میخواهیـد کمتـر هزینـه کنیـد و در عین حـال از گرمی

هـوا کالفـه نشـوید ،بهتـر اسـت فصـل پاییـز را انتخـاب
کنیـد .امـا حواسـتان بـه بـارش بـاران هـم باشـد.

در ایـن فصـل هـم بـرای جـذب گردشـگران ،تخفیفـات

مختلف ارائه میشـود .پس در عین این که سـفر ارزانی
خواهیـد داشـت ،میتوانیـد از حراجهـا هـم بـه خوبـی
اسـتفاده کنید.
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فصل زمستان
زمسـتان فصل بسـیار جذابی برای سفر به کیش است؛
بـه خصـوص اگـر در مناطق سردسـیر زندگـی میکنید.

همچنیـن آلودگـی هـوا در ایـن جزیـره مرجانـی بسـیار
پاییـن اسـت .میتوانیـد بـا سـفر بـه ایـن منطقـه هـم از
هـوای دلپذیـر آن لـذت ببریـد و هـم از آلودگـی شـدید
شـهرهای بزرگ در فصل زمسـتان دور باشـید و نفسـی

تـازه کنید.

بـا این که دمای هوا و میزان رطوبت آن مناسـب اسـت،

یهـای زیـادی در ایـن فصـل اتفـاق میافتد
امـا بارندگ 

و گاهـی ممکـن اسـت بـه دلیـل شـرایط جـوی نتوانیـد
آفتـاب بگیرید یا از یک سـری از تفریحات دریایی مانند

قایـق ،کشـتی و غیره اسـتفاده کنید.
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ایـن موضوع تا حـدی هم به سـلیقههای مختلف افراد

بسـتگی دارد .ممکـن اسـت در عیـن حال کـه انجام یک
سـری از فعالیتهـا در زیـر بـاران یـا در گرمـای شـدید
روزهـای آفتابـی بـرای برخـی از گردشـگران آزاردهنـده

باشـد ،برای برخی دیگر بسـیار خوشـایند و لذتبخش
به نظر برسـد.

بهتر است بدانید که...
تفریحات دریایی جزیـره کیـش از شـاتل و

پاراسـل گرفتـه تـا غواصـی و قایقسـواری ،بیش

از آن کـه وابسـته بـه فصـل خاصـی باشـند ،بـه

شـرایط جوی در طول سـفر شـما بسـتگی دارند.

بـرای مثـال ممکـن اسـت بـه دلیـل وزش بـاد یـا
شـدت گرمـا ،نتوانیـد از پاراسـل اسـتفاده کنیـد،

یـا بـه خاطـر طوفـان ،کشـتیهای تفریحـی و یـا
قایقهـا ،برنامههـای خـود را بـه زمـان دیگـری
موکـول کنند.
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تقویم جشنوارههای کیش
زمان

دما

جشنواره نوروزی

معموال از  3-2روز پیش از نوروز تا
روز  13فروردین

جشنواره تابستانی

تقریبا از ابتدا تا انتهای تابستان

روز کیش

 20آبان
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راههای سفر به کیش
راههـای زیادی برای سـفر به جزیره کیـش وجود دارد.

امـا بـه دلیـل آن کـه دور تـا دور جزیـره آب اسـت ،از هر
طریقـی هـم کـه اقـدام کنیـد ،در نهایـت بایـد یـا سـوار

کشـتی شـوید یـا از هواپیمـا اسـتفاده کنید.

ن جایـی کـه جزیـره کیـش از بیشـتر مناطـق ایـران
از آ 
دور اسـت ،هزینـه رفتوآمـد بـه آن تـا حـدی باالسـت.
بنابراین شـما میتوانیـد با خواندن مطالـب زیر و با در

نظـر گرفتـن بودجه و مدت زمانـی که در اختیـار دارید،

بهتریـن گزینـه را برای سـفر خـود انتخـاب کنید.
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سفر با هواپیما
سفر ترکیبی قطار و کشتی
سفر با اتوبوس یا تاکسی
سفر با خودروی شخصی

61

برنامهریزی قبل از سفر > راههای سفر به کیش

62

سفر با هواپیما
یکـی از بهتریـن و کوتاهتریـن راههـای سـفر بـه جزیـره
کیـش ،راه هوایی اسـت .تقریبا تمامـی ایرالینها ،پرواز
بـه کیـش را در برنامه خود دارند .امـا تعداد پروازهایی

کـه بـه کیـش انجـام میشـود ،در هـر شـهری متفـاوت

اسـت .بـرای مثال ،پـرواز تهـران به کیـش هـر روز انجام

میشـود ،امـا در شـهرهای دیگـر ممکـن اسـت تعـداد
چنیـن پروازهایـی کمتر باشـد.

همانطـور کـه قبلا هم گفته شـد کیـش فاصلـه زیادی

از بسـیاری از شـهرها دارد و هزینـه رفتوآمـد بـه آن
باالسـت .ولـی در ماههـای خاصـی از سـال کـه گرمـا و
رطوبـت آزاردهنـده اسـت یـا پـس از تعطیلات ،هزینـه

ط تـا حـد زیـادی پاییـن میآیـد .بنابرایـن ،از دیدن
بلیـ 
اختلاف بـاال در قیمـت بلیطهـای جزیـره کیـش در
زمانهـای مختلـف تعجـب نکنیـد.
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حواستان باشد!
بـرای بررسـی آنالیـن هزینـه و زمـان پروازهـای

مختلـف و رزرو بلیـط اینجـا کلیـک کنیـد.

قبـل از خریـد بلیـط ،بـرای درک بهتـر تفـاوت

ط سیسـتمی و چارتـر اینجـا کلیـک کنیـد.
بلیـ 

حتمـا از یـک سـاعت و نیـم قبـل از پـرواز در

فـرودگاه حضـور پیدا کنید تا از تغییـر در پروازها

اطلاع پیـدا کنیـد .همچنیـن اگـر متوجـه شـدید
وسـیلهای را جـا گذاشـتهاید ،از نظـر زمانـی بـه

مشـکل نخوریـد.

حتمـا وسـایلی مثـل قیچـی ،چاقـو و مـوارد

اینچنینـی دیگـر را در داخـل چمدان یـا کولهای

بگذاریـد کـه قـرار اسـت بـه قسـمت بـار تحویـل
دهیـد .در غیـر ایـن صـورت ،وسـیله را پیـش از

ورود بـه هواپیما از شـما میگیرنـد و اجازه حمل

آن را نخواهیـد داشـت.

در سـفر بـه جزیـره کیـش بـه صـورت هوایـی،

دوربیـن فیلمبـرداری غیرحرفـهای ،کامپیوتـر
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شـخصی (لپتـاپ) و تلفن همراه نیـازی به ثبت
گمرک ندارد و جزئی از لوازم شـخصی مسـافر به

شـمار میرود .اگر کاالیی به همـراه دارید که نیاز
به ثبت گمرک دارد (کاالهای غیرشـخصی) ،باید

پیـش از تـرک سـالن ورودی بـه قسـمت گمـرک
اطالع دهید.

در خـروج از جزیـره کیش هم باید دقت زیادی

بـه قوانیـن گمرکـی داشـته باشـید .بـه خصوص

افـرادی کـه عالقـه زیـادی بـه خرید در حجـم باال

دارنـد ،باید حتمـا در این زمینه اطالعاتی کسـب
کنند .خـروج لوازم خانگی بزرگ محدودیتهای
خاصـی دارد .بـرای آگاهـی از آخریـن قوانیـن

گمرکـی فـرودگاه کیـش اینجا کلیـک کنید.
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فوت و فن
اگـر محدودیـت زمانـی نداریـد ،میتوانیـد

زمانهـای خاصـی را برای سـفر به کیـش در نظر

بگیریـد کـه معمـوال قیمـت بلیـط پایینتر اسـت.
برای مثال بعد از تعطیالت نوروز که بیشـتر افراد

بـه خاطـر کار یـا تحصیـل ،کمتـر سـفر میکننـد و

تقاضا پاییـن میآید ،قیمت بلیـط کاهش خوبی

پیـدا میکند و میتوانید با هزینه کمتر در هوایی

مساعد سـفر کنید.

روزهـای وسـط هفتـه و یـا در طـول ماههـای

گـرم تابسـتان هـم قیمتهـا پایینتـر از مواقـع
دیگر اسـت .روزهای پایانی سـال کـه همه گرفتار

خانهتکانی و انجام کارهای پایان سـال هسـتند،
هم وقت مناسـبی برای گرفتن بلیط ارزان قیمت

و شـروع ماجراجویـی در جزیـره کیش اسـت.

معموال قیمت بلیط در بازه زمانی عصر پایینتر

است .بنابراین اگر مشکلی در برنامه شما ایجاد
نمیشود ،میتوانید از بلیط عصر استفاده کنید.

البتـه دقـت کنیـد کـه در صـورت اسـتفاده از این
روش ،یـک روز را از دسـت میدهید و باید هزینه
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اقامـت آن شـب را هـم مدنظـر داشـته باشـید.
خریـد بلیـط لحظـه آخـری بـرای کسـانی کـه

محدودیـت زمانـی و یـا برنامه دقیقی برای سـفر

ندارند ،بسیار مناسب است .این بلیطها معموال
در فاصلـه کمـی از پرواز به فروش میرسـند .این
موضـوع بسـتگی به این دارد کـه بلیطها فروش

رفتـه باشـند یـا خیـر .بنابرایـن ممکـن اسـت یک
روز بلیـط لحظـه آخـری پیـدا کنیـد و روز دیگـر

موفـق بـه انجام این کار نشـوید .به علاوه ،دقت

کنیـد کـه چـون ایـن نـوع از بلیطهـا ،چارتـری
هسـتند ،بـرای اسـترداد آنهـا ممکـن اسـت بـه
مشـکل بخوریـد .بـرای بررسـی و خریـد بلیـط
لحظـه آخـری اینجـا کلیـک کنیـد.

با توجه به سـاعت پرواز ممکن اسـت یک وعده

غذایی هم در طول مسیر برای شما سرو شود که

کیفیت آن معموال تا حد خوبی قابلقبول اسـت.
اگر به تازگی سـرما خورده باشـید ،ممکن است

در لحظـه فـرود هواپیما به دلیل ایـن که ارتفاع

منطقه بسـیار پایین و در سـطح دریاسـت ،دچار

گـوش درد شـوید .اگر احسـاس کردید که چنین
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حالتی به شـما دسـت میدهد ،با انگشتان خود

گوشـتان را مسـدود کنیـد تا فشـار هوایـی که در

آن جریـان دارد ،تغییر پیدا نکند .الزم نیسـت که
انگشـت خـود را در گـوش فرو کنید ،همیـن که با

قسـمت پهـن یکـی از انگشـتان ،آن را بپوشـانید،
کافی اسـت.

مسیریابی
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بهتر است بدانید که...
معمـوال هتلهـا بـرای راحتـی مسـافران خـود،

خدمـات ترانسـفر ارائـه میدهنـد .بـه ایـن معنا

که در فرودگاه به دنبال شـما میآیند و در پایان
سـفر نیز شـما را به فرودگاه میرسـانند .اگر روی

هتلتان ترانسـفر گرفتهاید ،جلـوی در فرودگاه
یـا بعـد از تحویـل گرفتـن چمدانهـا ،افـرادی
را میبینیـد کـه بـا تابلویـی در دسـت منتظـر

مسـافران هسـتند .در بیـن آنهـا دنبـال فـردی

بگردیـد کـه نـام هتـل /آژانس /اسـم شـما را روی
ه باشـد .البتـه بعضـی از ترانسـفرها
تابلـو نوشـت 

تابلویی در دست ندارند و با اعالم کردن اسمتان

بـه آنهـا میتوانیـد فـرد موردنظـر را پیـدا کنید.
گاهی اوقات ممکن است شم ا نیمهشب به

مقصد برسید .پس حتما از زمان رسیدن خود به

مقصد مطلع شوید تا بتوانید در بدو ورود ،هتل
خود را تحویل بگیرید .شاید بهتر باشد با هتل

خود برای چنین شرایطی از قبل هماهنگ کنید.
بـرای آشـنایی بـا سـیر تـا پیـاز فـرودگاه کیـش

اینجـا کلیـک کنیـد.
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سفر ترکیبی قطار و کشتی
یکـی دیگر از روشهای سـفر به جزیره کیش ،اسـتفاده
از حملونقـل زمینـی اسـت .بسـیاری از افـراد بـه دلیل
احسـاس ناامنـی در پرواز ،مسـائل زیسـت محیطی و یا
صرف هزینه کمتر سعی میکنند از سفر زمینی به کیش
اسـتفاده کننـد .البتـه شـما تنهـا میتوانیـد تـا قسـمت

خاصـی از مسـیر را بـه صـورت زمینـی طـی کنیـد و پـس

از آن بایـد یـا از هواپیمـا و یـا از کشـتیهای مسـافربری
اسـتفاده کنید .شما میتوانید با اسـتفاده از قطار خود

ن جـا به بندر چارک یا
را بـه بندرعبـاس برسـانید و از آ 
بندر لنگه بروید.
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قطـار علاوه بـر امنیـت باالیـی کـه دارد ،وسـیله بسـیار
راحتـی اسـت ،بهویـژه وقتـی کـه در کوپـه هسـتید.
میتوانیـد هـر وقت خسـته شـدید ،کمـی راه برویـد و یا

دراز بکشـید .دیـدن مناظـر مسـیر هـم جذابیـت خاص
خـودش را دارد و تـا حـدی شـما را سـرگرم میکنـد .اگر

همراه با دوسـتان و یا خانواده سـفر میکنید ،با گرفتن
یـک کوپـه دربسـت میتوانیـد تـا رسـیدن بـه مقصـد

کاملا راحـت باشـید ،از مصاحبـت همدیگر لـذت ببرید

و احسـاس خسـتگی نکنیـد.

یکی از مشـکالت قطار این اسـت که شـاید در شهر محل

زندگـی شـما یا شـهرهای اطراف ،ایسـتگاه قطـار وجود

نداشته باشد.
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حواستان باشد!
اسـتفاده از قطـار بـه صرفهتـر از هواپیماسـت.

امـا قطارها بـه خصـوص در مسـیرهای طوالنی،
ممکـن اسـت تاخیـر داشـته باشـند و ایـن تاخیر

میتواند از چند دقیقه تا  3الی  4ساعت متفاوت

باشـد .بنابرایـن در هنـگام برنامهریـزی بـرای

سـفر ایـن موضـوع را هم مدنظر داشـته باشـید.

بهتر است بدانید که...
قطارهایـی کـه کوپـه دارنـد ،معمـوال کوپههـای

خاصـی را بـه بانـوان یـا آقایـان اختصـاص
میدهند .بنابراین ،اگر از حضور در کوپه عمومی
احسـاس راحتـی نمیکنیـد ،میتوانیـد در هنگام
رزرو بلیـط قطـار از گزینـه مخصـوص بانـوان یـا

مخصـوص آقایـان اسـتفاده کنیـد .بـرای خریـد

بلیط قطار برای سـفر به کیش اینجا کلیک کنید.
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فوت و فن
اگـر ظرفیـت قطار تکمیـل بود و قصد داشـتید

یتوانید
شخص جدیدی را با خود همراه کنید ،م 

از ظرفیـت اضافـی هـر کوپـه اسـتفاده کنیـد .بـه
ایـن ترتیب کـه هر کوپه دربسـت میتواند تا یک

نفـر مهمـان بپذیـرد .البتـه هزینـه مهمـان بایـد

بـه طـور کامـل پرداخـت شـود .همچنیـن جـای
خوابـی بـه وی تعلـق نمیگیرد و بایـد روی زمین

بخوابـد .برای راحتی بیشـتر ،بهتر اسـت زیرانداز
به همراه داشـته باشـید.

اگـر از گـوش دادن به پادکسـت لـذت میبرید،

میتوانیـد بـرای کوتاهتـر شـدن مسـیر ،اپیـزود

اول رادیـو دور دنیـا (دور دنیـا بـا قطـار) را اینجـا

بشـنوید کـه شـما را در حالوهوای سـفر بـا قطار
غـرق میکنـد.

غذایی که در قطار سـرو میشود ،معموال خیلی

جالـب نیسـت .بهتـر اسـت مـواد غذایـی بـا خود

بـه همـراه داشـته باشـید و اگـر صبـح یـا ظهـر به
مقصـد میرسـید ،بـه فکـر صبحانـه هـم باشـید.

امـا در هر حـال میتوانیـد در زمـان رزرو بلیط ،یا
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وقتـی کـه داخـل قطـار هسـتید ،بـرای خـود غذا

سـفارش دهیـد.

معموال در ابتدای مسیر برای شما خوراکیهایی

چـون آبمیـوه ،کیـک و چـای آورده میشـود کـه

بخشـی از آن حکـم صبحانـه را دارد .در صـورت

نیـاز ،میتوانیـد بـاز هـم چـای سـفارش دهیـد و

هزینـه آن را جداگانـه پرداخـت کنیـد.

سـرویس بهداشـتی داخـل قطـار معمـوال در

سـاعات اولیـه حرکـت بسـیار تمیزتـر از سـاعات

پایانـی آن اسـت.

اگر بتوانید در ساعات صبح و در روشنایی روز از

بندرعبـاس به سـمت بندر چارک یا بندر لنگه

برویـد ،از منظـره طبیعت جنوب در مسـیر جاده
بیـن ایـن دو بندر هم لـذت خواهید برد.
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سفر با اتوبوس یا تاکسی
راه دیگر ،استفاده از اتوبوس یا تاکسی است .اتوبوس

هم مانند قطار قیمت مناسبی دارد .اگرچه امنیت و

راحتی آن به اندازه قطار نیست ،اما بسیاری از افراد به
سفر با این وسیله عادت دارند .به عالوه ،اتوبوس به

نسبت دیگر روشهای حملونقل در دسترستر است.

تاکسـی از اتوبوس سرعت بیشـتری دارد و میتواند در

گزینههـای سـفر شـما قـرار بگیرد .البتـه هزینه سـفر با

تاکسـی قطعـا اختلاف زیـادی بـا اتوبـوس دارد .اگـر از

اتوبوسیاتاکسیاستفادهمیکنید،بایدبه بندر چارک

یـا بندر لنگه بروید که کشـتیهای مسـافربری دارند.

بهتر است بدانید که...
بـرای خریـد بلیـط اتوبوس برای سـفر به کیش

اینجـا کلیک کنید.
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فوت و فن
اگـر از شـهر دوری بـه بنـادر شهرسـتان لنگـه

سـفر میکنیـد ،بهتـر اسـت بـرای این کـه در طول

مسـیر دچـار خسـتگی یـا بـدن درد نشـوید ،از
اتوبوسهای  VIPاستفاده کنید که صندلیهای

تختخوابشـو دارنـد .مدلهـای مختلـف ایـن

اتوبوسهـا از نظـر کیفیـت بـا یکدیگـر متفـاوت
هسـتند.

اتوبوسهـا معمـوال در طـول مسـیر بـرای نماز،

سـرویس بهداشـتی و همینطـور خریـد مـواد
س بهداشـتیهای
غذایی توقف میکنند .سـروی 

مسـیر ممکـن اسـت خیلـی تمیـز نباشـد و بـرای

ورود بـه برخی هم ملـزم به پرداخت هزینه کمی
باشید.

معمـوال اتوبوسهـا بسـتههای خوراکـی و آب

معدنـی بیـن افـراد توزیـع میکننـد .بعضـی از
شـرکتهای اتوبوسـرانی ،یـک وعـده غـذا هـم
بـرای مسـافران در نظـر میگیرنـد.
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سفر با خودروی شخصی
سفر با خودروی شخصی به جزیره کیش مزایای خاص

خـودش را دارد .اختیار برنامه سـفر در دسـت خودتان
اسـت و در داخـل جزیـره هم نیـازی به گرفتن تاکسـی،

اجـاره کـردن خـودرو و یـا  ...نداریـد .امـا بایـد خـودرو
خـود را از طریـق دریـا بـه جزیره کیـش برسـانید .برای
کاپوتـاژ خودرو باید بنـادری را انتخاب کنید که لندینگ
کرافت (لندیگراف) داشـته باشـند ،مانند بندر چارک ،
بندر لنگه و بندر آفتاب در شهرسـتان بنـدر لنگه.

به عالوه باید حتما مدارکی چون کارت شناسایی ،اصل

و کپـی کارت ماشـین ،برگـه معاینـه فنـی و گواهینامـه
رانندگی را به همراه داشـته باشـید .سرنشینان خودرو

هـم باید مدرک شناسـایی خـود را ارائـه دهند.

هزینـهای کـه بـرای کاپوتـاژ پرداخـت میکنیـد شـامل

هزینـه دفتـر ،عـوارض ورود بـه جزیـره کیـش ،هزینـه
رفـت و برگشـت لندینگ کرافـت ،کرایه رفت و برگشـت

هـر یـک از سرنشـینان خـودرو بـه جـز راننـده و عوارض

شـهرداری میشـود.
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حواستان باشد!
خـودروی شـما تنهـا حـدود  10روز میتوانـد به

طور رایگان در جزیره باشـد .بعد از آن باید برای
تمدیـد رایـگان بـه اداره گمـرک مراجعـه کنیـد تا

بـاز هـم اجـازه تـردد در جزیـره کیـش را داشـته

باشـید .بـا ایـن کـه تمدیـد کـردن رایـگان اسـت،
امـا اگـر ایـن کار را به موقـع انجام ندهیـد ،هزینه
زیـادی هـر روز بـه حسـاب شـما اضافـه خواهـد

شد .

خودروهـای قدیمـی و فرسـوده اجـازه ورود به

جزیـره کیـش را ندارند .ورود برخـی از خودروها

از جملـه پراید ،پـژو آردی و پیکان نیز به طور کلی

ع است.
ممنو 

تعداد سرنشینان خودرو باید مطابق با تعداد

سرنشین مجاز درج شده در کارت خودرو باشد.

خودروهایـی که باربند دارنـد ،نمیتوانند وارد

جزیره کیش شـوند.

ظاهـر خـودرو نیـز قبـل از صـدور مجوز بررسـی
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میشـود؛ مـواردی مانند آثـار تصادفـات ،کثیفی
و  ...ممکن اسـت دردسرسـاز باشـند.

برگـه کاپوتـاژ خودرو را باید تا پایان سـفر حفظ

کنید.

بـا توجـه بـه محدودیـت جایگاههـای عرضـه

سـوخت در جزیـره کیش ،بهتر اسـت کـه پیش از
ورود ،یـک بـار سـوختگیری کنیـد.

خودروهایـی کـه تولیـد داخلـی هسـتند ،در

جزیـره کیش نمایندگی مجاز ندارند و در صورت

خرابـی خـودرو ،برای تعمیر یـا تامین قطعات به
مشـکل خواهیـد خورد.
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فوت و فن
بسـیاری از گردشـگران معتقـد هسـتند کـه

هزینـه کاپوتـاژ خـودرو بـه جزیـره کیـش بسـیار
باالسـت و اصال به صرفه نیسـت .بنابراین ،پیش

از تصمیمگیـری در ایـن زمینه ،حتمـا هزینه آن را
بـا دیگـر راههـای حملونقل در جزیـره کیـش
مقایسـه کنید.

همچنیـن رانندگـی طوالنیمـدت ،بـه خصوص

از شـهرهایی که فاصله زیـادی تا بنادر موردنظر

دارنـد ،ممکن اسـت کار خسـتهکنندهای باشـد و

اجـازه ندهـد آنطور که باید از مسـیر لذت ببرید.
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سفر از بنادر مختلف به کیش
ممکن اسـت مقصد اول سـفر شـما جزیره زیبای کیش
نباشـد و بخواهیـد از بنـادر دیگری خودتـان را به کیش
برسـانید .در ادامـه شـما را بـا راههـای سـفر از بنـادر

مختلـف بـه جزیـره کیـش آشـنا میکنیم.
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بندر چارک
بنـدر چـارک هـم شـناور مسـافربری دارد و هـم شـناور
لندینگ کرافت برای انتقال خودرو .سـفر از بندر چارک
بـه جزیـره کیـش و برعکس ،بسـته بـه نوع شـناوری که

بـا آن سـفر میکنیـد ،حـدودا بیـن  1سـاعت و  10دقیقـه

تـا  1سـاعت و  45دقیقـه طـول میکشـد .اگـر بخواهید

بـا لندینـگ کرافـت و همـراه خـودروی خـود بـه جزیره
بروید ،بین  2/5تا  3ساعت در راه خواهید بود .فاصله

بنـدر چـارک تـا جزیره کیش حـدود  32کیلومتر اسـت.

مسیریابی
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بندر لنگه
از خدمـات مسـافربری و کاپوتـاژ این بندر ،تنهـا در ایام

نـوروز میتوانید اسـتفاده کنید .معموال یک کشـتی این
خدمـات را بـه صـورت جامـع انجـام میدهد و رسـیدن

آن بـه جزیـره کیـش بیـن  4تـا  5سـاعت زمـان میبرد.
پیش از تعطیلات نوروز میتوانید از سـاعات رفتوآمد

کشـتی بندر لنگـه اطالع پیـدا کنید.

مسیریابی
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بندر آفتاب
بنـدر آفتـاب از همـه بنـادر دیگـر بـه کیـش نزدیکتـر
اسـت و تنهـا  18کیلومتـر بـا آن فاصلـه دارد .ایـن بنـدر

تنهـا دارای شـناورهای لندینـگ کرافـت اسـت و کشـتی
مسـافربری در ایـن بنـدر وجـود نـدارد.

مسیریابی
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بندرگاه کیش
بنـدرگاه کیـش یـا همـان بنـدرگاه تجـاری کیـش در
قسـمت شـمال شـرقی جزیـره قرار گرفته اسـت و شـما
یتوانیـد بـه راحتـی و بـا اسـتفاده از دسـتگاههای
م 

داخل این بندرگاه ،بلیط کشـتی مسـافربری موردنظر

را خریـداری کنیـد .کاپوتـاژ خـودرو هـم از طریق همین

بنـدر انجـام میشـود.

مسیریابی
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حواستان باشد!
سـفر بـا کشـتی در عیـن حال کـه تجربه بسـیار

جالبی اسـت ،شـاید برای افرادی که مقید به یک

برنامه دقیق هستند ،مناسب نباشد .در صورت

طوفانـی بـودن دریـا ،برنامـه کشـتیها ممکـن

اسـت تـا حـدی تغییـر کنـد .بهتـر اسـت پیـش از

بوهوا و شـرایط دریـا را چک کنید.
سـفر ،حتمـا آ 
حتما یک سـاعت قبل از حرکت کشتی در محل

حضور پیدا کنید.

بـرای سـوار شـدن بـه کشـتی ،کارت شناسـایی

معتبـر بـه همـراه داشـته باشـید.

بدون هماهنگی با خدمه کشـتی ،صندلی خود

را ترک نکنید.

برنامه زمانی کشتیها از جزیره کیش به بنادر،

ممکـن اسـت متفـاوت از برنامـه زمانـی حرکـت
آنهـا از بنـادر مختلـف بـه جزیـره کیـش باشـد.
پیـش از تصمیمگیـری در مـورد زمـان عزیمـت،

برنامههـا را بـه طـور دقیـق بررسـی کنید.
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حتما از دو روز قبل از رسیدن به بندر موردنظر،

در مورد سـاعت ممکن بـرای جابجایی خودروی
خـود ،هماهنگیهای الزم را انجام دهید.

بهتر است بدانید که...
کـودکان زیـر سـه سـال در سـفر بـا کشـتی تنهـا

بایـد هزینـه بیمـه را پرداخـت کننـد.

امکان سفر از طریق بندرعباس به جزیره کیش

وجود ندارد .بندر لنگه هم تنها در ایام نوروز

خدماتمسافربریبهجزیرهکیشارائهمیدهد.
میتوانیـد خـودروی خـود را داخـل پارکینـگ

بنـدر چـارک پـارک کنیـد.

فوت و فن
شـما میتوانیـد بلیـط رفـت و برگشـت کاپوتـاژ

خـودروی خـود را از ابتـدا تهیـه کنیـد یـا ایـن کـه

فقـط بلیـط رفـت را تهیـه کنیـد و پـس از رسـیدن

بـه جزیـره کیش در مـورد ایـن کـه میخواهید از

کـدام بنـدر برگردیـد ،تصمیـم بگیرید.
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برآورد هزینه سفر
برآورد هزینه سفر ،کاری است که تنها از عهده خودتان

برمیآیـد و نـه هیچ کـس دیگـری .در حقیقت این شـما
هسـتید کـه از بودجه و عالیق خود خبـر دارید .برخی از

افـراد عالقـه زیـادی بـه هتلهـای لوکس و چندسـتاره
دارنـد و بعضـی دیگـر ترجیح میدهنـد بودجه خـود را

بـه بازدیـد از دیدنیهـا و تفریحات مختلـف اختصاص
دهند .برخی عاشـق رستورانهای درجه یک یا امتحان

کـردن انـواع مختلـف خوراکیهـا هسـتند ،در حالـی
کـه بعضیهـا رسـتورانهای محلـی و راحـت را ترجیـح

میدهنـد.

علاوه بـر ترجیحات ،بودجـهای که در اختیـار دارید هم
اهمیـت باالیـی دارد .اگـر بودجـه شـما الیتناهـی اسـت
که به مشـکلی برنمیخوریـد .اما اگر بودجه مشـخصی
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داریـد ،بهتـر اسـت پیـش از سـفر الویتهـای خـود و
همچنیـن هزینههای ضروری را مشـخص کنید و انجام

کارهایی را که از دید شـما بسـیار لذتبخش هسـتند و
از پـس هزینههـای آن برمیآییـد ،در باالی لیسـت خود

قـرار دهیـد .البته حتی اگـر محدودیت بودجـه ندارید،

بـاز هم بهتر اسـت یک سـری از گزینههـای مختلف را به
دقـت بررسـی کنیـد تـا در قبـال هزینـهای کـه میکنیـد،
خدمـات با کیفیتـی دریافت کنید و به زبان سـاده ،پول

خـود را دور نریزید.

در ایـن قسـمت هزینههایـی را کـه تقریبـا بـرای همـه

مشـترک هسـتند ،بررسـی میکنیـم .شـما میتوانیـد
پیشبینـی خـود را از میـزان هزینه هـر یک از مـوارد زیر

در جلوی آن بنویسـید تا به یک جمعبندی کلی برسید:
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هزینه حملونقل
هزینه سـفر هوایی در مقایسه با سـایر روشهای سفر،

از همـه بیشـتر اسـت .سـفر ترکیبـی زمینـی و دریایـی
ممکن اسـت در زمانهای پرسفر اختالف زیادی با سفر
هوایـی داشـته باشـد .اما ممکـن اسـت در ایام کمسـفر

بـه دلیـل پاییـن آمـدن نـرخ ورود مسـافران بـه جزیره
کیـش ،اختلاف قیمـت خاصـی وجـود نداشـته باشـد و

بـا اندکـی هزینـه بیشـتر بتوانیـد راحتتـر و سـریعتر

بـا هواپیمـا سـفر کنیـد .همچنیـن اگـر قصـد داریـد بـا
خودرو شـخصی سـفر کنید ،باید هزینـه کاپوتاژ ،بنزین
و جریمههـای احتمالـی را هـم لحـاظ کنیـد.
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هزینه اقامت
بـه هـر روشـی کـه بـه ایـن جزیـره سـفر کنیـد ،بایـد

مبلغـی را بابـت اقامـت خـود در نظـر بگیریـد .ایـن کـه
در کـدام منطقـه از کیـش اقامـت داشـته باشـید ،نقش

تعیینکننـدهای در هزینههـای شـما دارد .سـوئیتها
و یـا هتلهایـی کـه در قسـمت شـمال و یا شـرق جزیره

قرار گرفتهاند ،به دلیل واقع شـدن در مراکز توریسـتی

جزیـره ،گرانتـر از نقـاط دیگـر هسـتند .هزینـه اجـاره
آپارتمـان یـا ویلا بـا هتـل متفـاوت اسـت .گاهـی اوقات
(ماننـد ایـام نـوروز) هـم فضاهایـی بـرای چـادر زدن در

جزیـره اختصـاص پیـدا میکنـد.
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هزینه رفتوآمد
راههـای مختلفـی بـرای رفتوآمـد در جزیـره وجـود
دارد ،مــانند مینـیبــوس  ،اجاره خـودرو  ،تـاکـسی

و خودروی شخصی کـه هـر یـک هزینههـای متفاوتـی

دارند.

هزینه خورد و خوراک
بـرای هـر وعـده غذایی یـا باید بـه رسـتورانها مراجعه
کنیـد یا در صـورت در اختیار داشـتن امکانـات در محل

اقامـت ،خودتـان آشـپزی کنیـد .به طـور کلی بایـد برای
هـر وعـده غذایـی ،بودجهای را مشـخص کنید.
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هزینه تفریحات
هـر یـک از تفریحات دریایی و غیـر آبـی هزینههـای

خـاص خـود را دارند کـه میتوانید با یـک تماس تلفنی
پیـش از سـفر از آنهـا مطلع شـوید.

هزینه خرید سوغات
اگـر قصـد داریـد بـرای دوسـتان و آشـنایان سـوغات

ببریـد ،بودجـه مشـخصی را هـم بـرای ایـن موضـوع
مدنظـر داشـته باشـید.

برنامهریزی قبل از سفر > برآورد هزینه سفر

94

فوت و فن
بـرای کاهش هزینههای حملونقل به جزیره،

ه آخـری
میتوانیـد از بلیطهـای چارتـر و لحظـ 
اسـتفاده کنیـد و یا سـفر خود را بعـد از تعطیالت

عید یا در فصل تابسـتان که گردشـگران کمتری
وجـود دارند ،انجـام دهید.

رسـتورانهای گرانقیمـت ،لزومـا غـذای

خارقالعـادهای سـرو نمیکننـد .پیـش از رفتـن

بـه هـر رسـتورانی از کیفیـت آن اطالع پیـدا کنید.
تعـداد همسـفران شـما تاثیر زیادی بـر هزینه

رفتوآمـد دارد .بـرای مثـال هزینـه هـر کـورس
تاکسـی فـارغ از تعـداد نفـرات ،مبلـغ مشـخصی
اسـت .پـس اگـر مثلا سـه نفـر باشـید ،هزینـه

جابجایی با تاکسـی برای شما یک سوم میشود.
یک سـری از شـرکتهای گردشـگری ،تخفیفات

خوبـی بـرای تفریحـات مختلـف ارائـه میدهنـد

کـه میتوانـد هزینههـا را تـا حدی کاهـش دهد.
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بهتر است بدانید که...
برای اطالع بیشـتر از هزینههای سـفر به کیش

اینجا کلیک کنید.

بـرای خریـد تـور کیـش از علیبابا اینجـا کلیک

کنید .
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معرفی هتلها
انتخـاب یک هتل خوب کار آسـانی نیسـت؛ به خصوص

این که کیفیت خدماتی که در هتل ارائه میشـود ،تاثیر

زیادی بر تجربه شـما از سـفر بـه کیـش دارد .بنابراین،

در ایـن بخـش بـه بررسـی فاکتورهـای مهـم در انتخـاب
تو
هتـل میپردازیـم تـا بتوانید بـا در نظر گرفتـن الوی 

سلیقه شـخصی ،گزینه مناسـبی را انتخاب کنید.

موقعیت جغرافیایی
پیش از این که شـروع به جستجو برای هتل کنید ،ابتدا

از خود بپرسـید که به دنبال چه جایی هستید؟ دوست
دارید در مرکز گردشـگری جزیره و نزدیک اسـکلههای

اصلـی باشـید کـه رفتوآمد در آنهـا زیاد اسـت ،یا این
کـه ترجیـح میدهید در یک قسـمت خلوتتـر و به دور
از رفتوآمد گردشـگران اقامت داشته باشید؟
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اگـر قصـد داریـد از امکانـات تفریحـی جزیره اسـتفاده
کنید ،بهتر اسـت هتل خود را در نزدیکی مراکز تفریحی

انتخـاب کنیـد .در ایـن صـورت میتوانیـد با پـای پیاده،
خـود را بـه سـاحل دریـا برسـانید ،از پاسـاژهای اطراف

خـود دیـدن کنیـد و از تفریحـات مختلـف لـذت ببرید.

در ایـن صـورت فقط در مـوارد کمی نیاز به دور شـدن از
محـل اقامتتـان خواهید داشـت.

همچنیـن اگـر قصدتـان از ایـن سـفر کاری اسـت ،بهتـر
اسـت محل اقامـت خـود را نزدیک مراکـز موردنظرتان

انتخـاب کنید.

توجـه بـه این مـوارد به شـما کمـک میکند تا بـه راحتی

بتوانیـد در وقـت و هزینـه صرفهجویی کنید.

بهتر است بدانید که...
جزیـره کیـش بـه طـور کلـی بـه آرامش شـهرت

دارد .بنابرایـن ،حتـی اگـر در مراکز توریسـتی آن
اقامت داشته باشید ،خبری از هیاهوی توریستی

دیگـر شـهرها نخواهـد بـود .بـه خصـوص اگـر

تصمیم داشـته باشـید بخشـی از زمان خود را در
داخـل اقامتگاه سـپری کنید ،میتوانیـد با خیال

راحـت بـه اسـتراحت بپردازید.
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هزینه اقامت
بودجـهای که برای اقامتگاه خـود در نظر دارید ،فاکتور

کلیدی در انتخاب هتل ،سوئیت ،آپارتمان یا ویال است.
اگـر بیشـتر وقـت خـود را خـارج از اقامتـگاه میگذرانید

و بیشـتر ترجیـح میدهیـد یـک خوابـگاه تمیـز داشـته

باشـید ،میتوانیـد کمتـر هزینـه کنیـد .امـا اگـر لوکـس
بـودن هتل ،خدمات ویژه آن و یا چشـمانداز اتاق برای

شـما اهمیت ویژهای دارد ،باید بودجه بیشتری را برای

اقامت در نظـر بگیرید.

حواستان باشد!
شـاید هزینه اقامـت در هتلها و سـوئیتهای

دور از مراکـز توریسـتی کمتـر باشـد ،امـا هـر

بـار رفتوآمـد تـا مراکـز تفریحـی تـا حـدی

هزینههـای شـما را بـاال میبـرد و ممکـن اسـت
صرفهجوییهایتـان را بـه بـاد دهـد!

بـرای افـرادی کـه خانوادگی سـفر میکننـد و یا

بیـش از دو یـا سـه نفـر هسـتند ،اجـاره سـوئیت
مبلـه و یا یک واحد آپارتمان بـه صرفهتر خواهد

بـود .چـون در ایـن صـورت هزینههـا تقسـیم بـر

تعـداد میشـود.
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امکانات و خدمات
اگـر انتظـار شـما از هتـل فراتـر از یـک خوابـگاه تمیـز و
صبحانـه اسـت ،بایـد علاوه بـر مـواردی کـه در بـاال ذکر

شـد ،دیگـر خدمـات هتـل را هم به دقـت بررسـی کنید.

تنـوع اتاقهـا و امکانـات ،کیفیـت خدمـات ،کیفیـت
غـذا و پذیرایـی ،اینترنـت وایفـای رایـگان و پرسـرعت،

چشـمانداز اتـاق و داشـتن بالکـن ،داشـتن باشـگاه
ورزشی و استخر ،خدمات اسپا و ماساژ ،دکوراسیون و ...

هـم اهمیـت پیـدا میکند .البته دقت داشـته باشـید که
بخشـی از ایـن خدمات ممکن اسـت هزینـه جداگانهای
برای شـما دربرداشـته باشـد.

مسائل بهداشتی
مواردی مانند رعایت بهداشـت و نظافت اتاقها چیزی

نیسـت کـه بتوانیـد از داخل سـایت خود هتـل در مورد
آن اطالعاتـی کسـب کنیـد .هیـچ هتلی بـه پاییـن بودن
سـطح بهداشـت در اتاقهـای خـود اعتـراف نمیکنـد.

شـما میتوانیـد بـرای اطلاع بیشـتر در ایـن زمینـه از
آشـنایانی که تجربه مشابهی داشـتهاند ،کمک بگیرید.
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حواستان باشد!
برخـی از هتلهـا بابـت اتاقهـای رو بـه دریـا

هزینـه بیشـتری از مشـتریان دریافـت میکنند.
ولـی ممکـن اسـت در چشـمانداز دریـا ،درخـت

یـا سـاختمانهایی قـرار گرفتـه باشـد کـه ایـن
چشـمانداز را زایـل کند .پیـش از پرداخت هزینه
بیشـتر ،از چشـمانداز موردنظر اطمینان حاصل

کنید .

کیفیـت هتلهـای جزیره کیش ممکن اسـت با

سـتاره روی سـردر آنها مطابقت نداشـته باشـد

و ایـن در هـر هتلـی متفـاوت اسـت .مثلا ممکـن

اسـت کیفیـت خدمـات یـک هتـل چهـار سـتاره از
دیـدگاه مشـتریان در حـد یـک هتـل سـه سـتاره

باشد.

پیـش از رزرو هتـل بـه سـاعت تحویـل گرفتـن

اتـاق ) (Check inو سـاعت تحویـل دادن اتـاق
) (Check outدقـت کنیـد.

حتمـا بـه خدمـات رایـگان هتـل و خدمـات

غیررایـگان آن دقـت کنیـد تـا در لحظـه تسـویه
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حسـاب غافلگیـر نشـوید .اسـتفاده از اسـتخر،

خشکشـویی و  ...ممکـن اسـت شـامل هزینـه
جداگانـهای باشـد .ایـن هزینههـا در زمـان رزرو

اینترنتـی لحاظ نمیشـوند و باید هزینـه آن را در
هنـگام تسـویه نهایـی پرداخـت کنیـد.

خوراکیهـای داخـل اتـاق و یخچـال رایـگان

نیسـتند و باید بعـدا هزینـه آن را پرداخت کنید.

همچنیـن ممکـن اسـت هزینـه ایـن خوراکیهـا

نسـبت به خرید از سـوپرمارکت بیشـتر محاسبه

شود.

اگـر فرزند کوچکی دارید که باید با شـما در یک

اتاق باشـد ،چیدمان و نوع تخـت کودک را حتما

بررسی کنید.

ایـن کـه اقامـت کـودکان تـا چـه سـنی رایـگان

اسـت ،بسـتگی بـه قوانیـن هـر هتـل متفـاوت
خواهـد بـود.

حتمـا از قوانین کنسـلی هتل اطلاع پیدا کنید.

ایـن قوانین ممکـن اسـت در زمانهـای مختلف

متفاوت باشـد .برای مثال گاهی کل هزینه شـما
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سـوخت میشـود ،گاهی هزینه چند شب اقامت

از شـما کسـر میشـود و یا این که برای جلوگیری
از ضـرر ،این گزینـه را در اختیارتان قرار میدهند
که تاریـخ رزرو خود را تغییر دهید.

بـرای اسـتفاده از ترانسـفر فرودگاهـی ،بایـد

در بـدو ورود ،اطالعاتـی ماننـد شـماره پـرواز،
سـاعت پرواز و نام شـرکت هواپیمایـی را که با آن

برخواهید گشـت ،به ترانسفر هتل اطالع دهید.
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بهتر است بدانید که...
معمـوال صبحانه بخشـی از خدمات هتل اسـت

و هزینه آن در قیمت هر اتاق لحاظ شـده اسـت.
هزینـه اقامـت در تاریخهـای پرمتقاضـی مثـل

تعطیالت یا در زمان رویدادهای مختلف ،بیشتر

از زمانهـای دیگـر اسـت و ظرفیـت هتلهـا هـم
زود تکمیل میشـود.

بهتـر اسـت پیـش از سـفر اقـدام بـه رزرو هتـل
یـا دیگـر گزینههـای اقامتـی کنیـد ،در غیـر ایـن
صـورت ،احتمـال ایـن کـه گزینههـای خوبـی

نصیبتـان شـود ،خیلـی کـم اسـت .بعلاوه ،وقتی

در داخـل خـود جزیـره ،بـرای پیـدا کـردن ویلا

یـا آپارتمـان اقـدام کنیـد و شـما را مسـتاصل

ببیننـد ،ممکـن اسـت کمـی گرانفروشـی کننـد.
در زمانهـای پرسـفر بهتـر اسـت از دو تـا سـه

هفتـه قبـل ،بـرای رزرو کـردن اتـاق اقـدام کنیـد.

امـا در زمـان خلوتـی پیشـنهاد میشـود کـه یـک
هفته پیش از سـفر ایـن کار را انجام دهید و البته

ریسـک از دسـت دادن اتاق را هم مدنظر داشته
باشید.
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اگـر زودتـر از زمـان تحویـل گرفتـن اتـاق بـه

هتـل رسـیدید ،میتوانیـد بارهـای خـود را بـه
انبـار تحویـل دهیـد و گشـتی در جزیـره بزنید یا

در البـی هتـل منتظـر بمانیـد .حتـی اگـر سـاعت
پرواز برگشـت شما دیرتر از سـاعت تحویل هتل
اسـت و بارها دسـت و پایتان را برای گشتوگذار

بسـتهاند ،میتوانید از این روش اسـتفاده کنید.
باتوجـه به ظرفیت محدود هر اتاق در صورتی

کـه مایـل بـه اضافه کـردن همسـفر هسـتید ،در
هنـگام ثبـت اطالعـات در سـامانه رزرو هتـل

علیبابـا ،درخواسـت دریافـت سـرویس اضافه

را اعلام کنیـد تـا بعـدا مشـکلی ایجـاد نشـود.
ترانسـفر از فرودگاه در لیسـت خدمات بیشـتر

هتلهـای کیـش قـرار دارد ،امـا ترانسـفر رایگان

از هتـل بـه فـرودگاه تنهـا در بعضـی از هتلهـا
وجـود دارد .بعضـی از افـراد بـا سوءاسـتفاده از

این قابلیت هتلها ،خـود را به جای راننده هتل

جـا میزننـد و وقتـی شـما سـوار خـودرو شـدید،
شـرکتهای تفریحاتـی مختلفـی را معرفـی
میکننـد و پیشـنهاد میدهنـد کـه خدمـات
تفریحـی موردنظرتـان را از آن گروهها خریداری
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کنیـد .در واقـع راهی اسـت برای دزدی مشـتری!
پـس از راننـد ه هتـل اطمینـان پیـدا کنیـد و تنهـا

پـس از رسـیدن بـه هتـل ،در مـورد خریـد کوپـن

تفریحـات تصمیـم بگیرید.

در برخی از هتلها از شما عکسی گرفته میشود

کـه اگـر تمایـل نداشـته باشـید ،میتوانیـد آن را
تحویـل نگیریـد .در بعضی موارد ،ایـن عکس به
طـور رایگان به مشـتریان هدیه داده میشـود.
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در ادامـه منتخبی از هتلهای جزیره کیش را به ترتیب
تعـداد ستارههایشـان بـه شـما معرفـی کرد هایـم و در

پایـان هـر قسـمت لینـک رزرو آنالیـن آن هتـل را قـرار

دادهایم .شما میتوانید به راحتی و در تاریخ موردنظر،
بـرای خـود و همراهانتـان رزرو هتل را انجـام دهید.

فوت و فن
هتلهایـی کـه در ایـن بخـش از کتـاب معرفـی

شـدهاند ،تنهـا چنـد نمونـه از لیسـت هتلهـای

جزیـره کیـش در وبسـایت علیبابـا هسـتند.
شـما میتوانیـد بـرای دیـدن گزینههـای بیشـتر

و یـا پیـدا کـردن هتلهایی بـا سـتارههای کمتر و
قیمـت مناسـبتر اینجـا کلیـک کنیـد.
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 -1هتل مارینا پارک

هتل مارینا پارک کیش ،یک گزینه ایدهآل برای تفریح و

خوشگذرانی است و میتوانید از چشمانداز رو به دریا یا

رو به پارک مارینا در اتاقها لذت ببرید .در نوار ساحلی
 750متری این هتل میتوانید به انواع تفریحات آبی
بپردازید .این هتل در سال  1389تاسیس شده و با

مساحتی بیش از  10هکتار و با فراهم کردن ساحل
اختصاصی ،فضای سبز ،آبنماهای زیبا و معماری

منحصربهفرد آماده پذیرایی از گردشگران است.
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رسـتوران ایـن هتـل هـم چشـمانداز فوقالعـادهای بـه

دریـای نیلگـون خلیـجفـارس دارد .حتـی اگـر مسـافر
هتـل نباشـید هم میتوانیـد از فودکـورت این مجموعه
اسـتفاده کنیـد .کافیشـاپ هتـل مارینـا هم بـرای تازه
کـردن گلـو ،کمـی اسـتراحت و گپوگفـت بـا دوسـتان

بسـیار مناسـب است.

حواستان باشد!
نهـای ایـن هتـل بـه دلیـل مسـائل
د ِر بالک 

امنیتـی و جلوگیـری از ورود حشـرات در تمـام

فصـول بسـته اسـت.

در صورتی که دو کودک باالی  2/5سـال در یک

اتاق داشـته باشید ،هزینه یک سـرویس اضافی
از شـما دریافت میشود.

امکان قرارگیری دو اتاق اسـتاندارد در کنار هم

وجود ندارد.
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بهتر است بدانید که...
سـرویس خـواب اضافـه ،بـه صـورت کاناپـه

تختخوابشـو ارائـــه میشـــود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال سشوار صندوق

امانات

مبلمان

سیستم تهویه هوا

ســـرویس بهداشـــتی ایرانـــی
صبحانه

سرویس روزانه اتاق

حمام

آشـــپزخانه
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سایر امکانات هتل:
استخر سونا جکوزی فروشگاه پارکینگ

خودپرداز رستوران کافیشاپ خشکشویی
نمازخانــه

بدنســازی

تفریحی

سیســتم اعــام حریــق

مرکــز ماســاژ نیلوفــر آبــی

سالن اجتماعات

آسانســور

ســالن
کلــوپ

سالن کنفرانس

امــکان اجــاره خــودرو از طریــق

شــرکتهای مــورد اعتمــاد هتــل

رایــگان از فــرودگاه بــه هتل
اینترنت در قسمت البی

ترانســفر

تاکســی ســرویس

فاصله تا مکانهای محبوب:
 10کیلومتر تا فرودگاه
 3/3کیلومتر تا پالژ آقایان
 6/6کیلومتر تا پالژ بانوان
 800متر تا ساحل سیمرغ
 500متر تا کلوپ تفریحات دریایی ناتیلوس
 5/4کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار مرجـان ،جنـب برجهـای
دوقلـو

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مرجـان

حدود  13دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل مارینا پارک
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 -2هتل داریوش

معمـاری هتل داریـوش برگرفته از معماری شـکوهمند
تختجمشـید در ایـران باسـتان اسـت و از ایـن جهت از
هتلهـای دیگر متمایز اسـت .اگـر به معماری باسـتانی

ایـران عالقه داریـد ،از اقامت در ایـن هتل حظ خواهید
بـرد .چشـمانداز زیبای اتاقهـای رو به دریـا و ویالهای
سـاحلی ایـن مجموعـه ،فرصتـی بـرای آرامـش و دوری

از هیاهـوی روزمـره فراهـم آورده اسـت .امکانـات هتل
داریـوش در زمینـه غـذا ،تفریحـات و ...میتوانـد بـرای
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افـرادی کـه تـازه ازدواج کردهانـد ،جالـب باشـد .ایـن
هتـل در سـال  1382و در مسـاحت  12هکتـار در شـمال

شـرقی جزیره تاسـیس شـده است.

حواستان باشد!
هتل داریوش در ایام خاصی که تقاضا باالست،

کنسلیندارد.

اقامـت کـودکان زیـر  7سـال در هتـل داریوش

رایـگان اسـت ،امـا کودکانـی کـه سـن بیشـتری
دارنـد مشـمول هزینـه افـراد بالـغ میشـوند.

بهتر است بدانید که...
برخـی از اتاقهـای هتـل دارای عصرانه رایگان

هـم هسـتند ،پـس در مـورد ایـن خدمـت رایگان
سوجـو کنید.
پر 
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امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال صندوق امانات
حمام سـرویس بهداشـتی فرنگی
صبحانه

سرویس روزانه اتاق

مبلمان

سایر امکانات هتل:
اسـتخر روبـاز آقایـان مشـرف بـه خلیـج فارس

دریاچــه اختصاصـی زمینهــای اختصاصی

پـینـتبـــال و تـنیــس
باغ پرندگان

کافیشاپ

غــواصــی اختصـاصـی

میز بیلیارد

رستوران

سالن بدنسازی

فروشگاه آرایشگاه

پارکینگ نمازخانه خشکشویی تاکسی

سرویس خودپرداز اینترنت در قسمت البی
سیسـتم اعلام حریـق آسانسـور ترانسـفر

رایگان رفت و برگشت فرودگاه
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فاصله تا مکانهای محبوب:
 8کیلومتر تا فرودگاه
 900متر تا پالژ آقایان
 4/3کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/8کیلومتر تا مرکز خرید کوروش
 1/4کیلومتر تا کلوپ تفریحی Iran Segway
 2/4کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
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آدرس
جزیره کیش ،میدان داریوش

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
میـدان داریـوش

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل داریوش

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را به عاشقان کیشگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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 -3هتل شایان

اینهتلدرسال1354احداثشدهویکیازقدیمیترین

وخوشنامترینهتلهایجزیرهکیشاستوبااتاقهای
رو به باغ یا ساحل دریا ،اقامت دلانگیزی را برای شما

ترتیب میدهد .شاید هتل شایان بهترین گزینه برای
متولدین دهه  30تا  50باشد که سالها قبل به کیش
سفر کردهاند و قصد دارند خاطرات خوش خود را
زنده کنند .این مجموعه به مراکز تجاری و تفریحی و

همچنین اسکله بزرگ تفریحی بسیار نزدیک است و از
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این رو مزیت بزرگی نسبت به دیگر هتلها دارد .این

هتل قدیمی دارای  195اتاق با امکانات کامل است.

حواستان باشد!
اگـر در ایـام شـلوغ و پرتقاضـا و یـا در روز ورود

خـود بـه هتـل (از  24سـاعت تـا زمـان تحویـل)

رزرو خـود را کنسـل کنیـد ،کل پول شـما سـوخت
میشـود .در زمانهـای دیگـر هـم یـک شـب از
اقامـت شـما بـه عنـوان جریمـه از بیـن مـیرود.

اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه خدمـات بـرای کـودکان بـاالی

این سـن برابر با یک فرد بالغ محاسـبه میشود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال صندوق امانات

سیستم تهویه هوا حمام سرویس بهداشتی

فرنگی
اتاق

مبلمان

صبحانه

سرویس روزانه
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سایر امکانات هتل:
اسـتخر روباز سـالن بدنسـازی کافیشـاپ

رستوران سالن اجتماعات سالن کنفرانس
میز بیلیارد پارکینگ فروشگاه آرایشگاه
خشکشویی

البــــی

نمازخانه

خودپــــرداز

آسانسور

اینترنت در قسمت

سیســتم اعـــام حریــق

ترانسفر رایگان از فرودگاه

فاصله تا مکانهای محبوب:
 8کیلومتر تا فرودگاه
 1/3کیلومتر تا پالژ آقایان
 2/7کیلومتر تا پالژ بانوان
 450متر تا مرکز خرید زیتون
 800متر تا کلوپ تفریحی Iran Segway
 500متر تا محل کرایه دوچرخه
 800متر تا اسکله بزرگ تفریحی
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آدرس
جزیره کیش ،میدان ساحل

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل شایان
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125

 -4هتل ترنج

اگر به دنبال یک تجربه خیلی خاص شبیه هتلهای
جزایر مالدیو هستید و محدودیت بودجه ندارید ،هتل

ترنج میتواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد.
این هتل در دو قسمت مختلف ساخته شده و قسمت
معروف آن روی آب قرار گرفته است .در اتاقهای بخش

دریاییمیتوانیدبیهیچفاصلهاینظارهگردریاباشید
و صبح با داشتن چنین منظره دلانگیزی از خواب بیدار

شوید.
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حواستان باشد!
اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا بـرای کـودکان بـاالی این سـن ،هزینه
اقامـت برابـر بـا یک فـرد بالـغ لحاظ میشـود.

بهتر است بدانید که...
ســرویـــس خواب اضـــافه به صـــورت کانـاپه

تختـخوابشــو ارائــه میشـود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال صندوق امانات
سیســـتم تهویـــه هـــوا

بهداشـــتی فرنگـــی

سرویس روزانه اتاق

حمـــام

مبلمـــان

آشپزخانه

ســـرویس
صبحانـــه
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سایر امکانات هتل:
اسـتخر

سـونای بخـار و جکـوزی

اسـپا و ماسـاژ

سـالن

سـالن بـازی سـاحلی (بیلیـارد،

فوتبـال دسـتی ،ایرهاکـی)

والیبـال سـاحلی

دوچرخه سواری رستوران خورشید روی دریا
رسـتوران سـاحلی
کافیشـاپ

آتلیـه عکاسـی

اورژانـس پارکینـگ

گردشـگری

صبحانـه بوفـه ،مینیبـار
خانـه کـودک

اجـاره خـودرو

کانتـر

ترانسـفر رایـگان رفـت و برگشـت

فرودگاهـی سـرویس روزانـه بـه مراکـز خریـد
تاکسـی سـرویس

نمازخانه

خشکشویی

اینترنت در قسمت البی سیستم اعالم حریق

فاصله تا مکانهای محبوب:
 10/8کیلومتر تا فرودگاه
 14/8کیلومتر پالژ آقایان
 11/6کیلومتر پالژ بانوان
 13/6کیلومتر اسکله بزرگ تفریحی
 2/2کیلومتر تا خانه مردمشناسی بومیان کیش
 1/3کیلومتر مجموعه ورزشی میرمهنا
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آدرس
جزیره کیش ،ابتدای جاده جهان

مسیر دسترسی
تنهــا راه دسترســی بــه ایــن هتــل
اســتفاده از تاکســی اســت.
مسیریابی

رزرو هتل ترنج
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 -5هتل پارمیس

هتـل پارمیـس برای کسـانی که قصد دارنـد در نزدیکی
مراکـز تفریحـی باشـند و از کیفیـت باالی اقامتـگاه خود

لـذت ببرنـد ،گزینـه بسـیار مناسـبی اسـت .ایـن هتـل
لوکـس بـا رسـتورانهایی کـه دارد و غذاهـای لذیـذی
کـه ارائـه میدهـد ،خاطـره خوشـی را از سـفر بـه جزیره
کیش برای شـما میسـازد .ایـن هتل در سـال  1385با

معمـاری مـدرن خـود شـروع بـه کار کرد.
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حواستان باشد!
اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه خدمـات بـرای کـودکان بـاالی

ایـن سـن ،برابر بـا یک فـرد بالغ لحاظ میشـود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال صندوق امانات
حمـام

سیسـتم تهویـه هـوا

سـرویس

بهداشتی فرنگی مبلمان صبحانه سرویس

روزانـه اتاق

سایر امکانات هتل:
اســتخر

کافیشاپ

رســتوران
عصرانه

ســفرهخانه ســنتی

چای و نسکافه

میز

بیلیارد سالن کنفرانس سالن اجتماعات

آرایشگاه فروشگاه خشکشویی پارکینگ
تاکسی سرویس

حریـق

آسانسـور

فرودگاهی

خودپرداز

سیستم اعالم

ترانسـفر رفـت و برگشـت

اینترنت در البی
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فاصله تا مکانهای محبوب:
 6/9کیلومتر تا فرودگاه
 1کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/5کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/5کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
 1/4کیلومتر تا کلوپ تفریحی Iran Segway
 1/1کیلومتر تا محل کرایه دوچرخه
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آدرس
جزیره کیش ،میدان پردیس

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار پردیس

حدود  3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل پارمیس

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

فهرست هتلهای چهار ستاره
هتل سورینت مریم
هتل صدف
هتل هلیا
هتل لیلیوم
هتل فالمینگو
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 -1هتل سورینت مریم

بعضی از هتلها به خاطر ظاهر متفاوت خود شـناخته
میشـوند؛ هتـل سـورینت مریـم بـا نمـای سـفید و

معمـاری اروپایـی خود در این دسـته جـای میگیرد .در
ایـن هتـل از تکنولـوژی هوشـمند  BMSاسـتفاده شـده
اسـت و بخشـی از سیسـتمهای روشـنایی ،تهویه و ...به

محض ورود مسـافر به اتاق ،شـروع به کار میکنند .اگر

به دنبال قیمت مناسـب و یک فضـای مدرن میگردید،
ایـن هتل را در نظر داشـته باشـید.
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حواستان باشد!
اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه خدمـات بـرای کـودکان بـاالی

ایـن سـن ،برابر بـا یک فـرد بالغ لحاظ میشـود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن سشوار یخچال صندوق

امانات سیستم تهویه هوا حمام سرویس

بهداشـتی ایرانـی و فرنگـی مبلمان صبحانه
سرویس روزانه اتاق

آشپزخانه

سایر امکانات هتل:
اسـتخر

خدمات ماسـاژ

سـالن بدنسـازی

رسـتوران کافیشـاپ مینیبار آرایشـگاه

پارکینـگ نمازخانـه خودپـرداز سیسـتم

اعالم حریق اینترنت در قسمت البی تاکسی
سرویس

ترانسفر رایگان از فرودگاه
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فاصله تا مکانهای محبوب:
 5/7کیلومتر تا فرودگاه
 1/9کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/1کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/5کیلومتر تا کلوپ تفریحی Iran Segway
 1/1کیلومتر تا محل کرایه دوچرخه
 1/1کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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آدرس
جزیره کیش ،شهرک صدف

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان امیرکبیـر

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل سورینت مریم

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -2هتل صدف

هتل صدف کیش با وسعتی نزدیک به  11هزار مترمربع

از سـال  1381بـه بهرهبـرداری رسـید .موقعیـت مکانـی

ایـن هتـل بسـیار عالـی اسـت و شـما میتوانیـد خیلـی
راحـت بـه مراکـز تفریحـی و تجـاری دسترسـی داشـته
باشـید .ایـن اقامتـگاه مـدرن و زیبـا بـا گـرد هـم آوردن
انـواع امکانـات رفاهـی ،آمـاده پذیرایـی از مسـافران

جزیـره کیش اسـت.
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139

حواستان باشد!
بهتـر اسـت موقـع رزرو از زمـان اقامـت خـود

اطمینان حاصل کنید .این هتل در ایام پرتقاضا

کنسـلی ندارد.

در ایام کرونا ممکن است رستوران هتل صدف

به جـز صبحانه ،خدمات دیگری ارائـه ندهد .اما
بـا پـای پیـاده فاصلـه شـما از رسـتوران کـوه نـور
کـه در نزدیکـی هتـل قـرار دارد ،تنهـا یـک دقیقه

است.

اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه خدمـات بـرای کـودکان بـاالی

ایـن سـن برابـر با یک فـرد بالـغ لحاظ میشـود.

بهتر است بدانید که...
شما میتوانید از تخفیفات هتل سورینت مریم

برای تفریحاتی که در نظر دارید اسـتفاده کنید.

بعالوه یک عکـس رایگان در فضای مجموعه هم
به شـما تقدیم میشود.
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امکانات هر اتاق:
تلویزیـــون

تلفـــن

صندوق امانات

سشـــوار

سیستم تهویه هوا

ســـرویس بهداشـــتی فرنگـــی

صبحانه

یخچـــال

ســرویس روزانه اتاق

حمام

مبلمـــان

آشــپزخانه

سایر امکانات هتل:
رســـتوران کـــافیشاپ سالــن کنفـرانس

پارکینـگ نمازخـانه خشکشـویی آسانسور
سیستم اعالم حریق اینترنت در قسمت البی
تاکسی سرویس

ترانسفر رایگان از فرودگاه

فاصله تا مکانهای محبوب:
 6کیلومتر تا فرودگاه
 2کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/7کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/6کیلومتر تا کلوپ تفریحی Iran Segway
 950متر تا مرکز خرید ونوس
 1/5کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
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آدرس
جزیره کیش ،میدان امیرکبیر

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
مقابـل هتـل صـدف

مسیریابی

رزرو هتل صدف

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -3هتل هلیا

هتـل هلیا مناسـب افـرادی اسـت که هـم میخواهند از
خدمـات خـوب هتـل لـذت ببرند و هم سـفر مقـرون به
صرفـهای داشـته باشـند .امکانـات رفاهـی ،نزدیکـی به

مراکـز تفریحـی و تجـاری و برخـورداری از کادر مجـرب،
همـه و همـه از مزایـای این هتل هسـتند .این مجموعه

از سـال  1385شـروع بـه کار کرده اسـت.
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حواستان باشد!
قوانین کنسـلی هتل ممکن است در زمانهای

مختلف متفاوت باشـد و احتمال سـوخت شـدن
پـول شـما به طـور کامـل وجـود دارد .اگر شـک و
شـبههای در مـورد زمان سـفر خود داریـد ،پیش

از رزرو بـا هتـل هماهنگ کنید.

اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه بـرای کـودکان بـاالی این سـن

برابـر بـا یـک فـرد بالـغ لحاظ میشـود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیـــون

تلفـــن

صندوق امانات

سشـــوار

یخچـــال

سیستم تهویه هوا

حمام

سرویس بهداشتی فرنگی مبلمان صبحانه
سرویس روزانه اتاق آشپزخانه
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سایر امکانات هتل:
رســتوران

کافی شــاپ

ســالن کنفرانــس

سالن اجتــماعات

فروشــگاه

پارکینــگ

فضای سبز سیستم اعالم حریق نمازخانه
آسانســور

خودپــرداز

کانتــر گردشــگری

اجـاره خـودرو تاکسـی سـرویس اینترنـت

در البـی ترانسـفر رایـگان از فـرودگاه

فاصله تا مکانهای محبوب:
 6کیلومتر تا فرودگاه
 2کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/5کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/5کیلومتر تا کلوپ تفریحی Iran Segway
 1/3کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
 1/2کیلومتر تا محل کرایه دوچرخه

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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آدرس
جزیره کیش ،روبهروی بازار زیتون

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان امیرکبیـر

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل هلیا

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -4هتل لیلیوم

هتـل لیلیـوم بـا معمـاری مـدرن خـود در یـک بـرج 8
طبقه در سـال  1398شـروع به کار کرد و هتل نوسـاز و

باکیفیتـی بـه شـمار میرود .ایـن هتل به نحوی سـاخته
شـده کـه ضلـع شـرقی آن رو بـه دریـا و ضلـع غربـی آن

مشـرف بـه پارک بزرگ شـهر اسـت .یکـی از قابلیتهای
مدرن آن هم اسـتفاده از سیسـتم تهویه مطبوع و خنک

کننده  VRFاسـت.
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امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن سشوار یخچال چای ساز
صندوق امانات

سیستم تهویه هوا

سـرویس بهداشـتی ایرانی و فرنگی
صبحانه

سرویس روزانه اتاق

حمام

مبلمان

سایر امکانات هتل:
اسـتخر

اجتماعـات

نـمازخـانه

رسـتوران

کافیشـاپ

ســالن کنـفرانــس
خشکشویی

سـالن

پـارکینــگ

تاکسی سرویس

خدمـات تمـاس بیـدار بـاش ()Wakeup Call
سیسـتم اعالم حریق

البی

آسانسـور ،اینترنت در

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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فاصله تا مکانهای محبوب:
 6/2کیلومتر تا فرودگاه
 1/3کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/6کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/7کیلومتر تا اسکله تفریحی کیش
 1/6کیلومتر تا مرکز خرید رویا
 1/4کیلومتر تا کلوپ تفریحی Iran Segway

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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آدرس
جزیره کیش ،میدان پردیس ،بلوار رودکی

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار پردیـس یـا میـدان

امیرکبیر

بین  6تا  9دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل لیلیوم

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -5هتل فالمینگو

هتـل زیبـای فالمینگـو از هتلهـای بـه نسـبت قدیمـی

جزیره کیش اسـت که از سال  1376شروع به کار کرده

اسـت .این هتل در نزدیکی مراکز توریسـتی قرار گرفته

و فضـای سـبز زیبایـی دارد کـه بسـیار مناسـب عکاسـی
اسـت .یکـی دیگـر از امتیـازات ایـن هتـل ،گشـت داخـل
جزیـره اسـت کـه میتوانید بـرای بازدیـد از دیدنیهای

کیـش از آن اسـتفاده کنید.
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حواستان باشد!
از سـال  1398بـه بعـد ،در هتـل فالمینگـو تنهـا

اقامـت یـک کـودک زیـر سـه سـال (بـدون تخت)
رایـگان اسـت و اگـر فرزنـدان بیشـتری در ایـن

سـن داشـته باشـید ،بایـد بابت هـر کـدام هزینه
پرداخـت کنیـد.

اگـر اقامـت شـما تنهـا بـرای یـک شـب باشـد،

شـامل ترانسـفر رایـگان فرودگاهـی نمیشـوید.
در هنگام رزرو باید از زمان اقامت خود مطمئن

باشـید ،زیرا در صورت کنسل کردن رزرو ،پولتان
سوخت میشود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیــون

تلفــن

یخچــال

سیســتم

تهویه هوا حمام ســرویس بهداشــتی فرنگی
مبلمان

صبحانه

سرویس روزانه اتاق
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سایر امکانات هتل:
رستوران کافیشاپ سالن اجتماعات سالن

کنفرانس

فضای سبز

پارکینگ

نمازخانه

خشکشویی خودپرداز سیستم اعالم حریق

آسانسور اینترنت در البی تاکسی سرویس
ترانسـفر رایـگان از فـرودگاه

جزیره

تور گردشـگری

فاصله تا مکانهای محبوب:
 6/5کیلومتر تا فرودگاه
 1/9کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/5کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/5کیلومتر تا اسکله تفریحی کیش
 1/2کیلومتر تا مرکز غواصی کیش
 1/1کیلومتر تا محل کرایه دوچرخه
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آدرس
جزیره کیش ،بلوار دریا

مسیر دسترسی
خــط ســیر شــماره  ،2پیــاده شــدن
در مقابــل هتــل لوتــوس یــا میــدان
امیرکبیــر

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل فالمینگو

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

فهرست هتلهای سه ستاره
هتل جام جم
هتل شایلی
هتل پارسیان
هتل گراند
هتل لوتوس
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 -1هتل جام جم

هتـل جـام جـم یکـی از هتلهـای خـوب سـه سـتاره در

جزیره کیش اسـت که در فاصله کمـی از مراکز تفریحی
و تجاری مثل اسـکله تفریحی ،بازارهـای ونوس ،مریم،

زیتـون و مرواریـد قـرار گرفتـه و بـا قیمتـی پایینتـر از
هتلهـای چهـار و پنـج سـتاره ،خدمـات خوبـی ارائـه

میدهنـد .میزان رضایت مشـتریان از تمیزی و برخورد
پرسـنل ایـن هتـل هم باالسـت.
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اگر میخواهید در رویدادهای مختلفی که در دانشـگاه
صنعتی شـریف برگزار میشود ،شـرکت کنید ،این هتل
گزینه خوب و نزدیکی اسـت.

حواستان باشد!
در هنگام رزرو باید از زمان اقامت خود مطمئن

باشـید ،چـون در صـورت کنسـل کـردن رزرو،

هزینـهای کـه پرداخـت کردهایـد بـه طـور کامـل
سـوخت میشـود.

اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه خدمـات بـرای کـودکان بـاالی

ایـن سـن برابـر با یک فـرد بالـغ لحاظ میشـود.

بهتر است بدانید که...
کافیشـاپ هتـل در ایـام کرونـا (زمسـتان )99

تنهـا نوشـیدنیهای پلمـپ شـده عرضـه میکند

و خبـری از آبمیوههـای طبیعـی نیسـت .صبحانه
هـم بـه صـورت بسـتهبندی ارائـه میشـود .ایـن

موضـوع ممکـن اسـت در آینـده تغییـر کند.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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امکانات هر اتاق:
تلویزیـــون

تلفـــن

صندوق امانات

سشـــوار

یخچـــال

سیستم تهویه هوا

حمام

سرویس بهداشتی فرنگی مبلمان صبحانه

سرویس روزانه اتاق

سایر امکانات هتل:
رستوران

کافی شاپ

مینیبار

نمازخانه

خشکشویی خودپرداز سیستم اعالم حریق
اینترنـت در قسـمت البـی
ترانسفر از فرودگاه

تاکسـی سـرویس

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

فاصله تا مکانهای محبوب:
 6/2کیلومتر تا فرودگاه
 2/1کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/6کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/4کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
 1/3کیلومتر تا محل کرایه دوچرخه
 1/1کیلومتر تا مرکز غواصی کیش
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آدرس
جزیـره کیـش ،میدان امیرکبیر ،پشـت دانشـگاه
صنعتی شـریف

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  ،2پیاده شـدن بعد

از میـدان امیر کبیر ،در خیابان دانش
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل جام جم

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -2هتل شایلی

هتـل شـایلی در سـال  1385افتتـاح شـده و در سـال
 1394بـرای ارتقـای فضـای مجموعـه بازسـازی شـده

اسـت .ایـن هتـل برای افـرادی که بـه دانشـگاه صنعتی
شـریف رفتوآمد داشـته باشـند ،گزینه مناسبی است.
هزینـه اقامت در این هتل باتوجه بـه خدماتی که ارائه
میدهد ،متناسـب اسـت.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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حواستان باشد!
در هنگام رزرو باید از زمان اقامت خود مطمئن

باشید ،زیرا در صورت کنسل کردن رزرو ،دو شب
از اقامـت شـما سـوخت میشـود .ایـن موضـوع

ممکن اسـت در ایام مختلف متغیر باشـد.

اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه بـرای کـودکان بـاالی این سـن

برابـر بـا یـک فـرد بالـغ لحاظ میشـود.

بهتر است بدانید که...
اگـر قصد اسـتفاده از تفریحات کیـش را دارید،

حتمـا پیگیـر تخفیفاتـی کـه هتـل شـایلی بـرای

مسـافران خـود در نظـر گرفتـه اسـت ،باشـید.

یکـی از خدمـات جالـب ایـن هتـل ،یـک سـاعت

دوچرخهسـواری رایـگان در جزیـره اسـت.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال مبلمان حمام
سرویس بهداشتی فرنگی

صبحانه

سایر امکانات هتل:
رستوران کافیشاپ پارکینگ خشکشویی
صنـــدوق امانـــات

سیســـتم اعـــام حریـــق

اینترنت در البی تاکسی سرویس ترانسفر

رایگان از فرودگاه

فاصله تا مکانهای محبوب:
 6کیلومتر تا فرودگاه
 2/1کیلومتر تا پالژ آقایان
 3/4کیلومتر تا پالژ بانوان
 900متر تا مرکز خرید مروارید
 1/4کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
 1کیلومتر تا مرکز غواصی کیش

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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آدرس
جزیره کیش ،بلوار دریا

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  ،2پیاده شـدن بعد

از میـدان امیر کبیر ،در خیابان دانش
حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل شایلی

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -3هتل پارسیان

هتـل پارسـیان یکـی از هتلهـای محبـوب مسـافران

جزیره کیش اسـت .موقعیت مکانی این هتل به نحوی
اسـت کـه به مراکـز تجـاری و تفریحـی دسترسـی خوبی

خواهیـد داشـت .بـا چنـد دقیقـه پیـادهروی میتوانیـد
بـه مرکـز تجـاری زیتـون یـا هایپرمارکتهـای پانیـذ و

پردیـس برسـید و یـا از تفریحات سـاحلی لـذت ببرید.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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حواستان باشد!
در هنـگام رزرو بایـد از زمـان اقامـت خـود

مطمئـن باشـید ،زیـرا قوانین کنسـلی ایـن هتل

سـختگیرانه اسـت و ممکـن اسـت در برخـی

از تاریخهـا ،هیـچ وجهـی بـه شـما عـودت داده

نشـود.

اقامـت کـودکان زیـر پنج سـال در هتـل رایگان

اسـت ،امـا هزینـه بـرای کـودکان بـاالی این سـن

برابـر بـا یـک فـرد بالـغ لحاظ میشـود.

امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال صندوق امانات

سیستم تهویه هوا حمام سرویس بهداشتی

فرنگی
اتاق

مبلمان

صبحانه

سرویس روزانه
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سایر امکانات هتل:
رســـتوران کـافیشــاپ ســالن کنـفرانس

پارکینگ آرایشگاه نمازخانه خشکشویی
خودپــرداز

ســرویس

سیستم اعـلام حریق

اینترنت در البی

تاکـسی

فاصله تا مکانهای محبوب:
 6/9کیلومتر تا فرودگاه
 974متر تا پالژ آقایان
 3/2کیلومتر تا پالژ بانوان
 1/4کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
 1کیلومتر تا کلوپ تفریحی Iran Segway
 750متر تا محل کرایه دوچرخه
 280متر تا مرکز خرید زیتون

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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آدرس
جزیره کیش ،میدان ساحل

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل پارسیان

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -4هتل گراند

هتـل گراند یکی از هتلهای سـه سـتاره و خـوب جزیره
کیـش اسـت کـه در فاصلـه کمـی از دریـا و مراکـز خرید
قـرار گرفتـه اسـت .بعلاوه ،اگـر عالقـه داشـته باشـید

کـه بخشـی از زمـان خـود را در داخـل هتـل بگذرانیـد،
میتوانیـد از فضـای سـبز ایـن مجموعـه و سـالنهای

تفریحاتـی آن اسـتفاده کنیـد.

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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بهتر است بدانید که...
بـا هماهنگـی قبلـی ،میتوانیـد از سـرویس

ترانسـفر فرودگاهـی اسـتفاده کنیـد.

برای دسترسـی بـه اینترنت وای فـای در داخل

البی ،بایـد هزینه جداگانـهای پرداخت کنید.

رسـتوران هتـل گراند برای سـه وعده صبحانه،

نهار و شـام آماده پذیرایی از مهمانان اسـت.

از خدمات کافیشـاپ میتوانید در داخل اتاق

(به صورت رومسـرویس) هم استفاده کنید.

هزینه اقامت کودکان زیر  2سال رایگان است.

امکانات هر اتاق:
تلویزیـــون

تلفـــن

صندوق امانات

سشـــوار

یخچـــال

سیستم تهویه هوا

حمام

سرویس بهداشتی فرنگی مبلمان صبحانه

سرویس روزانه اتاق

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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سایر امکانات هتل:
سـالن بیلیارد

رستوران

پینگپینگ

فوتبال دسـتی

کافیشاپ

پارکینگ

نمازخانه

سیسـتم اعلام حریـق

آسانسـور

اینترنـت

خشکشـویی

تاکسـی سـرویس

در قسـمت البی

فاصله تا مکانهای محبوب:
 6/4کیلومتر تا فرودگاه
 1/8کیلومتر تا محل کرایه دوچرخه
 1/3کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
 750متر تا بازار ونوس
 1کیلومتر تا مرکز غواصی کیش

خودپرداز

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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آدرس
جزیره کیش ،بلوار موج

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
سـر بلـوار دریا یـا بلـوار موج
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل گراند

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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 -5هتل لوتوس

هتـل لوتـوس هـم از موقعیـت مکانـی نسـبتا خوبـی
برخـوردار اسـت ،چـرا کـه در نزدیکـی مراکـز تفریحـی

مختلفـی قـرار گرفتـه اسـت .در کنـار چیدمـان زیبـا و
امکانـات مناسـب ایـن مجموعه ،بـاغ سرسـبز و بزرگ

آن مـکان دلانگیـزی بـرای قـدم زدن و گـذران وقـت
ا ست .

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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بهتر است بدانید که...
بـا هماهنگـی قبلـی میتوانیـد از سـرویس

ترانسـفر فرودگاهـی اسـتفاده کنیـد.

هزینه اقامت کودکان زیر  2سال رایگان است.

امکانات هر اتاق:
تلویزیون تلفن یخچال صندوق امانات

سشوار حمام سیستم تهویه هوا سرویس

بهداشتی فرنگی
اتاق

مبلمان

سرویس روزانه

سایر امکانات هتل:
رستوران

کافیشاپ

آسانسور

اینترنت در قسمت البی

تاکـــسی ســـرویس

پارکینگ

نمازخانه

سیســتم اعلام حریـق

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها

فاصله تا مکانهای محبوب:
 5/6کیلومتر تا فرودگاه
 750متر تا شهربازی هایلند
 1/2کیلومتر تا اسکله بزرگ تفریحی
 500متر تا بازار مروارید
 1/4کیلومتر تا مرکز غواصی کیش
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آدرس
جزیره کیش ،میدان امیرکبیر ،بلوار دانش

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن

پـس از میـدان امیرکبیـر ،مقابل هتل
لوتـوس

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

رزرو هتل لوتوس

برنامهریزی قبل از سفر  > معرفی هتلها
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بیمه سفر
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بیمه سفر
وقتـی کـه بـرای سـفری برنامهریـزی میکنیـم و قـرار
نیسـت از خدمـات تـور اسـتفاده کنیـم ،ممکـن اسـت
فرامـوش کنیـم به بعضی از مسـائل توجه کنیم و چیزی

را از قلـم بیاندازیـم .بـرای مثال ،همیشـه حواسـمان به
ایـن اسـت کـه چـه تفریحاتـی انجـام دهیـم و چطـور از

بهتریـن خدمات بـا کمترین هزینـه اسـتفاده کنیم ،اما
فرامـوش میکنیـم کـه گاهـی یک اتفـاق ناگـوار در طول

سـفر ممکـن اسـت همـه برنامهریزیهـای مـا را بـه هـم
بریـزد .پـس بـد نیسـت کـه بـرای چنیـن شـرایطی هـم

آماده باشـیم.

البتـه در ایـران چیـزی به اسـم بیمه سـفر داخلـی مانند

بیمـه سـفر خارجـی وجود نـدارد .اگـر بخواهید بـه طور
شـخصی خـود را بیمـه کنیـد ،میتوانیـد بیمـه حـوادث
انفـرادی را مدنظـر قـرار دهید .شـاید با خـود فکر کنید

که بیمه درمانی شما برای سفر هم کافی است ،اما باید

بدانیـد که بیمـه درمانی یا خدمات اجتماعـی ،حوادثی
را کـه در بیمـه سـفر لحـاظ میشـود ،پوشـش نمیدهد

و تمرکـز آن بیشـتر روی درمـان اسـت ،نـه حوادثی مثل
پـرت شـدن از ارتفاع یا غرقشـدگی.

برنامهریزی قبل از سفر > بیمه سفر
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بیمه وسایل نقلیه
شـما در طـول مسـیر سـفر خـود بیمـه هسـتید .یعنـی

وقتـی بلیط قطار یـا هواپیما یا اتوبوس میخرید ،شـما
را در طـول مسـیر بیمـه میکننـد .اگـر هـم بـا خـودروی

شـخصی سـفر میکنیـد ،بیمـه شـخص ثالـث در طـول
مسـیر شـامل حـال شـما خواهد شـد.

برنامهریزی قبل از سفر > بیمه سفر
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حواستان باشد!
بیمـه وسـایل نقلیه صرفـا برای حوادثی اسـت

کـه در داخـل آن وسـیله نقلیـه اتفـاق میافتـد.
اگـر شـما در طول مسـیر از اتوبوس پیاده شـوید

و پایتان پیچ بخـورد ،نمیتوانید از بیمه اتوبوس
اسـتفاده کنید.

خدمات بیمه در شرکتهای مختلف بیمهگزار متفاوت

اسـت ،اما به طور کلی شـامل موارد زیر میشود:
هزینههای پزشکی فرد
مسمومیت غذایی و یا شیمیایی

آسیب بدنی ناشی از اسید یا دیگر مواد خورنده
پیچیدگی یا پارگی عضالت
ابتال به بیماریهایی چون کزاز ،هاری و سیاهزخم
نقص عضو و از کارافتادگی
فـوت بـر اثر حـوادث مختلفی چـون برقگرفتگی یا

غرقشدگی

برنامهریزی قبل از سفر > بیمه سفر
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حواستان باشد!
حتما از یک شرکت معتبر بیمه تهیه کنید.
مفـاد قـرارداد را به دقت مطالعـه و به مواردی

کـه تحـت پوشـش بیمـه قـرار میگیرنـد ،توجـه

کنیـد .اگر ابهامـی داشـتید ،از بیمهگزار بپرسـید.
شـرکتهای مختلف بیمه ممکن اسـت قوانین

متفاوتـی داشـته باشـند و مـواردی کـه تحـت
پوشـش قـرار میدهنـد یکسـان نباشـد.

معموال باید از سـفر خود برگردید و بعد هزینه

را از شـرکت بیمـه دریافـت کنید .پس پـول کافی

بـرای مواقع اضطراری به همراه داشـته باشـید.

هنگامـی کـه میخواهیـد بـرای یـک سـفر

مشخص ،خود را بیمه کنید ،باید مدارک مربوط

به بلیط رفت و برگشـت خود را در اختیار شـرکت

بیمهگـزار بگذاریـد.
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سفر با کودکان
سفر با کودکان آن قدر سخت به نظر میرسد که بعضی

از والدیـن تـا چندین سـال قیـد سـفر و خوشگذرانی را
میزننـد یـا این که بـدون فرزند خـود به سـفر میروند.

در ایـن بخـش سـعی میکنیم نکاتـی در این مـورد بیان
کنیم تا بلکه کمکی باشد به پدر و مادرهایی که دلشان
توگذار تنگ شـده است.
برای گشـ 
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پیش از سفر
سـعی کنیـد کوچـولـــوی خـود را بـا نشـان دادن

عکسهای سفر و تفریحات ویژه آن ،هیجانزده و آماده

کنیـد .حتی میتوانید برایش داسـتانی از سـفر بگویید.

مسـافرهای کوچولــو معمـوال زود خسـته و کالفـه

میشـوند و بـرای راحتیشـان بایـد هـر کاری کـرد .مثلا
حتمـا از لباسهـای راحت و آزاد اسـتفاده کنید تا کالفه

نشـوند .ترجیحـا از لباسهایی اسـتفاده کنیـد که زیاد
دکمـه و زیـپ نداشـته باشـد تـا هنـگام تعویـض لباس
در مکانهـای عمومـی یا موقعیتهای سـخت ،نه شـما
و نـه کـودک اذیت نشـوید.

حتمـا پیـش از سـفر بـا مشـورت پزشـک داروهـای

موردنیاز کودک را تهیه کرده و در سفر به همراه داشته

باشـید .در مورد میـزان اسـتفاده از داروهای ضدتهوع

در مسـیر ،حتمـا با پزشـک کودکتان مشـورت کنید.
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پرواز
مـدت زمـان پـرواز از شـهرهای مختلـف بـه کیـش

متفـاوت اسـت و در طوالنیتریـن حالـت ممکـن اسـت

حـدود دو سـاعت طول بکشـد .در این مدت شـما باید

نوزاد و یا کودک خود را در آرامش نگه دارید .در بعضی
از ایرالینهـا ،تمهیداتـی بـرای خوابانـدن نـوزاد در نظر

گرفته شـده کـه میتوانیـد از آن اسـتفاده کنیـد؛ ممکن
اسـت کمربنـد مخصوصـی در اختیارتان قـرار دهند که
نوزاد امنیت بیشـتری در طول پرواز داشـته باشد .بهتر

اسـت خودتان هم وسـایل راحتی مورد نیاز را به همراه

داشـته باشید.

حتمـا یـک سـاک بـزرگ و جـادار داشـته باشـید که

بتوانید وسـایل موردنیاز کودک را در آن جا دهید؛ شـیر

خشـک ،دسـتمال مرطـوب ،ضدعفونیکننـده ،کیسـه
زبالـه معطر برای پوشـک ،پسـتانک و...

بعضی از کودکان در هنگام بلنـد شدن هواپیما به

دلیـل تغییـر در فشـار هوا دچـار گوش درد میشـوند و

شـروع به گریـه میکنند .بـرای جلوگیری از این مسـاله
بهتـر اسـت از شـیردهی یـا مکیـدن پسـتانک اسـتفاده

کنید کـه جلـوی چنیـن دردی را میگیرد.

اگـر بتوانیــد قبـل از بلنـد شــدن هواپیمــــا یـک

اسـباببازی جدیـد در اختیـار کـودک خـود بگذاریـد
شـاید تـا مدتـی او را سـرگرم کنـد .میتوانیـد از شـکلک

برنامهریزی قبل از سفر > سفر با کودکان

185

درآوردن و قصـه گفتـن هـم اسـتفاده کنیـد.
ممکـن اسـت کوچولوی شـما ترس از پرواز داشـته

باشـد .پـس بهتـر اسـت پیـش از سـفر از جالـب بـودن

تجربـه هواپیمـا برایـش بگویید.

معمـوال بچههـا از گرمـــای زیـاد کالفـه میشـوند و

بـا گریـه کردن اعتـراض خود را نشـان میدهنـد .حتما

حواسـتان بـه دمـای داخل هواپیما باشـد.

در مـورد این که کالکسـه کودک را تا کدام قسـمت

فـرودگاه میتوانید حمل کنیـد ،از قبل پرسوجو کنید.
معمـوال در فرودگاههـا فضایـی بـرای شـیر دادن و

یـا عوض کردن پوشـک کـودک وجـود دارد.

یک راهحل جالب هم برای کودکانی که به صندلی

جلـو لگـد میزننـد وجـود دارد .بعضـی از پـدر و مادرها

ی خود
برای این که دیگر مسافران آزرده نشوند ،صندل 
را پشـت سـر هم انتخـاب میکننـد .مثال پـدر در صندلی

جلـو مینشـیند در حالی که کودکش پشـت سـر او و در
کنـار مادرش نشسـته اسـت .حـاال هر چقدر هـم که لگد
بزنـد به کسـی برنمیخورد.
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هتل
شـاید شـما سختگیـــری خاصـی در انتخــاب هتـل

نداشـته باشید .اما وقتی یک مسـافر کوچولو به همراه
داریـد ،کیفیـت هتـل و محـل قرارگیـری آن اهمیـت

بیشـتری پیـدا میکنـد.

معمـوال کـودکان عالقـــهای بـه مسـیرهای طوالنی

ندارنـد و خیلـی زود شـروع بـه بهانهگیـری میکننـد.

خوشـبختانه فاصلـه مکانهـای مختلـف در جزیـره
کیـش خیلی زیاد نیسـت و قرار نیسـت بـرای دیدن یک
جاذبـه ،زمـان زیادی در راه باشـید .اما بـاز هم اگر هتل

و محـل اقامـت خـود را بـه نحـوی انتخـاب کنیـد کـه بـه

مراکـز تفریحـی و تجـاری نزدیـک باشـد ،بهتر اسـت.

برنامهریزی قبل از سفر > سفر با کودکان

187

تنها مشـکل شما بهانهگیـــری کودک نیست ،بلکه

بایـد به خطرات داخل اتاق هـم توجه کنید .وقتی وارد
اتاق هتل شـدید ،وسـایل خطرنـاک را از دسـترس دور
کنیـد و درب بالکن را قفل کنید.

وسایل بهداشتی داخل هتل مخصوص بزرگساالن

اسـت و بایـد وسـایل مناسـب شستشـوی کـودک را بـه
همراه داشـته باشید.

حتمـا چند اسـباببازی محبوب کـودک خودتان را

برای سـرگرم کـردن او در اتاق هتل بـا خود ببرید.

اگـر محـــدودیتی در بودجـــه سفــــرتان نداریـد،

پیشـنهاد میشـود بـه جـای اجـاره اتـاق ،سـوئیت رزرو
کنیـد کـه بزرگتـر اسـت و فضـای بیشـتری بـرای بـازی

کـودک دارد.

ممکـن اسـت هتـل شـما امکانـات خاصـی بـرای

کودکان داشـته باشـد که بهتر اسـت از آن مطلع شوید.
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غذا
یکی از سختیهـای سفر با کودکان این است که هر

غذایی مناسبشـان نیسـت یا هـر غذایـی را نمیخورند.

در عیـن حـال ممکـن اسـت در طـول سـفر امکانـات
توپز نداشـته باشـید.
پخ 

میتوانیـد از چنــد روز قبـل از شـروع سـفر ،کـودک

خود را با غذاهایی که ممکن اسـت در طول سفر مجبور

باشـد بخورد آشنا کنید.

یک سری از خـوراکیهای مورد عالقهاش را با خود

ببرید.

میتوانیـد در داخـل جزیـــره ،میوههـای مغـذی

ماننـد موز را برای کودک خـود خریداری کنید که مقوی

هسـتند .پوره انواع میوه هم گزینه خیلی خوبی اسـت.
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حملونقل
اگـر قصـد پیادهروی دارید ،هم میتوانید کالسـکه

کودکتـان را بـا خـود ببریـد و هـم در جزیـره کیـش بـه

صورت ساعتی کالسکه اجاره کنید .برای حمل کالسکه
بهتر اسـت از تاکسی اسـتفاده کنید.

نظمـی کـه در جزیـره کیش وجـود دارد و احترامی

کـه راننـدگان به حقـوق افراد پیـاده میگذارنـد ،امنیت

کـودکان را تـا حد زیادی باال برده اسـت .اما باز هم بهتر

اسـت مراقـب باشـید .چون مسـافرانی کـه از خـودروی

شـخصی یـا اجـارهای اسـتفاده میکننـد ،ممکـن اسـت
خیلـی اعتقـادی به قوانیـن راهنمایـی و رانندگی خاص
این منطقه نداشـته باشـند!
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خرید
در برخـی از مراکز تجاری مانند مرکز تجاری کیش،

فضایـی بـه اسـم خانـه کـودک وجـود دارد کـه والدیـن

ن جا سـپرده
میتوانند کودکان زیر  10سـال خود را به آ 
و به خریـد بپردازند.

حواستان باشد!
بـه دلیـل شـرایط کرونـا چنیـن مراکـزی ممکن

اسـت بـه نـدرت فعال باشـند.
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گردش و تفریح
بـرای اینکـه خودتـان و مسـافر کوچولویتـان کمتر

خسـته شـوید ،بهتر اسـت برای گشـتوگذارتان برنامه
مشـخصی داشـته باشید.

ممکـن اسـت بعضـی از تفریحاتـی کـه بـرای شـما

جذاب اسـت ،بـرای کودک شـما هیچ جذابیتی نداشـته

و خسـتهکننده باشـد.

بعضـی از مجموعــههای تفریحـی ایـن امـکان را

فراهـم کردهاند که والدین ،کودکان خود را به قسـمت
مخصوصی بسـپارند و بعد به سراغ سرگرمی موردنظر
خـود بروند.

یکی از تفریحـاتی که تقریبا همه بچهها عاشق آن

هسـتند ،ماسهبازی در ساحل است .پس اگر میتوانید

لوازم بازی در سـاحل را برای کودکتان مهیا کنید.
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بـه هیچ عنـوان فرزندان کوچک خـود را در کنار آب

رها نکنید و مراقبشـان باشید.

حتما پیش از استفـاده از هر نوع تفریحی در مورد

خطرات و محدودیت سنی آن پرسوجو کنید.

حتما از کرم ضدآفتاب مخصوص کودکان استفاده

کنید تا دچار آفتابسوختگی نشوند.

اگـر میخواهیـــد بـا دوچرخــه دور جزیـره گشـت

بزنید و کودک شما نمیتواند به تنهایی سوار دوچرخه
شـود ،دوچرخههایـی را انتخـاب کنیـد کـه جایـی هـم

بـرای نشسـتن کوچولـوی شـما دارند.

شهربازی هم میتواند گزینه جذابی برای کودکان

باشـد .قطعـا کودکتـان از دیـدن وسـایل بـازی آن جـا
هیجـانزده خواهد شـد.
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توصیههای عمومی
حتمـا اطالعاتـی چون نام و نام خانوادگی ،شـماره

تمـاس و آدرس هتـل خـود را روی یـک برگـه بنویسـید

و داخـل جیـب لبـاس کـودک بگذاریـد کـه اگـر خـدای
ناکـرده او را گـم کردیـد ،بـه شـما اطلاع دهنـد .اگرچه،

چـون جزیـره کیش کوچک اسـت ،پیـدا کردن کسـی که
کودک شـما را یافته ،آن قدر دشوار نیست .اما استفاده
از ایـن برگه هـم ضرری نـدارد.

همیشـه آب و کمـی تنقــلات همـراه خـود داشـته

باشـید و سعی کنید برنامه خواب کودک تا جای ممکن
به هـم نریزد.
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سفر معلولین و افراد کمتوان
یک اتفاق ناگوار در زندگی ممکن است ما یا عزیزانمان

را از سـفر کـردن و لـذت بـردن از زندگـی دور کنـد .امـا

بایـد بدانیم که احتمـاال میتوان راهی برای سـفر کردن
پیـدا کرد ،حتی اگر شـرایط مقصد با ما یار نباشـد .حتی

افراد سـالمند ممکن اسـت برای سـفر نیاز به مراقبت و
توجه بیشتری داشته باشـند .متاسفانه در حال حاضر
(سـال  )99در جزیره کیش ،امکانات خیلی خاصی برای

افـراد کمتـوان و معلولیـن در نظر گرفته نشـده اسـت.
ولـی ایـن موضـوع نباید مانع شـما باشـد .بـا کمی صبر
و حوصلـه و داشـتن همراهان خوب ،میتوانید از سـفر
به کیش لـذت ببرید.
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پرواز
در ایـن مرحلـه از سـفر بهتر اسـت چنـد روز پیش از

پرواز ،شـرایط خـاص خود را بـه ایرالین اطلاع دهید تا
اطالعات الزم را در اختیارتان بگذارند و آماده ورود شما

باشـند .معمـوال افـرادی کـه مشـکل خاصـی در سـوار یا
پیـاده شـدن از هواپیما دارنـد ،اول از همه وارد هواپیما
و آخـر از همه خارج میشـوند.

شـرکت هواپیمایـی ایرانایـر ،بلیط معلولیـن را به

صـورت نیمبهـا محاسـبه میکنـد .سـازمان بهزیسـتی،

لیسـتی از افـراد معلـول تحـت پوشـش خـود در اختیار
ایـن هواپیمایـی قـرار داده اسـت تـا هنگامـی کـه قصـد

خریـد بلیـط دارنـد ،از تخفیـف بهرهمنـد شـوند.

ممکن است از صندلی چرخدار مخصوص هواپیما

برای جابجایی اسـتفاده شود که مناسب ابعاد راهروی
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هواپیماسـت .برای ایـن کار معموال فردی بـه نام همیار

شـما را همراهی میکند.

متاسـفانه صندلـی مخصوصـی بـرای معلولین در

هواپیماهـا در نظـر گرفتـه نشـده اسـت و بایـد از روی

صندلـی چـرخدار بـه صندلـی عـادی منتقـل شـوید.
دستشـویی داخل هواپیما هم ممکن اسـت بـرای ورود

صندلـی چـرخدار مناسـب نباشـد.

اگر در طول سفـر باید روی تخت دراز بکشید ،پیش

از رزرو بلیـط بـا هواپیمایـی موردنظـر در مـورد داشـتن

چنیـن امکاناتی و هزینـه آن هماهنگ کنید.

اگـر دچـار کمتوانـی هسـتید و بـرای حمـل وسـایل

خود نیـاز به کمک داریـد ،میتوانید درخواسـت نیروی

خدماتـی دهیـد .امـا پیـش از هـر چیـز از وجـود چنیـن
امکاناتی در فرودگاه شـهر خود اطمینان حاصل کنید.
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هتلها
پیـش از رزرو هتـل ،حتمـا در مـورد مسـائلی ماننـد

آسانسـور ،عرض ورودیها ،سرویس بهداشتی فرنگی،

رمـپ ورودی و غیره اطمینـان حاصل کنید.

اگـر بـرای رفتوآمـد بـه رستــوران هتـل مشـکل

داریـد ،از مسـئوالن مجموعـه بخواهیـد کـه صبحانـه را
بـرای شـما در اتـاق سـرو کننـد .بـرای اطمینـان خاطـر

بهتر اسـت پیش از شـروع سـفر در مورد ایـن موضوع از

سوجـو کنیـد.
هتـل پر 

برای این که کمتر نیاز به جابجــایی داشته باشید،

بهتر اسـت هتل و یا به طور کلی محل اقامت خود را در
نزدیکـی مراکز گردشـگری و یا نقـاط موردنظر ،انتخاب

کنید.

اگـر قصـد دارید در ایام پرمسـافر بـه جزیره کیش

سـفر کنیـد ،بهتر اسـت هـر چـه زودتر اتـاق خـود را رزرو

کنیـد تا اتاقهـای بهتر و مناسـبتری در اختیار داشـته
باشید.

هتلهایـی کـه ارزانتـر هسـتند ،احتمـاال امکانـات

کمتـری هـم در اختیـار شـما قـرار میدهنـد .پـس حتما
به ایـن نکتـه دقـت کنید.
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حملونقل
اگـر الزم اسـت بـا صندلـی چـرخدار جابجـا شـوید،

میتوانیـد از تاکسـیهای مشـکی رنـگ بـه نـام «لندن»
اسـتفاده کنیـد کـه دارای رمـپ هسـتند .ایـن نـوع

تاکسـیها بـرای سـالمندان هـم مناسـب اسـت.

در تاکسـیهای عـادی هـم میتوانیـد صندلـی

چـرخدار و یا دیگـر تجهیزات خـود را در داخل صندوق

بگذاریـد.

بعضی از خیابانها شـیب دارند .بنابراین ،داشتن

یـک همـراه خـوب و خوشسـفر کمـک زیـادی بـه شـما

میکنـد.
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سالمت
شـاید بهتـر باشـد پیـش از شـروع سـفر ،بـا پزشـک

خـود مشـورت کـرده و از توصیههای او در طول سـفر و

بـه خصـوص در فضایی ماننـد هواپیما اسـتفاده کنید.

حتمـا داروهـای مــوردنیاز خـود را بـه قـدر کافـی و

کمـی هـم بیشـتر به همـراه داشـته باشـید تا اگـر چیزی

گـم شـد یـا از بین رفـت ،بـه مشـکل نخورید.

بـرای اطالع از مراکز درمانی جزیره کیش به فصل

سالمت و درمان مراجعه کنید.
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فوت و فن
از تــورهــــای گردشـــگری کـه ممکــــن اسـت

برنامههـای ویـژهای برای افـراد کمتوان داشـته
باشـند ،اطالع حاصل کنید و تمام شرایط حضور

در آنهـا را جویـا شـوید .در ایـن صـورت ،نیـازی
نیسـت که هماهنگیهای سـفر را خودتان انجام

دهیـد .خصوصـا بـرای افرادی کـه تمایـل دارند

بـه تنهایـی سـفر کننـد ،تـور گزینـه مناسـبتری
است.
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چک لیست سفر
در هنـگام جمـع کـردن وسـایل موردنیاز سـفر و بسـتن

چمـدان ،اغلـب بـا ایـن تـرس روبرو میشـویم کـه نکند
چیـزی را از قلـم انداختـه باشـیم .برای همین اسـتفاده

از یـک چک لیسـت مناسـب میتواند خیالمـان را راحت
کند .

بـه همیـن منظـور ،میتوانیـد از چـکلیسـت زیـر بـرای

بسـتن چمدانتـان اسـتفاده کنیـد.

فوت و فن
اگـر زیــاد بـه ســفر میرویـد ،میتوانیــد یـک

ســری از وسـایل خـود را بـه عنوان وسـایل سـفر
انتخـاب کـرده و جداگانه نگهـداری کنید تا پیش

از سـفر بـه دنبـال پیـدا کـردن لبـاس مناسـب،
حولـه ،مسـواک و ...نباشـید .در ایـن صـورت

خیالتـان راحت اسـت که بخشـی از وسـایل سـفر
شـما همیشـه آمـاده جمـع کـردن اسـت.
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مدارک
پول
حمل بار
لوازم الکترونیکی
لباس
آرایشی و بهداشتی
سالمت
نوزاد و کودک
شنا
لوازم جانبی
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 -1مدارک
بلیط
پاسپورت
شناسنامه
کارت ملی
بیمهنامه سفر
دفترچه درمانی
فتوکپی از اصل مدارک
مدارک اتومبیل
کارت دانشجویی /بازنشستگی
گواهینامه /گواهینامه بینالمللی
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 -2پول
پول نقد
کارتهای اعتباری
چکهای مسافرتی
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 -3حمل بار
کوله پشتی /چمدان
کولـه کوچـک یا کیف دسـتی روزانه
کیـف کوچـک مدارک
قفـل و کلید بـرای چمدان
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 -4لوازم الکترونیکی
تلفن همراه و شارژر
لپتـاپ و شـارژر
پـاور بانک
دسـتگاه پخش موسیقی
دوربین عکاسـی و شـارژر
کیـف ،رم و باتـری اضافی
نصب اپلیکیشـنهای سـفر
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 -5لباس
لباس مناسب فصل
پیراهـن و دامن
مانتو و شـال
کفـش و کمربند
کاله آفتابگیـر
شـلوار کشـی و شلوارک
شلوار طبیعتگردی
جوراب و لباس زیر
کفش راحتی برای پیادهروی
صندل تابستانی
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لباس راحتی برای خواب
تیشرت آستین کوتاه و بلند
بارانی و بادگیر
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 -6آرایشی و بهداشتی
عطر و اسپری خوشبوکننده
لـوازم اصلاح و پیرایش
آینـه کوچـک و موچین
قیچـی ،نخ و سـوزن
مرطوبکننـده دسـتوصورت
لـوازم آرایش
شـامپو و نرمکننـده
لیـف و صابون
سشـوار مسافرتی
حوله مسـافرتی
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دمپایی پالستیکی
پد بهداشـتی
ناخنگیـر و سـوهان ناخن
مسـواک و خمیردندان
نـخ دندان و دهانشـویه
شـانه و گیره سـر
کـرم ضدآفتاب
لنـز چشـم و مایع لنز
عینـک طبی
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 -7سالمت
جعبه کمکهای اولیه
دسـتگاه یا اسـپری دفع حشـرات
دسـتمال مرطوب
ژل ضدعفونـی کننده دسـت
داروها و نسـخههای شـخصی
قـرص ضدتهوع و اسـهال
قرصهای مسـکن و سـرماخوردگی
قرصهـای ضدحساسـیت
گواهی واکسیناسـیون سفر
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 -8نوزاد و کودک
شیشه شیر
شـیر دوش
شـیر خشک
پستانک
دندانگیر
قاشـق و ظـرف غذا
پیشبند
پوشک
دسـتمال مرطوب
پماد سـوختگی
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زیرانداز تعویض پوشک
روغـن بـدن بچه
کـرم صـورت نـوزاد و ضدآفتاب کودک
لیـف نوزاد
شـامپو سـر و بدن
اسـباببازی موردعالقه
ه نخی نـرم و آبگیر
پارچـ 
مسـواک و خمیردندان
ناخنگیـر یـا قیچـی نوزاد
دماسـنج بدن
بـرس مو
صندلی ماشین کودک
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آغوشی یا کرییر
کالسکه
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 -9شنا
مایو
عینک شـنا
گوشگیـر
دماغگیـر
کاله شـنا
حوله

218

برنامهریزی قبل از سفر > چک لیست سفر

 -10لوازم جانبی
قیچی و ابزار چندکاره
کتابهـای موردعالقه
دفتـر یادداشـت و دفتر خاطرات
کیـف و کولـه ضد آب
سـاک دسـتی پارچهای
چتـر کوچک
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 -11کمپینگ و پیادهروی
چادر مسافرتی
دسـتمال سـر و گردن
پانچـوی کوهنوردی
بطـری آب
تصفیهکننـده آب
قمقمه و فالسـک
بالشـت گردنی
ملحفه شـخصی
دمپایی
بنـد لباس و پودر رختشـویی
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کیسه خواب
زیرانداز
صندلی تاشـو
چراغ پیشـانی
ژل آتشزنـه
چاقو
شـارژرهای خورشیدی
قطبنمـا یـا جیپـیاس
دوربین دوچشـمی
لبـاس بیس (گرم و سـبک)
لبـاس ضـدآب  /بادگیر
عصا
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چراغ قوه /نور افکن
مـواد غذایی کنسـروی
اجـاق و ظرف سـفری
باربیکیو
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شما تنها حامی ما هستید
این کتاب را به عاشقان کیشگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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تفریحات رایگان
جزیـره کیـش در مقایسـه بـا دیگـر مقاصـد گردشـگری

داخلـی ممکـن اسـت مقصـد گرانتـری بـه شـمار

بـرود .چـرا کـه همـه چیـز در ایـن جزیـره بـرای تفریح و
لذتبـردن طراحـی شـده و اسـتفاده از همـه امکانـات

تفریحـی نیازمنـد بودجـه باالتـری اسـت.

اگـر بـا بودجه محدودی به کیش سـفر میکنیـد ،باز هم

میتوانیـد از سـفرتان به جزیره لذت ببریـد .میتوانید
به صورت رایگان به تماشـای ساحل مرجانی و آبهای

نیلگون خلیج فارس بروید و در کنار ساحل قدم بزنید.
قـدم زدن در اسـکله بزرگ تفریحـی آن قدر لذتبخش

اسـت کـه از آن سـیر نمیشـوید .همچنیـن میتوانیـد از

کشـتی یونانی بازدید کنید.
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اگـر اهـل پیـادهروی و شـهرگردی هسـتید ،پیشـنهاد

میکنیـم به محلههای قدیمی جزیره هم سـر بزنید و با
مردم بومی خوشوبش کنید تا سـفرتان لذتبخشتر

شود.

به عالوه ،گشتوگذار در بازار و بازدید از گالریها هم
هزینهای در برندارد .کافی است پیش از سفر ،در مورد

سوجو کنید.
گالریهای فعال در بازه زمانی سفرتان پر 

بـه یاد داشـته باشـید کـه لذت بردن شـما از سـفر کامال

بـه روحیه و دیدگاه خودتان بسـتگی دارد .قرار نیسـت

تجربه همه گردشـگران و مسافران یکسان باشد .شما

میتوانیـد در یـک سـفر کمهزینه ،چیـزی را تجربه کنید
کـه دیگران آرزویش را دارند .برای مثال ،اگر نمیتوانید

از تفریحـات دریایـی اسـتفاده کنیـد ،میتوانیـد زمـان
خـود را برای دیـدن حیات وحش منطقه یعنی آهوهای

زیبـای آن بگذاریـد .شـاید معـدود افـرادی بـه چنیـن
جاذبـه متفاوتی توجه نشـان دهند!

ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ را دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫـﻢ ﻋﮑﺲﻫـﺎ و
وﯾﺪﺋﻮﻫـﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻧـﺎب از ﺟﺎذﺑﻪﻫـﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی
اﯾـﺮان و ﺟﻬـﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ ،ﻫـﻢ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧـﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی
درﺑﺎره ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی را از زﺑﺎن ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
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اپلیکیشنهای کاربردی
اپلیکیشـنهای مختلف میتوانند سفر شما را راحتتر

کننـد .در دنیـای مـدرن امـروزی ،تقریبا بـرای هر چیزی

یـک برنامـه طراحـی شـده اسـت .چـه بخواهیـد مسـیر
خـود را پیـدا کنیـد ،چـه به دنبـال یک جـای خـوب برای

غـذا خـوردن باشـید و چـه بخواهیـد خاطـرات خـوش
سـفر را در گوشـی خـود ضبـط کنیـد ،ایـن اپلیکیشـنها

بـه کارتـان میآینـد .بـه خصـوص اگـر بخواهیـد تنهـا و
بـدون راهنمـای گردشـگری سـفر کنید!

البته ممکن اسـت به خاطر تحریمها و محدودیتهای

فعلی نتوانید از تمامی قابلیتهای برخی از برنامههای
خارجـی اسـتفاده کنیـد ،ولـی به هرحـال در حـد خوبی

بـه شـما کمـک میکننـد .در ایـن بخـش شـما را بـا چنـد
اپلیکیشـن کاربـردی داخلی و خارجی آشـنا میکنیم.
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ی هواشناسی
 -1اپلیکیشنها 
قبـل از سـفر بهتر اسـت نگاهی بـه آفتابی یا ابـری بودن
هـوا و میـزان وزش بـاد بیندازیـد ،چـون شـرایط جـوی

جزیره نقش پررنگی در تفریحات شـما خواهد داشت.

اگـر قصـد شـنا در دریا یـا آفتاب گرفتن داشـته باشـید،
بوهـوای بارانی یا ابری مناسـب شـما نیسـت.
قطعـا آ 

اپلیکیشـنهای مختلفـی بـرای پیشبینـی وضـع هـوا

وجـود دارد کـه میتوانیـد از آنها اسـتفاده کنید .برای
مثـال میتـوان بـه اپلیکیشـنهای  Accuweatherیـا

 Weather Bugاشـاره کرد که اطالعات کاملی در مورد

بوهـوای هـر منطقـه در اختیارتـان میگذارند.
آ 
دانلود اپلیکیشن Accuweather

دانلود اپلیکیشن Weather Bug
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 -2اپلیکیشن گوگل مپس
اپلیکیشـن گوگلمپـس یکـی از برنامههـای بسـیار

پرکاربـرد مسـیریابی در سراسـر دنیاسـت .بـا ایـن کـه

بخشـی از قابلیتهـای آن در ایـران قابـل اسـتفاده
نیسـت ،امـا بـاز هم یکـی از برنامههایی اسـت کـه خیلی

به کار میآید .در واقع از قسـمت وسـایل نقلیه عمومی

آن نمیشـود اسـتفاده کرد ،اما میتوانید طول مسیر را
بـا توجـه به این که پیـاده میرویـد یا با خودرو ،بررسـی
کنیـد و مسـیرهای مختلـف را در آن مقایسـه کنیـد.

کافـی اسـت یـک مبـدا انتخـاب کـرده و بعد یک یـا چند

مقصـد بعـدی خود را بـه ترتیـب وارد کنید تـا اطالعات
الزم را در اختیارتـان بگـذارد .علاوه بـر تخمیـن زمانـی

رسـیدن بـه هـر مقصـد و انتخـاب مسـیر مناسـب،

میتوانید عکسهای مقصـد موردنظر و جزئیاتی مثل
سـاعت و روزهـای کاری و یـا نظـرات افرادی را کـه به آن
مقصـد سـر زدهانـد هـم پیـدا کنید.

آموزش نحوه کار با گوگل مپ
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ن علی بابا
 -3اپلیکیش 
شـما میتوانیـد بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن علـی بابـا بـه
راحتـی اقـدام بـه خرید بلیـط اتوبـوس ،قطـار ،هواپیما
و یـا تورهـای مختلـف کنیـد .در واقـع هـم پیش از سـفر
و هـم در طـول سـفر میتوانیـد بلیـط موردنظر خـود را

خریـداری کنیـد و یا هر موقع که الزم بود آن را اسـترداد

کنید .پشـتیبانی  24سـاعته علـی بابا بـه کاربران کمک

میکنـد که بـا خیالی آسـوده در هر زمان قـادر به تغییر
برنامه سـفر خود باشـند.

آشنایی با برنامه علی بابا و دانلود آن
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ن اسپلیتوایز
 -4اپلیکیش 
اگـر بـا دوسـتان یـا خانـواده سـفر میکنیـد و نگـران بـه
هـم ریختـن حسـاب و کتابهای سـفر هسـتید ،برنامه

اسـپلیت وایـز میتواند به کمک شـما بیایـد .در این اپ،
میتوانیـد یـک سـفر تعریـف کنیـد و بـا افـزودن افـراد

مختلـف ،هزینههایـی را کـه هـر کـس پرداخـت کـرده
اسـت را وارد کنیـد .در آخـر سـفر میـزان بدهـکاری و

طلبـکاری هـر شـخص را میتوانیـد بررسـی کنیـد.
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 -5اپلیکیشن فوراسکوئر
اگر اهل شکمگردی هستید و به دنبال پیدا کردن کافه

و رستورانهای خوب هر منطقه هستید ،اپلیکیشن

فوراسکوئربهشماکمکمیکندتاازنظرکاربراندرمورد
کیفیت کافهها و رستورانهای مختلف مطلع شوید.

همچنیـن با کمـک ایـن اپلیکیشـن میتوانید از سـاعت
کاری ،وجـود پارکینـگ و محوطـه بـاز و ...اطلاع پیـدا

کنیـد .البتـه بایـد بگوییم که بـرای باخبر شـدن از چند و

چـون مکانهـای تفریحـی هـم میتوانید از فوراسـکوئر

اسـتفاده کنیـد ،ولـی ممکـن اسـت در این زمینـه خیلی

منبـع کاملـی نباشـد.فیلترهای مختلـف ایـن برنامـه
کمـک میکنند کـه راحتتر به نتیجه دلخواه دسترسـی

پیـدا کنیـد .شـما میتوانیـد نزدیکتریـن رسـتورانها

یـا کافههـا را بررسـی کنیـد و مکانهـای مختلـف را در
دسـتههای متفـاوت برای خـود ذخیره کنیـد .به عالوه،
ایـن برنامـه شـما را تشـویق میکنـد کـه نقـد و نظـرات

خـود را در مـورد هر یـک از مواردی که تجربـه کردهاید،
ثبـت کنیـد تـا دیگـران هـم از آن اسـتفاده کنند.
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 -6اپلیکیشن ریلیو
اپلیکیشـن ریلیو برای زمانی مناسب است که بخواهید
پیـاده یا مثال با دوچرخه ،گشـتی در جزیره کیش بزنید
و خاطـرات خـود را به شـکل یک ویدیو ضبـط کنید .این

ویدیو هم مسـیری را که طی کردهاید روی نقشـه نشان

میدهـد و هـم عکسهـا یـا فیلمهایـی را کـه در طـول
مسـیر گرفتهاید ،بـه ترتیب به نمایش میگـذارد .کافی
اسـت یک رکورد جدید تعریف کنید و ماجراجویی خود

را شروع کنید.

همچنیـن ،میتوانیـد افـراد دیگـر و یا دوسـتان خـود را
در ایـن برنامه دنبـال کرده و از فعالیتهایشـان باخبر

شـوید .در واقـع ریلیو یک شـبکه اجتماعی بـرای تبادل
تجربیات ورزشـی است.

ایـن اپلیکیشـن ممکـن اسـت شـارژ گوشـی شـما را بـا

سرعت بیشتری تمام کند ،پس اگر در یک مسیر طوالنی

هسـتید ،حتمـا پاوربانـک به همراه داشـته باشـید.
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ن نقشه گردشگری کیش
 -7اپلیکیش 
اپلیکیشـن نقشه گردشگری کیش برای یافتن امکانات

نزدیـک یـک مکان خاص مناسـب اسـت .اگرچـه ممکن
اسـت مـواردی را روی ایـن اپ پیـدا نکنیـد ،امـا بـه طـور
کلی مفید اسـت و به خاطر فارسـی بودن ،برای کسـانی

کـه نمیتواننـد بـا اپلیکیشـنهای خارجی بـه خوبی کار
کننـد ،راحتتر اسـت.

شـما میتوانیـد مـکان موردنظـر خـود را انتخـاب کنید.

بعـد بـا رفتن بـه قسـمت «ایـن دوروبرهـا» ،اطـراف آن

مکان را بررسـی کنید .برای مثال این که چه هتلهایی،

چه رستورانهایی و  ...در نزدیکی اسکله بزرگ تفریحی
هسـتند و چقـدر بـا آن فاصلـه دارنـد .شـما میتوانیـد

نظـرات خـود را در ایـن اپلیکیشـن ثبـت کنیـد و یـا از

نظـرات دیگـران اسـتفاده کنید.

اپلــیکیشنهای ایـــرانی ممکــن اسـت بـه انـــدازه
نمونههای خارجی شـناخته شده نباشند .این موضوع

سـبب میشـود کـه نظـرات کمـی در مـورد مکانهـای

مختلـف در آنهـا ثبـت شـده باشـد.
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نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «برنامهریــزی قبــل از ســفر»

رســیدیم .بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش

در نسخـههــــای بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد

نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جـــای

کــدام مطالــب خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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گشتوگذار
شـاید بیشـتر کسـانی کـه جزیـره کیـش را بـرای سـفر

انتخـاب میکننـد ،جـذب سـاحل مرجانـی و تفریحـات
آبـی آن شـده باشـند .امـا همانطـور کـه در قسـمت
کیش از دیروز تا امروز گفتـه شـد ،ایـن منطقـه قدمت

زیـادی دارد و وقایـع بسـیاری را در طـول تاریـخ از سـر
گذرانـده اسـت .همیـن موضـوع سـبب شـده کـه عالوه

بـر تفریحـات مختلـف ،جاذبههـای تاریخی هـم در این

جزیـره بـه چشـم بخـورد .در ایـن بخـش از کتاب سـعی
داریـم شـما را بـا دیدنیهـا و تفریحـات کیـش بیشـتر

آشـنا کنیم.
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فهرست فصل گشت و گذار
موزهها و آثار تاریخی
محلههایتوریستی
پارکها و فضاهایعمومی
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موزهها و آثار تاریخی
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موزهها و آثار تاریخی
در ایـن قسـمت نگاهـی میاندازیـم بـه موزههـا و آثـار

تاریخـی جزیـره کیـش کـه دیدنشـان خالـی از لطـف
نیسـت.

حواستان باشد!
بهتـر اسـت پیـش از مراجعه به موزههـا و یا آثار

باسـتانی ،روزهـای تعطیـل آنها را بررسـی کنید
تـا به در بسـته نخورید.

بیشـتر موزههـا در ایـام تاسـوعا و عاشـورا ،روز

رحلـت امـام و ایـام سـوگواری تعطیـل هسـتند.

بازدیـد از برخـی از جاذبههـا ممکن اسـت کمی

زمانبر باشـد .اگر زمان سـفرتان محدود اسـت و

میخواهیـد به همه برنامههایتان برسـید ،برای
بازدیـد از هـر جاذبـه زمـان مشـخصی را در نظـر
بگیرید.
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فوت و فن
بـرای صرفهجویـی در زمـان ،بهتر اسـت نقشـه

گردشـگری کیـش را از قبـل مـرور کـرده باشـید

تـا وقتـی بـه یـک منطقـه خـاص میرویـد ،تمـام
جاذبههـای نزدیـک بـه آن را هـم ببینیـد.

برای این که از هر جاذبه یا موزه لذت بیشـتری

ببریـد ،بهتر اسـت خالصـهای از تاریخچـه و علت
وجـودی آن را مطالعـه کـرده و در نظـر داشـته

باشید.

شـما میتوانید با هزینه خیلی کم و با استفاده

از تورهای یک روزه گشت داخل جزیره ،بسیاری
از دیدنیهـای کیـش را در عـرض چنـد سـاعت

ببینید.
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بهتر است بدانید که...
بـرای آشـنایی بـا  ۱۱تا از بهتریـن جاهای دیدنی

کیش در شـب اینجـا کلیک کنید.

بـرای دریافـت هدیه ویـژه علیبابا و اسـتفاده

م روزی جزیـره اینجـا کلیک
از تخفیـف گشـت نیـ 

کنید .

بـرای خریـد تـور کیـش از علیبابا اینجـا کلیک

کنید .
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فهرست موزهها و آثار تاریخی
شهر زیرزمینی کاریز
کشتی یونانی کیش
شهر باستانی حریره
آب انبار دوقلو
مسجد ماشه
کاخ الیت (کاخ شاه)
کاخ ولیعهد
ساختمان ساحل
بازار فرانسه
خانه مردمشناسی بومیان کیش
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 -1شهر زیرزمینی کاریز

شـهر زیرزمینـی کاریـز یـک دیدنـی تاریخـی جـذاب بـا
بیـش از  2500سـال قدمـت اسـت .اگـر بخواهیـد بـا

هنـر معمـاری ایـن منطقـه آشـنا شـوید ،بازدیـد از ایـن
شـهر زیرزمینـی بهترین گزینـه خواهد بـود .جریان آب
شیرین ،فضایی در عمق  14متری زمین ،هوای همیشه
ف مرجانـی پر از فسـیل که زمانی بسـتر آب
خنـک و سـق 
دریـا و محـل زندگـی آبزیـان مختلـف بـوده اسـت ،نظر

هـر بیننـدهای را بـه خود جلـب میکند .اما بایـد بدانید
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کـه این جاذبه ،هرگز یک شـهر مسـکونی نبـوده و صرفا
بـه دلیـل وسـعت ،معمـاری بینظیـر و مسـیرهای زیاد

بـه ایـن نام شـهرت پیـدا کرده اسـت.

معمـاران این شـبکه آبی ،سیسـتم شـگفتانگیزی برای

تصفیـه آب طراحی کرده بودند؛ به این ترتیب که آب با

اسـتفاد ه از مرجانها تصفیه شده و بعد در گل مارن یا
مرگل ذخیره میشـود تـا به قنات برسـد .آب حاصل از
ایـن مجموعه به عنوان آب آشـامیدنی و همچنین برای
آبیـاری کاربـرد داشـته اسـت .آب آشـامیدنی اهمیـت

بسـیار زیـادی در منطقـه خلیـج فـارس و دریـای عمان
داشـته و جزیـره کیـش هـم بـه عنـوان مرکـز تجـارت ،از
ایـن موضـوع بهره میبرده اسـت .گفته میشـود که در

قرن پنجم و ششم هجری ،مردم از این آب برای مبادله
پایاپـای و یـا انـواع دیگـر تجـارت با کشـتیها اسـتفاده
میکردند.
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ایـن اثـر بیبدیل کـه آب آن از طریـق بارشهای فصلی

جزیـره کیش تامین میشـود ،دارای دو مسـیر ابتدایی
اسـت کـه از منطقـه صفیـن و باغـو سرچشـمه میگیـرد

و بعـد از طـی کـردن یـک راه مشـخص بـه قنـات کاریـز

میرسـد .طـول مجموعـه  15کیلومتـر اسـت کـه یـک

کیلومتر آن حفاری شـده تا شـما بتوانید از قدم زدن در
آن لـذت ببرید.

قناتهـای مختلفـی در ایـن مجموعه قـرار دارند که هر
یک شـامل قسـمتهای مختلفی چـون دهانـه ،مظهر،
مجـرای تونـل ،هرنـج ،میلـه ،چـاه ،خشـکهکار ،پایـاب،

شـش
آبـده قنـات ،پیشـکار قنـات و مادرچاه میشـودِ .
پایـاب در طـول مسـیر وجـود دارد؛ شـاید تصـور ایـن

کـه مـردم بومـی در گذشـته بـا کـوزه از ایـن پایابها آب
برمیداشـتهاند ،برایتـان جالـب باشـد .یکـی از آنهـا را

میتوانیـد از نزدیـک ببینیـد.

یکی از شـگفتیهای این کاریز زیبا ،این اسـت که چگونه

معمـاران ایرانی موفق شـدهاند در منطقهای که شـیب
زیـادی بـرای سـرازیر شـدن آب وجـود نـدارد ،آب را در

مسـیر دلخـواه خـود در جزیـره بـه حرکـت درآورنـد و

مـردم بتواننـد بـا اسـتفاده از دلوهـای مخصـوص ،آب

را از چـاه بیـرون بکشـند .حداکثـر عمـق در ایـن قنـات،
 45متـر اسـت و همین باعث شـده که ایـن جاذبه یکی
از خاصتریـن آثـار باسـتانی و هنـری جزیـره کیـش بـه

شـمار بیاید.
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آزمایشهایـی کـه در شـهر مونیـخ آلمـان انجـام گرفتـه
نشـان میدهـد که قدمـت فسـیلهایی که روی سـقف

کاریـز دیـده میشـوند ،بیـن  53تـا  570میلیون سـال
اسـت! فسـیل یـک الکپشـت  570میلیون سـاله را هم
میتوانیـد در قسـمتی از مسـیر ببینیـد کـه حـس واقعـا

عجیبـی دارد؛ اثـری از یـک موجـود زنده زمانـی که هیچ

انسـانی روی کـره زمین وجود نداشـته اسـت!

یکـی دیگر از نکات جالب توجه در مورد شـهر زیرزمینی
کاریـز ،هـوای خنـک آن اسـت کـه یـک ویژگی همیشـگی

اسـت .فرقـی نـدارد کـه در چـه فصلـی بـه دیـدن ایـن

جاذبـه برویـد ،هوای آن همیشـه معتـدل و خنک و بین
 22تا  25درجه سـانتیگراد اسـت .یعنـی گاهی بیش از

 12درجـه با دمـای هوای بیـرون اختلاف دارد.
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در کنـار همـه اینهـا بایـد گفـت که چیـزی که اکنـون در
قنـات کاریـز میبینیـد ،حاصـل تلاش مهنـدس حاجی

حسـینی اسـت .ایـن شـهر زیرزمینـی سـالها بـدون
اسـتفاده بـوده و توجـه خاصـی به آن نمیشـده اسـت.

امـا کمکـم نظـر مـردم بـه ایـن سـازه و بافـت مرجانـی و
حیرتانگیـز آن جلـب شـد و سـرمایهگذاران ترغیـب

شـدند که آن را احیا کنند .مهندس حاجی حسـینی بعد
از  32سـال زندگـی در آلمان ،با دیـدن تصاویر مختلف
از جزیره کیش در تلویزیون به ایران برگشت و در سال

 1378بـا سـرمایهگذاری خصوصی و به کارگیری سـبک

معماری ایرانی ،این مسـیر شـگفتانگیز را بـرای بازدید
گردشـگران آمـاده کـرد .طبـق گفتههـای او ،نوشـیدن
آب زالل کاریـز ،نقـش مهمـی در گرفتـن ایـن تصمیـم و

عالقهمنـد شـدن بـه جزیـره کیش داشـته اسـت.

شـما میتوانیـد از مـوزه کاریز هم دیـدن کنید که نتیجه

آزمایشهایی که روی فسـیلها انجام شده و همچنین
اطالعـات کاملـی در مـورد پیدایـش خلیـج فـارس و

جزیـره کیش ،فرهنگ و جغرافیای منطقـه و  ...را در آن
بـه نمایش گذاشـتهاند.

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

252

بهتر است بدانید که...
الیـه مرجانـی سـقف کاریز ،هفت متـر ضخامت

دارد .زیـر الیـه مرجانـی یـک الیـه خاک کپـراک با

ضخامـت دو متر و بعـد هم گل مارن قـرار گرفته
اسـت که تـا اعمـاق دریـا ادامه پیـدا میکند.

حفـر کاریـز ،هنـر انحصـاری ایرانیـان بـوده و با

توجـه بـه قدمـت  6000سـاله ایـن هنـر ،واضـح

اسـت کـه شـهر زیرزمینـی کاریـز بـه ایـران تعلـق
داشـته اسـت .کاریـز در حقیقـت ،واژه فارسـی

قنـات اسـت که در گذشـته به صـورت «کهریز» یا
«کهـن ریـز» هـم خوانـده میشـده اسـت.

گل مارن نوعی گل رس میکرونیزه نرم و

انعطافپذیر است ،اما وقتی در مقابل هوا قرار

بگیرد و آب خود را از دست بدهد ،سفت و خشک

میشود .این گل کاربردهای بسیاری مثال برای
درمان درد مفاصل ،نرم کردن پوست و پخت آجر
و سفال دارد .گل مارن به دلیل اهمیت باالیی که

در مجموعه کاریز دارد ،با ساخت دیوارههایی

حفاظت میشود .در واقع یکی از دالیل اصلی
استحکام کاریز ،وجود گل مارن است.
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شـما میتوانید در کنار بازدید از این جاذبه ،در

رستوران سنتی کاریز که بخشی از آن در فضایی

بـاز و بخشـی در دل ایـن شـهر زیرزمینـی قـرار
گرفته ،کمی اسـتراحت کرده و غذایی نوشجان
کنید.

معمـوال یـک عـکاس در داخـل ایـن مجموعـه

منتظـر مهمانانـی اسـت کـه عالقـه دارنـد یـک

عکـس یـادگاری در کاریـز قدیمـی کیـش داشـته
باشـند .میتوانیـد در ایـن قسـمت ،خاطـرات

خـود را ثبـت کنیـد.

فـاز سـوم و نهایـی مرمـت ایـن مجموعـه هنـوز

تکمیـل نشـده اسـت .در ایـن فـاز نقـش رسـتم
بـر دیوارههـا حجـاری خواهـد شـد و گردشـگران
میتواننـد بـا سـوار شـدن بـر قایـق و عبـور از

مسـیر ریلـی آبـراه ( )Aکه بیـش از  580متر طول

دارد ،از دیـدن داسـتان هفـت خـوان رسـتم بـر

روی دیوارههـا و نمایـش نور و صدا لـذت ببرند.
بـه علاوه ،قسـمتهای دیگـری چـون اقامتـگاه،

آمفیتئاتـر ،کلینیـک گِل درمانـی ،سـایت بـازی
کـودکان ،بـاغ ایرانـی و  ...هـم از اهـداف آتی این

مجموعـه هسـتند.
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فوت و فن
بـا خریـد اینترنتـی بلیط شـهر زیرزمینـی کاریز،

از  20درصـد تخفیف اسـتفاده کنیـد .برای خرید

بلیـط میتوانیـد اینجا کلیـک کنید.
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار میرمهنـا ،بیـن میـدان
المپیـک و میـدان فـارور

ساعت کاری
از  9صبح تا  10شب

هزینه بلیط
 80هزار تومان (زمستان )99

مسیر دسترسی
خــط ســیر شــماره  ،1پیــاده شــدن
در بلــوار میرمهنــا ،روبــهروی شــهر
زیرزمینــی کاریــز

مسیریابی
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 -2کشتی یونانی کیش

کشـتی یونانـی جاذبـه مرمـوز و غریبـی اسـت کـه رمـز و

راز زیـادی در خـود دارد و بـه نوعی به یکـی از نمادهای
اصلـی جزیـره کیـش تبدیـل شـده اسـت .هـر کسـی

کـه یـک بـار بـه ایـن منطقه سـفر کـرده باشـد ،بـا دیدن

تصویـری از یـک کشـتی بـه گل نشسـته ،ناخـودآگاه بـه
یـاد خاطـرات کیشگـردی خـود میافتـد.

امـا قصه این کشـتی که مـردم بومی بـه آن لقب عروس

یونانـی دادهانـد ،چیسـت؟ کشـتی یونانـی در تاریـخ 9
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مـارس  1322( 1943شمسـی) در شـهر پـورت گالسـگو

اسـکاتلند و توسـط کشتیسـازی ویلیـام همیلتـون و
شـرکا سـاخته شـد .ایـن کشـتی باربـری کـه در ابتـدا

نامش شـیپور امپراطـور ( )Empire Trumpetبود بین

چندیـن شـرکت در کشـورهای مختلف خریـد و فروش
شد تا اینکه در سال  1959شرکت لوید اند کو خرمشهر
( )Iranian Lloyd and Coایـن کشـتی را خریداری کرد

و آغـازی شـد برای تغییـر سرنوشـت آن .در آن زمان نام

کشـتی بـه کـوروش ایرانی تغییـر کـرد و مدیریـت آن به
شـرکت  B.Ashworth & Coسـپرده شـد.

امـا ماجـرای دسـت به دسـت شـدن آن به این جـا ختم
نشـد و در سـال  1965خطـوط کشـتیرانی ایـران در

خرمشـهر این کشـتی را خریـد و نامش را بـه «همدان»

تغییر داد .دو یونانی به نام پی .جِ ی .فرانگولیس (P.J.
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 )Frangoulisو ا ِی .اف .کلیافز ( )A.F. Cliafasدر سال
 ،1966کشـتی همـدان را خریدنـد و اسـم آن را بـه کواال.

اف )Koula F( .تغییـر دادنـد .کـواال .اف .پـس از 23
سـال گشـتوگذار در آبهـای آزاد و چندیـن بـار تغییـر

مالکیـت ،سـرانجام در همان سـال ( )1966در سـواحل
جزیره کیش به گل نشست و به خاطر صاحبان یونانی

خـود ،بـه کشـتی یونانی شـهرت پیـدا کرد.

کسـی نمیدانـد کـه کشـتی یونانـی دقیقـا به چـه دلیل

بـه گل نشسـت .در چهـارم مـرداد سـال 1966( 1345

میلادی) و در یـک روز عـادی ،بومیـان جزیـره کیـش
متوجـه حضـور ایـن غـول آهنـی در سـاحل مرجانـی

منطقـه ،در نزدیکـی روسـتای باغو شـدند .سرنشـینان
کشـتی بـه همـراه یدککـش هلنـدی بـه نـام اورینکـو،
حـدود  80روز بـرای نجـات آن تالش کردنـد ،اما در آخر
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بـه خاطـر هزینههـای بـاالی ایـن کار ،ترجیـح دادند که
وسـایل خـود را بیـرون آورده و آن را برای همیشـه ترک

کنند.

بعضیهـا علـت به گل نشسـتن کشـتی را نبـود فانوس

دریایـی و مهآلـود بـودن مسـیر میداننـد و میگوینـد
که کاپیتانهای کشـتی مسـت بودند و نتوانسـتند آن را
بـه بندر مناسـبی برسـانند .بنابراین ،کشـتی به اشـتباه

وارد این منطقه شـد و در گلوالی فرو رفت .بعضی هم
معتقد هسـتند کـه صاحبان کشـتی بـرای دریافت حق
بیمـه از شـرکت لویـدز انگلسـتان ،چنیـن بالیـی بـر سـر

آن آوردهانـد و آن را آتـش زدنـد تـا پول خوبـی به جیب
بزنند.

اگرچـه ،بـاور دیگـری هم بیـن مـردم بومی وجـود دارد،

مبنی بر این که یونانیها از آن جهت کشتی را سوزاندند
توسـاز آن برندارنـد ،امـا
کـه ایرانیهـا پـرده از راز ساخ 

بـا توجه به ایـن که این غـول بزرگ زمانی به کشـتیرانی

ایـران تعلق داشـته ،شـاید این موضوع مبنای درسـتی

نداشـته باشـد .در حـال حاضـر به جز فـوالد ،وسـیله یا
چیـز دیگـری در آن به چشـم نمیخورد.

روایـت جالبتـر در مـورد علـت به گل نشسـتن کشـتی

مربـوط بـه دختـری بـه نـام مریـم اسـت کـه میگوینـد
ناخدا به عشق او کشتی را به گل نشاند تا برای همیشه

در ایـن منطقـه و در کنـار او بماند .حتی پیرزن سـاکت و
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تنهایـی را هـم بـه عنـوان مریـم معرفـی میکنند ،کسـی
کـه گرمـای عشـقش ،کشـتی عظیـم یونانـی را بـه آتـش
کشید.

در کنـار همه ایـن ماجراهای عجیب و غریـب و روزگاری

کـه بـه شـیپور امپراطـور گذشـته ،بایـد گفـت کـه دیـدن
غـروب آفتـاب در ایـن منطقـه و در حضـور ایـن کشـتی

عظیمالجثـه فراموشنشـدنی اسـت .اگـر عالقهمنـد
به عکاسـی باشـید میتوانیـد تصاویـر زیبایـی از زوایای

مختلـف ثبـت کنید و به یادگار داشـته باشـید .عکاسـی
در شـب ،غـروب آفتـاب و در هـوای ابـری ،هـر یک لطف

خاصـی دارد.
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حواستان باشد!
راهی برای رفتن به داخل کشتی وجود ندارد.

زیرا به شدت آسیب دیده و فلزات آن هر لحظه
ممکن است فرو بریزند .پس سعی نکنید خود را

به آن برسانید که کاری خطرناک و ممنوع است.

غواصـی کـردن در کنـار کشـتی یونانـی هـم

بـه دلیـل خطـرات بـاال امکانپذیـر نیسـت.
تصاویـری هـم کـه از قسـمتهای داخلـی و یـا
زیریـن کشـتی به ثبـت رسـیده ،توسـط غواصان

حرفـهای صـورت گرفته اسـت که تمامـی جوانب

کار را در نظـر گرفتهانـد .امـا شـما میتوانیـد از
ســـایت غـــواصی نــزدیک به کشــتی یونـــانی

اسـتفاده کنیـد.

بهتر است بدانید که...
بـه دلیـل هزینههـای بـاالی حفـظ و نگهـداری

این کشـتی و مقرونبهصرفه نبودن آن ،فعالیت
خاصـی در جهـت باقـی نگـه داشـتن ایـن نمـاد
زیبـای کیش صـورت نمیگیرد و ممکن اسـت در
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سـالهای آینـده بـه طور کامـل زیر آب بـرود .اگر

به وضعیت فعلی آن دقت کنید ،متوجه قسـمت
فرو ریخته پشت و میانه آن خواهید شد .پس به

هیـچ عنـوان ،فرصت دیدنش را از دسـت ندهید

که معلوم نیسـت تا چه زمانی سـر پا باشـد.

برخی علت حفاظت نشدن از این کشتی را

اختالف بر سر مالکیت آن میدانند؛ چون کشتی
در لحظه به گل نشستن به یونان تعلق داشته
است .به طور کلی ،طبق قوانین بینالمللی،

هنگامی که یک کشتی به گل مینشیند ،صاحبان
آن مسئولیت دارند که کشتی را خارج کنند .اما

اگر هزینهها باال باشد و نتوانند کاری بکنند ،آن
را رها کرده و عمال ادعایی نخواهند داشت .حتی
اگر کشور یا شرکتی ،کشتیهایی را که به اعماق

دریا فرو میروند ،پس از گذشت سالها ،از آب
بیرون بکشند ،میتوانند مالکیت آن را به دست
آورده و قطعات آن را به فروش برسانند.

گفتـه میشـود کـه کشـتی یونانی در عیـن حال

گومیر
کـه سـمبل جزیره کیش اسـت ،عامـل مر 

الکپشـتهای پـوزه عقابـی هـم هسـت .ایـن

موضـوع باعـث شـده کـه پیشـنهاداتی در مـورد

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

263

از بیـن بـردن آن ارائـه شـود تـا ایـن موجـودات
ارزشـمند که شـدیدا در خطر انقراض هسـتند از

برخـورد بـا بدنـه کشـتی آسـیب نبینند.

از فضـای سـبز پارک ساحلی کشتی یونانی

و بوفـه کوچکـی کـه در نزدیکـی ایـن کشـتی قـرار

گرفته اسـت ،میتوانید برای استراحت استفاده

کنیـد .ایـن محیـط بـه گونـهای طراحـی شـده که
میتوانیـد در آن قـدم بزنیـد و کـودکان خـود را
سـرگرم بـازی بـا وسـایل مختلـف کنید.

یـک هواپیمـا هـم درسـت در مقابـل کشـتی

یونانـی قـرار گرفته کـه چندی قبل دچار مشـکل
شـده بـوده و دیگـر قـادر بـه پـرواز نیسـت .بـه

همیـن خاطـر آن را بـه صـورت زمینـی بـه ایـن
نقطـه از جزیـره آوردهانـد تـا بـرای عمـوم قابـل
ه گالری راسـپینا که در گذشـته
دیدن باشـد .کاف 

در داخـل ایـن هواپیمـا فعالیت داشـت ،در حال
حاضـر بسـته اسـت.
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فوت و فن
بهتـر اسـت طـوری برنامهریـزی کنیـد کـه بـرای

غـروب آفتـاب در کنار این جاذبه رازآلود باشـید.

همچنیـن بـرای ایـن کـه موفـق بـه دیـدن ایـن

صحنه دلانگیز شـوید ،یک روز آفتابی یا روزهای
پـس از بارندگـی را انتخـاب کنید.

حواسـتان بـه مناسـبتهای خـاص هـم باشـد.

گاهـی ایـن مراسـم در کنـار کشـتی یونانـی برگزار

میشـوند کـه شـامل نورپـردازی روی کشـتی و
برنامههـای رقـص و آواز هـم میشـود.

اگـر در زمانهای خلوتتر به دیدن این جاذبه

بروید ،ممکن اسـت صدای آواز پرندگان مختلف

و مرغان دریایی را بشنوید و حظ ببرید.

یـک سـاعت بـه شـکل سـکان در داخـل پـارک

کشـتی یونانـی قـرار گرفته اسـت .بنابراین ،شـما
میتوانیـد برای گرفتـن یک عکس خاص ترکیبی

از سـکان چوبـی و کشـتی یونانـی را در یـک قـاب
قـرار دهید.
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آدرس
جزیره کیش ،جاده جهان

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه
رایگان

مسیر دسترسی
در مســیر دوچرخهســواری قــرار گرفته

است.

مسیریابی
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر
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 -3شهر باستانی حریره

شـاید این سـوال به ذهن شما رسـیده باشد که بومیان
جزیـره کیـش در گذشـته چگونـه زندگـی میکردهاند؟
برای یافتن پاسـخ این سـوال کافی اسـت سـری به شهر

باسـتانی حریـره بزنیـد کـه بیـش از  800سـال قدمـت

دارد و از قـرن پنجـم تا دهم هجـری قمری محل زندگی
مردمـان جزیـره کیـش بوده اسـت .با این که بخشـی از

دیوارها و سـقف بیشـتر قسـمتها تا حد زیادی ویران
شـده ،اما هنوز هم بسـیار دیدنی اسـت.
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پـس از ایـن کـه بنـدر سـیراف به دلیـل زلزله سـهمگین
سـال  356هجـری قمری آسـیب زیـادی دید ،بسـیاری
از بازرگانـان به جزیره کیش روی آوردند .در واقع شـهر
باسـتانی حریره یادگاری اسـت از دوره طالیی کیش در

عرصـه تجاری.

گفتـه میشـود کـه حریره در زمـان حکومت قیسـیها و

در دوره ساسـانیان سـاخته شـده است .شـهر باستانی
حریره در دوره ایلخانی هم رونق داشت و تا حد زیادی

بازسـازی شـد .هرچه حریـره رونق بیشـتری میگرفت،

سـیراف بیشـتر بـه دسـت فراموشـی سـپرده میشـد.

تصـور بـر این اسـت کـه این منطقـه تجاری حـدود 500
سـال ارزشـمند بوده و رونق داشـته است.
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برخی بر این تصورند که نام حریره اشـاره به سرسـبزی

و لطافـت همچـون حریـر ایـن شـهر دارد .امـا باورهای
دیگـری هـم وجـود دارد .بـرای مثـال ،بعضـی آن را بـه
ملکـهای به نـام حریره نسـبت میدهند کـه فرمانروای

ایـن منطقـه بـوده و دیگـر کارشناسـان آن را بـه تجارت
پارچههـای حریـر مرتبـط میدانند.

از دالیـل انتخـاب ایـن منطقـه شـمالی بـرای سـکونت
یتـوان بـه وجود سـاحل صخـرهای آن اشـاره کـرد که
م 

 10متـر باالتـر از سـطح آب قـرار داشـته و دارای بنـدرگاه

و جریـان آرامتـر آب بوده اسـت .این شـهر آنقـدر از نظر
اقتصـادی و تجـاری اهمیـت داشـته که برای دادوسـتد

بهتـر بـا تجـار کشـورهای مختلـف ،یـک اتـاق بازرگانـی
مخصوص هم در آن لحاظ شده بوده است .اما به طور
کلـی ،اکتشـافاتی که تا امروز انجام شـده ،خبـر از وجود

چنـد مجموعـه مختلـف در شـهر حریره میدهنـد .این
مجموعههـا بـه قـرار زیر اسـت:
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خانه اعیانی
اولین قسـمت به نام «خانه اعیانی» شـناخته میشود.

خانـه اعیانـی یکـی از قدیمیتریـن خانههایی اسـت که
در جنوب کشـور به این سـبک سـاخته شـده اسـت .این

خانـه بـزرگ یـک نمونـه از خانههایـی اسـت کـه چندین
خانوار در آن زندگی میکردهاند و مشـابه آن را میتوان
در اصفهـان ،یزد و کاشـان نیز دید.

خانـه اعیانـی شـامل یـک خانـه شـمالی بـزرگ اسـت و

یـک خانـه جنوبـی کوچکتـر .کاشـیهای ستارهشـکلی
کـه از حفـاری در ایـن منطقـه بـه دسـت آمـده ،مشـابه
نمونههایـی اسـت کـه در بناهـای مهـم دوره ایلخانـی

مثـل گنبـد سـلطانیه بـه کار رفتـه اسـت .ایـن موضـوع
نشان از تمول صاحب آن دارد و مهر محکمی بر اعیانی

بودنـش اسـت .حتـی هنـوز هـم میتوانید آثـار واضحی

از سـکوهای جلـوی د ِر ورودی ،اتـاق شاهنشـین بـزرگ
(مجـاور در ورودی) و راهـروی متصـل به حیـاط مرکزی
را ببینید.

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

271

کارگاههای صنعتی
مجموعـه دوم شـهر باسـتانی حریـره مربـوط به بخش

صنعتـی و کارگاههایـی اسـت کـه دقیقـا در کنار سـاحل
بنـا شـدهاند .یکـی از نـکات جالـب در مورد ایـن بخش،
وجـود حفرههـای افقـی و زیرزمینـی و چاههـای زیادی

بـا دهانههـای دو متـری اسـت کـه کاربـری آنهـا هنـوز

هـم بـه طـور کامـل مشـخص نیسـت .برخـی آن را برای
دسترسـی بهتـر بـه آب دریـا و صیـد در نظـر گرفتهاند و
بعضـی ایـن حفرههـا را راهـی برای پنهـان شـدن از دید

شـش حلقه از ایـن چاههـا در خارج
دشـمن میداننـدِ .

مجموعـه و چهـار حلقـه در داخـل آن قرار گرفته اسـت.

اتاقهـای بخـش صنعتـی هـم معمـاری عجیبـی دارنـد

کـه ایـن فضـا را بیـش از پیـش رمزآلـود میکنـد .برخـی

ق را محـل
شـیارهای شـمال بـه جنـوب داخـل اتـا 
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اسـتحصال مرواریـد میداننـد .ولـی رمـی بوشـارال،

ههای مشابه
باستانشـناس فرانسوی با توجه به نمون 
دیگری که در امارات مشـاهده کرده ،معتقد است که از

آنها برای گرفتن شـیره خرما اسـتفاده میشده است.
خرماهـا روی هـم انبـار میشـدهاند و بعـد شیرهشـان
از طریـق ایـن شـیارها بـه حوضچـه انتهایی میرسـیده
اسـت .مردم بومی هم این توجیه را بیشتر قبول دارند.

کارگاههـا و کورههـای جالـب شیشـهگری هـم نشـان از

رونـق بـازار شیشـه و فعالیـت بـاالی مردمـان این شـهر

دارنـد .مردمانی سـختکوش کـه دائما در حال کشـت

خرمـا ،صیـد مروارید و دادوسـتد بودهانـد .این بخش
همچنیـن سـند خوبـی بـر نبـوغ سـاکنان شـهر حریـره

است.
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حمام حریره
قسـمت سـوم ،حمام شـهر حریره اسـت که از پاکیزگی و
اهمیت بـاالی نظافت در ایران قدیـم خبر میدهد .این
حمـام بـا دو خزینـه کوچـک و بزرگ ،سـربینه ،یـک انبار

و اتاقـی بـرای دالکهـا یکـی از قدیمیتریـن حمامهای
ایـران اسـت .بخشهـای مختلف آن بـا اسـتفاده از یک

راهـروی سرپوشـیده از حمـام اصلـی جدا شـده اسـت.
ایـن بنـا کـه  500مترمربـع وسـعت دارد ،در دورههـای

مختلـف مـورد بازسـازی و مرمـت قـرار گرفتـه اسـت .با
توجـه بـه نزدیک بـودن حمام بـه خانه اعیانـی و وجود

دیوار سراسـری بین دو بنا ،آن را محل اسـتحمام اهالی
ایـن خانـه میدانند.

مسجد
قسـمت چهـارم مسـجد شـهر حریره اسـت که بـه دوره
سـلجوقی برمیگـردد .ایـن مسـجد کـه چهـار محـراب

دارد ،در طـول زمـان چنـد بـار مرمـت شـده و گاهی هم

توسـعه پیـدا کـرده اسـت .نکته جالـب در مـورد فضای
مسـجد ،بـدون سـقف بـودن آن اسـت و ایـن کـه گاهـی
تجـار در آن اقامـت میکردهانـد .برخـی از سـتونهای

شکسـته ایـن مسـجد هنـوز هـم در ایـن منطقـه قابـل
مشـاهده هسـتند.
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بندرگاه
قسـمت آخر این شـهر تاریخی ،بندرگاه حریره است که

در حـال حاضـر فقط چندیـن راهروی متصل بـه دریا از
آن باقی مانده اسـت.

قنات و آبانبار
یکـی از مهمتریـن مزایـای شـهر حریـره بـه عنـوان مرکز
تجاری ،توانایی آن در تولید آب آشـامیدنی بوده است.
آب شـهر زیرزمینـی کاریز مسـتقیما به حریـره میآمده

تا مورد استفاده ساکنان قرار بگیرد .آب باران از طریق

شـبکههای زیرزمینـی و توسـط مهندسـی شـگفتانگیز

قناتهـا هدایـت میشـده و پـس از تصفیـه توسـط
مرجانهـای جزیـره و عبـور از یـک مسـیر مشـخص،

مـورد اسـتفاده قـرار میگرفتـه اسـت .در بخـش
شهر زیرزمینی کاریز و آبانبار دوقلو  ،معرفـی هـر

یـک از ایـن جاذبههـا بـه طـور کامـل آمـده اسـت.
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بهتر است بدانید که...
کشــتیهای بســیاری از کشــورهای عربــی،

شــمال آفریقــا ،اروپــا ،هنــد ،چیــن و ایــران بــه

ســمت ایــن جزیــره و شــهر باســتانی آن روانــه
میشــدند تــا دادوســتد کننــد.

گویــا ســعدی شــیرازی هــم ســفرهایی بــه ایــن

جزیــره کهــن داشــته اســت؛ تــا جایــی کــه در
کتــاب کلیــات ســعدی ماجرایــی از دیــدار بــا یــک

بــازرگان در جزیــره کیــش بیــان شــده اســت.
احتمــاال محــل اقامــت آنهــا در شــهر باســتانی
حریــره بــوده اســت.

بخــش زیــادی از بناهــای باســتانی ایــران از

خشــت و گل ســاخته شــده ،اما این شــهر کهن با
اســتفاده از ســنگهای آهکــی و مرجانــی ،مــات،

ســاروج و گــچ بنــا شــده اســت .دیوارههــای

مســتحکم حریــره کــه بــا الیـهای از گــچ پوشــانده
میشــدهاند ،از آن در برابــر خطــرات و غــارت

محافظــت میکــرد ه اســت.
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معمـاری حریـره برعکـس اغلـب خانههـا و

شـهرهای ایـران قدیـم ،بـه سـبک برونگراسـت.
در ایـن سـبک ،فضاهـای داخلـی بنـا ،ارتبـاط

مسـتقیمی بـا فضـای بیرونـی دارنـد.

ایـن مجموعـه تاریخـی بـا شـماره  1886در

فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.

فوت و فن
بـرای آن کـه بتوانیـد وسـعت ایـن شـهر را بهتـر

درک کنیـد ،بهتـر اسـت از یـک ارتفـاع مناسـب
نگاهـی بـه آن بیاندازیـد.

اگر بخواهید گشـتوگذار کاملی در این منطقه

داشـته باشـید ،بهتـر اسـت بیـش از یـک سـاعت

زمان بـرای بازدیـد از آن اختصـاص دهید.

تماشـای غروب آفتاب از شـهر باسـتانی حریره

بسـیار لذتبخش اسـت.
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آدرس
شـمال جزیره کیش ،نزدیک مجموعه ورزشـی
المپیـک ،خیابان کرانه

ساعت کاری
از  10صبـح تـا  10شـب (حتـی در ایـام تعطیـل)

هزینه
رایگان

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در

بلوار میرمهنا ،نزدیک میدان المپیک
حــدود  25دقیقــه پیادهروی تا شــهر
باســتانی حریره

مسیریابی
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 -4آبانبار دوقلو

بـا دیـدن آبانبـار دوقلـوی کیش احتمـاال یـاد معماری
منحصربهفـرد شـهر یزد خواهید افتـاد .اگر به معماری

و تاریـخ عالقه داریـد ،بازدید از این آبانبار را در برنامه
خـود قـرار دهیـد .ایـن جاذبـه زیبـا بـا دو گنبـد و پنـج

بادگیر به راسـتی هم تقلیدی اسـت از آبانبارهای یزد.

امـا چیـزی کـه آن را خاص کرده ،همین تفـاوت ظاهری
بـا دیگر بناهـای جزیره کیش اسـت.

البتـه این آبانبار قدمـت زیادی ندارد .در سـال 1372
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سـاخته شـده و بـه مـرور زمان و بـا پیشـرفت تکنولوژی
کاربری خود را از دسـت داده اسـت .اما شـواهد نشـان

میدهنـد کـه ایـن بنـا روی یـک آبانبـار قدیمـی ایجـاد
شـده و میتـوان گفـت که دلیـل بنا کـردن آن هم مانند

هـر آبانبـار دیگـری ،ذخیـره آب در طـول فصـول گرم و

کـم باران و یا خشکسـالی بوده اسـت .از بادگیرها برای
خنـک کردن آب و متعادل کردن هوای داخل اسـتفاده

میکردهانـد؛ بـه این صورت که جریان هـوا وارد برجها
میشـده و بعـد بـه قسـمت پاییـن راه پیـدا میکـرده و

پـس از برخـورد بـا آب و خنـک کـردن آن از سـمت دیگـر
خارج میشـده اسـت.

بهتر است بدانید که...
آبانبارهـا معمـوال یـک حوضچـه پایینتـر از

سـطح زمیـن دارنـد و سرپوشـیده هسـتند ،بـه

نحـوی کـه تنهـا آب میتوانـد وارد آنهـا شـود.
بـه خاطـر سـاخت و سـازهای مـدرن در جزیـره

و از بیـن رفتـن مسـیر آبهـای سـطحی ،آبانبـار
کیـش در حـال حاضر آبی ندارد و خشـک اسـت.

پـس ،خنکی معمول در آبانبارهـای فعال در آن

حس نمیشـود.
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در نزدیکـی ایـن آبانبـار میتوانیـد انـواع

مختلفـی از گیـاه کاکتـوس را ببینیـد کـه منظـره
زیبایـی را ایجـاد کردهانـد.

آبانبار دوقلو در نزدیکی شهر باستانی حریره

و پارک درخت سبز قـرار گرفته اسـت .بنابراین

میتوانیـد در کنـار بازدیـد از ایـن جاذبـه ،سـری
هـم به دیدنیهـای مجـاورش بزنید.

گاهـی نورپردازیهـای شـبانهای هـم در ایـن

مجموعـه صـورت میگیـرد کـه بـرای عکاسـی
بسـیار جالـب هسـتند.
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آدرس
شمال جزیره کیش ،خیابان درخت سبز

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه
رایگان

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
بلوار میرمهنا ،نزدیک میدان المپیک

حــدود  17دقیقــه پیــادهروی تــا

آ بانبــار

مسیریابی
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 -5مسجد ماشه

مسـجد ماشـه از جمله دیدنیهایی اسـت که شـاید نام
آن کمتر به گوش کسـی خورده باشـد .این بنای جالب،

یادگاری اسـت از دوره قاجار که حدود  114سـال پیش،
در سـال  1285هجری شمسـی توسط عبدالحسین نور

سـاخته شده است.

ایـن مـرد بلنـدآوازه یکـی از تاجـران موفـق مرواریـد در
زمـان خود بوده و با سـخاوت زیاد ،این مسـجد را برای
مردمـان بومـی بـه یـادگار گذاشـته اسـت .جالب اسـت
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بدانیـد کـه ایـن بنـا در گذشـته بـه مسـجد نـور شـهرت
داشـته که برگرفته از نام سـازنده آن اسـت .کتیبهای که

در کنار آن به چشـم میخورد ،متعلق به بهار سال 1319

شمسـی و در وصـف کار خیـری اسـت کـه عبدالحسـین
نـور انجام داده اسـت.

از آن جایـی کـه مـردم سـاکن در محلـه ماشـه جزیـره

کیـش ،غالبا اهل سـنت هسـتند ،این مسـجد هـم برای
اهـل تسـنن سـاخته شـده اسـت .مسـجد ماشـه بـرای
رعایـت حـال کـودکان ،افـراد مسـن و کمتـوان حرکتی،

بـه صـورت یـک طبقـه طراحـی شـده اسـت و داالنهای

بسـیار زیبایی دارد .این اثر تاریخی به قدری مسـتحکم
سـاخته شـده کـه بـا وجـود نزدیـک بـودن بـه دریـا،

هنـوز هـم پـس از گذشـت ایـن همه سـال پا بر جاسـت.

یکـی دیگـر از نـکات جالـب توجه در مـورد این مسـجد،
نداشـتن منـاره اسـت تا جایی که شـاید در نـگاه اول آن

را بـا یـک عمـارت قدیمـی اشـتباه بگیرید.
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بهتر است بدانید که...
مسـجد ماشـه در  27دی مـاه سـال  1377و بـا

شـماره  2194در فهرسـت آثار ملی ایران به ثبت

رسید.

محلـه ماشـه یکـی از محلههای قدیمـی جزیره

کیـش اسـت که بیشـتر اهالی آن به قسـمتهای

دیگـر جزیـره نقل مـکان کردهاند.
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آدرس
شــمال شــرقی جزیــره کیــش ،خیابــان ســنایی،

خیابــان ســاحل شــهرزاد ،نزدیــک مســیر

دوچرخهســواری

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه
رایگان

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در

مقابـل بـازار بهکیـش (یـا بعـد از آن)
حدود  12دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -6کاخ الیت (کاخ شاه)

کاخ شـماره یـک پهلـوی کـه بـا نـام الیـت یا کیـش الیت

هـم شـناخته میشـود ،محل اصلـی اقامـت محمدرضا
پهلـوی بـوده اسـت .پـس از اتمـام دوره پهلـوی ،کاخ

الیـت بـه تجارتخانـه و سـپس بـه بازارچه تبدیل شـد

و تـا اواخـر دهـه  70بـه همین شـکل باقی مانـد .مالک

این کاخ سـلطنتی در حـال حاضر سـتاد اجرایی فرمان
امام اسـت.
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کاخ الیـت بـه صـورت دو طبقـه و با اسـکلت بتـون آرمه
سـاخته شـده و معماری عجیـب و نمای گچی آن بسـیار

جالـب توجـه اسـت .اتاقهای زیـادی در ایـن مجموعه
وجـود دارد کـه تـا حـدی تخریب شـدهاند .حتـی آثاری

از آتشسـوزی ،زنگزدگـی و طرحهای گرافیتـی روی در
و دیوارهـای آن بـه چشـم میخورد.

معمـوال قایقهـای تفریحـی جزیـره ،هنگامـی کـه از

مقابـل ایـن اثـر تاریخـی رد میشـوند ،لحظـهای توقف

کـرده و در مـورد آن توضیحاتی ارائـه میدهند .این بنا
با شـماره  24380در سـال  1378در فهرست آثار ملی

ایـران به ثبت رسـیده اسـت.
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بهتر است بدانید که...
متاسـفانه امـکان بازدیـد از ایـن کاخ وجـود

نـدارد.

خاندان پهلوی معموال از اواخر اسـفند تا پایان

نوروز از این کاخ اسـتفاده میکردند.

معمـاری ایـن کاخ مختـص جزیره کیش اسـت

و ظاهـر آن بـه اهـرام ثالثـه مصـر شـباهت دارد.
در حقیقـت ،با توجـه به آن که ایـن منطقه هدف

گردشـگری در سطح بینالمللی بوده است ،این

سـاختمانها بـا مصالـح و فناوریهـای جدیـد و

به صورتی کامال فکر شـده ،طراحی شـده بودند.
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آدرس
سـاحل شرقی جزیره کیش ،به موازات خیابان

فردوسی

مسیر دسترسی
پیـاده شـدن در ایسـتگاه مرکز خرید
پردیس

حدود  16دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7کاخ ولیعهد

کاخ شـماره دو پهلوی در کیش به کاخ ولیعهد شـهرت
دارد .این کاخ شـبیه سـر یک گرگ بزرگ بوده و تا حدی
از بیـن رفتـه اسـت .امـا گفتـه میشـود کـه کار مرمت آن
بـه زودی آغـاز میشـود تا به عنـوان مرکـز فعالیتهای

فرهنگـی هنـری بـه کار گرفتـه شـود .اطـراف ایـن کاخ

هـم فنسکشـی شـده و کسـی نمیتواند وارد آن شـود.
مالـک این بنـا ،سـازمان منطقه آزاد کیش اسـت.
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آدرس
جزیره کیش ،پارک ساحلی مرجان

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مرجان

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -8ساختمان ساحل

سـاختمان سـاحل یا کاخ شـماره سـوم پهلوی (کازینو)
در نزدیکـی هتـل شـایان قـرار گرفتـه اسـت .برخـی بـر

ایـن باورنـد کـه طـرح ایـن سـاختمان از روی یـک تـاج
الگوبرداری شـده است ،اما مدرک خاصی در این زمینه

وجـود نـدارد .در طـول سـالیان گذشـته ،کاربریهـای

ه شـد ه که اکثر
زیـادی بـرای ایـن بنای زیبـا در نظر گرفت 

آنهـا تاکنـون انجـام نپذیرفته اسـت.
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آدرس
جزیره کیش ،نوار ساحلی ،انتهای بلوار ساحل

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -9بازار فرانسه

یکـی از آثـار تاریخی جالـب توجه که کمتـر از آن صحبت
میشـود ،بـازار فرانسـه اسـت .این بـازار قدیمـی حدود

 3700مترمربـع وسـعت دارد و دارای دو طبقه همکف
و زیرزمیـن و همچنیـن فضـای بـاز اسـت .از آن جهت به
آن لقب فرانسه را دادهاند که روزگاری ،مملو از اجناس

لوکـس فرانسـوی بـوده اسـت .معماری بـازار فرانسـه،
تلفیقـی اسـت از سـبک اروپایـی و ایرانـی کـه در آن بـه

معمـاری بومـی منطقه هـم توجه ویژهای شـده اسـت.
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این اثر تاریخی در دوره پهلوی دوم سـاخته شـده ،ولی

در حـال حاضـر نیاز بـه بازسـازی دارد .بـه همین خاطر

قـرار اسـت در آینـده مرمـت شـده و بـه عنـوان یکـی از

موزههای اصلی کیش و موزه شـماره دو ایران باسـتان
بـه نمایش عموم گذاشـته شـود.
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آدرس
جزیره کیش ،روبهروی بازار بهکیش

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
مقابـل بـازار بهکیـش

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -10خانه مردمشناسی بومیان کیش

خانـه مردمشناسـی بومیان کیش ،یک بنای  200سـاله
اسـت که در محله سفین قدیم قرار دارد .این مجموعه
همچون یک موزه زنده به نمایش عموم گذاشـته شـده

تـا عالقهمنـدان به بومگـردی با شـیوه زندگـی مردمان

کیـش در گذشـته بیشـتر آشـنا شـوند .ایـن خانـه 1200
مترمربـع وسـعت و  15اتـاق ،یـک حیاط مجلسـی و یک

حیـاط خانوادگی دارد.
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جالـب اسـت بدانیـد کـه صاحـب اصلـی خانـه فـردی

بـه نـام حـاج عبـدهللا بن شـاهین بـوده کـه حـدود 80

سـال پیـش به تجـارت مرواریـد میپرداخته و بـا یکی از

بزرگتریـن لنجهای بادبانی زمان خود به کار و تجارت
مشـغول بوده اسـت .البته حـاج عبـدهللا در کار نجاری

و گالفـی کـه همان لنجسـازی اسـت ،هم دسـتی داشـته
اسـت .ایـن خانه یـادگاری از سـه نسـل قبل از او اسـت.

حـاج عبدهللا در سـال  1380فـوت کرد و ایـن خانه را از

خـود باقی گذاشـت.

معمـاری متفـاوت ایـن بنـا میتوانـد سـاعتی شـما را به

خـود مشـغول کنـد .حیـاط مجلسـی بـرای پذیرایـی از
مهمانان و مردان نامحرم بوده و شامل اتاق زمستانی،

چند انبار و یک حلقه چاه اسـت .حیاط دیگر مخصوص

اعضـای خانـواده بـوده و مـردان غریبـه و نامحرم حق
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ورود بـه آن را نداشـتهاند .مکتبخانـه ،مطبـخ ،اتـاق

مهمانـان زن ،انبـار خرمـا ،انبـار علوفـه ،اتـاق خـواب
تابسـتانه و زمسـتانه ،محل نگهداری گاو و گوسـفندها

و یـک حلقه چـاه در ایـن بخـش خانوادگی قرار داشـته
کـه دری مخصـوص به خـود دارد.

به دلیل شـهرت صاحبخانـه ،مهمانان زیـادی به این

خانـه رفتوآمد داشـتهاند و بـرای پذیرایـی از مهمانان
تدارکات خاصی دیده میشـده اسـت .هر یک از اتاقها
و بخشهـای ایـن خانـه نـام خـاص خودشـان را دارنـد

کـه بـه تفکیک هر یـک را بررسـی میکنیم:
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چندول:
اتاقـی بـا ابعـاد دو در دو ،مخصـوص نگهـداری خرمـا و
گرفتـن شـیره آن کـه بـا روش خاصـی انجـام میشـده
اسـت .ایـن اتـاق را در گوشـهای از حیـاط میسـاختند

کـه خرماهـا از وزش باد و خشـک شـدن در امان باشـد.
خرمـا را در داخـل زنبیلهایـی از جنـس حصیـر قـرار

میدادنـد تـا شـیره آن از سـبد تـراوش کـرده و وارد

شـیارهایی بـا شـیب مالیـم شـود .ایـن شـیرهها بـه یـک
حفـره میرسـیدند و در آن جمـع میشـدند تـا کسـی

آنهـا را جمـع کنـد.

بـه دلیـل تعـداد زیـاد مهمانـان و حجـم بـاالی رفـت و
آمـد ،خانـه بومیـان دارای دو چنـدول اسـت .هنـوز هـم

آثـاری از شـیره و خرمـای  60سـال پیـش در یکـی از این

چندولهـا قابـل مشـاهده اسـت.

مصیف:
اتـاق تابسـتانی کـه در ارتفـاع یـک و نیم متری از سـطح
زمیـن سـاخته شـده و بـرای فـرار از گرمـای تابسـتان به

کار میرفتـه اسـت .ایـن اتـاق بادگیرهایـی دارد کـه در

طـول فصل سـرما بسـته میشـوند.
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مجلس:
این اتاق مخصوص مهمانان مرد بوده و با بادگیرهای

طاقچـهای خـود در حیـاط مجلسـی جـا خـوش کـرده
اسـت .در جلـوی آن هـم سـایبانی از دعـن (شـاخههای

بهـم بافته نخل) قـرار دارد که بزرگان محله و مهمانان،
بعدازظهرهـا از آن اسـتفاده میکردهاند .سـاکنین این

خانـه آنقدر مهماننـواز بودند که این اتاق در کل سـال
مملو از حضور آشـنایان و دوسـتان بوده اسـت.

اتاق زمستانه:
اتـاق دیگـری هـم در حیـاط مجلسـی وجـود دارد کـه

مخصوص مهمانان مرد در فصل زمسـتان بوده است.
ایـن اتـاق رو بـه آفتاب قـرار گرفته و هیچ گونـه پنجره یا

بادگیـری ندارد.

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

302

قطیعه:
بـه حمامهـای مسـتقل داخـل اتاقهـا گفتـه میشـود.
تمامـی اتاقهـا چـه بـرای مهمـان و چـه بـرای اعضـای

خانـواده دارای حمـام مخصـوص بـه خـود بودهانـد.

مطبخ:
اتاقی که برای پختن غذا از آن اسـتفاده میشـده است.

برای این اتاق دری تعبیه نمیشـده (تنها یک چارچوب
دارنـد) تـا عبـور و مـرور راحتتـر انجـام بگیـرد .بعلاوه

توپز تعبیه
دریچههایـی برای خـروج دود ناشـی از پخ 
میشـده است.

کسـانی کـه بضاعـت مالـی بـرای سـاخت چنیـن اتاقـی

نداشـتند ،از دعـن بـرای سـاخت آشـپزخانه اسـتفاده
میکردنـد .هنـور هـم مـواد غذایـی چهـل سـال پیـش،

ماننـد نشاسـته ،برنـج و نمـک در ایـن مـکان بـه چشـم

میخـورد.

بیتالعود:
اتـاق خوابـی کـه مخصـوص صاحبخانـه بـوده و
یادگاریهـای قدیمـی زیـادی همچـون تخـت دو نفـره
 85سـاله ،رادیـو ،تلویزیـون  40سـاله و  ...در آن بـه

چشـم میخـورد .اینهـا همـه وسـایلی هسـتند کـه
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صاحبخانه از سـفر هندوسـتان سـوغات آورده اسـت.
ایـن اتاق یکـی از قدیمیتریـن اتاقهای خانه اسـت که

دیوارههـای آن بـا سـاروج مسـتحکم شـده و حـدودا تـا
 40سـال پیـش مـورد اسـتفاده اعضـای خانـواده بوده
است.

بیتاالفروخ:
در حقیقت جایی اسـت که کـودکان در آن آموزش قرآن
میدیدنـد و حکـم مدرسـه روسـتای سـفین را داشـته

اسـت .شـاید دیـدن ایـن اتـاق بـرای بعضـی از بومیـان
کیـش ،یـادآور خاطـرات تلـخ و شـیرین کودکـی باشـد.

طبـق فرهنـگ ایـن منطقـه ،مسـئولیت آمـوزش قـرآن

بـا زنـان بومـی بـوده اسـت .دختـران و پسـران  6تـا 9
سـاله ،در ایـن اتاق آمـوزش میدیدند و اصـول تربیتی
و مهارتهـای زندگـی را فـرا میگرفتنـد.
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ت القهوه:
بی 
اتـاق مخصـوص تهیـه قهـوه و چـای کـه مخصـوص
مهمانـان زن بـوده اسـت.

الفرشه:
بـه همـان حجلـه گفتـه میشـود .ایـن اتـاق را در خانـه

خانـواده عروس بـا تزیینات مختلـف ،پارچههای رنگی

و آینهکاریهـای فـراوان آمـاده میکردنـد تـا عـروس
و دامـاد زندگـی خـود را در آن آغـاز کننـد .معمـوال زوج

جدیـد حدود یک مـاه در این اتاق زندگـی میکردهاند.

بخار:
انبـار مـواد غذایـی بـوده کـه بـرای نگهـداری برنـج ،آرد،

ماهـی شـور و ماهـی خشکشـده بـه کار میرفته اسـت.
دو اتاق هم به نگهداری ابزارآالت صید ماهی اختصاص

داشـته اسـت .معمـوال مـواد غذایـی الزم برای یک سـال

در هـر خانهای (در صورت داشـتن تمکـن مالی) در این

اتاق نگهداری میشـده اسـت.

بخارالهوش:
انبار نگهداری علوفه گاو و گوسفند
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سیم:
تختخـواب تابسـتانی که با چوب چندل و دعن سـاخته

میشـود .بـه ایـن دلیـل بـه آن تابسـتانی میگوینـد که
بـرای خـواب در شـبهای گـرم ایـن فصـل اسـتفاده
میشـده اسـت.

زریبه:
یـا همـان باغچـه کـه از آن بـرای کاشـت گیاهـان و
درختهـای مختلفـی چـون درخـت انجیـر ،کُنـار ،نخل،

انـواع سـبزیجات و صیفیجات و  ...اسـتفاده میشـده
است .برای آبیاری باغچه از چاه داخل خانه ،آب بیرون

میکشـیدند.
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بهتر است بدانید که...
خانه بومیان کیش از سال  1393با هدف ایجاد

شـغل و مشـارکت بومیـان در بحـث گردشـگری

شـروع به فعالیت کرده اسـت.

ایـده تبدیل ایـن خانه به مـوزه در واقع از آقای

محمـد جاسـمپور ،نتیجـه صاحبخانـه بـوده
است .پایاننامه دانشگاهی وی به نام «اکوموزه

و نقش آن در توسـعه و گردشـگری پایدار جزیره
کیـش» نقش مهمـی در اجـرای این ایده داشـته

است.

در ایــن خانــه بــا قهــوه محلــی و خرمــا از شــما

پذیرایــی میشــود.

محصـوالت بومی زیـادی از جمله قهـوه ،خرما،

عسـل ،انـواع شـیرینیهایی چـون لقیمـات،

خنفـروش ،خبیصـه و  ...و انـواع نانهایـی چون
لـوس ،خمیر ،چبـاب و بریزه در یکـی از اتاقهای

این خانه به فروش میرسـد کـه طعم بینظیری
دارند.
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شـما میتوانیـد از قبـل هماهنگ کنید تـا انواع

غذاهـای محلی لذیـذی چون مجبـوس ،بریانی،

ماهی کبابی و سـرخ شـده و  ...را برای شـما طبخ
کنند.

میتوانیـد بـا پرداخت هزینـه در لباس عروس

محلـی در اتـاق حجله عکـس یـادگاری بگیرید و
یا درخواسـت نقش حنـا بدهید.

این خانه بیش از یک در دارد که گفته میشـود

هـر یک بـه یکـی از همسـران صاحبخانـه تعلق

داشـته تـا در هنـگام ورود و خروج ،برخـوردی با
همدیگر نداشـته باشند.

بـرای بازدیـد از وبسـایت خانـه بومیـان کیـش

میتوانیـد اینجـا کلیـک کنیـد.
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فوت و فن
اگـر بـه طور شـخصی وارد ایـن خانه شـوید20 ،

درصـد تخفیـف بـه شـما تعلق میگیـرد؛ امـا اگر

بـا تـور سـفر کنید ،بایـد هزینـه کامـل را پرداخت

کنیـد .البتـه در گشـتهای دور جزیـره کـه در در
داخـل کیـش برگـزار میشـود ،معمـوال هزینـه
جداگانـهای از مهمانـان دریافـت نمیشـود.
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آدرس
جزیـره کیـش ،بعـد از بـازار ماهـی ،روبـهروی
اسـکله صیـادی

ساعت کاری
از  17تا 21:30

هزینه ورودی
 25هزار تومان (زمستان )99

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
مقابـل بـازار عربهـا

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

گشت و گذار > موزهها و آثار تاریخی

310

انتخاب موزهها و آثار تاریخی
کـدام «موزههـا و آثـار تاریخی» نظرتـان را جلب

کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا

یادتان باشـد بـه آنها سـر بزنید.
شهر زیرزمینی کاریز
کشتی یونانی کیش
شهر باستانی حریره
آب انبار دوقلو
مسجد ماشه
کاخ الیت (کاخ شاه)
کاخ ولیعهد
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خانه مردمشناسی بومیان کیش
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محلههای توریستی
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محلههای توریستی
بازدیـد از محلههـای قدیمـی جذابیـت خـاص خودش
را دارد .البتـه بایـد روحیه این کار را هم داشـته باشـید.

یعنـی دوسـت داشـته باشـید بـا شـیوه واقعـی زندگـی
مـردم یـک منطقه و آداب و رسومشـان آشـنا شـوید و از

صحبـت کـردن با مـردم بومـی لـذت ببرید.

چیـزی که در مناطق توریسـتی جزیره کیـش میبینید،
اگرچه بسـیار زیباست ،اما صرفا برای امور گردشگری و

تجاری طراحی شـده اسـت .برای آشـنایی با سرگذشت
کیـش و مردمـان آن ،بایـد حتمـا چند سـاعت در یکی از

محلهها یا روسـتاهای قدیمی آن وقت بگذرانید .جایی

کـه زمانـی مرکز تجـاری خلیج فـارس بوده اسـت ،حتما

حرفهـای زیادی بـرای گفتن دارد.
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محلهگـردی هـم دیـد شـما را نسـبت بـه جزیـره کیـش
عـوض میکنـد و هـم یـک تفریـح کمهزینـه اسـت.

شـاید بتوانید در منطقهای روسـتایی وارد فروشـگاهی

شـوید و چیـز عجیـب و غریبـی بـرای خـود پیدا کنیـد ،یا

رسـتورانها و کافههای محلی و متفاوتی را کشف کنید
کـه یـک غـذای بومی خاصـی در منوشـان باشـد.

در ایـن بخـش شـما را بـا محلههـا و روسـتاهای قدیمی

جزیـره کیـش آشـنا میکنیم.

فوت و فن
محلهگـردی بـا انـواع دیگـر تفریحـات تفـاوت

دارد .یعنـی نباید انتظار داشـته باشـید که مردم

بومـی بـه سـراغ شـما بیاینـد و منطقه را به شـما
نشـان دهنـد .بایـد خالقیـت داشـته باشـید و بـا

مـردم محلی سـر صحبـت را بـاز کنید تا چیـزی را
تجربـه کنیـد کـه شـاید معـدود افـرادی در سـفر
بـه جزیره کیـش تجربـه کرده باشـند.
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محله صفین
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 -1روستای باغو

روسـتای باغـو یکـی از مناطـق قدیمـی جزیـره کیـش

اسـت .همانطـور کـه از نام آن پیداسـت ،این روسـتا پر از
درخت اسـت کـه یکی از آنها شـهرت زیادی پیـدا کرده

اسـت؛ درخـت لـور کـه عمـر بسـیار زیـادی دارد و یکـی

از جاذبههـای اصلـی جزیـره کیـش اسـت .ایـن درخـت
کمیـاب در سـطح دنیا ،از خانواده درخت انجیر اسـت و

ش رنگـی دارد.
میوههـای خـو 
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یک مسـجد قدیمـی در این روسـتا قـرار دارد که متعلق
به سال  981هجری قمری است و به نام «مسجدالنبی»
شـناخته میشـود .مسـجد کوچکـی اسـت ،امـا توجـه

گردشـگران را بـه خـود جلـب میکنـد .یک چـاه قدیمی
هـم در کنـار این جاذبه دیدنی قـرار گرفته که میتوانید

از آن دیدن کنید .اگر به بومگردی عالقه داشـته باشید،
روش سـنتی زندگی و چادرسـیاههای برافراشته در این

روسـتا نظر شـما را جلـب خواهد کرد.

بهتر است بدانید که...
بـرای آشـنایی بیشـتر بـا روسـتای باغـو اینجـا

کلیـک کنیـد.
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آدرس
جنـوب غربـی جزیـره کیـش ،خیابـان خلیـج

فـارس ،خیابـان باغـو

مسیر دسترسی
بـا تاکسـی میتوانیـد خـود را بـه ایـن
روسـتا برسـانید.

مسیریابی
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 -2محله صفین

محلـه صفیـن یکـی دیگـر از محلههـای قدیمـی جزیـره
کیـش اسـت کـه بافتـی قدیمـی و سـنتی دارد .در کنـار
قـدم زدن در کوچهپسکوچههـای صفیـن ،میتوانیـد
از بـاغ ابراهیمـی هم دیدن کنید که فضـای جالبی دارد

و در آن حصیربافـی هـم صـورت میگیـرد .همچنیـن
میتوانیـد بـه عنـوان سـوغات از آن دسـتبافتههای

حصیـری بخریـد .خانه مـردمشـناسی بومیان کیش
هـم در همیـن محلـه قـرار گرفته اسـت.
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آدرس
شمال غرب جزیره کیش

مسیر دسترسی
خـط سیـــر شـماره  ،1پیـــاده شـدن در
ایسـتگاه بـــازار عربهـا
مسیریابی
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انتخاب محلههای توریستی
کـدام «محلههـای توریسـتی» نظرتـان را جلـب
کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا
یادتـان باشـد بـه آنها سـر بزنید.
روستای باغو
محله صفین
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پارکها و فضاهای عمومی
یکـی از تفریحاتـی کـه میتوانیـد در جزیـره کیـش

داشـته باشـید ،ایـن اسـت کـه سـاعتی در پارکهـای

سـاحلی بنشـینید و از منظره سرسـبز و دریـای نیلگون
لـذت ببریـد .ایـن تفریح هـم رایگان اسـت و هـم خیلی

دلچسـب .در ایـن بخش از کتـاب به معرفـی مهمترین

پارکهـا و فضاهـای عمومی جزیره کیـش میپردازیم.

بهتر است بدانید که...
بوستان آهوان کیش یک منطقه حفاظت شده

اسـت کـه ورود بـه آن بـرای عمـوم آزاد نیسـت.

البتـه در گذشـته ایـن منطقـه یـک بـاغ وحـش
بزرگ بود که حیوانات مختلف در آن نگه داشـته

میشـدند ،ولـی آهـوان آن آزاد بودنـد .ایـن بـاغ
وحـش در سـال  1390تخریب شـد.
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فهرست پارکها و فضاهای عمومی
اسکله بزرگ تفریحی
پارک ساحلی مرد ماهیگیر
پارک ساحلی مرجان
پارک ساحلی کلبه هور
پارک ساحلی سیمرغ
پارک ساحلی میرمهنا
پارک ساحلی درختان نارگیل
پارک درخت سبز
پارک ساحلی کشتی یونانی
پارک مینا (خانواده)
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پارک هنگام
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 -1اسکله بزرگ تفریحی

اسـکله بـزرگ تفریحی یکـی از محبوبتریـن مکانهای

گردشـگری در کیـش اسـت کـه امکانـات زیـادی بـرای
تفریحـات دریایـی دارد .شـما میتوانید در طـول روز یا

شـب در خـود اسـکله یا سـاحل قـدم بزنید و از شـنیدن
صـدای امـواج و تماشـای صخرههـای مرجانـی لـذت
ببریـد .بعضـی از ماهیگیـران هـم ایـن اسـکله را بـرای

ماهیگیـری انتخـاب میکننـد و میتوانیـد آنهـا را در
انتهـای اسـکله مالقـات کنید.
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قایقسـواری ،سـوار شـدن بـر کشـتیهای آکواریومـی و
 ...از جملـه تفریحـات نزدیـک اسـکله اسـت .پیشـنهاد
میکنیم از ایسـتگاههای اجاره دوچرخه نزدیک اسکله

دوچرخه کرایه کنید و با آنها گشتی دور جزیره بزنید.

اگـر هـم حوصلـه ورزشهـای آبـی و غیرآبـی را نداشـته
باشـید ،میتوانیـد در یـک کافـه یـا رسـتوران رو بـه دریا

اسـتراحت کنیـد و از چشـمانداز آبـی دریـا لـذت ببرید.

چند وسـیله بازی برای کودکان در ضلع شـمالی اسکله
قـرار گرفتـه کـه میتوانیـد دقایقـی کـودک خـود را در

آنجـا سـرگرم کنیـد .مجسـمههای بـزرگ کنـار سـاحل
هـم معمـوال جذابیـت باالیـی بـرای خردسـاالن دارد.
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بهتر است بدانید که...
امنیت این اسـکله تا حد زیادی باالسـت و شما

میتوانیـد تـا صبـح در سـاحل ایـن قسـمت بـه

تماشـای دریا بنشـینید.

اسـکله بـزرگ تفریحـی بـرای دیـدن مرغـان

دریایـی بسـیار مناسـب اسـت.

فوت و فن
میتوانیـد از راننـده مینیبـوس خواهـش کنید

کـه شـما را سـر بلـوار دریـا پیـاده کنـد تـا مسـیر

کمتـری بـرای پیـادهروی داشـته باشـید.
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آدرس
جزیره کیش ،انتهای بلوار دریا

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار ونـوس
 10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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از حمایت شما سپاسگزاریم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان

هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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 -2پارک ساحلی مرد ماهیگیر

پـارک سـاحلی مـرد ماهیگیـر کیـش درسـت در ضلـع

جنوبـی اسـکله بـزرگ تفریحـی و بـا فاصله خیلـی کمی
از آن قـرار گرفتـه اسـت .نمـاد بـارز ایـن پـارک مجسـمه

بزرگـی از یـک مـرد ماهیگیـر اسـت کـه سـعی دارد تـور
ماهیگیـری خود را به درون آب پرت کند .این مجسـمه
بـا  12متـر ارتفاع و بیش از  6تـن وزن ،در طول  3ماه در

شـهر مشهد سـاخته شـده و رکورد بزرگترین مجسمه

فیگوراتیـو کشـور را از آن خـودش کرده اسـت.
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مسـیر سنگفرششـده ایـن پـارک جـای مناسـبی بـرای

قـدم زدن و لـذت بـردن از حـال و هـوای دریـای جنوب
است .ایسـتگاه دوچرخهسواری هم درست در کنار این

پـارک قـرار گرفتـه اسـت .علاوه بـر اینهـا ،میتوانید از

انواع کافهها و رسـتورانهای پارک و پاساژهای نزدیک
آن اسـتفاده کنیـد و خاطـرات خوشـی را بـرای خود رقم
بزنیـد .شـما میتوانیـد از تفریحـات آبـی مختلفی چون

قایقسـواری ،فلای بـورد ،کیبل اسـکی ،غواصـی ،بنانا و

 ...هـم لـذت ببرید.
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آدرس
جزیره کیش ،انتهای بلوار ساحل

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان سـاحل

حدود  400متر پیادهروی

مسیریابی
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 -3پارک ساحلی مرجان

پـارک سـاحلی مرجـان یکـی از زیباترین فضاهای سـبز
جزیره کیش را دارد که از تماشـای آن سـیر نمیشـوید.

دیـدن طلـوع و غـروب آفتـاب در ایـن منطقـه تجربـه

بسـیار لذتبخشـی اسـت .طراحی ایـن پارک بـه نحوی
اسـت کـه میتوانیـد سـاعتی در آرامـش و بـه دور از
هیاهو در یک فضای زیبا به تماشـای طبیعت و سـاحل

مرجانـی کیش بنشـینید .به علاوه ،در کنار لـذت بردن

از محیـط این پارک و آالچیقهـای آن ،میتوانید از انواع
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تفریحـات آبـی و غیرآبـی هـم اسـتفاده کنیـد .سـاحل
صخـرهای مرجـان ،محیـط جالبـی بـرای دیـدن انـواع
آبزیـان و مرجانهایـی اسـت کـه وظیفـه تصفیـه آب را

برعهـده دارند.

همچنیـن ،نزدیـک بـودن بـه بـازار مرجـان هـم فرصتی
اسـت تـا بتوانیـد بـه راحتـی گشـتی در داخـل ایـن بـازار

بزنیـد و خریـد خـود را انجـام دهیـد.

بهتر است بدانید که...
یـک ایسـتگاه دوچرخهسـواری در نزدیکـی این

پارک قـرار گرفته اسـت.

بـــرای تفریحـــات دریایـــی مثـــل غواصـــی،

قایـــق تنـــدرو ،شـــــاتل و بنانــــــا میتوانیـــد

از کلوپ دریایی اسکوبا استفـــــاده کنیــــــد.
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آدرس
شرق جزیره کیش ،جاده جهان

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مرجان

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4پارک ساحلی کلبه هور

پـارک سـاحلی کلبـه هـور با مجسـمه بـزرگ فانـوس به
دسـتی شـناخته میشـود کـه مثـل یـک فرشـته سـعی

میکنـد مسـیر دریانوردان را روشـن کند .اگـر بخواهید

از هیاهـوی پارکهـای سـاحلی دیگـر بـه دور باشـید،

بازدیـد از کلبـه هـور میتوانـد گزینـه مناسـبی باشـد.

شـما میتوانیـد همـراه خانـواده خـود از آالچیقهـا،
صندلیهـای رو بـه دریـا و فضـای باربیکیـو اسـتفاده

کنید و از نظاره کردن امواج خروشان دریا لذت ببرید.
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سـاحل صخـرهای ایـن منطقه ،جایـی برای جـدال آب و

خشکی است .به عالوه ،سایت غواصی کلبه هور هم در
همین قسمت از جزیره قرار گرفته است و عالقهمندان

بـه غواصـی میتواننـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کنند.

ایـن منطقـه جـزو مناطـق محبـوب بومیـان بـرای
ماهیگیـری اسـت و یـک لنـج بـه گِل نشسـته هـم در

نزدیکـی آن به چشـم میخـورد .این کشـتی ماهیگیری
کـه حـدود  200متر با سـاحل فاصله دارد ،نشـانهای از

کار و تلاش مردمـان بومـی جزیـره کیـش اسـت.
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آدرس
جزیره کیش ،دماغه غربی ،میدان هور

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی
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 -5پارک ساحلی سیمرغ

پـارک سـاحلی سـیمرغ بـا  15000مترمربـع مسـاحت و

 300متر طول در ضلع جنوب شـرقی جزیره کیش قرار

گرفتـه و چشـمانداز بسـیار زیبایـی دارد .اگـر بـه دنبال
سـرگرم کـردن کـودک خـود هسـتید ،فضـای کوچکـی

کـه در ایـن پـارک بـرای بـازی طراحـی شـده ،بـه کارتـان
خواهد آمد .امکانات این پارک سـاحلی به کوچولوهای

بازیگـوش محـدود نمیشـود .شـما میتوانیـد از زمیـن

بدمینتون ،میزهای پینگپنگ ،آالچیقهای زیبا ،مسـیر
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پیادهروی و دوچرخهسـواری و کافه این پارک استفاده

کرده و لحظات خوشـی را سپری کنید .آالچیقهای این
پـارک برای فرار از گرما و نور مسـتقیم خورشـید طراحی
شـدهاند تـا گردشـگران بتواننـد در هـر سـاعتی از ایـن

فضـای زیبـا دیـدن کنند .مسـیر سـبز دوچرخهسـواری
هـم از ایـن پـارک آرام و زیبـا میگذرد.

مجسـمههایی کـه در این پارک سـاحلی بـه کار رفتهاند

بسـیار جالـب هسـتند و ممکـن اسـت بخواهیـد در

کنارشـان عکـس بگیریـد .مثـل مجسـمه مـردی بـا

ریشهای بلندی که در دسـت باد رها شده یا مجسمه
سـفید سـیمرغ کـه بـا هنرمنـدی زیـادی سـاخته شـده

اسـت.

اگـر به دنبـال آرامـش هسـتید و میخواهیـد دقایقی از

یـک فضـای زیبا و دلنشـین لـذت ببرید و سـاعتی تفکر
کنید ،پارک سـاحلی سـیمرغ جای بسـیار خوبی خواهد

بود.

بهتر است بدانید که...
پارک دلفینها و پارک پرندگان در نزدیکـی

ایـن پارک قـرار گرفتهانـد و حـدود دو کیلومتر با

آن فاصلـه دارند.
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آدرس
جزیـره کیـش ،جـاده جهـان ،نزدیـک هتـل

سـیمر غ

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن بین
ایستگاه بازار مرجان و ایستگاه پارک

دلفینها

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -6پارک ساحلی میرمهنا

پـارک سـاحلی میرمهنـا در قسـمت شـمال و شـمال
غـرب جزیـره مرجانـی کیـش واقع شـده اسـت .اسـکله

تفریحـی میرمهنـا بـا دو فـاز اجرایـی ،جزئـی از همیـن

پارک اسـت .این پارک بزرگ که تا میدان جاسـک ادامه
دارد ،جـای مناسـبی برای اسـتراحت کـردن در آالچیق،
درسـت کردن کبـاب در منقل ،قایقسـواری ،حظ بردن

از چشـمانداز دریا و شـنیدن صدای آن است .اگر خوش

شـانس باشـید ممکن اسـت تعـدادی الکپشـت هم در

آبهـای این قسـمت ببینید.
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پـارک سـاحلی میرمهنـا در نزدیکـی بـازار عربهـا و

مسـجد انبیـا قـرار گرفتـه اسـت .اگـر در ایـن منطقـه

بودیـد و هـــوس ماهـی تــــازه کردیـد ،میتوانیـد از
بازار ماهیفروشان کیش دیدن کنید و ماهی بخرید.

حتی کافههایی هم وجود دارند که ماهی را که خودتان
خریدهایـد ،بـرای شـما سـرخ یـا کبـاب میکننـد.
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حواستان باشد!
بـه خاطـر سـنگهایی کـه در سـاحل میرمهنـا

وجود دارد ،شـنا کردن در ایـن محدوده ممنوع

است.

بهتر است بدانید که...
امـکان ماهیگیری در اسـکله تفریحی میرمهنا

وجود دارد.

فوت و فن
اگـر تجهیـزات آشـپزی داشـته باشـید ،خریـد

ماهـی و طبـخ آن توسـط خودتـان برایتـان بـه
صرفهتـر از رسـتوران خواهـد بـود.
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آدرس
شمال جزیره کیش ،بلوار پیامبر

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،1پیاده شدن نزدیک

بازار عربها

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7پارک ساحلی درختان نارگیل

شـاید شـما هـم عکسهـای زیـادی از درختـان نارگیـل

در کنـار سـواحل کشـورهای مختلـف گرمسـیری دیـده
باشـید .امـا خبر خوب این کـه برای دیدن ایـن درختان

نیازی نیسـت به کشـور دیگری سـفر کنید .کافیست به
پـارک سـاحلی درختـان نارگیل جزیره کیـش بروید و از

طبیعـت زیبـا و ترکیـب درخـت نارگیـل و دریـای جنوب
لـذت ببرید.

ایـن پـارک کوچک و معمـوال خلوتتر از دیگـر پارکهای
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جزیـره کیـش اسـت .در کنار چنـد ردیف درخـت زیبای
نارگیل ،چندیـن آالچیق برای اسـتراحت و نظاره کردن

منظـره رو بـه آب وجـود دارد .بـه علاوه میتوانیـد در

سـاحل قـدم بزنیـد و از ایـن محیـط دلچسـب عکاسـی
کنید .به دلیل نزدیک بودن به اسکله بزرگ تفریحی

میتوانیـد از تمامـی تفریحـات و سـرگرمیهایی کـه

در فاصلـه کمـی قـرار گرفتهانـد ،اسـتفاده کنیـد .البتـه
رستوران میرمهنا هـم تقریبـا در همیـن منطقـه قـرار

دارد و گزینـه مناسـبی بـرای یک وعده غذای خوشـمزه

و رفع خسـتگی اسـت.

پیشـنهاد میکنیـم بازدیـد از ایـن سـاحل را بـرای

بعدازظهـر بگذاریـد تـا شـاهد صحنـه بینظیـر غـروب
طالیـی خورشـید باشـید.

بهتر است بدانید که...
بـرای اطالعات بیشـتر راجع به این سـاحل زیبا

اینجـا کلیک کنید.
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آدرس
سـاحل شرقی جزیره کیش ،به موازات خیابان

فردوسی

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  16دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -8پارک درخت سبز

درخـت سـبز کیش یکـی از جاذبههـای دیدنی اسـت که

احتـرام زیادی بین مردم بومی و سـاکنان جزیره کیش

دارد و بـه همین دلیل هم یکی از پارکهای این منطقه

را بـه افتخـارش نامگـذاری کردهاند .این درخـت از نوع
درخـت «لـور» یـا «مکـر زن» اسـت و ظاهـر متفاوتـی بـا

دیگر درختـان جزیره دارد.

شـاید از شـنیدن نحـوه رشـد ایـن درخت تعجـب کنید.
چـرا کـه برخـی ریشـههای آن بـه جـای آن کـه در زمیـن
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باشـند ،در هوا قرار گرفتهاند و گاهی آنقدر تعدادشـان
زیاد میشـود که سـطح تنـه را هم میپوشـانند .درخت

سـبز کیـش حـدود  500تـا  600سـال عمـر دارد و یکـی

از دالیـل محبوبیتـش هـم همیـن اسـت .بـرای حفاظت
بیشـتر از ایـن درخـت پیـر ،حصـاری دور آن کشـیده

شـده اسـت .اگـر کمـی دقـت کنیـد ،تعـدادی نـوار و تکه

پارچههـای کوچـک خواهیـد دیـد کـه بـه قسـمتهای
مختلـف درخـت گره خـورده و حکایـت از اعتقـاد مردم

بـه حاجـت گرفتـن از ایـن زیبای همیشـه سـبز دارد.

شـما میتوانید در عین بازدید از درخت سـبز ،از فضای
سـبز و محیـط دلنشـین پـارک درخـت سـبز هـم لـذت

ببریـد و هوایـی تـازه کنید.

حواستان باشد!
نزدیـک شـدن بـه ایـن درخـت و آسـیب زدن به

آن ممنوع اسـت .پس سـعی کنید تنهـا با گرفتن
چنـد عکـس زیبـا ،خاطـره بازدیـد از آن را بـرای

همیشـه در یـاد خـود زنـده نگـه دارید.
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بهتر است بدانید که...
درخـت لـور بـه اشـتباه بـا انجیـر معابـد یکـی

دانسـته میشـود .در صورتی که اصطلاح انجیر

بنگالـی و یـا هنـدی بـرای ایـن درخـت صحیحتـر
اسـت .در انتهـای برگهـای درخت انجیـر معابد

یـک زایـده وجـود دارد کـه آن را از درخـت لـور

متمایـز میکنـد.

درخت لور در مناطق جنوبی ایران با نام «لبر»

و یـا «لـول» هـم شـناخته میشـود و بـه دلیـل
قدمـت بـاالی حضـور در مناطـق جنوبـی ایـران،

بومـی یـا غیربومـی بودن آن مشـخص نیسـت.

ی شـکل است و میوه
برگهای این درخت بیض 

نارنجی رنگی به اندازه فندق دارد.

فوت و فن
پـــــارک درخـــــت سبـــــز فاصلـــــه کمــی از

شهر تاریخی حریره و آبانبار کیش دارد؛

بنابرایــن میتوانیــد بــا یــک نوبــت ســفر بــه ایــن
منطقــه ،از هــر ســه جاذبــه دیــدن کنیــد.
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار المپیـک ،خیابـان درخـت
سبز

ساعت کاری
 24ساعته

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در

بلوار میرمهنا ،نزدیک میدان المپیک
حدود  20دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -9پارک ساحلی کشتی یونانی

حضـور کشتی یونانی در سـاحل کیـش باعـث جـذب
گردشـگران و بومیـان منطقـه و نظاره کـردن طبیعت و
یادگار تاریخی آن شـده اسـت .به همین دلیل ،احداث

یـک پارک سـاحلی در اطـراف آن ایـن محوطـه را زیباتر

کرده است .این پارک بیش از  60هزار مترمربع وسعت
دارد که برخی از قسـمتهای آن هنوز در دست احداث
اسـت .قـرار اسـت کـه در آینـده ،فعالیتهـای ورزشـی

ه بـه آن
جدیـد ،فروشـگا ه و همچنیـن رسـتوران و کافـ 
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اضافه شـود.
شـما میتوانیـد در مقابـل کشـتی یونانـی قـدم بزنیـد
و یـا بـا کرایـه کـردن دوچرخـه ،لـذت بیشـتری از فضـا
ببرید .امکان شترسـواری ،اسبسـواری و موتورسـواری

هـم در ایـن پـارک وجـود دارد .اما چـه بهتر آن کـه برای

خوشگذرانـی و لـذت بـردن خـود ،حیوانـات را کمتـر
اذیـت کنیم و به دوچرخه و موتـور اکتفا کنیم .به عالوه،
سایت غواصی کشتی یونانی هـم در ایـن منطقـه قـرار

گرفتـه که ممکن اسـت برای عالقهمندان بـه زندگی زیر
دریـا ،جـذاب باشـد .البتـه بایـد سـعی کنید کـه اصال به

خـود کشـتی نزدیک نشـوید که بسـیار خطرناک اسـت.
یک هواپیما هم درست در نزدیکی پارک ساحلی کشتی

یونانـی قـرار گرفتـه کـه بـه خاطر نقـص فنی دیگـر قادر
به پرواز نیسـت .به همین خاطر تصمیم گرفتهاند آن را

بـه صورت زمینی به این نقطـه از جزیره بیاورند تا برای
ه گالـری راسـپینا کـه در
عمـوم قابـل دیـدن باشـد .کافـ 
گذشـته در داخل این هواپیما فعالیت داشـت ،در حال

حاضـر بسـته اسـت .یـک سـاعت به شـکل سـکان بزرگ

چوبی ،یک قلعـه کوچک برای بازی کودکان و همینطور

مجسـمههای کوچـک و بـزرگ از دیگـر جاذبههـای ایـن
پارک هستند.
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آدرس
جزیره کیش ،جاده جهان

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه بلیط
رایگان

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی
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 -10پارک مینا (خانواده)

پارک مینا یا پارک خانواده هم یکی دیگر از پارکهای

بزرگ جزیره کیش در منطقه میرمهنا است .این فضای

زیبا دارای محوطه کودک ،آبنما ،رستوران ،کافیشاپ و

مسیرمدوریبرایدوچرخهسواریاست.شمامیتوانید
در آالچیقها استراحت کنید و از آرامش جزیره کیش و
محیط دیدنی پارک لذت ببرید یا این که در تفریحات

ورزشی حضور پیدا کنید .اگر از باال به این پارک نگاه کنید،
شبیه چرخهای دوچرخه است؛ دو دایره هماندازه و

بزرگ که به هم وصل شدهاند.
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آدرس
جزیره کیش ،خیابان میرمهنا ،خیابان مینا

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه
رایگان

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در

بلـوار میرمهنـا ،سـر خیابـان لـور
حدود  9دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -11پارک شهر

پـارک شـهر بـا  108هـزار مترمربـع وسـعت ،در قلـب
جزیـره کیـش قـرار گرفتـه و بـه دلیـل نزدیک بـودن به

بلـوار خلیـج فـارس و بلـوار مرواریـد ،موقعیـت مکانـی
خوبـی دارد .یکی از نکات مثبـت این مجموعه ،امکانات

به نسـبت کامل آن مانند دریاچه مصنوعی ،زمینهای

والیبـال ،فوتبـال و  ،...پارکینـگ ،نمازخانـه ،کافیشـاپ
و زمیـن بـازی کـودکان اسـت .قسـمت بازی کـودکان به
صـورت سرپوشـیده طراحـی شـده و در طول تابسـتان
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هم قابل اسـتفاده اسـت .گاهی اوقات پرندگان زیبایی
در قسـمت دریاچه مشـغول آببازی و پرواز هستند که
میتوانـد به خصـوص برای کـودکان شـما جالب توجه

باشد.

شــما میتوانیــد در کنــار قــدم زدن در ایــن پــارک،

قایقســــــواری در دریاچــه مصنــــــوعی و بازدیــد از
معمــــــاری جالــب آن ،از تفــــریحات هیجانانگیــز
کارتینگ کیش و شهربازی هایلند هــم لذت ببرید.
مرکز خرید کیش  ،بازار پانیذ  ،مرکز خرید پردیس 1

و مرکز خرید پردیس  2حــدودا  20دقیقــه (پیــاده) از
ایــن فضــای دلنشــین فاصلــه دارنــد.
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار خلیـج فـارس ،نزدیـک
میـدان امیرکبیـر

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه
رایگان

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان امیرکبیـر

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -12پارک هنگام

پارک هنـگام یکی از بزرگتریـن پارکهای جزیره کیش
در سـاحل شـرقی اسـت .فضـای سـبز ایـن پارک بسـیار

زیبـا و متنـوع اسـت .شـما میتوانیـد در کنـار قـدم زدن
در ایـن محیـط و لـذت بردن از دریا و نسـیم دلنـواز آن،
از تفریحـات دیگـری هـم اسـتفاده کنیـد .بـرای مثـال،

امـکان کرایـه دوچرخـه ،اسـکوتر و موتـور برقـی وجـود
دارد .همچنیـن ،آالچیقهـا ،رسـتورانها ،کافههـا و

مراکـز خریـد نزدیک بـه پارک هنـگام ،مجموعـه کاملی
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را بـه وجود آوردهاند که آماده پذیرایی از گردشـگران و
بومیـان منطقه هسـتند.

مرکز خرید پردیس  ، 1مرکز خرید پردیس  ، 2میـکا

مـال ،بازار پانیذ و بازارچـه حافـظ ،کافیشـاپ آبشـار،
رستوران عمو اکبر و  ...در فاصلـه کمـی از ایـن پـارک

قرار گرفتهاند .بنابراین به راحتی سـرگرم خواهید شد.

کافـی اسـت کمـی تفریـح و ورزش کنید ،فروشـگاههای

مختلـف را ببینیـد و بعـد بـرای اسـتراحت بـه یـک کافـه
برویـد یا دوبـاره در فضای پارک به اسـتراحت و تجدید
قـوا بپردازید.

بهتر است بدانید که...
نورپردازیهای جالبی در این مجموعه صورت

میگیـرد کـه بـه فضـای شـبانه آن ،حـال و هـوای
خاصی میبخشـد.

ایـن پـارک بـه نحـوی طراحـی شـده کـه بـرای

معلولیـن و افـراد کمتـوان مناسـب و قابـل
اسـتفاده باشـد.
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آدرس
سـاحل شرقی جزیره کیش ،خیابان فردوسی،

روبهروی بازار پردیس

ساعت کاری
 24ساعته

هزینه
رایگان

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیـس
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «گشــت و گــذار» رســیدیم .برای
بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش در نسخـههــــای

بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و راهنماییهای شــما
نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و در

بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد نظرتــان در مــورد

ایــن فصــل چــه بــود .جـــای کــدام مطالــب خالی

بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن محتــوای
کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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پیشنهاد شما
فصل گشت و گذار

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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خرید و بازارگردی
جزیـره کیـش جـای خوبـی بـرای بازارگـردی و خریـد از

غرفههـای هیجانانگیز و متنوع اسـت .به خاطر تعداد
زیـاد پاسـاژهایی کـه در ایـن جزیـره وجـود دارد ،تنوع

زیـادی از محصـوالت در مقابـل شماسـت تـا بـا خیـال
راحـت ،هـر چـه را کـه میخواهیـد انتخـاب کنیـد .البتـه
بایـد حوصلـه زیـادی بـه خـرج دهیـد و مراکـز خریـد

مختلفـی را ببینیـد تـا چیزی که بـاب میلتان اسـت ،پیدا
کنیـد .بـه طـور کلـی سـه نکتـه در انتخـاب مرکـز خریـد
وجـود دارد کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـد:
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زمان
یکـی از نکاتـی کـه در بازارگـردی در سـفر اهمیـت دارد،

بحـث زمان اسـت .شـما باید بتوانیـد از بیـن گزینههای

موجـود ،بهتریـن و نزدیکتریـن مراکـز خریـد را پیـدا
کنیـد تـا زمانـی کـه در اختیـار داریـد ،بـه هـدر نـرود .به
همین خاطر در این قسـمت ،آدرس و لینک مسیریابی
همه مراکز خرید آورده شـده تا شـما بتوانید نسـبت به

مکانـی کـه در آن هسـتید و زمانـی کـه در اختیـار دارید،

تصمیمگیـری کنید.
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طراحی و فضا
فضـا هم در فرآیند خرید خیلی مهم اسـت .باید ببینید
که فضاهای سـنتی و پرتکاپوی خرید شـما را خوشحال
میکنـد یـا جایـی کـه ظاهـر مدرنـی دارد و در طراحی و

معمـاری آن دقت زیادی به کار رفته اسـت .در حقیقت،
بازارگردی تنها به خرید کردن محدود نمیشـود ،بلکه
تجربهایسـت کـه باید به قـدر کافـی از آن لذت برد.

بودجه
نکتـه آخـر در رابطـه بـا بودجـه شماسـت .بایـد بدانیـد

کـه کـدام مراکـز خریـد بـا بودجـهای که بـرای خریـد در

سـفر لحـاظ کردهایـد ،متناسـب هسـتند .جایـی کـه بـا

خیـال راحـت در بـازار گشـتوگذار کنید و نگـران دیدن
قیمتهـای فضایـی نباشـید.

بـا در نظـر گرفتـن ایـن نـکات میتوانیـد برنامهریـزی

بهتـری بـرای سـفر و زمان محدود خود داشـته باشـید.
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حواستان باشد!
اگـر زمـان کافـی در اختیـار داریـد ،بـرای خریـد

عجله نکنید .اول از چند فروشگاه که محصوالت
یکسـانی دارند ،قیمت بگیرید و بعد خرید کنید.

گاهی قیمتها در دو فروشـگاه بغل دسـت هم،
تفاوت دارد.

در خریـد لـوازم برقـی خیلی دقت کنیـد .اگر به

منزل برسـید و متوجه شوید که جنس خریداری
شـده معیـوب اسـت ،باید حداقـل به انـدازه یک

بلیـط رفتوبرگشـت بـه کیـش بـرای تعویض آن
هزینه کنید.

اگـر وسـیله خاصـی خریدیـد ،حتمـا شـماره

تمـاس و آدرس فروشـگاه موردنظـر را دریافـت

کنیـد تـا در صـورت بـروز مشـکل بتوانیـد بـا آنهـا
تمـاس بگیریـد.

ممکـن اسـت الزم باشـد سـاعتها پیـادهروی

کنیـد ،پـس حتمـا کفشـی مناسـب و راحـت بـه پا

داشـته باشـید.
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شـما نمیتوانیـد برخـی از اجنـاس را از جزیـره

کیـش خـارج کنیـد و بـرای ایـن کار بایـد کارت
کیشـوندی داشـته باشـید .بنابرایـن ،در خریـد
خـود بـه خصوص خریـد اقالم بـزرگ حتما دقت

کنید .

در مورد خرید پوشاک نباید به دنبال نمایندگی

یـک مـارک یـا برنـد خـاص باشـید ،چـون چنیـن

چیـزی در حـال حاضـر در جزیـره کیـش وجـود

نـدارد .ممکـن اسـت فروشـگاههای مختلفـی را

ببینیـد کـه بـا تابلوهـای بـزرگ و رنگارنـگ ،شـما
را دعـوت بـه خریـد از برندهای شناختهشـدهای

چـون آدیـداس ،نایـک ،پومـا و  ...میکننـد .امـا
واقعیـت این اسـت کـه هیچ کـدام از ایـن برندها

در ایـران نمایندگـی واقعـی ندارنـد .البتـه اگـر
خـوب بگردید ،شـاید موفق شـوید جنـس درجه

دو یـا هایکپـی باکیفیتـی از جنـس اوریجیتـال
موردنظرتـان پیـدا کنیـد.

بهتر است بدانید که...
بـرای خریـد تـور کیـش از علیبابا اینجـا کلیک

کنید .
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فهرست فصل خرید و بازارگردی
مراکزخرید
بازارهای سنتی و محلی
هایپرمارکتها
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مراکز خرید
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مراکز خرید
جزیـره کیـش پـر اسـت از مراکـز خریـد کوچـک و بـزرگ

و بـرای هـر سـلیقه و بودجـهای ،یـک بـازار یـا فروشـگاه
مناسـب وجـود دارد .در ایـن بخش از کتـاب چند مورد

از مراکـز خریـد شناختهشـده ایـن منطقـه را بـه شـما

معرفـی میکنیـم:
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فوت و فن
گشـتوگذار کامـل در برخـی از مراکـز خریـد

ممکن اسـت دو الی سـه سـاعت و یا حتی بیشـتر

زمـان ببرد و شـما را خسـته کند .بنابرایـن اگر به
دنبـال وسـیله خاصی هسـتید ،از قبل لیسـتی از
اقلام موردنیاز خـود را تهیـه کنید.

اگـر تعـداد نفـرات شـما باالسـت ،ایـن کـه

بخواهیـد همـه با هـم تمام پاسـاژ را بگردیـد ،کار
پیچیـدهای خواهد بود .دائما باید منتظر شـوید
کـه همسـفرانتان از فروشـگاه موردعالقـه خـود
دیـدن کننـد .در صورتی که شـاید شـما به دنبال

چیـز دیگـری هسـتید و وقـت هـم تنـگ اسـت.

پـس بهتر اسـت یا به چنـد گروه کوچکتر تقسـیم
شـوید و یـا تکتـک به گشـتوگذار برویـد و راس

سـاعت مشـخصی به یک نقطه خـاص برگردید.
خوبـی ایـن روش این اسـت که اگر موبایل کسـی
در دسـترس نباشـد ،گـم نمیشـود.
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اگـر قصـد چـک و چانـه زدن داریـد ،بهتر اسـت

صبـح اول وقـت سـراغ فروشـندگان برویـد کـه
هنـوز دشـت نکردهانـد و شـاید بیشـتر در مـورد

قیمـت نهایـی بـا شـما راه بیاینـد.

معموال در مواقعی که تعداد مسـافران ورودی

به جزیره کیش کم اسـت ،فروشـگاهها شروع به
حـراج محصـوالت خـود میکننـد ،یا بـرای جذب

مشـتری از جشـنوارهها و طرحهـای تخفیفـی

مختلفی اسـتفاده میکنند .ایـن بهترین فرصت

بـرای خریـد از این منطقه اسـت.
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فهرست مراکز خرید
مرکز تجاری کیش
کوروش برند سنتر
مرکز خرید پردیس 1
مرکز خرید پردیس 2
دیپلمات مال
بازار سارینا 1
مرکز خرید دامون
بازار بزرگ مروارید
بازار مرجان
بازار ونوس

379

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

380

رویا مال
الریسا مال
بازار مریم 1
بازار زیتون
بازار پانیذ
فروشگاههای آرتاکیش

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

381

 -1مرکز تجاری کیش

مرکـز تجاری کیـش یکی از بهترین مراکـز تجاری جزیره
کیـش بـه شـمار مـیرود کـه در سـال  1379در چهـار
طبقه سـاخته شده است .این پاسـاژ حدود  480واحد

تجـاری دارند کـه در زمینههـای مختلفی چون سـاعت،
کیف و کفش ،پوشـاک ،لوازم آرایشـی و بهداشتی ،لوازم
خانه و آشـپزخانه ،وسـایل صوتی و تصویری ،موبایل و

تجهیـزات رایانـهای ،مواد غذایی و مکملهـای دارویی،

آژانـس مسـافرتی و آژانـس امالک فعالیـت میکنند.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

382

اگر در طول خرید خسـته شـدید ،میتوانید سـاعتی در
کافیشـاپهای ایـن مجموعـه اسـتراحت و تجدیـد قوا

کنید.

بهتر است بدانید که...
برای بازدید از سـایت مرکـز تجاری کیش اینجا

کلیک کنید.

امکانات:
سـرویس بهداشـتی

نمازخانه

کافیشـاپ

پله برقی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

383

آدرس
جزیره کیش ،خیابان فردوسی

ساعت کاری
 10تا  17 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44452614

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

384

 -2کوروش برند سنتر

مرکـز خریـد کـوروش یکـی از مراکـز تـازه تاسـیس و
متفـاوت در جزیره کیش اسـت که میتوانیـد برندهای

شناختهشده را در آن ببینید .البته همانطور که گفتیم،

ایـن برندهـا ممکـن اسـت واقعـی نباشـند و یـا کیفیـت
برنـد اصلـی را نداشـته باشـند .امـا احتمـاال میتوانیـد

اجنـاس خـوب و بادوامـی را در آن پیـدا کنیـد.

قیمتهای موجود در این مرکز خرید از پاساژهای دیگر

بیشـتر اسـت کـه فقـط به خاطـر همیـن برندهاسـت .از

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

385

انـواع مختلـف برندهای حاضر در مرکـز خرید کوروش
میتوان به نایک ،زارا ،زیالن ،اسـپریت ،اسکچرز ،ریبوک

و  ...اشـاره کـرد .بـه علاوه ،فروشـگاه زیلان در طبقـه

دوم ایـن مجموعـه قـرار گرفته و به همیـن دلیل برخی
از افـراد ،ایـن مرکـز خریـد را بـه نـام مرکـز خریـد زیلان

میشناسـند .فروشـگاه زیالن قیمتهای مناسبی دارد
و بـد نیسـت از آن دیدن کنید.

هـر موقـع کـه احسـاس خسـتگی کردیـد میتوانیـد در

رستــورانهـــای تایم لپس  ،الواتزا  ،چاپس گریل ،
کافه ویونا و  ...استراحت کنید و خوراکیهای متنوعی

بـرای خـود سـفارش دهید.

امکانات:
سـرویس بهداشـتی نمازخـانه خودپـرداز
میــز اطالعات مــاشین فروشـــگاهی کودک
کافیشاپ

پارکینگ

پله برقی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

386

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان مرجـان ،ابتـدای بلـوار
پـارس

ساعت کاری
 10تا  17 | 13:30تا 23

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

387

 -3مرکز خرید پردیس 1

مرکز خرید پردیس  ،1از قدیمیترین پاساژهای جزیره

کیش است که از سال  1371شروع به کار کرده است.
این ساختمان در دو طبقه ساخته شده و  228غرفه

مختلفبرایبازدیدوخریددارد.پوشاک،کیفوکفش،

لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم خانه و آشپزخانه ،عطر و

ادکلن و  ...را میتوانید در این مجموعه پیدا کنید .تنوع
محصوالت در مرکز خرید پردیس  1خیلی خوب است و

دست خالی از آن بیرون نمیروید.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

388

امکانات:
سـرویس بهداشـتی نمازخانـه خودپـرداز
اطالعات

کافیشاپ

پارکینگ

پله برقی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

389

آدرس
جزیره کیش ،میدان پردیس

ساعت کاری
 10تا  17 | 14تا 22:30

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در
ایستگاه بازار پردیس

مسیریابی

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
ﺑـﺎ آﺳـﺎنﺗﺮﻳﻦ راه ﺧﺮﻳـﺪ و رزرو ﺑﻠﯿـﻂ ،ﻫﺘـﻞ و ﺗـﻮر آﺷـﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮﻳﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﺳـﻔﺮ را ﻧﺼـﺐ ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻳـﻦ ﺷـﻌﺒﻪ
ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

391

 -4مرکز خرید پردیس 2

مرکـز خرید پردیـس  2یکی از جذابتریـن مراکز خرید
جزیـره کیـش از دید مشـتریان و مسـافران اسـت .این

بـازار بـزرگ در چهـار طبقه سـاخته شـده و حـدود 230
فروشـگاه مختلف دارد .شـما میتوانید پوشـاک ،کیف

و کفـش ،لـوازم آرایشـی و بهداشـتی ،عطـر و ادکلـن،
لـوازم ورزشـی و  ...موردنیـاز خـود را از ایـن مرکـز خرید

تهیـه کنیـد .کافه یونیک و کافـیشـاپ گانـدو در ایـن
مجموعه آماده پذیرایی از مشتریان هستند .همچنین

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

392

یـک کیترینـگ غـذا هـم داخـل مرکـز خریـد پردیـس 2
وجـود دارد.

امکانات:
سرویس بهداشتی

نمازخانه

خودپرداز

میـز اطالعـات کافیشـاپ پارکینـگ پلـه

برقی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

393

آدرس
جزیره کیش ،میدان پردیس

ساعت کاری
 10تا  17:30 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44456220

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در
ایستگاه بازار پردیس

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

394

 -5دیپلمات مال

یکـی از گزینههـای مناسـب بـرای خریـد و بازارگـردی،
دیپلمـات مـال اسـت .البتـه ایـن پاسـاژ را نبایـد بـا
بازار دیپلمات در قسمت دیگر جزیره اشتباه بگیرید.

ایـن مرکـز خرید بـزرگ بـا بیش از هفـت هـزار مترمربع

وسـعت ،پنـج طبقـه و  270غرفـه ،در حـال حاضـر تنهـا
مرکـز خریـد لوکـس در غـرب جزیـره کیـش اسـت .این

مجموعـه قـرار اسـت شـامل فعالیتهـای متنـوع و
جذابـی چون شـاهنامهخوانی ،نمایشهای عروسـکی،

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

395

تئاتـر ،شـهربازی و مهیا کردن تجربه مشـاغل مختلف
بـرای کودکان باشـد که در طـول زمان تکمیـل خواهند

شد .

از نـکات مثبـت آن هـم میتـوان بـه قیمـت مناسـب
اجنـاس اشـاره کـرد که شـاید بـه دلیـل قـرار گرفتن در

منطقـه بومینشـین کیـش باشـد .شـما میتوانیـد در
کنـار بازدیـد از غرفههای تجاری و خریـد ،کودکان خود

را در شـهربازی سـرگرم کنید .به عالوه ،فرصت خواهید
داشـت از بـازار عربهـا و منطقـه صفین بازدیـد کنید و
بـا فرهنـگ بومـی جزیره کیش بیشـتر آشـنا شـوید.

امکانات:
شـهربـــازی کــودک

ســـرویس بهداشـــتی

نمازخانه پله برقی رستوران کافیشاپ

میز اطالعات خودپرداز

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

396

آدرس
جزیــره کیــش ،میــدان ســعدی ،بلــوار الرک،
روبــروی بــازار عربهــا

ساعت کاری
از  9تا  | 14از  17تا 23:30

شماره تماس
076 - 44433300

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن

در نزدیکـی بـازار عربهـا
حدود  1دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

397

 -6بازار سارینا 1

بازار سارینا  ،1یک مرکز تجاری و اداری در  10طبقه است
و از زیباتریـن مراکز خرید کیش به شـمار میرود .البته

دو طبقـه ایـن مجموعـه تجـاری ،یـک طبقـه پارکینـگ و
هفت طبقه آن اداری اسـت.

یکــی از مزایــــــــای ایــن بــــــازار نزدیــک بـــــــودن بــه
مـرکز تجـاری کیش  ،پردیـس  1و  ، 2هتل داریـوش

هتــل ارم و همینطــور کافهها و رســتورانهای مختلف

اســت .در داخــل خــود مجموعــه هــم یــک کافــه کوچــک

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

398

بــا خدمــات محــدود قــرار دارد کــه در صــورت نیــاز

میتوانیــد از آن اســتفاده کنیــد .بــه عــاوه ،یــک زمیــن
بــازی کامپیوتــری هــم بــرای کــودکان فراهــم شــده کــه

میتوانیــد کوچولــوی خــود را بــه آنجــا بســپارید و بــا
خیــال راحــت بــه خریــد بپردازیــد.

امکانات:
سـرویس بهداشـتی نمـازخانه خودپـرداز
میـــز اطالعــات

زمین بازی کودک

کـافیشــاپ

پارکـینــگ

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

399

آدرس
جزیره کیش ،بلوار خیام ،روبهروی هتل ارم

ساعت کاری
 10تا  17:30 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44468151

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
میـدان داریـوش

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

400

 -7مرکز خرید دامون

مرکـز خریـد دامـون یکـی از مراکـز خرید مجهـز و مدرن

جزیـره کیـش اسـت کـه در دو طبقـه و بـا حـدود 100
فروشـگاه از سـال  1391مشـغول بـه کار شـده اسـت.

قیمـت اجنـاس در ایـن مرکـز خریـد ممکـن اسـت کمی
باالتـر از دیگـر فروشـگاهها یـا پاسـاژها باشـد.

بسـیاری از افـرادی کـه بـه ایـن مرکـز خریـد رفتهانـد ،از

محیط زیبا و محصوالت خوب آن تعریف کردهاند .شما
میتوانیـد از فروشـگاههای شـکالت ،طلا و زیـورآالت،

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

401

پوشـاک ،کیف و کفش ،محصوالت آرایشـی و بهداشتی،

لوازم الکترونیک ،تجهیزات کامپیوتری و  ...بازدید کرده
و در صـورت تمایل خریـد کنید .فودکورت دامون هم

جهت پذیرایی از مشـتریان در طبقه فوقانی این پاسـاژ
قرار دارد.

ایـن مرکز خرید تنهـا  650متر از سـاحل فاصله دارد و
بـا حـدود  10دقیقـه پیـادهروی میتوانید ایـن فاصله را
طی کنید.

امکانات:
سـرویس بهداشـتی نمازخانـه خودپـرداز
میـز اطالعـات

کافیشاپ

ماشـین فروشـگاهی کـودک

پارکینگ

پله برقی

رستوران

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

402

آدرس
جزیره کیش ،بلوار اخوان

ساعت کاری
 9تا  17 | 13:30تا 23

شماره تماس
 8الی 076 - 44459776

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
بلـوار میرمهنـا

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

403

 -8بازار بزرگ مروارید

یکـی از نـکات جالـب در مـورد بـازار بـزرگ مرواریـد،

معماری سـنتی و باسـتانی آن است که در یک طبقه و به
سـبک معماری هخامنشیان طراحی شـده است .بیش

از  200فروشـگاه در ایـن مرکـز خریـد قـرار گرفتهاند که

اجنـاس متنوعـی ماننـد پوشـاک ،کیـف و کفـش ،لـوازم

آرایشـی و بهداشـتی ،عطـر و ادکلن ،لـوازم ورزشـی و ...
عرضـه میکننـد.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

404

امکانات:
سـرویس بهداشـتی نمازخـانه خـودپـرداز
میــز اطـلاعات

پله برقی

کـافیشــاپ

پـارکینــگ

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

405

آدرس
جزیره کیش ،بلوار مروارید

ساعت کاری
 9تا  17 | 13:30تا 23

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1و  ،2پیاده شـدن در
ایسـتگاه بازار مروارید

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

406

 -9بازار مرجان

بـازار مرجـان هـم یکـی دیگـر از مراکـز خریـد بـه نسـبت

قدیمـی جزیره کیش اسـت که از سـال  1370شـروع به

فعالیـت کـرده اسـت .ایـن مجموعـه شـامل  200غرفه

تجاری 120 ،سـوئیت 80 ،دفتر اداری ،دو رسـتوران و دو
کافه اسـت.

فروشگاههای بازار مرجان مانند بازارهای دیگر جزیره

کیـش در زمینه پوشـاک ،کیـف و کفش ،لوازم آرایشـی و

بهداشـتی ،مواد غذایـی ،عطر و ادکلن و  ...مشـغول به

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

407

کار هستند .تنوع محصوالت در این مرکز خرید باالست

و قیمتهـا به نسـبت خوب و منصفانه هسـتند .همین
موضـوع بـازار مرجان را بـه یکی از بازارهـای موردعالقه
مسافران و گردشـگران تبدیل کرده است.

بـرای کمـی اسـتراحت هـم میتوانیـد از کافیشـاپ و

رستوران داخل مجموعه استفاده کنید و بعد از تجدید
قـوا ،دوباره بـه پاسـاژگردی یـا گشـتوگذار بپردازید.

بهتر است بدانید که...
خیلـی از مطالـب اینترنتـی در مـورد بازارهـای

مختلف بـهروز نیسـتند .برای مثال ممکن اسـت
در جستجوهای خود ،مطالبی در مورد آکواریوم

بـزرگ بـازار مرجـان بخوانیـد .اما بایـد بدانید که

ایـن آکواریـوم دیگر وجـود ندارد.

امکانات:
سـرویس بهداشـتی نمـازخانه خودپـرداز
میــز اطالعــات

پله برقی

کافـیشــاپ

رستوران

پـارکینــگ

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

408

آدرس
جزیره کیش ،میدان مرجان ،خیابان جهان

ساعت کاری
 10تا  17:30 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44466160

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1و  ،2پیاده شـدن در
ایسـتگاه بازار مرجان

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

409

 -10بازار ونوس

بـازار ونـوس یکی دیگـر از بازارهـای قدیمی ایـن جزیره
مرجانـی اسـت کـه مشـتریان زیـادی را بـه خـود جـذب
میکنـد .ایـن مرکـز خرید در سـال  1375احداث شـده

و بـا بیـش از  300فروشـگاه در حـال فعالیت اسـت .اگر

بـه دنبـال لبـاس مجلسـی زنانـه هسـتید ،بـد نیسـت

سـری بـه بـازار ونوس بزنیـد .غرفههـای مختلفـی برای
خرید پوشـاک ،کیف و کفش ،لوازم آرایشی و بهداشتی،

لـوازم خانـه و آشـپزخانه ،اسـباببازی و  ...وجـود دارد
کـه میتوانیـد از هـر یـک بازدیـد کنید.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

410

آدرس
جزیره کیش ،خیابان سنایی

ساعت کاری
 10تا  17:30 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44422497 | 076 - 44421521

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1و  ،2پیاده شـدن در

ایسـتگاه بازار ونوس

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

411

 -11رویا مال

اگـر بخواهیـد در یـک مرکـز خریـد مـدرن و زیبـا قـدم
بزنیـد ،رویـا مـال گزینـه خیلـی خوبـی خواهد بـود .این

مرکز خرید تازه تاسـیس فروشگاههای زیاد و متنوعی
دارد که محصوالتی از برندهای شناختهشـده دنیا را به

فروش میرسـانند .به همین دلیـل هم قیمتهایی که
در ایـن مرکـز خریـد میبینیـد ،کمـی باالسـت .بـا وجود

ایـن کـه به دلیـل شـرایط فعلی ممکـن اسـت برندهای
مختلـف آن چیـزی نباشـند کـه انتظـارش را داریـد،

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

412

امـا بـاز هـم کیفیـت اجناسـی کـه در رویـا مـال میبینیـد

بهتـر از بیشـتر فروشـگاههایی اسـت کـه مدعـی فروش

محصوالت برند هسـتند .پوشـاک زنانه و مردانه ،لوازم

آرایشـی و بهداشـتی ،عینک ،عطـر و ادکلن ،لـوازم خانه
و آشـپزخانه و  ...از جملـه کاالهـای ایـن بـازار زیبای پنج
طبقه اسـت.

شـما میتوانیـد از کافیشـاپ و رسـتوران ایـن مجموعه
اسـتفاده کنید و برای گشـتوگذار در باقی سـاعات روز

انـرژی بگیرید.

امکانات:
سرویــس بهداشــتی

سرویـس

کافیشاپ

آسانســـور
رستوران

تاکســی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

413

آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان رودکـی ،جنـب هتـل
پارمیـس

ساعت کاری
 10تا  17:30 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44467330

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

414

 -12الریسا مال

الریسـا مال هم یکی دیگر از مراکز خرید شـیک و مدرنی

اسـت که بازدید از آن قطعـا برایتان لذتبخش خواهد

بـود .اگـر به دنبال یـک مجموعه کامـل تفریحی تجاری
هسـتید ،فرصـت را از دسـت ندهیـد و از الریسـا مـال

دیـدن کنید.

ایـن مجموعـه که در هشـت طبقه طراحی شـده اسـت،
سـه طبقه پارکینگ و پنـج طبقه تجـاری دارد .این مرکز
خریـد بـرای کسـانی که بـا فرزنـدان خود سـفر میکنند

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

415

هـم گزینـه خوبـی اسـت .کـودکان شـما میتواننـد در
شـهربازی کوچک الریسـا مال سرگرم شـوند و خاطرات

شـیرینی از سـفر بـه کیـش داشـته باشـند .همچنیـن
رسـتوران و کافیشـاپ ایـن مجموعـه آمـاده پذیرایی از

شـما دوسـتان هستند.

امکانات:
ســرویس بهــداشتی نمــازخانه پارکینـگ
سالن مجهز کنفرانس

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

416

آدرس
جزیره کیش ،میدان امیرکبیر ،خیابان دانش

ساعت کاری
 10تا 22

شماره تماس
076 - 44445314

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان امیرکبیـر

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

417

 -13بازار مریم 1

معمـاری خـاص بـازار مریـم  1حتمـا نظرتـان را جلـب

خواهـد کـرد .ایـن بـازار کـه از بازارهـای قدیمـی جزیره
کیـش اسـت بـا  52فروشـگاه از سـال  1369شـروع بـه

فعالیت کرده اسـت .بیشـتر فروشـگاههای بازار مریم 1

به پوشـاک زنانـه و مردانه اختصـاص یافتهاند و تعداد

فروشـگاههایی کـه در زمینههـای دیگـری کار کننـد،
محدود اسـت.

یـک کافیشـاپ در داخـل مجموعـه قـرار گرفتـه کـه

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

418

سـوپرمارکت هـم هسـت و بـرای خریـد مـواد غذایـی
میتوانیـد بـه آن مراجعه کنید .همچنین فضای سـبز و
زیبـای بیرون این مجموعه جای خوبی برای اسـتراحت

و هواخـوری اسـت.

امکانات:
ســرویس بهداشـــتی نمـازخانه پارکـینگ
سوپرمارکت

کافیشاپ

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

419

آدرس
جزیره کیش ،بلوار سنایی

ساعت کاری
 10تا  17 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44422220

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مریـم

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

420

 -14بازار زیتون

بـازار زیتـون یک مرکـز خریـد دو طبقه با فروشـگاهها و

امکانات مختلف است .شما میتوانید از فروشگاههای
مختلف پوشاک ،کیف و کفش ،لوازم خانه و آشپزخانه،

تجهیـزات الکترونیـک ،لـوازم آرایشـی و بهداشـتی و ...
بازدیـد کنیـد .بـه علاوه ،بـرای اجـاره خـودرو ،پیرایـش

آقایـان و صحبـت بـا مشـاورین املاک هـم میتوانیـد
سـری بـه بـازار زیتـون بزنیـد و بعـد هـم در کافیشـاپ
آن ،خوراکیهـای خوشـمزه نوشجـان کنیـد .همچنین

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

421

بـرای انجام امور بانکی در بانک صادرات و موسسـه نور

هـم میتوانیـد به ایـن مرکز خریـد مراجعـه کنید.

امکانات:
ســرویس بهداشـــتی نمـازخانه پارکـینگ
خودپرداز

بانک

پله برقی

کافیشـاپ

شـعبه

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

422

آدرس
جزیره کیش ،بلوار ساحل

ساعت کاری
 10تا  17 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44424163 | 076 - 44424160

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیـاده شـدن
نزدیـک بـازار زیتـون

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

423

 -15بازار پانیذ

بـازار دو طبقـه پانیـذ از بازارهـای قدیمی جزیـره کیش
اسـت کـه از سـال  1377بـا غرفههـای اداری و تجـاری

شـروع بـه کار کـرده اسـت .در ایـن مجموعـه میتوانید
از فروشـگاههای مختلف پوشـاک زنانـه و مردانه ،کیف
و کفـش ،وسـایل صوتـی و تصویـری ،لـوازم آرایشـی و
بهداشـتی ،لـوازم خانـه و آشـپزخانه ،شـکالت و قهـوه

و  ...بازدیـد کنیـد .طبقـه همکـف و اول ایـن بـازار بـه
فروشـگاههای مختلف اختصاص یافتـه و دفاتر اداری

در طبقـه دوم قـرار گرفتهانـد.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

424

شـما بـا خرید از ایـن مجموعه میتوانید در قرعهکشـی

هـم شـرکت کنیـد .قرعهکشـی بـه صـورت اینترنتـی

انجـام میشـود .بـه این صـورت کـه باید کـد روی قبض
خریدتـان را بـه شـمار ه خاصـی پیامـک کنیـد و منتظـر

بمانیـد تـا نتیجـه مسـابقه بـه شـما اعالمشـود.

امکانات:
سرویس بهــداشتی خودپــرداز نمازخانه
پارکــینــگ

کافــیشاپ

ماشـــین فروشـگاهــی کـــودک
رســـتوران خــارج از مجـموعــه

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

425

آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان فردوسـی ،روبـهروی

هایپرمارکـت کیـش

ساعت کاری
از  10تا  | 14از  17:30تا 22:30

شماره تماس
076 - 44420025

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

426

به حمایت شما دلگرمیم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان

هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

427

 -16فروشگاههای آرتاکیش

در کنار معرفی مراکز خرید بهتر است فروشگاههای
شکالت و قهوه را هم معرفی کنیم .معموال وقتی صحبت

از سوغاتیهای کیش میشود ،همه یاد انواع شکالت و
قهوههایمتنوعیکهدراینجزیرهوجوددارد،میافتند.

فروشگاههای آرتاکیش واردکننده و توزیعکننده انواع
شکالت ،قهوه ،چای ،آبمیوه ،نوشابههای انرژیزا و ...

هستند و در بیشتر مراکز خرید جزیره کیش شعبه
دارند.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

428

در شـعب مختلـف ایـن فروشـگاه ،تسـت رایـگان
محصـوالت مختلفـی چـون کاپوچینـو ،قهـوه و
هاتچاکلـت بـه مشـتریان عرضـه میشـود .در اینجـا،

تعـدادی از شـعب آرتاکیش را به شـما معرفی میکنیم.

بهتر است بدانید که...
برای خرید اینترنتی و اطالع از قرعهکشـیهای

هیجانانگیز آرتاکیش اینجا کلیک کنید.

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

429

شعب آرتاکیش

شعبه 1
آدرس
مرکز تجاری کیش  ،طبقـه همکـف ،پالکهای

 44 ،43و 45

شماره تماس
076 - 44452058

شعبه 2
آدرس
مرکز تجاری کیش  ،طبقه اول ،پالک 51

شماره تماس
076 - 44452066

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

شعبه 3
آدرس
مرکز خرید پردیس  ، 1پالک 4

شماره تماس
076 - 44456018

شعبه 4
آدرس
مرکز خرید پردیس  ، 1پالک 76

شماره تماس
076 - 44456358

430

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

شعبه 5
آدرس
بازار بزرگ مروارید  ،پالک 71

شماره تماس
076 - 44458271

شعبه 6
آدرس
بازار پانیذ  ،پالک  179و 180

شماره تماس
076 - 44420155

431

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

شعبه 7
آدرس
بازار ونوس  ،پالک 75

شماره تماس
076 - 4463346

شعبه 8
آدرس
بـازار مـریم  ،پالک 1

شماره تماس
076 - 44455501

432

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

شعبه 9
آدرس
بازار مرجان  ،پالک B1

شماره تماس
076 - 44466373

شعبه 10
آدرس
بازار عربها  ،پالک 18

شماره تماس
076 - 44430539

433

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

434

شعبه 11
آدرس
هتل ارمB3 ،B2 ،

شماره تماس
076 - 44446346

شعبه 12
آدرس
مرکز خرید پردیس  ، 2زیر همکف ،پالک 31

شماره تماس
076 - 44456374

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

شعبه 13
آدرس
هتل مارینا پارک  ،مرکز خرید هتل

شماره تماس
076 - 44465046

شعبه 14
آدرس
بازار زیتون  ،طبقه دوم

شماره تماس
076 - 44424170

435

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

436

شعبه 15
آدرس
بازار مریم ،2جنب بولینگ مریم  ،پالک 109

شماره تماس
076 - 44423039

شعبه 16
آدرس
هتل پارمیس

شماره تماس
076 - 44467609

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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انتخاب مراکز خرید
کـدام «مراکـز خریـد» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
مرکز تجاری کیش
کوروش برند سنتر
مرکز خرید پردیس 1
مرکز خرید پردیس 2
دیپلمات مال
بازار سارینا 1
مرکز خرید دامون

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

بازار بزرگ مروارید
بازار مرجان
بازار ونوس
رویا مال
الریسا مال
بازار مریم 1
بازار زیتون
بازار پانیذ
فروشگاههای آرتاکیش

438

خرید و بازارگردی > مراکز خرید

فصل  - 4بخش 2

439

بازارهای سنتی و محلی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

440

بازارهای سنتی و محلی
در کنار بازارهای متنوع و مدرن جزیره کیش ،میتوانید
سـری هـم به بازارهای سـنتی و محلی آن بزنیـد .در این
بازارها ممکن اسـت بعضی از اجناس موردنظرتان را با

قیمـت پایینتـر پیـداکنیـد ،و در عین حـال فرصت این

را داریـد تـا مـردم بومـی کیش را بیشـتر مالقـات کنید و
با زندگی روزمرهشـان بیشـتر آشنا شوید.

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

فهرست بازارهای سنتی و محلی
بازار ماهیفروشان
بازار صفین /بازار عربها
بازار هرمز
بازار پارس خلیج
هوم سنتر پادنا
بازار دیپلمات
مرکز خرید گلستان
بازار شارستان
مرکز خرید صدف

441

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

442

 -1بازار ماهیفروشان

ایـن بـازار سرپوشـیده مـکان خوبـی بـرای خریـد انـواع

ماهـی و میگـو اسـت .ماهیهایـی کـه در ایـن بـازار بـه
فروش میرسـند کامال تـازه بوده و توسـط ماهیگیران
بومی جزیره کیش صید شـدهاند .حـدود  16غرفه این

بـازار بـه فروش ماهی و میگو و یک سـالن به پاک کردن

ماهی اختصـاص دارد.

اگر از خوردن غذای رستورانها خسته شدهاید و
شرایط آشپزی کردن را دارید ،خرید ماهی تازه خیلی به

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

443

صرفهتر از رستوران خواهد بود .به عالوه ،میتوانید هر

نوع ماهی را که دوست دارید به روش موردعالقه خود
طبخ کنید .از جمله ماهیهایی که در این بازار به فروش
میرسند ،میتوان به ماهی سرخو ،سه کله ،جاش سال،

کافر ،شهری ،جاش طالیی ،حلوا ،هوور و  ...اشاره کرد.
سـازندگان ایـن بـازار تلاش کردهانـد تـا گردشـگران و

مراجعهکنندگان در عیـن خرید ماهی از دیدن تصاویر
و ا ِلمانهـای مختلـف داخـل مجموعـه لـذت ببرنـد و

بـوی ناخوشـایند ماهـی را راحتتـر تحمـل کننـد .حتی

گاهـی نمایشـگا ه عکاسـی بـا موضـوع صیـد و صیـادی
در ایـن بـازار برگـزار میشـود کـه آن را از دیگـر بازارهای

ماهیفروشـی ،بـه کل متمایـز میکنـد.

بهتر است بدانید که...
شـما میتوانید ماهیهای خریداری شـده را به

قسـمت پاکسـازی بـرده و به صورت بسـتهبندی

تحویل بگیرید.

امکانات:
پارکینگ

سیستم تهویه مطبوع

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

444

آدرس
جزیره کیش ،خیابان بهشت

ساعت کاری
 10تا  16 | 14تا 23

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
نزدیکـی بـازار عربهـا

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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 -2بازار صفین /بازار عربها

بـازار صفیـن یکـی از قدیمیتریـن مراکـز خریـد جزیـره

کیـش اسـت کـه از سـال  1350فعالیـت خـود را آغـاز
کـرده اسـت .ایـن بـازار را بـه اسـم «بـازار عربهـا» هـم

میشناسـند .بیشـتر فروشـندگان ایـن بـازار عربزبان

هسـتند و شاید کمتر کسـی را ببینید که به زبان فارسی
صحبـت کنـد .در ایـن فضـای متفـاوت میتوانیـد بـا

فرهنـگ بومیـان زحمتکش کیـش و معمـاری قدیم این
منطقه بیشـتر آشـنا شـوید .نگران زبان هم نباشید! اگر

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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عربی بلد نباشـید ،فروشـندگان بلدند به زبان فارسـی
بـا شـما صحبـت کنند.

ایـن بـازار تنها یک طبقه دارد که حـدود  70غرفه در آن

مشـغول بـه کار هسـتند .قیمتهـا در ایـن بـازار ممکن
اسـت تفاوت زیادی با سایر بازارها و مراکز خرید بزرگ

و توریسـتی جزیره کیش داشـته باشـد .شما میتوانید
پوشـاک زنانـه و مردانـه ،کیـف و کفـش ،لـوازم آرایشـی
و بهداشـتی ،اسـباببازی و انـواع مـواد غذایی سـنتی و

مـدرن را در فروشـگاههای بازار صفیـن بیابید.

امکانات:
پارکینگ

شعبه بانک

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

447

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان سـعدی ،خیابـان الرک،
خیابـان هامـور

ساعت کاری
 10تا  16 | 13تا 23

شماره تماس
076 - 44432120

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در نزدیکـی بـازار عربهـا

حدود  1دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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 -3بازار هرمز

اگر به بازارهای قدیمی و محلی عالقه دارید ،بهتر است

بـه بـازار هرمز هم سـری بزنید کـه محبوبیت زیـادی در
بیـن مردم محلـی کیـش دارد .ایـن بـازار دارای بیش از

 280غرفه اسـت که محصوالت مختلـف و متنوعی را به
فـروش میرسـانند .در فروشـگاههای ایـن مرکز خرید

میتوانید اجنـاس موردنظرتان را با قیمتهای بسـیار
مناسبی بخرید.

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

امکانات:
سرویس بهداشتی

خودپرداز

449

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

450

آدرس
جزیـره کیـش ،حدفاصـل میدانهـای المپیک

و هرمـز ،خیابان فـرودگاه

ساعت کاری
 9:30تا 23

شماره تماس
076 - 44451728

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در

بلوار میرمهنا ،روبـروی بازار هرمز
مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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 -4بازار پارس خلیج

یکـی دیگر از بازارهای محلـی و بومی جزیره کیش ،بازار

ی صفین قرار گرفته
پارس خلیج است که در منطقه بوم 
است .این مرکز خرید از بازار صفین جدیدتر است و در
نسـبت بسیاری
ِ
سـال  1370احداث شـده؛ اما باز هم به

از بازارهـای ایـن جزیـره ،قدیمـی محسـوب میشـود.
حدود  150فروشـگاه در این مجموعه قرار گرفته که در

زمینه پوشـاک ،کیف و کفش ،لوازم آرایشی و بهداشتی،
سـاعت ،لوازم خانه و آشپزخانه ،اسباببازی ،تجهیزات

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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کامپیوتـری و موبایل و  ...فعالیـت میکنند .بازار پارس

خلیج دارای رسـتوران و کافیشـاپ هم هست.

امکانات:
پارکینگ

رستوران

کافیشاپ

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

453

آدرس
جزیره کیش ،میدان سعدی ،خیابان میرمهنا

ساعت کاری
 10تا  16 | 13تا 23

شماره تماس
076 - 44430223

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در
بلـوار میرمهنـا ،روبـهروی بـازار پـارس

خلیج

مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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 -5هوم سنتر پادنا

هـوم سـنتر پادنـا یکـی از بازارهـای محلـی در زمینـه
لـوازم خانگی و مبلمان اسـت که محبوبیـت زیادی بین
سـاکنان کیـش دارد .برخـی از گردشـگران هـم از قـدم

زدن و گاهـی خریـد کـردن اقلام ریـز در ایـن بـازار دو
طبقـه لـذت میبرنـد.

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

455

حواستان باشد!
شـما بـه عنـوان گردشـگر نمیتوانیـد وسـایلی

چـون مبلمان را از جزیره کیش خارج کنید .فقط

شـهروندانی کـه کارت کیشـوندی دارنـد مجاز به
انجـام ایـن کار هسـتند؛ البتـه در صـورت انجـام
ایـن کار ،کارت کیشـوندی آنهـا باطـل خواهـد

شـد و بـه منزلـه مهاجرت محسـوب میشـود.

امکانات:
پارکینگ

رستوران

پله برقی

خودپرداز

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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آدرس
جزیره کیش ،بلوار ایران

ساعت کاری
 10تا  16 | 13تا 23

شماره تماس
076 - 44425981

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه گلدیـس

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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 -6بازار دیپلمات

بـازار دیپلمـات در محـل پـر رفتوآمـدی قـرار گرفتـه

اسـت و به خاطر سـوپرمارکت ،آژانسهای گردشگری و
داروخانـه ،افراد بسـیاری را به خود جـذب میکند .این

بـازار دارای پنـج طبقـه تجـاری و اداری 4000 ،مترمربع
وسـعت و حـدود  120غرفه اسـت .یکـی از مزایای آن هم
نزدیکـی به برخـی از هتلها ،رسـتورانها و مراکز خرید

است.

فضـای جلـوی بازار دیپلمات هم همیشـه بـا چراغهای

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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رنگـی ،چترهـای آویـزان و آبنمـا تزییـن شـده اسـت

ه دارنـد کـه در ایـن قسـمت
و خیلـی از مسـافران عالقـ 

عکـس بگیرنـد .شـاید ایـن بـازار از دیگـر مراکـز خریـد
کیـش کوچکتـر و تنـوع محصـوالت آن کمتـر باشـد،
امـا بسـیاری از نیازهـای اصلـی گردشـگران را برطـرف

میکنـد .شـکالت ،مـواد غذایـی ،کیـف و کفـش و انـواع
پوشـاک را میتوانیـد از بـازار دیپلمـات تهیـه کنیـد.

امکانات:
سوپرمارکت داروخانه خودپرداز پارکینگ

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

459

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار سـاحل ،روبـهروی هتـل

هلیـا

ساعت کاری
از  9تا  | 13از  17تا 23

شماره تماس
076 - 44461103

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در

بلـوار سـاحل ،سـر خیابـان رودکـی
مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

460

 -7مرکز خرید گلستان

مرکـز خریـد گلسـتان از بازارهای قدیمـی جزیره کیش
اسـت که در سـال  1357افتتاح شده اسـت .افرادی که

بـه بازارهـای محلـی و قدیمـی عالقـه دارنـد ،میتوانند
بازدیـدی از ایـن بازار و  65غرفه آن داشـته باشـند.

مرکز خرید گلستان دارای بخش میوه و ترهبار ،قنادی،

خدمـات آرایشـی ،خشکشـویی ،کفاشـی ،قصابـی،
آژانـس املاک ،عطـاری و آبمیوهگیـری اسـت و از ایـن

جهـت بـا بازارهـای مدرن و بـزرگ کیش متفاوت اسـت.

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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در واقع ،اگر بخواهیم به زبان سـادهای توصیفش کنیم
بایـد بگوییـم کـه از شـیر مـرغ تـا جـان آدمیـزاد در مرکز

خریـد گلسـتان یافت میشـود .پـس ،بـرای خریدهای
عـادی و روزمـره و انجـام یـک سـری از کارهـای خـود

میتوانیـد از خدمـات ایـن بـازار اسـتفاده کنیـد.

یکـی از مزایـای مرکـز خریـد گلسـتان این اسـت که سـه

سـوپرمارکت  24سـاعته بـه نـام گلسـتان ،صـدف و
بیتـا کیـش دارد و بخـش میوهفروشـی آن هـم معمـوال

تـا سـاعت  2-3بعـد از نیمـه شـب بـاز اسـت .همچنیـن
فسـتفودهای ایـن مجموعـه تـا پاسـی از شـب از

مشـتریان پذیرایـی میکننـد.

امکانات:
پارکینگ

تــرهبـار

رستوران

کافیشاپ

پله برقی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

462

آدرس
جزیره کیش ،شهرک صدف

ساعت کاری
 10تا  17 | 14تا ( 23به استثنای برخی غرفهها)

شماره تماس
076 - 44440264

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مروارید
حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی
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 -8بازار شارستان

معمـوال گردشـگران تمایـل دارنـد از مراکـز خریـدی که
پوشـاک ،کیـف و کفـش و یـا لـوازم خانـه و آشـپزخانه
میفروشـند ،بازدیـد کننـد .ولـی ممکـن اسـت گاهـی

نیـاز به خدمات خاصی داشـته باشـید کـه در این مراکز

خرید یافت نمیشـوند .به همین منظور شـما را با بازار
شارسـتان آشـنا میکنیـم کـه یـک بـازار خدماتـی محلی
اسـت کـه میتوانیـد آرایشـگاه ،خیاطـی ،کلیدسـازی،
عکاسی ،چاپ و تبلیغات ،شرکت بیمه ،دفاتر مهندسی،

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

464

ابزارفروشـی ،لـوازم الکترونیـک و  ...را در آن پیـدا کنید.
یک فروشـگاه محصوالت ایکیا هم در این مجموعه قرار

دارد .در صـورت تمایـل میتوانید از کافیشـاپ کوچک
ایـن بازار هـم اسـتفاده کنید.

امکانات:
پارکینگ

خودپرداز

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

465

آدرس
جزیره کیش ،شهرک صدف

ساعت کاری
 8تا  16 | 13:30تا  | 22:30گاهی یکسره باز

شماره تماس
076 - 44458569

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مروارید
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

466

 -9مرکز خرید صدف

مرکـز خریـد صـدف از سـال  1384در شـهرک صـدف

و بـرای تامیـن مایحتـاج سـاکنان و مهمانـان ایـن
شـهرک شـروع بـه کار کـرده اسـت .در ایـن مجموعـه،

فروشـگاههای مختلفـی از جملـه قصابـی ،قنـادی،

آرایشـگاه ،ابـزارآالت ،خشکشـویی ،میوهفروشـی،

سـوپرمارکت و  ...قـرار دارد .مرکـز خرید صـدف در کل
بیـش از  60غرفـه در دو طبقـه مختلـف دارد .در طبقه

دوم خدماتـی چون اجاره خودرو ،خدمات گردشـگری،

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

467

بیمـه و  ...ارائه میشـود که در صورت نیـاز میتوانید به
آنهـا مراجعـه کنیـد.

امکانات:
پارکینگ

سرویس بهداشتی

خودپرداز

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

468

آدرس
جزیره کیش ،شهرک صدف ،خیابان بینالود

ساعت کاری
 10تا  17:30 | 14تا 22:30

شماره تماس
076 - 44445634

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
خیابـان بینالـود

مسیریابی

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

469

انتخاب بازارهای سنتی و محلی
کدام «بازارهای سـنتی و محلی» نظرتان را جلب

کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا

یادتان باشـد به آنها سـر بزنید.
بازار ماهیفروشان
بازار صفین /بازار عربها
بازار هرمز
بازار پارس خلیج
هوم سنتر پادنا
بازار دیپلمات
مرکز خرید گلستان

خرید و بازارگردی > بازارهای سنتی و محلی

بازار شارستان
مرکز خرید صدف

470

خرید و بازارگردی > مراکز خرید
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هایپرمارکتها

471

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

472

هایپرمارکتها
ممکـن اسـت در طـول سـفر خـود بـه کاالهـای روزمـره

احتیـاج پیـدا کنیـد و بخواهیـد خریـد خـود را از یـک
هایپرمارکـت انجـام دهیـد .بـه خصـوص اگـر بخواهید

خودتـان آشـپزی کنیـد ،خریـد از ایـن فروشـگاهها
ضـروری میشـود .از همیـن رو ،در ایـن قسـمت شـما را

بـا تعـدادی از هایپرمارکتهـای کیـش آشـنا میکنیـم.

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

فهرست هایپرمارکتها
پاندا هایپرمارکت
پرال مارکت
مهران مارکت
هایپرمارکت کیش

473

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

474

 -1پاندا هایپرمارکت

بـرای خریـد مایحتـاج روزانـه خـود میتوانیـد بـه
هایپرمارکـت پانـدا برویـد کـه مجموعـه کاملـی اسـت
از فروشـگاههای پوشـاک ،مـواد غذایـی ،وسـایل

تزئینی ،اسـباب بـازی ،میوه ،انـواع مواد خوراکـی ،مواد
پروتئینـی ،لـوازم خانـه و آشـپزخانه ،لـوازم الکترونیک،

لوازم آرایشـی و بهداشـتی و غیـره .در زمانهای خاصی
چون اعیاد ،جشـنوارههای مختلفی در ایـن بازار برگزار

میشـود کـه میتوانیـد از تخفیفـات آن اسـتفاده کنید.

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

475

تنـوع محصـوالت مختلـف در اینجـا باالسـت و احتمـاال
میتوانیـد بـا قیمـت مناسـبی اجنـاس موردنظرتـان را
بخریـد.

امکانات:
پارکینگ

سرویس بهداشتی

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

476

آدرس
جزیره کیش ،میدان هرمز

ساعت کاری
از  8تا 24

شماره تماس
076 - 44421250

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیـاده شـدن
در بلـوار میرمهنـا روبـهروی پانـدا
هایپرمارکـت

مسیریابی

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

477

 -2پرال مارکت

یکـی دیگر از گزینههـای هایپرمارکتی موجود در جزیره
کیـش ،پـرال مارکـت اسـت .این فروشـگاه بـزرگ بـا ارائه
انـواع مختلفـی از محصـوالت چـون میـوه و سـبزیجات،
انـواع ترشـی ،مـواد پروتئینـی ،غذاهـای سـرد و گـرم،
لوازم آرایشی و بهداشتی ،پوشاک و  ...نیازهای مختلف

مشـتریان و گردشـگران را بـرآورده میکنـد .شـما
میتوانیـد از فسـتفود ایـن مجموعـه هـم اسـتفاده

کنید .

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

478

امکانات:
زمین بازی کودک

پارکینگ

فست فود

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

479

آدرس
جزیره کیش ،برج صدف

ساعت کاری
از  8تا 23

شماره تماس
076 - 44433363

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه هتـل صـدف

حدود  22دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

480

 -3مهران مارکت

اگـر قصـد خریـد از یـک سـوپرمارکت کامـل را داریـد و
بـه دنبـال بهتریـن قیمـت هسـتید ،از مهـران مارکـت

دیـدن کنیـد .در این فروشـگاه میتوانید همـه اجناس
را بـه قیمـت اصلی و گاهی هـم پایینتـر از قیمت اصلی

خریـداری کنیـد .محصوالتـی چـون انـواع خشـکبار،

لبنیات ،مواد شـوینده ،مواد پروتئینـی و  ...همه و همه

در مهـران مارکـت بـا بهترین کیفیـت عرضه میشـوند.

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

امکانات:
پارکینگ

خودپرداز

481

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

482

آدرس
جزیره کیش ،شهرک صدف ،خیابان بینالود

ساعت کاری
از  7صبح تا  3بعد از نیمه شب

شماره تماس
076 - 44445853

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بینالـود یـا ایسـتگاه الونـد،

روبـروی مهـران مارکـت
مسیریابی

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

483

 -4هایپرمارکت کیش

در هایپرمارکت کیش فروشـگاههای مختلفی در زمینه
پوشـاک ،عطر و ادکلن ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم

ورزشـی و  ...وجـود دارد .ایـن مرکز خرید از سـال 1381

شـروع به کار کرده و در ابتدا دارای فروشگاههای مواد
غذایی و پروتئینی هم بوده اسـت .شـما میتوانید برای

خـوردن انـواع غذاهـای مختلف بـه قسـمت فودکورت

ایـن مجموعه بروید.

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

484

حواستان باشد!
ایـن هایپرمارکت در گذشـته غرفههای فروش

میـوه ،مـواد غذایی و پروتئینی هم داشـته اسـت
کـه در حـال حاضر دیگر وجـود ندارند.

امکانات:
سرویــس بهداشتی فــودکورت پارکــینگ
خودپرداز

خرید و بازارگردی > هایپرمارکتها

485

آدرس
جزیره کیش ،خیابان فردوسی

ساعت کاری
یکسره از  9:30تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44420486

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خرید و بازارگردی

486

نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «خریــد و بازارگــردی»

رســیدیم .بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش

در نسخـههــــای بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد

نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جـــای

کــدام مطالــب خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

خرید و بازارگردی

487

پیشنهاد شما
فصل خرید و بازارگردی

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

خرید و بازارگردی

488

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

خورد و خوراک  > رستورانها

فصل 5

خورد و خوراک

489

خورد و خوراک

490

خورد و خوراک
یکـی از جاذبههـای اصلـی سـفر بـه یـک منطقـه یا شـهر

جدید ،امتحان کردن رسـتورانها و غذاهای خوشـمزه
آن اسـت .بـه خصوص هـر چـه فاصلـه جغرافیایی بین
محل زندگی شـما و مقصد بیشتر باشد ،منوی غذاهای

متفـاوت بلندتـر میشـود .در جزیـره کیش هـم تعداد
زیـادی کافه و رسـتوران وجـود دارد که آمـاده پذیرایی

از گردشـگران بـا سـلیقههای مختلـف هسـتند .انـواع

غذاهـای ایرانـی ،بینالمللـی و محلـی را میتوانیـد در
ایـن جزیـره مرجانی پیـدا کنید.

شـما میتوانید در کنار سـاحل قدم بزنیـد و بعد هم در
یک رسـتوران ساحلی با چشمانداز زیبای خلیج ،غذاها
و خوراکیهـای مختلفـی را امتحان کنید؛ یا برای این کار

به قسـمتهای مختلف جزیره بروید .در ادامه شـما را
بـا چنـد نمونـه از کافههـا و رسـتورانهای خـوب جزیره
کیش آشـنا میکنیـم تا راحتتر تصمیـم بگیرید.

خورد و خوراک

491

حواستان باشد!
کافـه ریـن ،رسـتورانهای بابـا قـدرت ،ضیافـه،

حافظیـه ،مـوج دریـا ،کابـان و نهنـگ سـفید
مدتهاسـت کـه تعطیـل شـدهاند ،امـا ممکـن

اسـت هنـوز هـم در وبسـایتهای مختلـف،

اطالعاتـی در مـورد آنهـا ببینیـد.

خورد و خوراک

492

بهتر است بدانید که...
منـوی بعضـی از رسـتورانها را میتوانیـد در

وبسـایت آنهـا پیـدا کنیـد.

رسـتورانهای لوکـس معمـوال غذاهـای محلی

جنوبـی سـرو نمیکننـد .بـرای خـوردن ایـن نـوع

غذاهـا بایـد به مناطـق بومـی جزیـره بروید.

بعضـی از رسـتورانها دارای پیـک بیرونبـر

(دلیـوری) هسـتند و میتوانیـد از محـل اقامـت
خـود و یـا جاهـای دیگـر غـذای موردنظرتـان را

سـفارش دهیـد و تحویـل بگیریـد.

برای اسـتفاده از هدیه ویژه علیبابا و دریافت

تخفیف اسـتفاده از رسـتورانهای جزیره ،اینجا
کلیک کنید.

خورد و خوراک

493

فوت و فن
قابلیت سـفارش آنالین غذا از اپلیکیشـنهایی

چـون فـود فـور کیـش و کیـش فـود در جزیـره

کیـش وجـود دارد .اگـر حـس و حـال رفتـن بـه
رسـتوران را ندارید ،میتوانید خیلی راحت از این

طریق ،از رسـتوران موردعالقهتان غذا سـفارش
دهید.

گاهـی مـردم محلـی پیشـنهادهای بهتـری از

وبسـایتهای مختلـف ارائـه میدهند .پـس اگر
دیدیـد که رسـتورانهای معروف باب طبع شـما

نیسـتند ،میتوانیـد از رسـتورانها و کافههایـی

که کمتر شـناخته شـده هسـتند ،اسـتفاده کنید.
اگـر میخواهیـد مقرونبهصرفـه سـفر کنیـد،

حتمـا پیـش از انتخـاب رسـتوران ،سـری بـه

وبسـایتهای تخفیـف گروهـی بزنیـد .شـاید
تخفیـف خوبـی بـرای رسـتوران یـا کافـه مدنظـر

شـما وجـود داشـته باشـد.

خورد و خوراک

494

فهرست فصل خورد و خوراک
کافهها
رستورانها
فست فودها
طباخیها

خورد و خوراک  > رستورانها
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کافهها

495

خورد و خوراک > کافهها

496

فهرست کافهها
کافه طهرون
امیر چاکلت
کافه کاکتوس
کافه میالژ
کافه یونیک
کافه ویونا
کافه الواتزا
کافه تراس
کافیشاپ زی
کافیشاپ میکافه

خورد و خوراک > کافهها

497

کافیشاپ طلوع
کافیشاپ کابوکی
کافیشاپ پالس
کافیشاپ مانلی
کافه میتا کیش
کافه فراتی
کافیشاپ تیامی
کافیشاپ توچال
کافه کوکوبانا
کافه آناناس

خورد و خوراک > کافهها

498

 -1کافه طهرون

ایـن کافـه سـاحلی جـای بسـیار خوبی بـرای اسـتراحت
و تماشـای دریـا اسـت .شـما میتوانیـد در فضـای بـاز

مقابل کافه بنشـینید و خوراکیهای خوشمزه سفارش
دهیـد یـا این کـه از فضـای زیبا و دلنشـین داخـل کافه
اسـتفاده کنید .کافه طهـرون ،محبوبیت زیـادی دارد و

به همین دلیل به خصوص در طول شب ،مشتریهای

زیـادی را به خود جذب میکنـد .بنابراین ،اگر از هیاهو،

جنبوجـوش و شـنیدن موسـیقی لـذت میبریـد ،ایـن

خورد و خوراک > کافهها

499

کافه گزینه مناسـبی برای شـما خواهد بود .اما اگر اهل
جاهـای دنج و خلوت هسـتید ،بهتر اسـت از فضای آرام
داخـل کافه اسـتفاده کنید یا بـه کافه دیگـری بروید.

میـز و صندلیهـای فضـای بیـرون ،درسـت در مقابـل

دریـا قـرار گرفتهانـد و جـای خوبـی بـرای نظـاره کـردن
جوش و خروش دریای مرجانی هسـتند .خوردنیهای

هیجانانگیـز کافه طهرون شـامل انواع نوشـیدنیهای

سـرد و گرم ،کیک ،بسـتنی ،سـاندویچ ،پاسـتا ،برگر و ...
میشـود .رستوران سی وان هم در طبقه باالی همین
مجموعـه قرار گرفته اسـت.

خورد و خوراک > کافهها

500

آدرس
جزیـره کیـش ،نـوار سـاحلی ،روبـهروی کیبـل
اسـکی

ساعت کاری
از  8:30صبح تا  2بامداد

شماره تماس
09347693359

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

501

 -2امیر چاکلت

حتمـا تـا بـه حـال نـام امیر چاکلـت به گوشـتان خـورده

است؛ کافهای با بیش از  50شعبه در سراسر ایران .یکی
از شـعبههای ایـن کافیشـاپ در داخـل جزیـره کیـش

قـرار دارد .شـما میتوانیـد در ایـن فضـای آشـنا ،انـواع
نوشیدنیهای گرم و سرد و انواع کیک را سفارش دهید

و بعـد هـم بـه گشـ 
توگذار در مرکز خرید گلستان

بپردازید.

خورد و خوراک > کافهها

502

آدرس
جزیـره کیـش ،شـهرک صـدف ،مرکـز خریـد
گلسـتا ن

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مروارید
حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

503

 -3کافه کاکتوس

کافیشـاپ کاکتـوس یکـی از بهتریـن کافیشـاپهای

جزیـــره کیـش اســـت .شـــما مــیتــوانیـــد انـــواع
نوشیدنیهای سرد و گرم ،انواع دسرها و  ...را سفارش

دهیـد .ایـن کافـه دارای فضـای سـرباز و سرپوشـیده
اسـت .فضـای روبـاز آن بـا انـواع گیاهـان و بـه خصوص

کاکتوسهـای زیبـا تزییـن شـده اسـت.

خورد و خوراک > کافهها

504

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار داریـوش ،قبـل از میـدان
داریـوش

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 44443151

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در

میـدان داریـوش

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

505

 -4کافه میالژ

اگـر قصـد خریـد از بازار سارینا  1را داریـد ،میتوانیـد
در عیـن گشـتوگذار در ایـن مرکـز خریـد ،سـاعتی هـم

در کافه میالژ بنشـینید و از نوشـیدنیهای سـرد و گرم و
دیگـر خوراکیهـای این کافـه اسـتفاده کنید.

خورد و خوراک > کافهها

506

آدرس
جزیره کیش ،بلوار خیام ،بازار سارینا 1

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 44468343

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
میـدان داریـوش

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

507

 -5کافه یونیک

کافـه یونیـک یکـی از کافیشـاپهای قدیمـی و

شـناخته شـده جزیـره کیـش اسـت .ایـن کافـه در دل
مرکز خرید پردیس  2قـرار گرفتـه اسـت .پـس شـما

میتوانیـد انـواع نوشـیدنیهای سـرد و گـرم و انـواع

دمنوشهای سـنتی را سـفارش دهید و از قـدم زدن در
محیـط ایـن بـازار لـذت ببریـد.

خورد و خوراک > کافهها

508

آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان خیـام ،مرکـز خریـد
پردیـس  ،2طبقـه دوم

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در
ایستگاه بازار پردیس

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

509

 -6کافه ویونا

اگـر اهـل کافهگـردی باشـید ،حتمـا بـا نـام کافـه ویونـا
آشـنا هسـتید .خبـر خـوب بـرای طرفـداران کافـه ویونا

ایـن کـه ایـن کافیشـاپ در جزیـره کیش هم دو شـعبه
دارد .موقعیـت مکانـی هـر دو شـعبه هـم بسـیار خـوب
اسـت و میتوانیـد در کنـار لـذت بـردن از فضـای کافـه،

در داخـل مرکز تجاری کیش یـا کوروش برند سنتر
هـم گشـتی بزنیـد و خریـدی کنید.

خورد و خوراک > کافهها

510

آدرس شعبه 1
جزیـره کیش ،خیابان فردوسـی ،مرکـز تجاری
کیش

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 44452608

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1و  ،2پیـاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

511

آدرس شعبه 2
جزیـره کیـش ،میـدان مرجـان ،کـوروش برنـد

سنتر

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 44478647

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

512

 -7کافه الواتزا

کافـه الواتـزا ،جـای خوبـی بـرای نوشـیدن یـک
نوشـیدنی خوشـمزه و لـذت بـردن از بازارگـردی در
کوروش برند سنتر اســـت .شـــما میتـــوانید انــواع

چو
نوشـیدنیهای گـرم و سـرد ،میانوعـده ،سـاندوی 
سـاالد را در ایـن کافیشـاپ سـفارش دهیـد .اگـر هـم

از صبحانـه خـوردن در کافـه لـذت میبریـد ،پیشـنهاد

میکنیـم صبحانـه الواتـزا را هـم امتحـان کنیـد.

خورد و خوراک > کافهها

513

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان مرجـان ،کـوروش برنـد

سـنتر ،پلاک 14

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 44478655

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

514

 -8کافه تراس

کافـه تـراس یـک محیـط زیبـا و صمیمـی در داخـل

هتـل شـایگان اسـت .شـما میتوانیـد انـواع مختلـف
نوشـیدنیهای سـرد و گرم و چند مدل غذا مانند الزانیا
و پاسـتا را بنا به سـلیقه خود سـفارش دهیـد .این کافه
برای برگزاری جشـنها و دورهمیهـای کوچک و بزرگ

بسـیار مناسـب اسـت .بعلاوه کافه تـراس بیـن بومیان
کیـش هـم کامال شـناخته شـده اسـت.

خورد و خوراک > کافهها

515

آدرس
جزیره کیش ،میـدان پردیس ،خیابان رودکی،

هتل شـایگان ،طبقه چهارم

ساعت کاری
 2ظهر تا  4صبح

شماره تماس
09123110163

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

516

 -9کافیشاپ زی

یکـی از کافیشـاپهای زیبـا و مـدرن جزیـره کیـش،
کافیشـاپ زی اسـت .ایـن کافـه جـای خوبـی بـرای رفع

خسـتگی پـس از بازارگـردی در مرکز خرید صدف

اسـت .بـه خصـوص اگـر خریـد طوالنـی مدتـی داشـته
باشـید ،میتوانیـد در ایـن فضـای دلنشـین ،بـه خوبـی

اسـتراحت کنیـد .ایـن کافـه بـا انـواع نوشـیدنیهای
سـرد و گرم و دسـرهای گوناگون آماده پذیرایی از شـما
دوسـتان اسـت.

خورد و خوراک > کافهها

517

آدرس
جزیـره کیـش ،شـهرک صـدف ،پشـت مرکـز
خریـد صـدف

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

ایستگاه بینالود یا مرکز خرید صدف
حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

518

 -10کافیشاپ میکافه

کافیشـاپ میکافـه فاصلـه کمـی بـا ساحل مرجان

دارد و میتوانید پس از یک پیادهروی خوب در ساحل،

بـه ایـن کافه رفتـه و با یـک نوشـیدنی خوشـمزه از خود
پذیرایـی کنید.

خورد و خوراک > کافهها

519

آدرس
جزیـره کیـش ،انتهـای بلـوار هنر ،میـدان میکا،

روبـهروی بـرج میکا

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
09361897961

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

520

 -11کافیشاپ طلوع

اگـر دوسـت داریـد در کنـار سـاحل دریـای جنـوب قدم

بزنیـد ،میتوانیـد کافیشـاپ طلـوع کیـش را مدنظـر

داشـته باشـید .هـر چقـدر دوسـت داشـتید پیـادهروی
کنیـد و از صـدای بینظیـر دریـا حـظ ببریـد و بعـد برای
صـرف انواع نوشـیدنیها و سـاندویچها خودتـان را به

کافیشـاپ طلـوع برسـانید.

خورد و خوراک > کافهها

521

آدرس
جزیره کیش ،اسکله قدیمی کیش

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان سـاحل

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

522

 -12کافیشاپ کابوکی

کافـه کابوکـی هـم از دیگـر کافیشـاپهای خـوب

جزیـره کیـش اسـت .شـما میتوانیـد در کنـار خریـد و
بازارگردی در بـازار مرجـان  ،سـاعتی هم در این مکان

بـه اسـتراحت و خـوردن خوراکیهـا و نوشـیدنیهای
مختلـف بپردازیـد.

خورد و خوراک > کافهها

523

آدرس
جزیره کیش ،بازار مرجان ،جنب بانک انصار

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1و  ،2پیاده شـدن در
ایسـتگاه بازار مرجان

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

524

 -13کافیشاپ پالس

کافیشــــاپ پلاس ،یـک کافــــه ســــاده و شیــــک در

پانـدا هایپرمارکـت است .شما میتوانید نوشیدنیها

و خوراکیهـای گوناگونـی را در ایـن کافـه نوشجـان
کنیـد .قیمتهـای ایـن کافیشـاپ بـه نسـبت مناسـب

اسـت .شـما میتوانیـد در فضـای آرام ایـن کافیشـاپ
اسـتراحت کنیـد و در صـورت نیـاز از اینترنـت وایفـای

رایـگان هـم اسـتفاده نماییـد.

خورد و خوراک > کافهها

525

آدرس
جزیره کیش ،میدان هرمز ،پاندا هایپرمارکت

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
09127694797

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیـاده شـدن
در بلـوار میرمهنـا ،روبـهروی پانـدا

هایپرمارکـت

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

526

شما تنها حامی ما هستید
این کتاب را برای همسفر بعدی کیشگردیهایتان
ارسال کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین

خورد و خوراک > کافهها

527

 -14کافیشاپ مانلی

در ایـن کافیشـاپ بـزرگ کـه در سـاختمان بسـاک قرار
یتوانیـد انـواع نوشـیدنیها و غذاهـای
گرفتـه اسـت ،م 
ایرانـی و فرنگـی را سـفارش داده و نوشجـان کنیـد.

خورد و خوراک > کافهها

528

آدرس
جزیـره کیش ،شـهرک صدف ،فاز  ،1سـاختمان
بسـاک ،طبقه سوم

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 44464207

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

خیابان کرمان ،سر خیابان مطهری
حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

529

 -15کافه میتا کیش

مجموعـه کافههای میتا کیش از کافههای بزرگ جزیره
کیـش هسـتند که از سـالها قبل در این منطقه شـروع

بـه کار کردهانـد .ایـن کافـه در فـرودگاه بینالمللـی
کیش ،مرکز تجاری کیش و مـرکز خریـد پردیـس 2

شـعبه دارد و بـه همیـن جهـت محبوبیـت باالیـی بیـن
کیشـوندان و گردشـگرانی که اهل پاساژگردی هستند،
پیـدا کرده اسـت .شـما میتوانیـد انواع نوشـیدنیهای

سـرد و گـرم ،دسـر ،بسـتنی و  ...را سـفارش دهیـد .امـا

خورد و خوراک > کافهها
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منـوی ایـن کافـه کاملتـر از این حرفهاسـت و شـامل

صبحانه ،انواع سـاندویچهای سرد و گرم ،پیتزا و ساالد

هم میشـود .قیمت همه خوراکیها هم مناسـب است.

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس شعبه 1
جزیـره کیش ،خیابان فردوسـی ،مرکـز تجاری
کیش ،طبقـه همکف

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 4451354

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1و  ،2پیـاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس شعبه 2
جزیـره کیـش ،میـدان پردیـس ،مرکـز خریـد
پردیـس 2

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در
ایستگاه بازار پردیس

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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آدرس شعبه 3
جزیـره کیـش ،فـرودگاه بینالمللـی کیـش،
قسـمت پروازهـای خروجـی

شماره تماس
09347684388

خورد و خوراک > کافهها
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 -16کافه فراتی

کافـه رسـتوران فراتـی از رسـتورانهای سـاحلی جزیره
کیـش اسـت .ایـن مجموعـه بـا چشـمانداز دلانگیـزی

کـه بـه دریـا دارد ،جـای مناسـبی بـرای غـذا خـوردن و

سـفارش دادن انواع نوشیدنیهای هیجانانگیز است؛
بـه ویـژه اگـر بخواهیـد بیشـتر وقـت خـود را کنـار دریـا

و در سـاحل بگذرانیـد .تقریبـا بـرای همـه وعدههـای

غذایـی میتوانیـد از خدمـات کافـه فراتـی اسـتفاده
کنیـد .انواع غذاهـای دریایی و فرنگی در این رسـتوران
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سـرو میشـوند .شـما میتوانید هم از فضـای داخل آن
اسـتفاده کنیـد و هـم از فضـای روبـاز کافه.

بهتر است بدانید که...
این کافه  24ساعته فعال است.
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آدرس
جزیـره کیـش ،پـارک سـاحلی مرجـان ،جنـب
برجهـای دوقلـوی کیـش

ساعت کاری
 24ساعته

شماره تماس
09397695665

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مرجان

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها

537

 -17کافیشاپ تیامی

کافیشـاپ تیامـی یکـی دیگـر از کافههـای سـاختمان
بسـاک اسـت کـه بـا انـواع نوشـیدنیها و خوراکیهـا و

میان وعدههای خوشطعم خود از گردشـگران جزیره
کیـش و کیشـوندان پذیرایـی میکنـد.
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آدرس
جزیره کیـش ،بلوار صدف ،فاز یک ،سـاختمان
بساک

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
09341692338

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

خیابان کرمان ،سر خیابان مطهری
حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -18کافیشاپ توچال

کافیشاپ توچال کیش از جمله کافههای کوچک و
بامزه جزیره کیش است که چیدمان شلوغ و متفاوتی

دارد .در این کافه عالوه بر سرو نوشیدنیهای سرد و
گرم خوشمزه با قیمت مناسب ،میتوانید انواع پیتزا و

ساندویچ را هم سفارش دهید .این کافیشاپ در داخل
مرکز خرید گلستان قرار گرفته است که از بازارهای

قدیمی و محلی جزیره است .پس هم از بازارگردی لذت
ببرید و هم از شکمگردی در کافه توچال.
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آدرس
جزیـره کیـش ،شـهرک صـدف ،مرکـز خریـد
گلسـتان ،غرفـه 16

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
09347681986

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مروارید
حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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 -19کافه کوکوبانا

اگـر در حال خریـد و بازارگردی در مرکز تجاری کیش

باشـید ،کافـه رسـتوران کوکوبانـا جـای خوبـی بـرای

رفـع خسـتگی و گرفتـن انـرژی دوبـاره بـرای ادامـه

توگذار اسـت .در ایـن مجموعـه هـم میتوانیـد
گشـ 
انـواع نوشـیدنیهای سـرد و گـرم را سـفارش دهیـد و
هـم بـا غذاهـای ایتالیایـی از خـود پذیرایـی کنیـد.

خورد و خوراک > کافهها
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بهتر است بدانید که...
گفتـه میشـود کـه ایـن کافـه متعلـق بـه خانـم

روناک یونسـی ،بازیگر سـینما و تلویزیون اسـت.

خورد و خوراک > کافهها

543

آدرس
جزیـره کیش ،خیابان فردوسـی ،مرکـز تجاری
کیش ،طبقـه همکف

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
076 - 44452756

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1و  ،2پیـاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > کافهها
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 -20کافه آناناس

اگـر عالقهمنـد هسـتید کـه صبحانـه خـود را در فضـای

کافـه میـل کنیـد ،کافـه آنانـاس گزینـه خیلـی خوبـی
خواهـد بـود .شـما میتوانیـد انـواع غذاهـای فرنگـی و

همچنیـن نوشـیدنیهای سـرد و گرم را سـفارش دهید
و بعـد هـم در سـاحل قدمـی بزنیـد.
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آدرس
جزیره کیش ،جاده جهان ،کلبه هور

ساعت کاری
از  8:30تا  | 12از  19تا 24

شماره تماس
09019003033 | 09222913033

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی
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انتخاب کافهها
کـدام «کافههـا» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در چک

لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تا یادتان باشـد

بـه آنها سـر بزنید.
کافه طهرون
امیر چاکلت
کافه کاکتوس
کافه میالژ
کافه یونیک
کافه ویونا
کافه الواتزا

خورد و خوراک > کافهها

کافه تراس
کافیشاپ زی
کافیشاپ میکافه
کافیشاپ طلوع
کافیشاپ کابوکی
کافیشاپ پالس
کافیشاپ مانلی
کافه میتا کیش
کافه فراتی
کافیشاپ تیامی
کافیشاپ توچال
کافه کوکوبانا

547
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رستورانها
در ادامه لیسـتی از رسـتورانهای خـوب جزیره کیش را

بـه شـما معرفی خواهیم کرد تا بتوانیـد عالوه بر تجربه

یـک غـذای خوشـمزه ،خاطـره خوشـی را بـرای خـود و
همسـفرانتان ثبت کنید.

خورد و خوراک  > رستورانها
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فهرست رستورانها
رستوران میرمهنا
رستوران کوه نور
رستوران فودلند (سرزمین غذای کیش)
کافه رستوران توتی فروتی
کافه رستوران نخل
رستوران پدیده شاندیز
رستوران ساحلی سیوان
رستوران شاندیز صفدری
رستوران سنتی پوریا
رستوران رویال استار

خورد و خوراک  > رستورانها
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رستوران کاریز کوچیکه
هشتگ فودهال
فودکورت دامون
رستوران سنتی کاریز (پایاب)
رستوران سالود
رستوران تایم لپس
رستوران دارچین
رستوران هواری
رستوران سایرم
کافهرستوران 96
کافه رستوران بیتالمزه

خورد و خوراک  > رستورانها
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رستوران گیلک
کافه رستوران بام رویایی کیش
رستوران مادربزرگ
رستوران عمو اکبر
رستوران خانه اسپاگتی
خانه مردمشناسی بومیان کیش
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 -1رستوران میرمهنا

رسـتوران میرمهنـا از رسـتورانهای خـوب و بـا کیفیـت

جزیـره کیـش اسـت .ایـن رسـتوران تنهـا  12متر بـا دریا

فاصلـه دارد کـه از مزایـای آن محسـوب میشـود .شـما
میتوانیـد انـواع غذاهای دریایـی ،کبابی و ایرانـی را در
ایـن محیـط دلپذیـر سـفارش دهیـد .اگر اهـل غذاهای

دریایی باشید و دنبال یک وعده غذایی خاص بگردید،

میتوانید البسـتر ،خرچنگ ،صدف و کاالماری سـفارش
دهیـد و خاطـره خوشـی از شـکمگردی در جزیره کیش
داشـته باشید.

خورد و خوراک  > رستورانها
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از ویژگیهـای بـارز این رسـتوران ،اجرای موسـیقی زنده
اسـت کـه ظهـر و شـب اجـرا میشـود و محیط رسـتوران

را شـادتر و جذابتـر میکنـد .برخـورد عالـی پرسـنل و

مدیریـت رسـتوران هـم فضـای صمیمانـهای را ایجـاد
کـرده اسـت کـه هـر مشـتری را مجـذوب خـود میکند.

بهتر است بدانید که...
رسـتوران میرمهنـا جـزو رسـتورانهای لوکـس

جزیـره کیـش محسـوب میشـود و قیمتهـای
آن ممکن اسـت کمی باالتر از رسـتورانهای دیگر

باشد.
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آدرس
شـرق جزیـره کیـش ،نـوار سـاحلی ،خیابـان
پرویـن اعتصامـی

ساعت کاری
 12تا  20 | 16تا  1بامداد

شماره تماس
09347698820

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن

در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  16دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها
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 -2رستوران کوه نور

اگــر بــه دنبــال تجربــه کــردن یــک فضــای متفــاوت بــا

طراحــی و دکوراســیونی خــاص هســتید ،رســتوران کــوه
نــور همــان چیزی اســت کــه دنبالش میگردیــد .فضای
داخلــی رســتوران بــا ســنگ و صخــره تزییــن شــده و
آبشــارهای کوچــک ،نورپــردازی شــبانه و حکاکیهــای

ســنتی ایــران باســتان فضــا را خاصتــر کــرده اســت.

شــما میتوانیــد از بیــن انــواع غذاهــای ایرانــی ،فرنگــی
و دریایــی ،گزینـهای را کــه بــاب میلتان هســت ،انتخاب
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کــرده و از قســمت ســاالد بــار ،پیشغذاهــای متنوعــی
را امتحــان کنیــد .یکــی دیگــر از ویژگیهــای مثبــت ایــن

رســتوران ،اجــرای موســیقی زنــده اســت کــه فضــا را

دلپذیرتــر میکنــد.
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آدرس
جزیـره کیش ،میدان امیرکبیر ،بلـوار امیرکبیر،

جنب هتـل صدف

ساعت کاری
 12تا  1بامداد

شماره تماس
09347689192 | 09347685010

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان امیرکبیـر

حدود  3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها
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 -3رستوران فودلند (سرزمین غذای کیش)

اگـر بـا دوسـتان و یـا اعضـای خانـواده خـود بـه جزیره

کیـش سـفر کردهایـد و هنـوز در مـورد نـوع غذایـی کـه

میخواهیـد نوشجـان کنید بـه توافق نرسـیدهاید ،بد
نیسـت سـری بـه سـرزمین غـذای کیـش بزنیـد کـه یـک
فودکـورت بزرگ اسـت.

تنوع غذایی این مجموعه بسیار باالست و هر سلیقهای
را پوشـش میدهـد .انـواع غذاهـای ایرانـی ،فرنگـی،
دریایـی ،سـنتی و فسـتفود بـا کیفیـت مناسـب در این
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رسـتوران سـرو میشـوند کـه بـا بهتریـن و تازهتریـن

مـواد غذایـی طبـخ شـدهاند .از باقالی پلو بـا ماهیچه و

تهچیـن مرغ و بادمجان گرفته تا پیتزا ،ماهی سـالمون
و غـذای لبنانـی ،همـه و همـه در ایـن مجموعـه قابـل
سـفارش هستند.

فودلند اولین رسـتوران دارای کیوسک سفارش غذا در
جزیـره کیـش اسـت .غرفههـای مختلف ایـن مجموعه

از جملـه کافـه لیالـی ،در فضایـی بـزرگ و مـدرن آمـاده
پذیرایی از گردشـگران و مسـافران جزیره کیش اسـت.
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آدرس
جزیره کیش ،بلوار مرجان ،انتهای بازار مرجان

ساعت کاری
 12تا 24

شماره تماس
076 - 44466333

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در
ایستگاه بازار مرجان

مسیریابی

ﻣﺠﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺳـﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ،
اﻣـﺎ اﮔـﺮ دوﺳـﺖ دارﻳـﺪ ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﮐﺎرﺑـﺮدی و ﺑـﻪروز
ﻣﻨﺎﻃـﻖ دﯾﮕـﺮ اﯾـﺮان و ﺟﻬـﺎن ﻫـﻢ دﺳﺘﺮﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
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 -4کافه رستوران توتی فروتی

رسـتوران توتـی فروتـی یکـی دیگـر از رسـتورانهای لب
دریاسـت که درسـت در نزدیکی اسـکله بـزرگ تفریحی

قـرار گرفته اسـت .اگر دوسـت دارید بیشـتر زمـان خود

را در ایـن اسـکله بگذرانیـد ،میتوانیـد بـرای خـوردن

غـذا از رسـتوران توتـی فروتـی اسـتفاده کنیـد .انـواع
غذاهـای ایرانـی ،فرنگـی ،دریایـی و فسـتفود در توتی

فروتی سـرو میشـود تـا بتوانند هـر سـلیقهای را راضی
نگـه دارنـد .حواسـتان باشـد کـه قیمـت غذاهـای ایـن
رسـتوران تـا حدی باالسـت.
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در کنـار غـــذای خـــود میتــــوانید انـــــواع مختــــلف

نوشـیدنیهای ســــرد و گــــرم و آبمیــــوههای تـازه را
هـم سـفارش دهیـد و از تماشـا کـردن منظـره دریـای

نیلگـون جنـوب لـذت ببریـد .ایـن مجموعه هـم فضای
سرپوشـیده دارد و هم فضای روباز .کافی است نزدیک

اسـکله بـزرگ تفریحـی باشـید تـا بـا یـک نـگاه ،فانوس
دریایـی توتـی فروتـی را پیـدا کنید.
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آدرس
جزیره کیش ،انتهای بلوار دریا ،نزدیک اسـکله

بزرگ تفریحی

ساعت کاری
از  11تا 23

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار ونـوس

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5کافه رستوران نخل

کافـه رسـتوران نخـل یکـی از کافههـای بـزرگ و خـوب
جزیره کیش است که بسیاری از کیشوندان و مسافران

بـا آن آشـنایی دارنـد .ایـن کافـه هـم فضـای روبـاز دارد
و هـم سرپوشـیده .شـما میتوانیـد انـواع نوشـیدنیها
و همینطـور غذاهـا را در ایـن کافـه رسـتوران سـفارش

دهید .موقعیت مکانی این کافه هم بسـیار عالی است.
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آدرس
جزیره کیش ،میدان داریوش

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
ـــ

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

میدان داریوش

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

569

 -6رستوران پدیده شاندیز

رستوران پدیده ،با  6500مترمربع وسعت ،بزرگترین

رسـتوران سرپوشـیده جزیـره کیـش اسـت کـه شـاید از
نظـر وسـعت در سـطح جهانـی هـم رتبـهدار باشـد .امـا
جاذبههـای ایـن رسـتوران صرفـا بـه انـدازه آن محدود

نمیشـود ،بلکـه معمـاری و طراحـی پدیـده شـاندیز و
بازآفرینـی طـرح دروازه ورودی بابِـل در ایـن مجموعـه

هـم جـای حیـرت دارد .اگـر بـاز هـم جسـتجو کنیـد ،یک

لنگـر زرد بـزرگ در نزدیکـی رسـتوران خواهیـد دیـد کـه
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بزرگتریـن لنگـر جهـان اسـت و  110تـن وزن و  27متـر
ارتفـاع دارد .در حقیقت رسـتوران پدیده بیش از آن که

محلـی برای خـوردن غذا باشـد ،یک جاذبه گردشـگری

است.

چشـیدن طعـم خـوش یـک غـذای ایرانـی و شـنیدن
موسـیقی زنـده از مزایـای انتخـاب این رسـتوران اسـت.

اگـر اهل کباب هسـتید ،شیشـلیکهای پدیده شـاندیز
را فرامـوش نکنیـد.
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آدرس
جزیـره کیـش ،ابتـدای جـاده جهـان ،نرسـیده
بـه میـدان غروب

ساعت کاری
از  12تا  | 16از  20تا 24

شماره تماس
09347685550 | 076 - 44471068

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی
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 -7رستوران ساحلی سی وان

رسـتوران سـی وان در طبقـه بـاالی کافه طهرون قـرار
گرفته اسـت .این رستوران موقعیت مکانی خوبی دارد.

شـما میتوانیـد در حالـی کـه غـذای خـود را نوشجـان

میکنیـد ،از هـوای سـاحل و نسـیم دریـا لـذت ببریـد و
منطقـه سـاحلی را از ارتفـاع باالتـری تماشـا کنیـد .ایـن

رستوران در طبقه دوم قرار گرفته و ساختار پنجرههای
آکاردئونی و تراس زیبای آن ،حال و هوای خاصی ایجاد
کـرده اسـت .در کنـار همـه اینهـا ،باید گفت کـه اجرای
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موسـیقی زنـده در رسـتوران سـی وان ،نقش زیـادی در

دلنشـین کردن فضا دارد و مخاطبان زیادی را به خود

جـذب میکند.

انواع غذاهای ایرانی (زعتر) ،پیتزا و سـوخاری (میامی)،

نوشـیدنی و سـاالد (سـانوفرش) در این رسـتوران سـرو

میشـوند .کافـه سـی وان هـم بـه زودی افتتـاح خواهد
شـد و میتوانیـد از منـوی کافـه آن هم اسـتفاده کنید.

فوت و فن
بـا کارت دانشـجویی ،ممکـن اسـت بتوانیـد از

تخفیـف دانشـجویی ایـن رسـتوران اسـتفاده

کنیـد.
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آدرس
جزیـره کیـش ،نـوار سـاحلی ،روبـهروی کیبـل
اسـکی ،طبقـه فوقانـی

ساعت کاری
از  1ظهر تا  1بامداد

شماره تماس
09123605939

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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575

از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر
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 -8رستوران شاندیز صفدری

شـاندیز صفـدری یکـی از رسـتورانهای بـزرگ و
شناختهشـده جزیـره کیـش اسـت که بـا انـواع مختلف

غذاهـای دریایـی و کبابـی در محیطـی دلانگیـز از
مشـتریان خـود پذیرایـی میکنـد .اگـر هشـتگ پـدر

شیشـلیک ایـران را دنبـال کنیـد ،حتمـا بـه نـام ایـن
رسـتوران خواهیـد رسـید .پس اگـر اهل کباب هسـتید،

سـفارش شیشـلیک را فرامـوش نکنید .شـما میتوانید
بـرای برگـزاری جشـنها و مراسـم خـود از فضـای ایـن
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رسـتوران اسـتفاده کنید .البته به خاطر داشـته باشـید

کـه قیمـت غذاهـا هـم ماننـد کیفیـت آنهـا باالسـت.

اجـرای موسـیقی زنـده در فضایـی بـه نسـبت بـزرگ ،از

ویژگیهـای اصلـی ایـن رسـتوران مجلل اسـت کـه آن را
بـه یـک جاذبـه تفریحـی تبدیـل کرده اسـت.
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آدرس
جزیـره کیش ،جاده جهان ،بین کشـتی یونانی
و کلبه هور

ساعت کاری
 12تا  20 | 15تا  1بامداد

شماره تماس
09347691460

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی
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 -9رستوران سنتی پوریا

در فضـای خانوادگـی رسـتوران سـنتی پوریـا میتوانیـد

طعـم خـوش غذاهای ایرانـی مانند انواع کبـاب ،دیزی،
جوجـه ،انـواع خورشـت و همچنیـن غذاهـای دریایـی

کبابـی و انـواع قلیـه را امتحـان کنیـد .ایـن رسـتوران در
نزدیکـی بازارهای بزرگـی چون مرکز خرید پردیس 2

و رویـا مـال قـرار گرفتـه اسـت .یکـی از جذابیتهـای

ایـن مجموعـه ،اجـرای موسـیقی زنـده و طراحی سـنتی

زیبـای داخـل آن اسـت کـه بـا حـوض کوچکـش دل
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همـه مشـتریان خـود را میبرد .بایـد بدانیـد که قیمت
غذاهـای این رسـتوران نسـبتا مناسـب اسـت.
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آدرس
جزیره کیش ،میدان پردیس ،هتل پارمیس

ساعت کاری
از  12ظهر تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44468619

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

ایستگاه مرکز خرید پردیس
حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -10رستوران رویال استار

رسـتوران رویال اسـتار فضای داخلـی رمانتیک و جالبی
دارد ،امـا شـاید از منظـره و چیدمـان فضـای بیرونـی
آن بیشـتر لـذت ببریـد .شـما میتوانیـد انـواع غذاهای

ایرانـی ،فرنگـی ،دریایی و فسـتفود را در این مجموعه
سـفارش دهیـد .قیمـت غذاهـا تـا حـدی باالسـت ،ولی
شـاید ارزشش را داشته باشـد .پیشنهاد میشود منوی
دریایـی رسـتوران رویال اسـتار را امتحـان کنید.
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آدرس
جزیره کیـش ،بلوار صدف ،فاز یک ،سـاختمان
بسـاک ،طبقه سوم

ساعت کاری
 12ظهر تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44454071

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در
ایستگاه بازار مروارید

مسیریابی
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 -11رستوران کاریز کوچیکه

این رستوران کمی با رستورانهای دیگر جزیره کیش
متفاوت است .شما میتوانید پکهای جذابی که شامل

برگر ،پیتزا ،فیله ،سیبزمینی و  ...هستند را سفارش

دهید .پک یک نفره ،دونفره ،خانواده و ویژه هر کدام
شاملیکسریازاینخوراکیهایهیجانانگیزهستند.

این رستوران فضایی برای نشستن ندارد و به صورت
بیرونبر فعالیت میکند .این مجموعه در شهرهای

دیگری مثل تهران و اصفهان هم شعبه دارد.
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آدرس
خیابان فردوسی ،درب پشتی بازار پانیذ

ساعت کاری
از  ۱۲تا  | ۱۵از  ۱۹تا ۲۴

شماره تماس
09347691223

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

ایستگاه مرکز خرید پردیس
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -12هشتگ فودهال

هشـتگ فودهـال قطعا یکی از رسـتورانهایی اسـت که
نمیخواهیـد فرصـت چشـیدن طعـم غذاهایـش را از

دسـت بدهید .انواع غذاهـای ایرانی و بینالمللی را که
دلتـان میخواهـد ،میتوانید اینجا امتحان کنید .شـما

میتوانیـد انواع پیتزا ،همبرگر ،پاسـتا ،اسـتیک ،سـاالد،

هـاتداگ و  ...را از بخـش فسـتفود ایـن مجموعـه

سـفارش دهید .اگـر هم میل بـه غذاهـای خوشرنگ و

لعـاب ایرانـی داریـد ،میتوانید از غرفه شـاهنامه انواع
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کبـاب ذغالـی ،باقالی پلـو ،تهچین ،ماهـی ،میگو و چند
مـدل خورشـت سـفارش دهیـد .قیمـت غذاهـا پاییـن
نیسـت ،اما خیلی هم باال و دور از انتظار نیسـت .یادتان

باشـد که سـیبزمینی با سـس پنیـر را فرامـوش نکنید!

فضای داخلی هشـتگ فودهال طراحی مدرن و جالبی

دارد .در قسـمتهای مختلـف آن میتوانیـد عالیـم

راهنمایـی و رانندگـی و حتـی یـک فولکس قدیمـی را که
سـر از دیـوار درآورده و نیـز یـک صندلـی ماشـینی را کـه

در گوشـهای از رسـتوران قـرار گرفتـه اسـت ،ببینید.

فوت و فن
هشـتگ فودهـال بـه خاطـر کیفیـت بـاالی غـذا

معموال شـلوغ اسـت .بنابرایـن اگر بـه دنبال یک
فضای خیلی آرام و خلوت هستید ،این مجموعه

مناسـب شـما نخواهد بود.
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آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان خانـه گسـتر ،مجتمـع
گنجینـه 2

ساعت کاری
 13تا  20 | 17تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44441000

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

مقابل ویالهای پردیس و خانه گستر
حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -13فودکورت دامون

فودکورت دامون بـرای افرادی که میخواهند غذاهای

کاملا متفـاوت و متنوعـی را در کنار هم سـفارش دهند،
بسـیار مناسـب اسـت .یـک فضـای شـیک و دلپذیـر بـا

چشـمانداز دریـا کـه میتوانیـد انـواع غذاهـای ایرانـی،

ترکـی ،مکزیکـی ،هنـدی ،چینـی و ایتالیایـی را در آن
سـفارش دهیـد .کسـانی کـه بـه دنبـال امتحـان کـردن
طعمهـای جدیـد و بینالمللـی هسـتند ،بهتـر اسـت

سـری بـه ایـن مجموعـه بزننـد .فودکـورت دامـون بـا
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بیـش از  10غرفـه مختلـف در دو بخـش سـرباز و سـر

پوشـیده در حـال فعالیت اسـت و برای صـرف صبحانه
هم میتوانید از فضای دلنشـین دامون کافه در همین

مجموعـه اسـتفاده کنیـد.

بهتر است بدانید که...
رسـتورانهای مختلـف ایـن مجموعـه بـه ایـن

قـرار هسـتند :رسـتوران سـالود ،فسـتفود
ایتالیایی و سـاالد گرین لیف ،پیتـزا منهتن ،برگر

بن سـای ،رسـتوران چینی مسـتر وک ،فستفود
و کافـه میـت نایـت ،کافـه رسـتوران دامـون

خورد و خوراک  > رستورانها

591

آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان وصـال ،مرکـز خریـد
دامـون

ساعت کاری
از  12:30تا  | 15:30از  19:30تا  00:30بامداد

شماره تماس
 2الی 076 - 44459861

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه گلدیـس

حدود  12دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

592

 -14رستوران سنتی کاریز (پایاب)

مجموعـه شـهر زیرزمینی کاریـز ،در دل فضـای چندین
هـزار سـاله خـود ،یک رسـتوران سـنتی بـا کیفیـت عالی
دارد .شـما میتوانید هم از ایـن جاذبه دیدنی در عمق
 14متـری زمیـن بازدیـد کـرده و هم غذاهای خوشـمزه
ایـن رسـتوران را نوشجـان کنیـد .انـواع کبـاب ،دیزی و

غذاهای دریایی در رستوران سنتی کاریز سرو میشود.
تختهـای چوبـی ،اجـرای موسـیقی زنـده و طراحـی

جالـب و متفـاوت ایـن مجموعـه ،از جمله دالیلی اسـت

خورد و خوراک  > رستورانها

593

کـه آن را بـه یک فضای راحـت و خودمانـی تبدیل کرده

اسـت .رسـتوران کاریـز یـا پایـاب دارای یـک چایخانـه

سـنتی هم هسـت.

خورد و خوراک  > رستورانها

594

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار المپیـک ،خیابـان کاریـز،
شـهر زیرزمینـی کاریـز

ساعت کاری
از  12تا  | 16از  21تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44473904

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،1پیاده شدن در بلوار

میرمهنا ،روبهروی شهر زیرزمینی کاریز
مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

595

 -15رستوران سالود

سـالود یکـی از رسـتورانهای لوکـس و مـدرن جزیـره
کیـش اسـت .اگر دوسـت داریـد در حین خـوردن انواع
غذاهـای ایرانـی و فرنگـی ،از شـنیدن صـدای موسـیقی

زنـده لـذت ببریـد ،رسـتوران سـالود گزینـه مناسـبی

خواهـد بود .البته باید حواسـتان به قیمتهای نسـبتا
بـاالی ایـن مجموعه باشـد!

خورد و خوراک  > رستورانها

596

آدرس
جزیره کیش ،جاده جهان ،جنب کلبه هور

ساعت کاری
از  12تا  | 16از  20تا  00:30بامداد

شماره تماس
076 - 44422528

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

597

 -16رستوران تایم لپس

تایم لپس ،یکی از رستورانهای خیلی خوب جزیره

کیش است که فضا و منوی آن به زیبایی طراحی شده

است .بنابراین ،هم از خوردن یک وعده غذای خوشمزه
لذت خواهید برد ،هم از بودن در فضایی دلنشین.
شما میتوانید انواع نوشیدنیها و غذاهای ایتالیایی
را سفارش داده و خیالتان از بابت سالمت و کیفیت

مواد اولیه راحت باشد .در کنار همه اینها ،بهتر است

صبحانههای هوسبرانگیز تایم لپس را از دست ندهید.

خورد و خوراک  > رستورانها

598

یکـی از ویژگیهـای تایـم لپـس ،ارتبـاط خوب پرسـنل و

مدیریـت رسـتوران با مشـتریان و اسـتفاده از نظرات و
پیشـنهادات آنها اسـت که تاثیر زیـادی در بهبود کار و

حفظ کیفیت داشـته اسـت.

بهتر است بدانید که...
بــرای رزرو حتمــــا باید به شمـــاره واتـــساپ

مجموعـه پیـام بفرسـتید.

خورد و خوراک  > رستورانها

599

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان مرجـان ،کـوروش برنـد

سـنتر ،طبقـه چهـارم

ساعت کاری
از  9صبح تا  1بامداد

شماره تماس
09129494200

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

600

 -17رستوران دارچین

رسـتوران دارچیـن هـم از رسـتورانهای خیلـی خـوب
جزیره کیش است که محبوبیت زیادی بین گردشگران

دارد .شـما میتوانیـد غذاهای مختلفی مثـل لوبیا پلو،
تـه چیـن ،ماهـی شـیر ،انـواع کبـاب ،انـواع قلیـه و ...را
سـفارش دهید .اگر میل داشـتید میتوانید برای وعده
صبحانـه هـم از این رسـتوران اسـتفاده کنید.

ایــن مجمـوعــه دارای پارکینــگ اختصـاصــی اســت و
قیـمتهــای مناســبی دارد.

خورد و خوراک  > رستورانها

601

آدرس
جزیـره کیـش ،مجتمـع بانکهـا ،انتهـای بلـوار
اندیشـه ،روبـهروی آوای خلیـج فـارس

ساعت کاری
از  12:30تا  | 16:30از  20تا 24

شماره تماس
076 - 44423090

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مریـم

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

602

 -18رستوران هواری

رستوران هواری از رستورانهای خوب و باکیفیت جزیره
کیش است .در این رستوران انواع غذاهای دریایی ،پیتزا

و نوشیدنیهای سرد و گرم سرو میشود .منوی دریایی
هم بیشتر شامل غذاهای محلی چون قلیه ماهی ،دو
پیازه کولی ،تهچین ماهی ،معجون و  ...میشود .شما
هم میتوانید از فضای داخلی این مجموعه استفاده

کنید و هم از میز و صندلیهایی که بیرون چیده شدهاند.
قیمت غذاها هم متوسط رو به باالست.

خورد و خوراک  > رستورانها

603

آدرس
جزیره کیش ،شـهرک صدف ،میدان گلسـتان،

روبهروی مسـجد امام حسن

ساعت کاری
از  12:30تا 23:30

شماره تماس
076 - 44445151

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مروارید

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

604

 -19رستوران سایرم

اگر به غذاهای فرنگی و به خصوص ترکی عالقه داشته
باشـید ،بهتـر اسـت در سـفر به جزیـره کیش ،سـری هم
بـه رسـتوران سـایرم بزنیـد .ایـن رسـتوران ترکـی ،انواع
غذاهـای هیجانانگیزی چون خوراک بره هونکار ،قرمه

مـرغ ،خوراک گوشـت با سـس فلفل ،بیف سـوته و  ...را
بـا چیدمانی جذاب سـرو میکنـد .البته شـما میتوانید

انـواع سـاالد و پاسـتا هـم سـفارش دهیـد .قیمـت همه

چیز تقریبا مناسـب است.

خورد و خوراک  > رستورانها

605

بهتر است بدانید که...
رسـتوران سـایرم یک رسـتوران زنجیرهای است

که  10شـعبه دیگر آن در کشـور ترکیه قـرار دارد.

دونـر کبـاب و نـوع مخصوص آن یعنی اسـکندر

کبـاب ،تنها برای وعده شـام سـرو میشـوند.

خورد و خوراک  > رستورانها

606

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان مرجـان ،کـوروش برنـد

سـنتر ،طبقـه همکـف

ساعت کاری
از  12:30تا  | 16از  18:30تا 23:45

شماره تماس
076 - 44478644

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

607

 -20کافه رستوران 96

کافه رسـتوران  96از رسـتورانهای خیلـی خوب جزیره
کیـش اسـت .ایـن رسـتوران هـم غذاهـا ،خوراکیهـا و
نوشیدنیهای خوشمزه و هیجانانگیزی ارائه میدهد

و هـم طراحـی و دکوراسـیون جالبـی دارد .امـا کافه 96

فقـط جایـی بـرای غذا خـوردن نیسـت ،بلکه هر شـب از
سـاعت  22:30تـا  1بامـداد ،موسـیقی زنـده در آن اجـرا
میشـود .گاهی هـم میزبان برنامههـای خاص و هنری
چـون جشـنواره تئاتر کوتاه کیش اسـت کـه فضای این

خورد و خوراک  > رستورانها

608

مجموعـه را بیش از هر جای دیگری خاص کرده اسـت.

در مـورد قیمـت غذاهـا هم بایـد گفت که متوسـط رو به
باال هسـتند.

خورد و خوراک  > رستورانها

609

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار سـنایی ،تقریبـا روبـهروی
بـازار ونـوس

ساعت کاری
از  12:30تا  | 16از  18:30تا 00:30

شماره تماس
09347683727

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار ونـوس

حدود  3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

610

 -21کافه رستوران بیتالمزه

در سـفر بـه جزیـره کیش ،چشـیدن طعم نـاب غذاهای
ایرانـی ،عربـی و ترکـی در فضـای رویایی کافه رسـتوران

بیتالمـزه را از دسـت ندهید .شـما میتوانیـد غذاهای

هیجانانگیـزی چـون جیـرو چیکـن یونانـی ،فاهیتـا بـا

ادویههـای مدیترانـهای ،انـواع پیـده ،پالتر ،سـاندویچ،

پیتـزا ،سـووالکی و  ...را سـفارش دهیـد .ایـن مجموعـه
هم دارای فضای سرپوشـیده است و هم فضای سرباز.

دکوراسـیون و طراحـی زیبای بیتالمزه باعث شـده که

خورد و خوراک  > رستورانها

611

محبوبیت زیادی بین گردشگران پیدا کند؛ به خصوص

آنهایـی کـه به دنبـال غذاهای خـاص و ویـژه با قیمت
مناسـب هستند.

خورد و خوراک  > رستورانها

612

آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان خلیـج فـارس ،جنـب
هتـل کـوروش

ساعت کاری
از  13تا  2بامداد

شماره تماس
076 - 44467696

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

613

 -22رستوران گیلک

شـاید بـه نظر عجیـب بیایـد ،اما ممکـن اسـت در هوای
جنـوب ،هـوس یـک غـذای شـمالی داشـته باشـید! یـا
ایـن کـه از طرفـداران پـر و پـا قـرص غذاهـای لذیـذ

رشـتی و گیالنـی باشـید .در هـر دو صـورت ،رسـتوران
گیلـک بـا غذاهـای خوشـمزه رشـتی آمـاده پذیرایـی از

شـما دوسـتان اسـت .شـما میتوانیـد باقالـی قاتـوق،
چلـو جوجـه تـرش ،قیمـه سـیبزمینی ،میـرزا قاسـمی،

خورشـت بابوشـکا ،مـرغ شـکمپر و  ...سـفارش دهیـد و

خورد و خوراک  > رستورانها

614

خاطـره شـمال و جنـوب را بـا هـم ترکیـب کنیـد .قیمت
غذاهـای ایـن رسـتوران متوسـط اسـت.

خورد و خوراک  > رستورانها

615

آدرس
جزیره کیش ،خیابان سنایی

ساعت کاری
از  12تا  | 16از  20تا 24

شماره تماس
09044090195

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

ایستگاه بازار مریم

حدود  3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

616

 -23کافه رستوران بام رویایی کیش

اگـر بـه دنبـال یـک تجربه کاملا متفـاوت از شـکمگردی
هسـتید ،رسـتوران بام رویایی کیش را به شما پیشنهاد

یکنیـم .ایـن رسـتوران در ارتفـاع باالیـی در حـدود
م 
 50متـری از زمیـن قـرار گرفتـه و کـف آن شیشـه اسـت.

بنابرایـن از راه رفتـن در آن حس خیلی خاصی خواهید
داشـت .بـه علاوه ،در حیـن خـوردن غـذا یا نوشـیدنی،
میتوانیـد از شـنیدن موسـیقی زنـده لـذت ببریـد و از

ایـن ارتفـاع ،نظارهگـر خلیـج نیلگـون فـارس باشـید.

خورد و خوراک  > رستورانها

617

چشـماندازی کـه شـاید در هیـچ جـای دیگـر از جزیـره

کیـش ،ممکن نباشـد .البته دقت کنید کـه غذاهای این

رسـتوران نسـبتا قیمـت باالیـی دارند.

بهتر است بدانید که...
کافه رسـتوران بام رویایی کیش ،تنها رسـتوران

کـف شیشـهای خاورمیانـه اسـت کـه دیـد آن بـه

دریـا 360 ،درجه اسـت.

شـما میتوانیـد از ترانسـفر رایـگان رفـت و

برگشـت کـه جـزو خدمـات رسـتوران اسـت هـم
اسـتفاده کنیـد.

خورد و خوراک  > رستورانها

618

آدرس
جزیـره کیش ،جـاده جهـان ،روبـهروی مجتمع
بـزرگ پدیده

ساعت کاری
از  12ظهر تا  1بامداد

شماره تماس
09122000516

مسیر دسترسی
در نزدیکـی مسـیر دوچرخهسـواری
قـرار گرفتـه اسـت.

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

619

 -24رستوران مادربزرگ

رسـتوران مادربـزرگ یکـی از بهتریـن رسـتورانهای

جزیـره کیـش بـا غـذای سـنتی اسـت .موقعیـت مکانـی

این رسـتوران عالی است و شـما میتوانید پیش یا پس
از غـذا خـوردن ،از شـهر باسـتانی حریره و پـارک درخت
سـبز کیـش دیـدن کنیـد کـه از جاذبههـای اصلـی ایـن

منطقه هسـتند.

شـما میتوانیـد غذاهایـی چـون هـواری میگـو کـه یـک

غذای اصیل جنوبی اسـت ،رشـتهپلو ،چلو گوشـت ،کله

خورد و خوراک  > رستورانها

620

جوش ،شـوید پلـو ،دیزی مخصوص مادربزرگ ،کشـک
بادمجـان ،مرصـع پلـو و  ...را سـفارش دهیـد و از طعـم

دلچسـب ایـن غذاهـا لـذت ببریـد .بعد هم لـذت خود

را بـا یـک ظرف فالـوده یا بسـتنی تکمیـل کنید.

امـا فقـط غذاهـای ایـن رسـتوران جالـب توجه نیسـت،

بلکـه دکوراسـیون و طراحـی سـنتی آن هـم نظـر هـر
بیننـدهای را بـه خود جلـب میکند؛ دیوارهـای کاهگلی،

میـز و صندلـی و پشـتیهای سـنتی ،کوزههایـی کـه از
آنهـا آب تـراوش میکنـد و ...

بهتر است بدانید که...
از آن جایـی کـه ایـن رسـتوران ،مجهـز بـه

شربتخانه هم است ،مردم محلی این رستوران

را به نام «شـربتخانه مادربزرگ» میشناسـند.

خورد و خوراک  > رستورانها

621

آدرس
جزیره کیش ،خیابان کرانه ،جنب شهر تاریخی

حریره

ساعت کاری
از  12:30تا  | 17:00از  20:30تا 24

شماره تماس
09347687075

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در

بلـوار میرمهنـا ،سـر بلـوار المپیـک
حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

622

از حمایت شما سپاسگزاریم
این کتاب را برای همسفر بعدی کیشگردیهایتان
ارسال کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین

خورد و خوراک  > رستورانها

623

 -25رستوران عمو اکبر

شاید رستوران عمو اکبر ظاهر لوکسی نداشته باشد،

اما قرار نیست خوراکیهای خوشمزه کیش را تنها در

رستورانهای مجلل پیدا کنید .گاهی در یک محیط
سادهتر و بدون تجمل ،غذاهای بسیار لذیذی میتوان

خورد .رستوران عمو اکبر به دلیل طعم بسیار خوب
غذاهای خود معروف شده است .انواع غذاهای دریایی

مانند فیله ماهی ،میگو ،ماهی سرخ کرده و کبابی،
شنیسل و استیک در این رستوران سرو میشود.

خورد و خوراک  > رستورانها

624

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار فردوسـی ،روبـهروی بازار

پانیـذ ،بازارچـه حافظ

ساعت کاری
از  12تا  | 16از  20تا 24

شماره تماس
076 - 4424396

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

625

 -26رستوران خانه اسپاگتی

رستوران خانه اسپاگتی یک رستوران دنج با قیمتهای

مناسـب و منصفانه اسـت کـه میتوانید انـواع غذاهای
ایتالیایی را در آن سـفارش دهید .اجـرای زنده در طول

شـب یکـی از ویژگیهـای مثبـت ایـن مکان اسـت کـه آن
را بـه محیطی دلنشـین بـرای جمع خانواده و دوسـتان
تبدیل کرده اسـت.

خورد و خوراک  > رستورانها

626

آدرس
جزیره کیـش ،خیابـان رودکی ،هتـل پارمیس،

طبقـه پایین

ساعت کاری
 13تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 4446241

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس

حدود  1دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

627

 -27خانه مردمشناسی بومیان کیش

خانه بومیان کیش را در بخش گشتوگذار به شما

معرفـی کردیم .شـما میتوانیـد انواع غذاهـای عربی و

جنوبی را در اینجا امتحان کنید ،اما باید از چند سـاعت
قبل تمـاس بگیرید و رزرو کنید.

خورد و خوراک  > رستورانها

628

حواستان باشد!
هزینـه ورودی خانـه بومیـان کیـش 25 :هـزار

تومـان (زمسـتان )99

خورد و خوراک  > رستورانها

629

آدرس
جزیـره کیـش ،بعـد از بـازار ماهـی ،روبـهروی
اسـکله صیـادی

ساعت کاری
از  17تا 21:30

شماره تماس
09337691812 | 09373705665
076 - 44432844

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
مقابـل بـازار عربهـا

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک  > رستورانها

630

انتخاب رستورانها
کـدام «رسـتورانها» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
رستوران میرمهنا
رستوران کوه نور
رستوران فودلند (سرزمین غذای کیش)
کافه رستوران توتی فروتی
کافه رستوران نخل
رستوران پدیده شاندیز
رستوران ساحلی سیوان

خورد و خوراک  > رستورانها

رستوران شاندیز صفدری
رستوران سنتی پوریا
رستوران رویال استار
رستوران کاریز کوچیکه
هشتگ فودهال
فودکورت دامون
رستوران سنتی کاریز (پایاب)
رستوران سالود
رستوران تایم لپس
رستوران دارچین
رستوران هواری
رستوران سایرم

631

خورد و خوراک  > رستورانها

کافهرستوران 96
کافه رستوران بیتالمزه
رستوران گیلک
کافه رستوران بام رویایی کیش
رستوران مادربزرگ
رستوران عمو اکبر
رستوران خانه اسپاگتی
خانه مردمشناسی بومیان کیش

632

خورد و خوراک  > رستورانها

فصل  - 5بخش 3

فست فودها

633

خورد و خوراک > فست فودها

634

فهرست فست فودها
رستوران خانه سوخاری
رستوران مرزالتس
وقت برگر و سیبزمینی
ِ
رستوران
فستفود بومرنگ
رستوران ایرانویچ
فستفود تنورک

فستفود VIP
پرال فود مارکت
رستوران چاپس گریل

خورد و خوراک > فست فودها

635

 -1رستوران خانه سوخاری

یکـی از رسـتورانهای خـوب و باکیفیت کیـش که قیمت

مناسـبی هـم دارد ،رسـتوران خانـه سـوخاری اسـت .در
این رسـتوران میتوانیـد غذاهایی چون مرغ سـوخاری
و کنتاکـی ،پیتـزا ،همبرگـر و  ...را سـفارش دهیـد .شـما
هـم میتوانیـد از فضای داخلی رسـتوران لـذت ببرید و

هـم از فضـای تـراس و هـوای آزاد .کیفیـت و قیمـت این

رسـتوران مناسـب است.

خورد و خوراک > فست فودها

636

آدرس
جزیـره کیـش ،شـهرک صـدف ،قسـمت پشـتی
بـازار مرواریـد ،پلاک 333

ساعت کاری
از  12ظهر تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44458486

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مرواریـد

حدود  3دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

637

 -2رستوران مرزالتس

«طعـم برگر آلمـان را در مرزالتس کیش تجربه کنید!».
ایـن شـعار اصلـی رسـتوران مرزالتـس اسـت .شـما

میتوانیـد در کنـار بازارگـردی در کـوروش برنـد سـنتر،
برای اسـتراحت به این رستوران رفته و یک وعده غذای
درسـت و حسـابی را نوشجان کنید .یکی از مزیتهای

مرزالتس ،تنوع باالی منو برای برگر و سـاندویچ اسـت.

امکان سـفارش سـاالد و دیگر مخلفات هم وجود دارد.

خورد و خوراک > فست فودها

638

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان مرجـان ،کـوروش برنـد

سـنتر ،طبقـه چهـارم

ساعت کاری
از  18تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44478648

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

639

وقت برگر و سیبزمینی
ِ
 -3رستوران

رسـتوران وقـت برگـر و سـیبزمینی از رسـتورانهای
خـوب جزیـره کیـش اسـت کـه منـوی کاملـی دارد.
شـما میتوانیـد انـواع کوبـان ،غذاهـای پرسـی ،پیتـزا،

برگـر ،سـیبزمینی ،سـاندویچ و  ...را سـفارش دهیـد.
دکوراسـیون داخلی و چیدمان این رستوران هم جالب

و مدرن اسـت و قطعا از آن لذت خواهید برد .قیمتها

هم بـه نسـبت مناسـب هسـتند.

خورد و خوراک > فست فودها

640

آدرس
جزیـره کیـش ،مقابـل کارتینـگ ،سـاختمان
هد یـش

ساعت کاری
از  12تا  | 16از  19تا 24

شماره تماس
076 - 44467802 | 09303115452

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار ونـوس

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

641

 -4فستفود بومرنگ

اگـر بـه دنبال فسـتفود میگردیـد ،رسـتوران بومرنگ

هـم گزینـه خوبـی خواهـد بـود .شـما میتوانیـد انـواع
پیتـزا ،سـاندویچ ،سـوخاری و برگـر را در ایـن رسـتوران
سـفارش دهیـد .قیمت همه غذاها هم مناسـب اسـت.
ایـن مجموعه هـم دارای فضای سرپوشـیده و هم روباز
بـرای پذیرایـی از شـما عزیزان اسـت.

خورد و خوراک > فست فودها

642

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار مرواریـد ،ایـوان مروارید،
پلاک 331

ساعت کاری
از  12تا  | 16از  19تا 24

شماره تماس
076 - 44458822 | 076 - 44458811

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن

در ایسـتگاه بـازار مروارید
حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

643

 -5رستوران ایرانویچ

رسـتوران ایرانویـچ هـم از فسـتفودهای خـوب جزیره

کیش اسـت که در نزدیکی بازارهای پردیس قرار گرفته

اسـت .شـما میتوانید پـس از بازارگردی و خریـد ،برای
رفع خستگی به این مجموعه بروید و انواع پیتزا ،الزانیا،

سـاندویچ و سـوخاری را سـفارش دهیـد .این رسـتوران

بـا طراحی سـاده و شـیک خـود ،آمـاده پذیرایـی از همه

ت غذاهای ایرانویچ متوسـط رو به
دوسـتان اسـت .قیم 
باالست.

خورد و خوراک > فست فودها

644

آدرس
جزیره کیش ،خیابـان رازی ،روبهروی بازارهای
پردیس ،ساختمان ایرانویچ

ساعت کاری
از  13تا  | 15از  19تا 00:30

شماره تماس
076 - 44422005

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1و  ،2پیاده شـدن در

ایسـتگاه بازار پردیس (ضلع شـمالی)
مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

645

 -6فستفود تنورک

فسـتفود تنورک هم یکـی دیگر از رسـتورانهای خوب
جزیـره کیش اسـت که به گردشـگران توصیه میشـود.
ایـن رسـتوران انـواع غذاهایـی چـون برگـر ،سـوخاری،
سـاندویچ ،هـاتداگ و پیتـزا را بـا قیمت مناسـب سـرو
میکنـد .فضای تنورک سـاده و خودمانی اسـت و شـما

هـم میتوانیـد از فضـای سرپوشـیده داخـل اسـتفاده
کنیـد و هـم از میـز و صندلیهایـی کـه بیـرون چیـده

شـده اسـت .فسـتفود تنـورک بـا طراحـی پیتزاهـای

خورد و خوراک > فست فودها

646

سـه گوش ،سـعی کرده تجربـه متفاوتی از خـوردن این

غـذای هیجانانگیـز را بـرای مخاطبـان ایجـاد کنـد.

خورد و خوراک > فست فودها

647

آدرس
جزیره کیش ،بلوار مروارید ،ایوان مروارید

ساعت کاری
از  13تا  | 16از  19تا 00:30

شماره تماس
076 - 44458411

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

ایستگاه بازار مروارید

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

648

 -7فستفود VIP

شما میتوانید در کنار بازارگردی در مرکز خرید صدف

یک برنامه شـکمگردی در فستفود  VIPداشته باشید
و خسـتگی خریـد را از تـن بـه در کنیـد .در این رسـتوران
میتوانیـد انـواع پیتـزا ،سـوخاری ،سـاندویچهای گـرم
و ذغالـی ،سـیبزمینی و  ...را سـفارش دهیـد .قیمـت

غذاهـا هم کامال مناسـب اسـت.

خورد و خوراک > فست فودها

649

آدرس
جزیره کیش ،شـهرک صدف ،خیابـان بینالود،

مرکـز خرید صدف

ساعت کاری
از  13:30تا  | 15:15از  20:00تا 00:30

شماره تماس
076 - 4440985

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در
خیابان بینالود ،روبهروی مرکز خرید

صدف

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

650

 -8پرال فود مارکت

اگــر بــرای خریـد بــه پرال مارکت رفتیـــد و احســاس

خسـتگی یـا گرسـنگی کردیـد ،کافـی اسـت بـه پـرال فـود
مارکـت برویـد .ایـن رسـتوران غذاهـای مختلفـی چـون

انـواع برگـر ،پیتزا ،مرغ سـوخاری ،سـاندویچ و سـاالد را
سـرو میکند .به علاوه میتوانید یک کوکتل خوشـمزه

هـم برای خود سـفارش دهیـد تا در هوای گـرم جنوبی،

خنـک شـوید .قیمتهـا هم بسـیار مناسـب هسـتند.

خورد و خوراک > فست فودها

651

آدرس
جزیره کیش ،برج صدف

ساعت کاری
از  12:30تا  00:30بامداد

شماره تماس
076 - 44453224

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

مقابل یا بعد از هتل صدف
حدود  18دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

652

 -9رستوران چاپس گریل

رسـتوران چاپس گریل از پاتوقهای اصلی کیشـوندان

اسـت که برخی از گردشـگران این جزیره هم با آن آشـنا

هسـتند .شـما میتوانید انواع پنه ،پیتزا ،اسـتیک ،برگر،
ت غذاهای
سـاالد و سـیبزمینی را سـفارش دهید .قیم 

ایـن رسـتوران مناسـب اسـت و تنهـا اسـتیکهای آن

قیمـت باالتـری به نسـبت بقیه منـو دارند.

خورد و خوراک > فست فودها

653

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان مرجـان ،کـوروش برنـد

سـنتر ،غرفههـای  4و 5

ساعت کاری
ـــ

شماره تماس
09905878670

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

خورد و خوراک > فست فودها

654

انتخاب فست فودها
کـدام «فسـت فودهـا» نظرتان را جلـب کرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد بـه آنها سـر بزنید.

رستوران خانه سوخاری
رستوران مرزالتس
وقت برگر و سیبزمینی
ِ
رستوران
فستفود بومرنگ
رستوران ایرانویچ
فستفود تنورک
فستفود VIP

خورد و خوراک > فست فودها

پرال فود مارکت
رستوران چاپس گریل
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خورد و خوراک  > رستورانها
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خورد و خوراک > طباخیها
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طباخیها
خیلی از ایرانیها به هر شـهری که سـفر کنند ،کله پاچه
را فرامـوش نمیکنند .خبر خوش به عاشـقان کلهپاچه

ایـن کـه در جزیـره کیش هـم کلهپـزی و طباخـی وجود
دارد .امـا سـاعت کاری آنها با شـهرهای دیگر متفاوت

و تـا حـدی برعکـس اسـت .در این قسـمت ،دو مـورد از

ایـن طباخیهـا را به شـما معرفـی میکنیم:

خورد و خوراک > طباخیها
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فهرست طباخیها
طباخی بره طالیی
طباخی قوچ

خورد و خوراک > طباخیها
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 -1طباخی بره طالیی

طباخـی بـره طالیی کیش بـه صورت شـبانهروزی آماده

پذیرایی از کیشـوندان و گردشگران است.

خورد و خوراک > طباخیها
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلوار خیـام ،جنـب مجتمع خانه

گستر

ساعت کاری
از  12ظهر تا 18

شماره تماس
09197748689

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن

در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2طباخی قوچ

شـما میتوانیـد علاوه بـر مراجعـه حضوری ،بـه صورت
آنالیـن هم سفارشـتان را ثبـت کنید.

خورد و خوراک > طباخیها
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آدرس
جزیره کیش ،شـهرک صدف ،فاز خدماتی 200
واحدی ،پالک 18

ساعت کاری
از  18تا  00:30بامداد

شماره تماس
076 - 4443176

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مروارید

حدود  12دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب طباخیها
کـدام «طباخیهـا» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
طباخی بره طالیی
طباخی قوچ

خورد و خوراک
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نظرتان مهم است
بــه پایان فصل «خورد و خوراک» رســیدیم .برای
بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش در نسخـههــــای

بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و راهنماییهای شــما
نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و در

بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد نظرتــان در مــورد

ایــن فصــل چــه بــود .جـــای کــدام مطالــب خالی

بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن محتــوای
کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

خورد و خوراک

665

پیشنهاد شما
فصل خورد و خوراک

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

خورد و خوراک
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی
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بازی و سرگرمی
هـدف بسـیاری از افـرادی کـه جزیـره کیـش را بـه

عنـوان مقصـد گشـتوگذار خـود انتخـاب میکننـد،
سـرگرمیهای متنوع این جزیره است .آنقدر تفریحات

مختلـف در ایـن جزیـره وجـود دارد کـه در طـول یـک
هفته سـفر ،اصال بیکار نخواهید مانـد .بنابراین ،در این
بخـش از کتـاب ،شـما را بـا سـرگرمیهای جزیـره کیش

آشـنا میکنیم تا از بین گزینههای متنوع ،مناسبترین
انتخـاب را داشـته باشـید.

حواستان باشد!
به دلیل شـرایط خاصی که بیماری کرونا ایجاد

کـرده اسـت ،حتمـا پیـش از برنامهریـزی بـرای
حضـور در برنامههـای خـاص تفریحـی ،از فعـال
بودنشـان باخبر شـوید.

بازی و سرگرمی
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فوت و فن
تقریبـا تمامـی تفریحـات کیـش را میتوانید با

تخفیـف از آژانسهـا و سـایتهای گردشـگری
تهیـه کنیـد .ایـن آژانسهـا در قسـمتهای
مختلـف جزیـره کیـش حضـور دارنـد.

فرامـــوش نکنیــــد کـه گاهـــی آژانسهـــــای

گردشـگری دستشـان بـرای تخفیـف دادن تـا
حـدی باز اسـت و بـا کمی چانه زدن ممکن اسـت

موفـق شـوید تخفیـف بیشـتری بگیریـد.

بهتر است بدانید که...
بـرای دریافـت هدیـه ویـژه علیبابـا ،تخفیـف

و اسـتفاده رایـگان از امکانـات رفاهـی و تفریحی

جزیـره کیـش اینجـا کلیـک کنید.

بازی و سرگرمی
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فهرست فصل بازی و سرگرمی
مراکز تفریحی
تفریحات دریایی
سایتهای غواصی
پالژها
کشتیهای تفریحی
اسپا ،ماساژ و حمام سنتی
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مراکز تفریحی
احتمـاال فصل بازی و سـرگرمی و بخـش مراکز تفریحی
ایـن کتـاب از همه فصـول دیگـر جذابتر باشـد .در یک

سـفر کامال متفـاوت و بـا برنامهریزی درسـت میتوانید
خاطره شـگفتانگیزی از کیش داشـته باشـید.

حواستان باشد!
ممکن اسـت نام پارک آبی بادی مارینا کیش را

بشـنوید؛ ولـی باید بدانیـد که این پـارک در حال
حاضر تعطیل است.
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فهرست مراکز تفریحی
مجموعه پارس سافاری
اتاق فرار کیش ()Mystery Land
قلعه وحشت کیش
دلفیناریوم کیش
دوچرخهسواری دور جزیره
کارتینگ کیش
مراکز اجاره موتور برقی
بولینگ مریم
تمپارک آبی اوشن
جایروکوپتر کیش

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

بانجی جامپینگ جاذبه
مجموعه ورزشی المپیک
شهربازی هایلند
شهربازی کوروش فانکالب
شهربازی بادی کوروش

674
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 -1مجموعه پارس سافاری

مجموعه پارس سافاری ،اولین گروهی هستند که
تورهای سافاری صحرا را در ایران برگزار میکنند.

منظور از سافاری ،گشت و سیاحت با خودروهای مجهز
و شاسیبلندی است که برای عبور از راهها و مسیرهای
صعبالعبورطراحیشدهاند.دراینمجموعهمیتوانید

باخودروهایدودیفرانسیلیچونهامر،نیسانپاترول،

تویوتا لندکروز در یک فضای  50هکتاری ،هیجان عبور
از مسیرهای سخت و شیبهای تند را تجربه کنید.
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امـا سـرگرمیهای مجموعـه پـارس سـافاری تنهـا بـه
سـافاری و گشـت جزیـره محـدود نمیشـود و شـما

میتوانیـد از برنامههـای دیگـری هم اسـتفاده کنید که
در ادامه توضیح کوتاهی درباره برخی از این تفریحات
میدهیـم.

بهتر است بدانید که...
هر ماشین حدود  6تا  7نفر ظرفیت دارد.
برنامـه سـافاری حـدود یک سـاعت و نیم طول

میکشد.

شـما از محـل اقامـت خـود سـوار خودروهـای

پـارس سـافاری میشـوید و در نهایـت هـم بـه
محـل اقامـت خـود برگردانـده میشـوید.

به عقیده طرفداران محیط زیسـت ،این تفریح

باعـث از بیـن رفتـن حیـات موجـودات کویـر و

بیابانها میشـود و به اکوسیسـتم آسـیب جدی
میزنـد.
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تور باگی
در ایـن سـرگرمی ،افـراد سـوار خودروهـای دو نفـره
میشـوند و بـا راهنمایـی لیـدر ،در جزیـره گشـتوگذار
میکننـد .ایـن تفریـح بیـن  15تـا  20دقیقـه طـول

میکشـد .بـرای رانـدن خودروها ،نیـاز به مهـارت باال در

رانندگـی نیسـت .در ابتدای کار هم آموزشهـای الزم به

شـما داده میشـود.

بهتر است بدانید که...
ممکـن اسـت در طـول مسـیر ،آهـوان زیبـای

جزیـره کیـش را از نزدیـک ببینیـد.

بـرای گرفتـن عکس یـادگاری در قسـمتهایی

از مسـیر ،میتوانیـد بـا لیدر هماهنـگ کنید.
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کارتینگ
اگر به مسابقات رانندگی عالقه داشته باشید میتوانید

از بخش کارتینگ اسـتفاده کنید .خودروهای کارتینگ،

چهارچرخـه و یـک نفـره هسـتند و شـما در یـک فضـای
 750متـری بـا حداقـل  8متر عـرض ،هیجان زیـادی را

تجربـه خواهید کرد.

بـرای ایـن بازی ،بایـد حداقل  145سـانتیمتر قـد و زیر
 90کیلوگرم وزن داشـته باشید.
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بانجی شوتینگ /بانجی اسلینگ شات
در ایـن بـازی شـما را بـا هارنـس (وسـیلهای بـرای ایمن

نگـه داشـتن افـراد هنـگام کار یـا تفریـح در ارتفـاع)
بـه دو کـش بـزرگ در دو طـرف وصـل میکننـد و بعـد
عقب کشـیده شـده و به سـمت جلو شـلیک میشـوید.

یعنـی مسـافتی حـدود  60متـر را بـا زاویـه  45درجـه
طـی میکنیـد .سـپس آنقـدر بـه حرکـت پاندولـی ادامه
میدهیـد تـا از حرکـت بایسـتید.
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پینت بال
احتمـاال اکثـر شـما نـام پینـت بـال را شـنیدهاید و یـا آن

را تجربـه کردهایـد .در ایـن بـازی گروهـی ،بایـد لبـاس
ارتشـی بـه تـن کنیـد و بـا کاله بـه میـدان جنـگ برویـد.

اسـلحههایی کـه در اختیـار شـما قـرار میگیرنـد ،دارای
گلولههـای ژالتینـی بـا رنـگ خوراکـی هسـتند .ایـن

گلولهها در صورت برخورد با اشـیا یا بدن شـما ،منفجر
شـده و رنـگ زیـادی از خـود بـر جـای میگذارنـد .شـما

نبایـد اجـازه دهیـد کـه گلولـه دشـمن بـه شـما اصابت
کنـد ،چرا که در صورت برخورد ،رنگی میشـوید و جایی

بـرای پنهـانکاری باقـی نمیمانـد!
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بهتر است بدانید که...
بـرای دریافـت هدیه ویـژه علیبابا و اسـتفاده

از تخفیـف سـافاری اینجـا کلیک کنید.

ایـن ورزش نیـازی بـه آموزشهـای پیچیـده و

یـا مهارتهـای بـاال در تیرانـدازی نـدارد و صرفـا
جنبـه تفریحـی دارد.

این تفریح ،هم ورزش است و هم تمرینی برای

کار تیمی و داشتن استراتژی.

بـرای بـازی پینت بال باید حداقل  8سـال سـن

داشته باشید.
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آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان خلیـج فـارس ،بلـوار
تو سـعه

ساعت کاری
از  16:30تا 21

شماره تماس
 2الی 076 - 44450440

مسیر دسترسی
بـرای رسـیدن به ایـن مجموعـه باید از
تاکسـی اسـتفاده کنید.
مسیریابی
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر
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 -2اتاق فرار کیش ()Mystery Land

اتـاق فـرار کیـش مناسـب افـرادی اسـت کـه بـه دنبـال
ماجراجویـی و حـل معمـا هسـتند .هـر یـک از اتاقهای
فـرار ،سـناریوی ویـژهای دارد و هـدف بـه خصوصـی را

دنبـال میکند .بـرای مثال شـما داخل یک اتـاق مرموز

بـه نـام اتـاق  195تیمارسـتان قـرار میگیریـد و یـک

سـاعت فرصـت داریـد کـه بـا همراهـان خود ،سـرنخی
پیـدا کنیـد و خود را از اتـاق نجات دهید .شـما در نقش

کارآگاهانـی هسـتید که بـه دنبال یـک قاتـل زنجیرهای
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وارد فضای تیمارسـتان میشـوند ،اما به طرز مشکوکی
در بـه رویشـان بسـته میشـود .حـاال در حالـی کـه گاز

سـمی اتـاق را پـر میکند و هـر لحظه به مـرگ نزدیکتر
میشـوید ،بایـد بتوانیـد بـا پیـدا کـردن راهـی ،خـود را

نجـات دهیـد .آیـا میتوانیـد پیـش از بـه پایان رسـیدن
فرصـت ،خـود را نجـات دهید؟

بهتر است بدانید که...
گروههـای  2تا  5نفـره میتوانند در این تجربه

حضور پیدا کنند.

سـر و کله اتاق فـرار از سـال  2007در ژاپن پیدا

شـد و در سـال  1395در ایران رواج پیدا کرد.

حواستان باشد!
اگـر تصمیـم داریـد از سـانسهای  17:30تـا

 22:30اسـتفاده کنیـد ،بهتـر اسـت از قبـل بـا

مجموعـه هماهنـگ کـرده باشـید.
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آدرس
جزیـره کیـش ،دیپلمـات مـال صفیـن ،طبقـه
سـوم ،غرفـه 28

ساعت کاری
از  10:30تا  | 13:30از  17:30تا 22:30

شماره تماس
09352598067 | 09122598067

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
مقابـل بـازار عربهـا

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3قلعه وحشت کیش

اگـر بـه دنبـال تـرس و هیجـان هسـتید ،قلعه وحشـت
کیـش را هـم در لیسـت تفریحـات خـود بگذارید .شـما

بـا راهنمایـی یـک لیـدر ،در یـک مسـیر صـد متـری کامال
تاریـک حرکت میکنید و اتفاقات ترسـناکی را از نزدیک
تجربـه خواهیـد کـرد .کل این برنامـه حـدود  10دقیقه
طـول میکشـد.

قلعـه وحشـت کیـش دارای سـه سـانس مختلـف برای
گروههای سـنی متفاوت اسـت .یک سـانس بـرای افراد

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

688

زیـر  14سـال ،یـک سـانس متوسـط و یـک سـانس فـول

یخواهنـد حد اعلای ترس و
اکشـن برای کسـانی کـه م 
وحشـت را تجربـه کنند.

حواستان باشد!
فقـط افـراد باالی  5سـال میتواننـد وارد قلعه

وحشـت شوند.

ورود کسـانی کـه دچـار بیماریهـای قلبـی

هسـتند و خانمهـای بـاردار بـه قلعـه وحشـت

ممنـوع اسـت.
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار داریـوش ،جنـب درب
جنوبـی هتـل ارم

ساعت کاری
از  18تا  2بامداد

شماره تماس
09347688498

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیـاده شدن در

میدانداریوشیاایستگاهبازارپردیس
حدود  9دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4دلفیناریوم کیش

دلفیناریـوم کیـش یـا پـارک دلفینها ،مجموعـه بزرگی
بـرای نمایـش حیواناتـی اسـت کـه جایـگاه اصلیشـان

طبیعـت اسـت .در ایـن قسـمت ،شـما را بـا بخشهـای

مختلـف ایـن مجموعـه آشـنا میکنیم.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

691

نمایش دلفینها
یکی از برنامههای این مجموعه ،نمایش دلفینهاست

کـه در فضـای اسـتخر و در درون آب اجـرا میشـود.
بـه علاوه ،دلفینهـا روی یـک بـوم ،نقاشـی میکننـد.

ایـن نقاشـی بـه مزایـده گذاشـته میشـود و هـر کسـی
کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد بدهـد ،برنـده مزایـده

خواهـد بـود .در ایـن برنامـه ،علاوه بـر دلفینهـا ،یـک
شـیر دریایی هم حضور دارد که حرکات نمایشـی انجام
میدهـد.

آکواریوم آب شور
یکـی از بهتریـن راههـای دیـدن موجـودات دریایـی،
آکواریـوم آب شـور ایـن مجموعه اسـت .شـما میتوانید
در این قسـمت انـواع ماهیها و آبزیان خلیـج فارس را
از نزدیـک ببینید.
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کالسیک شو
در بخـش کالسـیک شـو یکسـری نمایـش آکروباتیـک و

سـرگرمکننده اجرا میشـود که شـاید بیشـتر بـاب طبع
کودکان باشـد.

باغ پرندگان
در قسـمت بـاغ پرنـدگان هـم میتوانیـد شـاهد انـواع

مختلـف پرندگانـی باشـید کـه در قفـس و یـا در محیـط
بـاغ پرنـدگان در حـال زندگـی هسـتند.
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بهتر است بدانید که...
بلیـط مجموعـه دلفیناریـوم برای کـودکان زیر

 2سـال رایگان اسـت .بلیـط کودکان  2تا  4سـال
نیمبهـا حسـاب میشـود .بـرای ایـن کار بایـد

شناسـنامه کـودک را بـه همـراه داشـته باشـید.

شـما میتــــوانید بـا حیوانـــات مختــلف و در

قسـمتهای مختلـف ایـن مجمـــــوعه ،عکـس
یـادگاری بگیریـد کـه با چـاپ فـوری و بـه صورت
قابکـرده بـه شـما تحویـل داده میشـود.

در طـول اجـرای برنامـه بـا دلفینهـا ،از کل

برنامه و تماشـاچیان فیلمبرداری میشـود و در

انتهـا ،فیلمـی که تهیه شـده روی سـیدی عرضه
میشـود و در صـورت تمایـل میتوانیـد آن را
خریـداری کنیـد.

در هر قسـمت راهنمایانی وجود دارند که شما

را راهنمایـی و بـه بخشهـای مختلـف هدایـت
میکننـد.
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بـه عقیـــــده طرفــــداران محیـــــط زیســـت،

باغوحشهـا و دلفیناریومها محـل خوبی برای

نگهداری حیوانات نیسـتند و به سلامت جسمی
و روانـی آنهـا آسـیب میزننـد .آنهـا معتقدنـد
حیوانـات بـرای یادگیـری حرکات نمایشـی تحت

فشـار و اسـترس قرار میگیرند و صدای تشـویق
حضـار آنهـا را میترسـاند.
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آدرس
جنـوب جزیـره کیـش ،جـاده جهـان ،انتهـای
سـاحل سـیمرغ

ساعت کاری
از  16:30تا 20:30

شماره تماس
076 - 44424141

مسیر دسترسی
درست در مسـیر دوچرخهسواری قرار

گرفته است.

مسیریابی
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 -5دوچرخهسواری دور جزیره

سفــــر بـه جزیــــره کیــــش ،فرصــــت خوبـــــی بـرای
دوچرخهسـواری در ساحل خلیج فارس است .بسیاری

از مسـافران کیـش حتـی بـرای یک سـاعت هم که شـده
دوچرخهســـواری را امتحـان میکننـد .ایستگاههـــای

دوچرخهسـواری بیشتر در قسمت شرقی جزیره کیش
قـرار گرفتهاند ،اما شـما میتوانید یک گـردش کامل به

دور جزیـره کیش داشـته باشـید که بسـیار لذتبخش
اسـت .سـواحل ایـن جزیـره مرجانـی در همـه جـا یـک
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شکل نیسـتند و دوچرخهسواری دور جزیره این امکان

را بـه شـما میدهد که تکتـک این سـواحل را از نزدیک
ببینید؛ شـگفتیهایی که اگر اهل طبیعت باشـید ،هرگز
فرامـوش نخواهیـد کـرد .سـاحل صخـرهای ،سـاحلی

پـر از صدفهـای شکسـته و رنگینکمانـی ،سـاحلی بـا
درختهـای نارگیـل و . ...

بهتر است بدانید که...
محیط جزیره کیش حدود  44کیلومتر است و

برای دوچرخهسـواری کامل بایـد حداقل نصف
روز وقت بگذارید.

بـرای کرایـه کـردن دوچرخـه بایـد حتمـا کارت

شناسـایی بـه همـراه داشـته باشـید .البتـه یـک

کارت بـرای کل افـرادی که همراه شـما هسـتند،
کافیسـت.

شـما میتوانیـد از دوچرخههـای دو نفـره هـم

اسـتفاده کنید.
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حواستان باشد!
فقط تا قسـمتی از مسـیر ،بوفه و فروشگاههای

مـواد غذایـی وجـود دارد .بهتـر اسـت کـه یـک

بطـری آب معدنـی و کمـی خوراکـی بـه همـراه
داشـته باشـید.

متاسـفانه قسـمتی از جـاده دوچرخهسـواری

از بیـن رفتـه اسـت .بـرای مثـال وقتـی بـه منطقه
عربهـا میرسـید (اگـر حرکت خـود را به سـمت

جنـوب آغـاز کـرده باشـید) ،یـک دفعـه جـاده

سـاحلی تمام میشـود و باید بخشـی از مسـیر را

بـا پرسوجـو و از داخـل شـهر برویـد.

اگر میخواهید دور جزیره را بزنید ،باید بدانید

کـه قسـمت انتهایـی مسـیر بـا ایـن کـه فاصلـه

کمـی از نقطـه شـروع شـما دارد ،بسـیار طوالنـی
و خسـتهکننده خواهـد بـود .زیـرا بایـد از داخـل
شـهر و خیابانهـای مختلـف بگذریـد .مراقـب

عبـور خودروهـا باشـید و بـه عالئـم راهنمایـی و
رانندگـی توجـه کنید.
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فوت و فن
اگـر قصـد داریـد یـک دور کامـل بزنیـد ،حتمـا

سـایتهای هواشناسـی را چـک کنیـد .روزهـای
بـادی میتواننـد بسـیار آزاردهنـده باشـند ،بـه

ویـژه اگر دوچرخهسـوار حرفهای نباشـید .تصور
کنیـد که شـما رکاب میزنید تا به جلـو بروید ،اما
ن قـدر شـدید اسـت که مانع شـما میشـود
بـاد آ 

و بایـد چندیـن برابـر انـرژی صـرف کنید.

حتمـا کاله و عینـک آفتابـی و کـرم ضدآفتاب به

همراه داشـته باشید.

بهتـر اسـت صبـح زود شـروع بـه حرکـت کنیـد.

مثلا سـاعت هفـت صبـح زمـان خوبی اسـت و به

گرمـای ظهـر نمیخوریـد.

در انتخـاب دوچرخـه خـود دقت کنیـد به ویژه

اگـر قـرار اسـت  44کیلومتـر را بـا آن بپیماییـد.

خیلـی از دوچرخههایـی کـه کرایـه میدهنـد،
بسـیار کهنـه و حتـی مشـکلدار هسـتند.

اگر احسـاس کردید که دیگر تـوان ادامه دادن

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

700

مسـیر را نداریـد ،میتوانیـد بـا یـک تاکسـی بـه

ایسـتگاهی که از آن دوچرخه کرایه کرده بودید،
برگردید.

یکـی از راههـای خـوب بـرای گشـت کامـل دور

جزیـره ایـن اسـت کـه بـه سـمت شـمال حرکـت

کنیـد تا قسـمت سـخت و خسـتهکننده مسـیر را

زمانـی که پر از انرژی هسـتید ،تمـام کنید .در این
قسـمت بایـد از داخـل شـهر عبـور کنید.

رادﯾــﻮ دور دﻧﯿــﺎ
رادﯾﻮ دور دﻧﯿﺎ ﯾﮏ رادﯾﻮی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮﻓﺪاران ﺳﻔﺮ
اﺳـﺖ .ﮔﻮﺷـﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴـﭙﺎرﻳﺪ ﺗـﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻫـﺎی دﯾﺪﻧﯽ
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و درﺑﺎره ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﺳﻔﺮ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻔﺮﻳﺢ اﺳﺖ ،ﮔﭗ ﺑﺰﻧﯿﻢ.
از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
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 -6کارتینگ کیش

کارتینـگ یـک نـوع مسـابقه اتومبیلرانـی جذاب اسـت

کـه در آن ،راننـدگان با خودروهـای چرخباز (چرخهایی
بیـرون از بدنـه ماشـین) که فاصلـه خیلی کمـی از زمین
دارنـد ،بـا یکدیگر مسـابقه میدهند.

پیسـت کارتینـگ کیـش یـک مجموعـه روبـاز اسـت کـه
در سـال  1378شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت .ابعـاد

محوطـهای کـه بـه کارتینـگ اختصـاص داده شـده7 ،

متر در  800متر اسـت که در این فضا دو مسـیر طراحی
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شـده اسـت؛ مسـیر بلنـد  780متر و مسـیر کوتـاه 680
متر اسـت.

بهتر است بدانید که...
خودروهـای کارتینگ واژگون نمیشـوند و تنها

ممکن اسـت از مسـیر خارج شـوند و یـا دور خود
بچرخند.

بـه خودروهـای مخصـوص کارتینـگ« ،کارت»

میگوینـد و بـه همیـن دلیـل هـم نـام کارتینـگ

بـرای ایـن ورزش انتخـاب شـده اسـت.

در طـول مسـیر از شـما عکاسـی میشـود و در

صورت تمایل میتوانید عکس خود را خریداری
کنید.

بـرای ایـن کـه بهتـر بتوانیـد رانندگـی کنیـد و

هیجـان واقعـی برنامه را حـس کنید ،بهتر اسـت
کـه لباسهـای راحـت و مناسـبی بـه تـن داشـته

باشـید.

هر بار سواری ،حدودا  10دقیقه طول میکشد.
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حواستان باشد!
بـرای ورود بـه مجموعـه ،بـه کارت شناسـایی

معتبـر نیـاز داریـد.

بـرای حضـور در برنامههـای کارتینـگ بایـد

حداقل  10سال سن و حداقل  140سانتیمتر قد

داشـته باشید .به دلیل شـکل خاص ماشینها،

افـراد خیلـی قدبلنـد و یـا خیلـی سـنگین وزن،

ممکن اسـت بـا محدودیتهایی مواجه باشـند.
محلـی بـرای نگهـداری از کـودکان شـما وجـود

نـدارد و بهتـر اسـت بـدون فرزنـدان کوچـک
خـود وارد مجموعـه شـوید یـا آنهـا را به دسـت

همراهـان خـود بسـپارید.
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آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان امیرکبیـر ،بلـوار خلیـج
فـارس

ساعت کاری
از  18تا  1بامداد

شماره تماس
076 - 44422225

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان امیرکبیـر

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -7مراکز اجاره موتور برقی

یکـی از تفریحـات جالـب کیش ،موتـور برقی یا اسـکوتر
برقـی اسـت کـه به نسـبت بسـیاری از تفریحـات ،قیمت

مناسـبی دارد .ایـن موتورهـای کوچـک بـا باتـری شـارژ
میشـوند و میتواننـد حـدود  110کیلومتـر مسـیر را بـا

حداکثر سرعتی حدود  40کیلومتر بر ساعت طی کنند.

همچنیـن بـه دلیـل اسـتفاده از نیـروی برق ،دوسـتدار

طبیعـت محسـوب میشـوند و هـوا را آلـوده نمیکننـد.
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یکـی از ویژگیهـای اصلـی ایـن اسـکوترها ،بیصـدا

بودن آنهاسـت که هم خوب اسـت و هـم بد .خوب از

ایـن جهـت که آلودگی صوتـی ندارد و بـد از این جهت

کـه ممکـن اسـت خطراتـی ایجـاد کنـد .اگـر دوسـت

داریـد مسـیر دوچرخهسـواری را ببینیـد ،امـا حـس و
حـال رکاب زدن نداریـد ،موتـور برقـی گزینـه راحـت و
خیلـی خوبی بـرای شماسـت.

یکـی از مراکـز اصلـی اجـاره موتـور برقـی ،پارکهـای
سـاحلی و اسـکله بـزرگ تفریحـی اسـت.

بهتر است بدانید که...
بـرای اسـتفاده از موتـور برقـی بایـد حداقل 15

سـال سـن داشـته باشید.

برای کرایه کردن این وسیله باید مدارک معتبر

شناسـایی به همراه داشته باشـید و مبلغی را به

عنوان ودیعه پرداخت کنید.

در صورتی که خسـارتی به وسـیله وارد شـود و

ایـن موضـوع به دلیـل بیاحتیاطی شـما باشـد،

بایـد هزینـه آسـیب وارده را تقبل کنید.
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بهتـر اسـت پیـش از اتمـام شـارژ دسـتگاه خود،

بـه ایسـتگاه موردنظـر برگردید.

باید حتما موتور را به ایسـتگاهی که از آن اجاره

کردهاید ،بازگردانید.

سـرعت ایـن موتورهـا آن قـدر بـاال نمـیرود کـه

وحشـتی از سـرعت آن داشـته باشـید.

بـه دلیـل ممنـوع بـودن بـوق زدن در جزیـره

کیـش ،موتورهـای برقـی بـوق ندارنـد.

قیمـت کرایـه بسـتگی بـه شـرکت ارائهدهنده و

نوع موتـور دارد.
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حواستان باشد!
کنتـرل ایـن وسـیله ممکـن اسـت کمـی دشـوار

باشـــد و بایـد احتیــــاط کنیــــد .اگـر تـــوانایی

دوچرخهسواری و یا موتورسواری داشته باشید،
احتمـاال مشـکلی نخواهیـد داشـت.

مراقـب عابرین پیاده باشـید .موتورهای برقی

بـه دلیـل نداشـتن صـدا ،توجـه کسـی را جلـب
نمیکننـد و ممکـن اسـت خطرآفرین باشـند .به
همیـن دلیـل هـم بـه اشـباح سـرگردان شـهرت

پیـدا کردهانـد!

به هیچ عنوان نباید در مسـیر دوچرخهسـواری

حرکت کنید .در صورتی که پلیس شـما را در این

مسیر مشـاهده کند ،جریمه خواهید شد.

باید حتما کاله ایمنی به سر داشته باشید.
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به حمایت شما دلگرمیم
این کتاب را برای دوستانی که عاشق کیش هستند

بفرستید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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 -8بولینگ مریم

درسـت اسـت که بولینگ مریم یکی از بزرگترین مراکز

بولینـگ ایـران اسـت ،امـا فقـط مختـص دوسـتداران
بولینـگ نیسـت؛ ایـن مجموعـه یـک فضـای بـزرگ و
کاملا مجهـز اسـت کـه شـامل میـز بـازی اسـنوکر ،میـز

ایـت بـال ،دنیـای بـازی کـودکان ،تجهیـزات بدنسـازی،
سـونا و جکـوزی ،رسـتوران و کافیشـاپ اسـت .شـما و

همراهانتـان میتوانیـد سـاعتها در ایـن مجموعـه
بـزرگ به گـردش و تفریـح بپردازید .فرزندان شـما هم
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یهای
میتواننـد از قسـمت دنیای بازی مریم و سـرگرم 

مختلـف آن لـذت ببرنـد.

بهتر است بدانید که...
 16خـط بولینـگ در ایـن مجموعـه قـرار دارد و

در هـر خـط 4 ،نفـر میتواننـد بـازی کننـد.

در سـالن بیلیـارد چندیـن میـز مختلـف وجود

دارد.

بخـش سـونا و جکـوزی بـرای بانـوان و آقایـان

جداسـت و به صورت همزمان فعالیت میکنند.
برای بازدید از بولینگ مریم ،نیازی به پرداخت

هزینه ورودی نیست.
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آدرس
جزیره کیش ،خیابان سنایی ،بلوار دریا

ساعت کاری
از  11تا  2بامداد

شماره تماس
076 - 44421121

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

ایستگاه بازار ونوس

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -9تم پارک آبی اوشن

درست است که دور تا دور جزیره کیش با آب محاصره

شـده ،امـا تـم پـارک آبـی اوشـن آن قـدر هیجانانگیـز

اسـت که هر کسـی وسوسـه میشـود تفریحات آبی این
مجموعـه بـزرگ را تجربـه کنـد .داسـتانهای تخیلـی

زیـادی در شـکلگیری بخشهـای مختلـف پـارک آبـی
اوشن نقش داشتهاند .هر بخشی داستان و سناریویی

مخصـوص بـه خـود دارد .در ادامـه بـا بخشهـای

مختلـف این پـارک آشـنا میشـویم:
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رالی راید
در ایـن قسـمت بایـد از ارتفـاع  12متـری روی تشـکچه
خود سـوار شـوید (سر رو به پایین) و از روی این سرسره

 109متـری سـر بخورید و پاییـن بروید.

دینگل
در قسـمت دینـگل ،شـما بـه همراه یـک نفر دیگر سـوار
یـک تیـوپ میشـوید .سـپس از یـک ارتفـاع  12متـری با

شـیب تنـد وارد یـک بخـش آونگـی میشـوید و بعـد بـه

درون آب پرتـاب خواهیـد شـد.

پیچالوپ
لذت سـقوط آزاد از ارتفاع  24متری و با سـرعتی حدود
 12متـر بر ثانیه! این راید هولناک بـرای افرادی طراحی

شـده کـه اهل هیجـان هسـتند و میخواهنـد آدرنالین
خونشـان به سقف برسد!
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حواستان باشد!
حداکثـر وزنـی کـه هـر سرسـره تحمـل میکند،

 136کیلوگـرم اسـت.

کودکان زیر  12سال باید حتما به همراه فردی

باالی  18سال ،بلیط بخرند.

افراد/کودکانی که قدشـان زیر  122سـانتیمتر

اسـت ،نمیتواننـد از بعضـی از وسـایل پـارک

اسـتفاده کننـد.

لبـاس شـنای شـما بایـد حتمـا مطابـق بـا

اسـتانداردهای مجموعـه پـارک آبی باشـد تا هم

خطـری برای شـما ایجـاد نشـود و هم آسـیبی به

وسـایل بازی نرسـد .مایوی شـما نبایـد تزیینات
فلـزی ،زیـپ ،سـگک یـا پـرچ داشـته باشـد.
بـه دلیـل ریسـکهای احتمالـی ،خانمهـای

ی قلبی دارند یا کسـانی
باردار ،افرادی که ناراحت 

که سـتون فقراتشـان مشـکل دارد ،نباید از رالی
رایـد اسـتفاده کنند.
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اگر از عینک استفاده میکنید ،باید حتما با بند

محکمـی بسـته شـده باشـد .در برخـی از بازیها

هم اسـتفاده از لنز و عینک کال ممنوع اسـت.

شـما با مسـئولیت خودتان از بازیها استفاده

میکنیـد ،بنابرایـن پیـش از شـروع بـازی،
توانمنـدی و شـرایط خـود را لحـاظ کنیـد .قطعـا

شـما بهتـر از هـر کسـی بـه شـرایط خـود واقـف
هسـتید.
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پلومریا اسپا
در ایـن قسـمت میتوانیـد پـس از انجـام بازیهـای
هیجانانگیـز ،کمـی به خودتـان آرامش دهیـد و خود را

بـه دسـت ماسـاژورهای حرفـهای بسـپارید.

کافهها و رستورانها
کافههـا و رسـتورانهای مختلفـی در ایـن مجموعـه

قـرار دارد کـه خوراکیهـا و نوشـیدنیهای بسـیار
هیجانانگیـزی سـرو میکننـد .چیکـو ،فروتیلا ،زامبـو

زیمبـو ،غـار جتسـمینا و کافیسـا آمـاده پذیرایـی از
مهمانـان اوشـن پـارک هسـتند.

فروشگاهها
دو فروشـگاه در پـارک آبـی اوشـن قـرار گرفتـه کـه در

صـورت تمایـل میتوانیـد چیـزی بـه یـادگار از آنهـا

خریـداری کنیـد .هر چیزی که ممکن اسـت در پارک آبی

بـه آن احتیاج داشـته باشـید هم ،در این قسـمت یافت

میشـود.
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بهتر است بدانید که...
بـرای دریافـت هدیه ویـژه علیبابا و اسـتفاده

از تخفیـف پـارک آبی اوشـن اینجا کلیـک کنید.

در ایـن پـارک آبـی خبـری از تبعیـض جنسـیتی

نیسـت و تمـام تفریحـات و امکانـات هـم بـرای
خانمهـا و هم برای آقایان قابل اسـتفاده اسـت،

البتـه در روزهـا و سـانسهای متفـاوت.

شـما میتوانیـد وسـایل ارزشـمند خـود را در

صنـدوق و کمـد امانـات بگذاریـد.

بـا اسـتفاده از شـاتل اوشـن پـارک (سـرویس

حملونقـل رایـگان) ،خـود را از نقـاط مختلـف
جزیـره کیش به این مجموعه برسـانید و یا از آن
برگردیـد.

هزینـهای کـه بابـت بلیـط پرداخـت میکنیـد،

شامل تمامی سرسـرهها میشود ،اما برای بازی
فلورایـدر یا موجسـواری باید هزینـه جداگانهای

بپردازید.
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پـس از دریافـت بلیـط ،یـک دسـتبند بـه شـما

داده میشـود کـه نـوع بلیـط و هزینههای شـما
را نشـان میدهـد.

کیشـوندان میتوانند با ارائه کارت کیشـوندی،

از تخفیفات مخصوص به خود برخوردار شـوند.

نحوه خرید بلیط تم پارک آبی اوشن
برای خرید بلیط مجموعه میتوانید از طریق فروشگاه
اینترنتی اوشـن ،آژانس گردشگری اوشن گشت ،گیشه
بلیطفروشـی اوشـن ،آژانسهـای گردشـگری جزیـره و

سـایت پول تیکت اقدام کنید.

بهتر اسـت بدانید که دو نوع بلیط مختلف وجود دارد؛
هـم میتوانیـد بلیـط نیـم سـانس بگیریـد کـه فقـط در

عصـر روزهای دوشـنبه و چهارشـنبه امکانپذیر اسـت،
و هـم بلیط سـانس کامـل بـرای تمامی روزهـای هفته.

خرید بلیط آنالین
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فوت و فن
آژانسهـای گردشـگری هـم ممکـن اسـت

تخفیفاتی برای بلیط اوشن پارک داشته باشند.
پیـش از خریـد بلیـط حتمـا دقـت کنیـد ،چـون

ممکن اسـت بلیط نیم سـانس خیلـی به نظرتان

کوتـاه بیایـد و از ایـن کـه چرا بلیط سـانس کامل

را نخریدهاید ،پشـیمان شـوید.

حواستان باشد!
بـرای این که مینیبوسهای رایگان را از دسـت

ندهیـد ،حداقـل از  10دقیقـه قبـل در ایسـتگاه

موردنظـر حاضر باشـید.
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آدرس
جزیره کیش ،جاده جهان

شماره تماس
076 - 44000

سانس بانوان
شنبه و پنجشنبه از  16تا  | 21سه شنبه و جمعه

از  10تا  | 15:30چهارشنبه از  10تا ( 15:30از 13
تا  17فقط بانوان)

سانس آقایان
شنبه ،دوشنبه ،پنج شنبه از  10تا 15:30

دوشنبه از  10تا ( 15:30از  13تا  17فقط آقایان)

سه شنبه و جمعه از  16تا 21
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مسیر دسترسی
برای رفتوبرگشت آســان میتــوانید
از مینیبــوسهای رایگان مجمـــوعه

استفاده کنید.

برنامه رفت مینیبوس اوشن:
هتل ویدا

سانس صبح ساعت  9:35و  10:35سانس

عصرروزهایشنبه،سهشنبه،پنجشنبهوجمعه

ساعت  15:30و  16:30سانس عصر روزهای

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12:30

هایپرمارکت
سانس صبح ساعت  9:45و  10:45سانس

عصرروزهایشنبه،سهشنبه،پنجشنبهوجمعه
ساعت  15:40و  16:40سانس عصر روزهای

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12:40
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رویا مال
سانس صبح ساعت  9:50و  10:50سانس

عصرروزهایشنبه،سهشنبه،پنجشنبهوجمعه
ساعت  15:50و  16:50سانس عصر روزهای

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12:45

هتل شایلی
سانس صبح ساعت  9:35و  10:35سانس

عصرروزهایشنبه،سهشنبه،پنجشنبهوجمعه
ساعت  15:30و  16:30سانس عصر روزهای

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12:30

هتل پانوراما
سانس صبح ساعت  9:45و  10:45سانس

عصرروزهایشنبه،سهشنبه،پنجشنبهوجمعه
ساعت  15:40و  16:40سانس عصر روزهای

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12:40

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

725

بازار سارینا
سانس صبح ساعت  9:50و  10:50سانس

عصرروزهایشنبه،سهشنبه،پنجشنبهوجمعه
ساعت  15:50و  16:50سانس عصر روزهای

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 12:45

برنامه برگشت مینیبوس اوشن:
سانس صبح روزهای شنبه ،سه شنبه ،پنج

شنبهوجمعهحرکتآخرینسرویسدرساعت
 15:30سانس عصر روزهای شنبه ،سه شنبه،

پنج شنبه و جمعه حرکت آخرین سرویس در
ساعت 21:00

سانس عصر روزهای دوشنبه

و چهارشنبه حرکت آخرین سرویس در ساعت

17:00

مسیریابی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

726

 -10جایروکوپتر کیش

قـدم زدن در سـواحل کیـش جذابیتهـای خـاص
خودش را دارد ،اما تماشا کردن کل جزیره از باال قطعا

حـس عجیـب و متفاوتـی خواهـد داشـت .جایروکوپتـر

یـک هلیکوپتـر کوچـک ملخی اسـت کـه میتوانیـد با آن

بـه فاصلـه کمـی از سـطح دریـا پرواز کنیـد و از تماشـای
طراحـی زیبـای هتل ترنـج ،محلههای مختلـف کیش و

شـهر زیرزمینی کاریز از آسمان ،لذت ببرید و خاطرهای
بهیادماندنـی بـرای خـود بسـازید.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

727

در هـر پـرواز ،تنهـا یـک نفـر میتوانـد بـه همـراه خلبان
سـوار جایروکوپتـر شـود و متاسـفانه نمیتوانیـد بـا

همراهـان خـود ایـن سـرگرمی را تجربـه کنیـد.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

728

حواستان باشد!
بـرای اسـتفاده از ایـن تفریـح بایـد زیـر 115

کیلوگـرم وزن و حداقـل  10سـال سـن داشـته
باشـید.

قیمـت ایـن تفریـح باالتـر از غالـب تفریحـات

جزیـره کیـش اسـت.

بهتر است بدانید که...
بـرای دریافـت هدیه ویـژه علیبابا و اسـتفاده

از تخفیـف جایروکوپتـر اینجـا کلیک کنید.

پرواز شما حدود  10دقیقه طول خواهد کشید.
اگـر در لحظـه غروب آفتاب در آسـمان باشـید،

چشـمانداز شـگفتانگیزی را خواهیـد دیـد.

تنهـا یـک مرکز بـرای تجربه کـردن جایروکوپتر

و پـرواز در آسـمان کیش وجـود دارد.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

729

آدرس
جزیره کیش ،بلوار میرمهنا ،میدان ملل ،جنب

فاز سه تجاری جزیره کیش ،کلوپ هوایی کیش

ساعت کاری
از  9:30تا  12ظهر و از  15تا غروب آفتاب

شماره تماس
09347682027

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان هرمـز

حدود  11دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

730

 -11بانجی جامپینگ جاذبه

هیجـان هیـچ انتهایـی نـدارد .هـر چـه بیشـتر جسـتجو
کنید ،فعالیتهای هیجانانگیز بیشـتری پیدا میکنید.

بانجی جامپینگ جزیره کیش هم یکی از سـرگرمیهای
جذاب این منطقه اسـت که شـاید هر کسی دل و جرات

امتحـان کردنـش را نداشـته باشـد .امـا وقتـی کـه بـا
بیپروایـی پایین میپرید ،سرتاسـر بدنتان با آدرنالین

پـر میشـود .اگر بـه سـرعت و ارتفـاع عالقه داریـد ،این
تفریح مخصوص شماسـت.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

731

شـما میتوانیـد از دو ارتفـاع  40و  60متـری بپریـد .اما

بـرای پـرش از ارتفـاع  60متـری ،بایـد اول از ارتفـاع 40

متـری پریده باشـید.

حواستان باشد!
اگر سـابقه جراحی (به خصوص در  6ماه اخیر)

یـا بیماری خاصی (مانند دیسـک کمر یـا آرتروز و

مشـکالت قلبـی) دارید ،یـا از قرصهـای اعصاب

و روان اسـتفاده میکنیـد ،بـرای حفـظ سلامت
خـود حتما بـه مجموعه اطلاع دهید.

در  24سـاعت پیـش از حضـور در ایـن برنامـه

نبایـد هیـچ گونـه مـواد الکلـی و یـا روانگردانـی
مصـرف کـرده باشـید.

در صورت مناسـب نبودن شـرایط جوی ،امکان

کنسـل شـدن برنامههای پرش وجود دارد.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

732

بهتر است بدانید که...
وزن مجـاز برای بانجی جامپینگ بین  35تا 90

کیلوگرم است.

افراد زیر  18سـال باید حتمـا به همراه والدین

خود باشـند .به افراد زیر  14سال ،حتی با حضور

والدینشان ،اجازه پرش داده نمیشود.

بـرای دریافـت هدیه ویـژه علیبابا و اسـتفاده

از تخفیـف بانجیجامپینـگ اینجـا کلیک کنید.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

733

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان المپیـک ،خروجـی شـهر
زیرزمینـی کیـش ،مجموعـه جاذبـه کیـش

ساعت کاری
 17تا 24

شماره تماس
09121570014

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،1پیاده شدن در بلوار

میرمهنا ،قبل از شهر زیرزمینی کاریز
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

734

 -12مجموعه ورزشی المپیک

مجموعـه ورزشـی المپیک یک فضای بسـیار بزرگ برای

ورزشهـای حرفـهای چـون فوتبال ،تنیـس ،پینگپنگ،
والیبـال ،بسـکتبال ،هندبـال ،کشـتی ،تکوانـدو ،جـودو
و  ...اسـت .چنـد زمیـن فوتبـال در ایـن مجموعـه قـرار

گرفتـه اسـت که در کنار سـالنهای ورزشـی دیگر ،محل
برگـزاری انـواع مسـابقات هسـتند .ورود بـه یکسـری
از بخشهـای ایـن مجموعـه آزاد اسـت و بـرای دیـدن

مسـابقات هم باید از قبل هماهنگ کنید .این ورزشگاه

دارای اسـتخر سرپوشـیده هم هسـت.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

735

یکـی از قسـمتهای جـذاب مجموعـه ورزشـی المپیک،

باشـگاه سـوارکاری اسـت .عالقهمنـدان بـه سـوارکاری

میتوانند بخشـی از زمان خود را در باشـگاه سـوارکاری

جزیـره کیـش سـپری کنند .این باشـگاه در سـال 1372

و بـا سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی بـرای برگـزاری

مسـابقات بینالمللـی خلیـج فارس افتتاح شـد .شـما
میتوانیـد در کنـار تجربـه این ورزش ،از شـهر باسـتانی

حریره و پارک درخت سـبز که در فاصله کمی از آن قرار
گرفتهانـد نیـز بازدیـد کنید.

بهتر است بدانید که...
ورود عمـوم بـه باشـگاه سـوارکاری کیـش آزاد

اسـت.

اسـبهای مختلفـی از نژادهـای گوناگـون در

ایـن مجموعـه وجـود دارنـد.

در ایـن بخـش از مجموعـه المپیـک ،امکاناتـی

چـون مانـژ صحرایـی ،مانـژ سرپوشـیده ،فضـای
سـبز ،پیسـت کـورس ،رسـتوران و کافـه وجـود
دارد.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

736

آدرس
جزیره کیش ،بلوار المپیک

ساعت کاری
از  8تا 18

شماره تماس
09337699251

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

بلوار میرمهنا ،میدان المپیک
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

737

 -13شهربازی هایلند

شـهربازی سرپوشـیده هایلنـد از سـال  1378شـروع

بـه کار کـرده و یکـی از مجهزتریـن مراکـز تفریحـی در

ایـران اسـت .فرقـی نمیکند که چند سـال سـن دارید،
باالخره در هایلند تفریحی مناسب شما پیدا میشود.

از سـالن گیمنت و خلبانی بـا هواپیمای جنگنده گرفته
تـا سـینما گیـم ،سـینما هفتبعـدی ،آمـوزش کـودکان
همراه با بازی و سـرگرمی ،وسـایل بازی کـودکان ،ترن
هوایی ،رودخانه وحشی ،ترن آبی ،آبشار ،چرخ و فلک،

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

738

سـیمیالتور ،قطار ،رنجر ،سـورتمه ،سفینه ،ماشینهای

برقـی کوبنده ،اتـاق لیزر ،فوتبال حبابـی ،واتربال و ...

هـم میتوانیـد لذت ببریـد .در این مجموعـه تفریحی،
رسـتوران ،کافیشـاپ و فضای سـبز هم وجود دارد.

بهتر است بدانید که...
اولیـن تردمیـل واقعیـت مجـازی در شـهربازی

هایلنـد راهانـدازی شـد .در ایـن سـرگرمی ،شـما
روی تردمیـل راه میرویـد و عینـک واقعیـت

مجـازی این تصـور را به وجود مـیآورد که داخل
بـازی حرکـت میکنیـد.

در ورود به این شـهربازی ،کارت شارژی به شما

داده میشـود کـه میـزان اعتبـار شـما در آن درج
شـده اسـت .شـما میتوانیـد پـس از ورود باز هم

کارت خود را شـارژ کنید.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

739

فوت و فن
شـما میتوانیـــــد فرزنـــدان خــــود را بـه ایـن

مجموعه بسپارید و خودتان هم مشغول تفریح
و سـرگرمی شوید .

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

740

آدرس
جزیره کیش ،خیابان خلیج فارس ،پارک شهر

ساعت کاری
از  11صبح تا  1بامداد

شماره تماس
09133039395 | 09347681362

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

میدان امیرکبیر

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی
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 -14شهربازی کوروش فان کالب

شـهربازی کـوروش فان کالب ،یکـی از جدیدترین مراکز

تفریحـی سرپوشـیده جزیـره کیـش اسـت کـه در سـال
 1398شـروع بـه کار کـرده اسـت .ایـن مجموعـه در کل

حـدود  70دسـتگاه تفریحـی دارد کـه بسـیاری از آنها
در کل ایـران منحصربهفـرد هسـتند.

در فضـای  1800متـری کـوروش فـان کالب ،میتوانیـد

چندیـن سـاعت سـرگرم شـوید و کوچولوهـای خـود
را خوشـحال کنیـد .ماشـینهای کوبنـده ،رانندگـی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

742

مجـازی ،موتـور مسـابقهای مجـازی ،قطـار ،سـینمای 9
بعـدی ،رینـگ بوکـس مجـازی و  ...از جملـه بازیهـای

هیجانانگیـز ایـن مجموعـه هسـتند.

بهتر است بدانید که...
ایـن شـهربازی مناسـب کـودکان  2سـال بـه

باالسـت.

ورود بـه فضـای کـوروش فـان کالب رایـگان

اسـت .تنهـا در صورتـی کـه بخواهیـد از بازیها و

تفریحـات مجموعـه اسـتفاده کنیـد ،بایـد کارت
شـارژ تهیـه کنیـد.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

743

آدرس

جزیـره کیـش ،میـدان پـارس ،کـوروش برنـد
سـنتر ،طبقـه سـوم

ساعت کاری

روزهای عادی از  11تا  | 14از  18تا 24
روزهای تعطیل یکسره از  10تا 24

شماره تماس

09122474257

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
نزدیکـی میـدان مرجـان

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

744

 -15شهربازی بادی کوروش

شـهربازی بادی کوروش مخصوص فرزندان شماست.

در ایـن جا میتوانیـد کوچولوهای بازیگـوش خود را به
شهربازی سپرده و برای ساعتی بدون دغدغه و نگرانی
بـه خریـد یـا گشـتوگذار در جزیـره کیـش بپردازیـد.
انواع سرسـرههای بادی ،کشتی صبا ،ترامپولین ،قلعه
بـادی ،ماشـینهای موزیـکال ،ماهیگیـری در اسـتخر

بـادی و  ...از بازیهـای این مجموعه به شـمار میروند.

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

745

آدرس
جزیـره کیش ،خیابـان میرمهنـا ،خیابـان مینا،
داخـل پـارک خانواده

ساعت کاری
از  18تا 24

شماره تماس
09121577706

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

بلوار میرمهنا ،روبهروی خیابان مینا
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی
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انتخاب مراکز تفریحی
کدام «مراکز تفریحـی» نظرتان را جلب کرد؟ در

چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تـا یادتان
باشـد به آنها سـر بزنید.

مجموعه پارس سافاری
اتاق فرار کیش ()Mystery Land
قلعه وحشت کیش
دلفیناریوم کیش
دوچرخهسواری دور جزیره
کارتینگ کیش
مراکز اجاره موتور برقی

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی

بولینگ مریم
تمپارک آبی اوشن
جایروکوپتر کیش
بانجی جامپینگ جاذبه
مجموعه ورزشی المپیک
شهربازی هایلند
شهربازی کوروش فانکالب
شهربازی بادی کوروش

747

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی
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تفریحات دریایی

748

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

749

تفریحات دریایی
یکـی از دالیـل عمـده سـفر به کیـش ،تفریحـات دریایی
و شـنا کـردن در دریـای مرجانـی و زالل آن اسـت کـه در

بیشـتر نقاط ایران ممکن نیست .سواحل کیش تنها به

پالژهایـش ختم نمیشـود و میتوانید از دیگر سـواحل

ایـن جزیـره مرجانـی در کنـار خانـواده لذت ببریـد .در

پ تفریحـات دریایـی وجـود
بسـیاری از سـاحلها ،کلـو 
دارد کـه در ادامـه شـما را با آنها آشـنا میکنیـم .نیازی
یها اسـتفاده کنیـد.
نیسـت کـه حتمـا از همـه سـرگرم 

میتوانیـد در کنـار دریـا قـدم بزنیـد یـا بـه تماشـای آن
بنشـینید و پذیـرای آرامـش چشـمانداز خلیـج فـارس
باشید.

در ایـن قسـمت ،ابتـدا شـما را بـا تفریحـات دریایـی

مختلـف آشـنا میکنیـم و بعد هم بـه معرفـی مراکز این
تفریحـات میپردازیـم تـا برنامهریـزی بهتـری بـرای

زمـان خـود داشـته باشـید.
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بهتر است بدانید که...
بـرای دریافـت هدیه ویـژه علیبابا و اسـتفاده

از تخفیـف تفریحـات دریایی اینجـا کلیک کنید.
در بیشـتر کلوپهـای دریایـی ،جایـی بـرای بـه

امانـت گذاشـتن وسـایل قیمتـی وجـود دارد.
همه کلوپها رختکن و دوش دارند.

در بیشـتر تفریحـات دریایـی ،چـون جلیقـه

نجـات بـه شـما داده میشـود ،نیـازی نیسـت که
شـنا بلد باشـید .به عالوه ،مربیهـا کامال مراقب

شما هسـتند.

اکثـر کلوپهـای دریایـی در تفریحاتـی کـه

عرضه میکنند از مشـتریان عکس میگیرند .در
صـورت تمایـل میتوانیـد پـس از انجـام تفریـح،

عکسهـای خـود را مشـاهده کـرده و خریـداری

کنیـد .تمامـی عکسهـا روی سـیدی ،تحویـل
داده میشـوند.
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حواستان باشد!
بعضـی از تفریحـات دریایـی ممکـن اسـت بـه

دلیـل شـرایط خـاص آبوهوایـی و طوفـان در
دریـا قابل اجـرا نباشـند .پس پیش از سـفر بهتر
اسـت سـایتهای هواشناسـی را چـک کنیـد.

بهتر است بدانید که...
بـرای خریـد تـور کیـش از علیبابا اینجـا کلیک

کنید .
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فهرست تفریحات دریایی
شاتل
بنانا
پاراسل
فالیبورد
اسکوتر غواصی
کیبل اسکی
غواصی
کلوپهای دریایی
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 -1شاتل
شـاتل یـک تیـوپ بـادی اسـت کـه ممکن اسـت سـایز و
ظرفیـت متفاوتـی داشـته باشـد .شـما روی ایـن تیـوپ
مینشـینید و در حالـی کـه یـک قایـق بـا سـرعت بـاال

شـما را بـه جلـو میکشـد ،بـا دسـت ،خودتـان را نگـه
میداریـد .در ایـن تفریح شـما به تیوپ وصل نیسـتید.

در اطرافتـان دو دسـتگیره وجـود دارد که بایـد از آنها
بـرای حفـظ خـود روی تیـوپ اسـتفاده کنیـد .شـاتل به

ایـن دلیـل هیجانانگیـز اسـت کـه هـر لحظـه ممکـن
اسـت به داخـل آب پرت شـوید .مدت زمـان این تفریح

معمـوال  20دقیقـه اسـت.
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حواستان باشد!
پیـش از سـوار شـدن بایـد کاله ایمنـی و جلیقـه

نجـات خـود را تحویـل بگیریـد.

بسـیاری از ورزشهای آبی به خصوص مواردی

کـه خطـر دارنـد ،بـرای زنـان بـاردار ،افـرادی کـه
مشکالت قلبی دارند و کودکان خردسال ممنوع
است.

فوت و فن
سـعی کنیـد دسـتگیره را شـل بگیریـد ،در غیـر

این صورت ،احتمال افتادن شـما بیشـتر خواهد

بود.
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 -2بنانا
همانطـور کـه از نامـش پیداسـت ،بنانـا یـک تیـوپ

مـوزی شـکل اسـت کـه چند نفر پشـت سـر هـم ،روی آن

سـوار میشـوند .این تیوپ به وسـیله یک قایق کشـیده
میشـود و شـما بایـد سـعی کنیـد بـه داخـل آب پرتـاب

نشـوید! در ایـن تفریـح شـما بـه تیـوپ وصل نیسـتید.
در مقابـل هر کسـی یک دسـتگیره وجـود دارد کـه باید

از آن بـرای حفـظ خـود روی بنانـا اسـتفاده کنیـد .البتـه
یکـی از جذابیتهـای این تفریح همین اسـت که داخل

آب بیوفتیـد و هیجـان واقعـی را تجربـه کنیـد!

حواستان باشد!
پیـش از سـوار شـدن بایـد کاله ایمنـی و جلیقـه

نجـات خـود را تحویـل بگیریـد.
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 -3پاراسل
ایـن تفریـح هـم هیجانانگیـز و هـراسآور اسـت ،هـم

آرامشبخـش .معمـوال یـک تـا سـه نفـر میتواننـد بـه
صـورت همزمـان سـوار یـک چتـر بزرگ شـوند کـه با یک

کابل به یک قایق تندرو وصل اسـت .شـما را با قایق به

ینشـینید
وسـط دریا میبرند و بعد روی هارنس چتر م 
و بـه آسـمان میرویـد .از آن ارتفـاع چشـمانداز بسـیار
خوبـی از سـاحل کیـش و خلیج نیلگون همیشـه فارس
خواهید داشـت.
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بهتر است بدانید که...
ایـن تفریـح معمـوال کمتـر از  8دقیقـه طـول

میکشـد و هزینـه بـه نسـبت باالیـی دارد.

ممکـن اسـت بیـن  50تـا  200متـر از سـطح آب

فاصلـه بگیرید.

حواستان باشد!
پیش از سـوار شدن ،وزن شما پرسیده میشود

که برای حفظ تعادل پاراسل باید حتما اطالعات

دقیق را بیان کنید.

پیش از سـوار شـدن به قایق ،باید کاله ایمنی و

جلیقه نجات خـود را تحویل بگیرید.
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 -4فالیبورد
فلای بـورد یـک ورزش آبـی هیجانانگیـز اسـت کـه

مسـابقات جهانی هم دارد .باید پای خـود را داخل یک
کفـش بـزرگ کنیـد که با لولـه بزرگی به یـک قایق وصل
شـده اسـت .مربـی فشـار آب را تنظیـم میکنـد و شـما

بـا فشـار آب بـاال میرویـد و بسـته بـه توانمنـدی خـود،
ارتفـاع میگیریـد .موفقیـت شـما در گـرو حفـظ تعادل

است.

بهتر است بدانید که...
فلای بـورد تفریـح بـه نسـبت گرانـی اسـت کـه

حـدود  15تـا  20دقیقـه طـول میکشـد.

در ابتـدای کار ،مربـی فلای بـورد ،تمامی نکات

الزم را بـه شـما گوشـزد میکند.

پیـش از شـروع ایـن ورزش ،بایـد کاله ایمنـی و

جلیقـه نجـات خـود را تحویل بگیریـد .همچنین

چـون قـرار اسـت کاملا خیـس شـوید ،بایـد وِت

سـوت (لباس سـرهمی غواصی) هم به تن کنید.
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فوت و فن
شاید به نظر سخت برسد ،اما با تمرکز و گوش

دادن بـه راهنماییهـای مربـی خـود میتوانیـد
حداقـل  3-2متر از سـطح آب فاصله بگیرید.

وقتـی حـس میکنیـد کـه ممکـن اسـت از جلـو

بیافتیـد ،وزن خـود را روی پاشـنه پـا بیاندازیـد و
وقتی در حال افتادن از پشـت هستید ،وزن خود

را روی پنجـه پـا بیاندازید.

کسـانی کـه تجربـه بـازی بـا اسـکوتر برقـی را

داشـته باشـند ،در حفـظ تعـادل خـود موفقتـر

خواهنـد بـود .دقیقا همـان قوانین راجـع به این

سـرگرمی هـم صـدق میکنـد.
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 -5اسکوتر غواصی
اسـکوتر غواصـی یـک تفریـح مفـرح و بـه نوعـی یـک
زیردریایـی تـک نفـره اسـت .سـر شـما داخـل یـک کاله
قـرار میگیـرد که بـه راحتی داخـل آن نفس میکشـید.

برعکـس غواصی معمولی باید روی چیزی شـبیه موتور
بنشـینید .در طول مدتی که زیر آب هستید ،مربی شما
را راهنمایـی میکنـد و شـما میتوانیـد تا  10متـر زیر آب
برویـد و حـدود  15دقیقـه از دیـدن جانـوران دریایـی و
مرجانهایـی کـه آب جزیـره کیـش را تسـویه و چنیـن
شـفاف کردهانـد ،لـذت ببرید.

حواسـتان باشـد کـه این تفریـح برای کسـانی که فشـار
خـون دارند ،مناسـب نیسـت .همچنین برای اسـتفاده
از ایـن وسـیله جـذاب بایـد بـاالی  10سـال سـن داشـته

باشـید و قدتـان بلندتـر از  120سـانتیمتر باشـد.
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 -6کیبل اسکی
کیبل اسـکی همان اسـکی روی آب با کابل است .فضای

ایـن ورزش آبـی در جزیـره کیش 860 ،متر طـول و 160

متـر عرض دارد .شـما در حالـی که با تخته اسـکی خود

روی آب هسـتید ،توسـط یـک کابـل حرکـت میکنیـد و
بـه جلـو کشـیده میشـوید 12 .نفـر بـه طـور همزمـان
میتواننـد از ایـن تفریـح لـذت ببرند.

بهتر است بدانید که...
کیبـل اسـکی کیـش یکـی از بزرگتریـن کیبـل

اسـکیهای خاورمیانـه محسـوب میشـود.
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 -7غواصی
یکـی از تفریحـات پرطرفـدار کیـش ،غواصـی و دیـدن

زندگـی عجیـب مرجانهـا و دیگـر موجـودات زیـر

دریاسـت .البتـه بایـد بگوییـم که هزینـه ایـن تفریح به
نسـبت مـدت زمـان آن باالسـت؛ ولـی اکثـر افـرادی کـه

آن را تجربـه میکننـد ،بـاور دارنـد کـه ارزشـش را دارد!
سایتهای غواصی در جزیره کیش را در همین فصل

بـه طـور کامل توضیـح خواهیـم داد .هر کلوپـی معموال
از سـایت نزدیـک بـه خـود اسـتفاده میکنـد.

بهتر است بدانید که...
غواصـی زنـان و مـردان در کلوپهـای جزیـره

کیـش بـه صـورت کاملا مجـزا صـورت میگیـرد.
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 -8کلوپهای دریایی
در ادامـه کلوپهـای دریایـی جزیـره کیـش را معرفـی
کردهایـم تـا بتوانیـد بـه راحتـی تفریحـات دریایـی

موردنظرتـان را پیـدا کنیـد.
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فهرست کلوپهای دریایی
کلوپ دریایی کاپ
کلوپ دریایی ناتیلوس
کلوپ دریایی آکواریوس
کلوپ دریایی سیمن
کلوپ دریایی سیشل
کلوپ نگین دریایی خلیجفارس
کلوپ دریایی اسکوبا
کلوپ دریایی داریوش
مرکز غواصی کیش
مرکز غواصی مارینا
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 -1کلوپ دریایی کاپ

در کلـوپ دریایـی کاپ میتوانیـد از تفریحـات آبـی

مختلفـی چـون پاراسـل ،شـاتل ،بنانـا ،غواصـی ،قایـق
تفریحـی ،فالی بورد ،پدل بورد و کایاک اسـتفاده کنید.
ایـن کلـوپ در  900متری شـمال اسـکله بـزرگ تفریحی

قـرار گرفته اسـت.
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آدرس
جزیـره کیـش ،انتهای بلـوار اندیشـه ،روبهروی

مسـجد امیر

ساعت کاری
از  9:30صبح تا پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09347682544

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
مقابـل بـازار بهکیـش

حدود  9دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2کلوپ دریایی ناتیلوس

کلوپ دریایی ناتیلوس یکی از کلوپهای پنج ستاره و

از بهترین مجموعههای تفریحی جزیره کیش است.
کیفیت خدمات این کلوپ باالست و شما میتوانید از

تفریحاتی چون پاراسل ،غواصی ،غواصی  ،VIPشاتل،
پدل بورد ،فالی بورد ،شناور تفریحی ،اسکی روی آب و ...
استفاده کنید .حتی برای آموزش غواصی هم میتوانید

به این مجموعه مراجعه کنید که در پایان دوره ،مدرک

بینالمللی غواصی هم به شما ارائه میدهند.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

768

آدرس
جزیـره کیـش ،پشـت مجموعـه مارینـا پـارک
هتـل ،حوضچـه تابـان

ساعت کاری
از  9صبح تا نیم ساعت پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09357692009

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی
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 -3کلوپ دریایی آکواریوس

کلـوپ دریایـی آکواریـوس دارای خدمـات تفریحـی
مختلفی چون غواصی ،جت اسـکی ،پاراسل ،فالی بورد،

شـاتل و بنانـا اسـت .پیـش از رفتـن بـه ایـن مجموعـه،

حتمـا در مورد سـاعت حضور خـود با مسـئولین کلوپ
هماهنـگ کنید.
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار حریـره ،جنـب برجهـای
سـاحلی پرشـین

ساعت کاری
از  9:30صبح تا پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09361182785

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

771

 -4کلوپ دریایی سی من

یکـی دیگـر از کلوپهـای خیلـی خـوب جزیـره کیـش،

کلـوپ سـی مـن اسـت .در ایـن مجموعـه تفریحاتـی
چـون پاراسـل ،غواصـی ،شـاتل ،بنانـا ،گشـت تفریحی،
پـدل بـورد ،کایاک ،فلای بورد ،و جت اسـکی بـه صورت

کاملا  VIPارائـه میشـوند؛ یعنـی مـدت زمـان و هزینـه

هـر تفریـح بیشـتر از کلوپهـای دیگـر اسـت و شـامل

خدمـات بیشـتری ماننـد پذیرایـی میشـود.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

772

بهتر است بدانید که...
عکـس و فیلمـی کـه در طـول تفریحات از شـما

گرفتـه میشـود ،بخشـی از پکیـج خدماتی کلوپ

سـی مـن اسـت و نیـازی بـه پرداخـت هزینـه
جداگانـه نـدارد.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

773

آدرس
شـمال جزیره کیش ،بلوار اخوان ثالث ،دامون

ساحلی

ساعت کاری
از  9صبح تا پیش از طلوع آفتاب

شماره تماس
09347691106

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

774

 -5کلوپ دریایی سیشل

خدمات کلوپ دریایی سیشـل شامل غواصی تفریحی
و آموزشـی ،پاراسـل ،شـاتل و فلای بـورد میشـود .در

ایـن مجموعـه میتوانید از یکی از زیباترین سـایتهای
غواصی جزیره کیش دیدن کنید .پرسنل آموزشدیده
این کلوپ ،خدمات تفریحی را به صورت کامال حرفهای

ارائـه میدهند.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

775

آدرس
جزیـره کیـش ،پـارک سـاحلی سـیمرغ ،پشـت

هتـل کوثـر

ساعت کاری
از  9:30صبح تا پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09393869982

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

776

 -6کلوپ نگین دریایی خلیج فارس

کلـوپ نگیـن دریایـی خلیـج فـارس ،یکـی دیگـر از
کلوپهـای دریایـی جزیـره کیـش اسـت کـه بـرای
تفریحاتـی چـون غواصـی ،پاراسـل ،شـاتل ،بنانـا و

قایقسـواری میتوانیـد از آن اسـتفاده کنیـد.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

777

آدرس
جزیره کیش ،بلوار اندیشه ،پشت مسجد امیر

ساعت کاری
از  9:30صبح تا پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09347694166

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

مقابل بازار بهکیش

حدود  9دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

778

 -7کلوپ دریایی اسکوبا

اگـر در سـاحل مرجـان قـدمزدیـد و بـه فکـر تفریحـات

دریایـی افتادیـد ،کافیسـت بـه کلـوپ دریایـی اسـکوبا
مراجعـه کنیـد .در ایـن مجموعـه میتوانیـد از پاراسـل،
شـاتل و غواصـی اسـتفاده کنیـد و از طبیعـت منطقـه
لـذت ببرید.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

779

آدرس
جزیـره کیـش ،پـارک سـاحلی مرجـان ،پشـت

مجتمـع دیدنیهـا

ساعت کاری
از ساعت  9:30صبح تا پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09347699952

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مرجان

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

780

 -8کلوپ دریایی داریوش

در کلـوپ دریایی داریوش میتوانید از تفریحاتی چون
غواصـی ،قایقسـواری بـا قایقهای تنـدرو ،فلای بورد،

کایاک ،شـاتل و بنانا اسـتفاده کنید .این مجموعه جزو
معـدود کلوپهایـی اسـت کـه میتوانیـد در آن از جـت
اسکی اسـتفاده کنید.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

781

آدرس
جزیـره کیـش ،انتهـای خیابـان هرمـز ،پشـت
برجهـای سـاحلی پرشـین

ساعت کاری
از  9:30صبح تا پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09398162834

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

782

 -9مرکز غواصی کیش

مرکـز غواصـی کیـش یکـی از کلوپهـای شناختهشـده
جزیـره کیـش اسـت کـه تفریحـات آبـی متنوعـی بـه
عالقهمنـدان ارائـه میدهـد .تفریحـات مختلـف ایـن

مجموعـه شـامل غواصـی تفریحـی ،چتـر پاراسـل،
شـاتل ،فلای بـورد ،اسـکوترهای غواصـی ،قایـق تندرو
یـک موتـوره و دو موتوره ،اسـکی روی آب با قایق و بنانا
میشـود.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

783

آدرس
جزیره کیش ،نزدیک اسکله بزرگ تفریحی

ساعت کاری
از  9صبح تا پیش از غروب آفتاب

شماره تماس
09128543246

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی
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مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

میدان ساحل

حدود  9دقیقه پیادهروی
در مسیر دوچرخهسواری قرار گرفته
است.

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

785

 -10مرکز غواصی مارینا

یکـی از نکات مثبت در مـورد کلوپهـای دریایی جزیره

کیش این اسـت کـه عالوه بـر تفریح میتوانید یکسـری
از ورزشهـای دریایـی را هـم بـه طور کامل یـاد بگیرید.

مرکـز غواصـی مارینـا یکـی از آموزشـگاههای اصلـی

غواصـی در جزیـره اسـت کـه دورههـای غواصـی برگزار
میکنـد .دورههـا شـامل غواصـی مبتـدی ،پیشـرفته،

تکنیـکال و انـواع دیگـر میشـود.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی
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بهتر است بدانید که...
پـس از گــذراندن یـک ســـری از برنامههــــای

آمـوزش غواصـی ،گواهینامـه غواصـی  PADIبـه

شـما داده میشـود.

بخـش ابتدایـی دوره ممکـن اسـت در داخـل

استخر انجام شود .بعد شما را در داخل آبهای

آزاد آمـوزش میدهنـد و بـه اعمـاق آب میبرند.
بـــرای کســـب اطالعـات بیشتــــر در مــــورد

برنامههـای مختلـف مرکـز غواصی مارینـا اینجا

کلیـک کنیـد.

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

787

آدرس
جزیره کیش ،ساحل سیمرغ

ساعت کاری
در زمانهـای مختلـف ممکـن اسـت متفـاوت

باشـد .بـه طـور کلـی تـا پیـش از غـروب آفتـاب

شماره تماس
09191082095

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

788

انتخاب کلوپهای دریایی
کـدام «کلوپهـای دریایـی» نظرتـان را جلـب

کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا
یادتـان باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
کلوپ دریایی کاپ
کلوپ دریایی ناتیلوس
کلوپ دریایی آکواریوس
کلوپ دریایی سیمن
کلوپ دریایی سیشل
کلوپ نگین دریایی خلیجفارس
کلوپ دریایی اسکوبا

بازی و سرگرمی > تفریحات دریایی

کلوپ دریایی داریوش
مرکز غواصی کیش
مرکز غواصی مارینا

789

بازی و سرگرمی > مراکز تفریحی
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سایتهای غواصی

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

791

سایتهای غواصی
ن مکانهـای غواصـی در ایـران ،جزیـره
یکـی از بهتریـ 
مرجانـی کیـش اسـت .مرجانهـا دائمـا آب را تصفیـه

میکننـد و باعـث میشـوند کـه بتوانیـد زیباییهـا و
شـگفتیهای زندگـی زیـر آب را بهتر ببینیـد .باید بدانید

کـه ایـن پوشـش مرجانـی بیشـتر در سـواحل شـرقی

قـرار گرفتـه ،بنابرایـن بیشـتر سـایتهای غواصـی هـم
در همیـن قسـمت وجـود دارنـد .شـما میتوانید پیش

از انتخـاب کلـوپ دریایـی ،سـایتهای نزدیـک آنهـا را

بررسـی کـرده و در مورد امکان غواصـی در آن منطقه از

خـود کلـوپ پرسوجـو کنیـد.

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

792

فهرست سایتهای غواصی
سایت غواصی سازهها
سایت غواصی شاهی
سایت غواصی داما (کشتی مغروق)
سایت غواصی بیگ کورال
سایت غواصی ژوراسیک پارک
سایت غواصی دشت جلبکها
سایت غواصی کشتی خرما
سایت غواصی ساترن کرک
سایت غواصی کنیون
سایت غواصی کشتی یونانی

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

سایت غواصی کلبه هور
سایت غواصی سمبارون
سایت غواصی نورث کرک
سایت غواصی زوبیچ
سایت غواصی دشت ستارهها
سایت غواصی وانت مغروق
سایت غواصی الدورادو
سایت غواصی رویال راک
سایت غواصی سیمرغ
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بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی
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 -1سایت غواصی سازهها

ایـن سـایت همانطـور کـه از نـام آن پیداسـت ،پـر از
بلوکهـای بتونـی بـزرگ کـروی و هرمی توخالی اسـت.

ایـن سـازهها در عمـق  18تـا  20دریـا و در  3کیلومتـری
جنـوب شـرقی کیـش قـرار گرفتهانـد تـا آبزیانـی چـون

فرشـته ماهی ،پروانه ماهی ،طوطـی ماهی ،اژدر ماهی،

گلههای باراکودا ،شـیر ماهی ،سفره ماهی و دستههای

سـرخو در داخـل یـا اطراف آن شـروع بـه زندگـی کنند.

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی
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حواستان باشد!
تورهـای ماهیگیری زیادی در این قسـمت رها

شـده و حـاال در بسـتر دریا جـای گرفتهانـد .باید
خیلـی مراقـب ایـن موضـوع باشـید کـه خطـری

گریبانگیرتان نشـود.

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

796

 -2سایت غواصی شاهی

ایـن سـایت هـم در جنـوب شـرقی جزیـره کیـش و در

فاصلـه کمـی از سایت غواصی سازهها قـرار گرفتـه
اسـت .این قسـمت از دریا بسـتر ماسـهای داشـته و پر
از مرجـان اسـت .عمـق آب بـه حـدود  16متر و وسـعت

منطقـه هـم بـه شـعاع  500متـر میرسـد .در اینجـا
میتوانیـد آبزیـان مختلفی چون شـقایق ماهـی ،انواع

پروانـه ماهـی ،فرشـته ماهـی ،باراکـودا ،گیـش ،شـیر

ماهـی ،سـفره ماهـی ،الکپشـت ،لولـه ماهـی ،نـودی

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

797

برانـچ و انـواع مختلفـی از صدفهـای زیبا را مشـاهده
کنید .

حواستان باشد!
تورهـای ماهیگیری زیادی در این قسـمت رها

شـده و حـاال در بسـتر دریا جـای گرفتهانـد .باید

خیلـی مراقـب ایـن موضـوع باشـید کـه حادثـه
ناگـواری برایتـان به وجـود نیاید.

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

798

 -3سایت غواصی داما (کشتی مغروق)

همانطور که کشـتی یونانی در قسمتی از ساحل کیش

به گل نشسـته ،یک کشـتی باربری سنگالی هم در عمق
 33متـری آبهـای جنـوب شـرقی جزیـره غرق شـده و
در بسـتر دریا جا خوش کرده اسـت.

قصه غرق شدن این کشتی خیلی عجیب و مرموز است.
در سـال  ،1384در یک شـب پاییزی ،موتورخانه کشتی
دچـار آبگرفتگـی میشـود و خدمـه آن اعلام وضعیـت

اضطـراری میکننـد .امـا بـا همـه مشـکالتی کـه وجـود

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی
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داشـته ،درخواسـت کمک نمیکنند و کشـتی با همه بار

خـود غـرق میشـود و ایـن راز را با خـود به اعمـاق دریا

میبـرد .هنـوز هـم میتـوان بـار آن را کـه شـامل سـینک
آشپزخانه ،سـرامیک و تخته  MDFمیشود ،روی کشتی

دید.

حاال این کشـتی مغروق با همه رازهای سر به مهر خود،

بـه یـک زیسـتگاه مصنوعـی بـرای آبزیـان تبدیـل شـده
و جایـی بـرای غواصـی و ماجراجویی اسـت .میتـوان از
طریق پنجره کابین فرماندهی وارد بدنه کشـتی شوید

و بعـد خـود را به بخش آشـپزخانه و خوابگاه برسـانید.
پروانـه ایـن کشـتی در عمق  27متـری از سـطح آب قرار

گرفته است.

حواستان باشد!
برای چنین ماجراجوییهایی و ورود به کشتی،

مسـائل امنیتـی و خطـرات چنیـن سـازههایی را
فراموش نکنید و دسـت کـم نگیرید.

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

800

 -4سایت غواصی بیگ کورال

ریفها/صخرههـای مرجانـی فوقالعـاده زیبای کیش
را میتـوان در شـرق ایـن جزیـره و در سـایت غواصـی

بیـگ کـورال مشـاهده کـرد؛ یـک اکوسیسـتم غنـی و
اعجابانگیـز از سیسـتم تصفیـه آب ایـن منطقـه! عمق

ایـن قسـمت در زمـان مـد کامل بیـش از شـش تا هفت
متـر و هنـگام جـزر کامـل کمتـر از چهـار متر اسـت.

آبزیـان ایـن منطقـه بسـیار متنـوع هسـتند و شـامل

موجـودات مختلفـی چـون جـراح ماهـی ،دختـر ناخدا،
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سـاردین ،جـاش ،هامـور ،تُـن ،اژدر ،مـوری ایل ،اسـتون
فیش ،اسـکورپیون ،دلقک ،ریف شـارک و سـفره ماهی
میشـوند .انـواع خرچنـگ ،الکپشـت پـوزه عقابـی،

الکپشـت دریایـی سـبز ،مرجانهای طبقاتـی ،مغزی و
انواعـی از سـافت کـورال هـم بـه چشـم میخورنـد.

مرجانهـای سـایت غواصـی بیـگ کـورال بـه صـورت

شـمالی-جنوبی و در امتداد سـاحل قرار گرفتهاند و در

بخـش جنوبـی تراکـم بیشـتری دارنـد.
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حواستان باشد!
اگـر بـرای غواصـی بـه ایـن منطقـه یـا دیگـر

مناطـق مرجانـی رفتیـد ،بایـد کاملا مراقـب این

موجـودات باشـید .علاوه بـر ایـن کـه هـر نـوع

آسـیب بـه مرجانهـای زنـده کـف دریـا ،شـامل

جریمههـای سـنگین میشـود ،ایـن کار خطـرات
جدی برای موجودات دریایی خواهد داشـت .تا

حـدی کـه اگر ایـن پوشـش مرجانی از بیـن برود،
دیگـر چیـزی برای دیـدن و غواصی کـردن وجود
نخواهـد داشـت.

بهتر است بدانید که...
الکپشـت پـوزه عقابـی بـه شـدت در معـرض

انقـراض اسـت و در حـال حاضـر فعالیتهایـی
بـرای حفاظت بیشـتر از این موجود نـادر صورت
میگیـرد.

الکپشـت دریایـی سـبز هـم در خطـر انقـراض

قـرار دارد.
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 -5سایت غواصی ژوراسیک پارک

سـایت غواصـی ژوراسـیک پـارک کـه روزی مملـو از

مرجانهـای زنـده و زیبـا بـود ،حـاال بـه برهوتـی تبدیل

شـده اسـت .یـک حفـره با عمـق  12متـر در این قسـمت

قـرار گرفته کـه هنوز هـم میتـوان آثـاری از مرجانهای

مغـذی را در آن مشـاهده کـرد .بـه علاوه ،موجوداتـی

چـون فرشـته ماهـی ،هامـور ،گوازیـم ،ملـوان ماهـی،
طوطـی ماهـی و  ...در داخـل یـا اطراف حفره به چشـم

میخورنـد.
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میتـوان گفـت کـه ایـن سـایت بـه خاطـر بیتوجهـی و
رفتـار نامناسـب بـا طبیعت به کلی تخریب شـده اسـت

و اگـر بـه باقـی سـایتها هـم توجـه کافـی نشـان داده

نشـود ،بـه همیـن مشـکل دچـار خواهند شـد.
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 -6سایت غواصی دشت جلبکها

سـایت غواصـی دشـت جلبکهـا به دلیـل قـرار گرفتن
در قسـمت جنوبی جزیره و فاصله با بخش توریسـتی،

بکرتـر از سـایر سایتهاسـت .اگـر بـرای غواصی بـه این
سـایت بروید ،دشـت بزرگ و دایره شکلی از جلبکهای

دریایـی را خواهیـد دیـد کـه مسـاحتی بیـش از 900
مترمربـع را پوشـاندهاند .ایـن قسـمت بین  3تـا  10متر

عمـق دارد و آبزیـان زیـادی در بیـن شـکافهای بسـتر
دریـا و یـا صخرههـای آن زندگـی میکننـد .دسـتههای
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جـاش ،خفاش ماهیان ،ماهیهای مرکب ،انواع سـفره
ماهیـان ،هامورهـا ،دلقـک ماهیـان ،طوطـی ماهیـان و
انـواع سـتارههای دریایـی را میتوانیـد در این قسـمت

ببینید .

حواستان باشد!
جریـان آب در سـایت غواصی دشـت جلبک در

اغلـب مواقـع باالسـت و ایـن موضـوع میتوانـد
خطراتـی بـرای شـما داشـته باشـد .پـس یـا باید

تبحر و تجربه کافی داشـته باشـید یـا همراه یک
گـروه کارآزمـوده بـه این منطقـه بروید.
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 -7سایت غواصی کشتی خرما

دیدن کشتیهای غرقشده در اعماق آب ،حس و حال
غریبـی دارد .ممکن اسـت با خود فکر کنیـد که چرا این
کشـتی غـرق شـد ،چه کسـانی روی آن سـوار بودنـد و بر
سرشـان چـه آمد و غیره و غیره .سـایت غواصی کشـتی

خرمـا هـم جایـی اسـت بـرای ایـن خیالپردازیهـا .در
ایـن قسـمت ،میتوانیـد کشـتی کوچکـی را ببینیـد که تا

بسـتر دریـا پایین رفته و به اقامتگاهـی برای موجودات
دریایی تبدیل شـده اسـت .این کشـتی بار خرما داشته
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و بـه همیـن دلیـل نـام آن را کشـتی خرمـا گذاشـتهاند.
ظاهـر کشـتی هنـوز هم نسـبتا خـوب باقی مانده اسـت

و میتوانـد بـرای غواصان جالب باشـد.

حداکثـر عمـق آب در بخـش انتهایی کشـتی حـدود پنج

متـر اسـت و هنگامی که سـطح آب پایین باشـد ،سـر آن
از آب بیـرون میزنـد .از آبزیـان ایـن سـایت میتـوان بـه

ملـوان ماهـی ،سـرخو ،هامـور ،انـواع پروانـه ماهیـان،

فرشـته ماهیان ،گیش ،نودی برانـچ و انواع صدفهای
زیبـا اشـاره کرد.

حواستان باشد!
بـا توجـه بـه ایـن کـه سـرعت جریـان آب گاهـی

در این قسـمت زیاد میشـود ،بهتر اسـت مراقب

باشـید که با بدنه زنگزده کشتی برخورد نکنید.

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

809

 -8سایت غواصی ساترن کرک

یکـی دیگـر از سـایتهای زیبـا و بـه نسـبت بکـر کیـش،

سـایت غواصـی  Southern Crackیـا شـکاف جنوبـی

اسـت .ریـف مرجانـی ایـن قسـمت در فاصلـه 4800

متـری جنـوب جزیـره قـرار گرفتـه اسـت و عمـق آن بـه
حـدود  22متـر هـم میرسـد .آبزیـان مختلفـی ماننـد

دسـتههای بـزرگ باراکـودا ،کوسـه بلـک تیـپ و خفاش

ماهیـان در ایـن قسـمت زندگـی میکننـد.

بازی و سرگرمی > سایتهای غواصی

810

بهتر است بدانید که...
اندازه کوسـههای بلک تیپ()blacktip shark

در بلندتریـن حالـت به حدود  1/8متر میرسـد.
مادههـا و نرهـا در دسـتههای جـدا از هم زندگی

میکننـد .ایـن گونـه از کوسـه تقریبـا در خطـر

انقـراض قـرار دارد .ایـن کوسـهها معمـوال بـه
عنوان گونه خیلی خطرناک شـناخته نمیشـوند

و فاصلـه خود را از انسـان حفظ میکنند؛ مگر آن
کـه بـا دیـدن غذا کمـی تهاجمی شـوند.

حواستان باشد!
جریـان آب در ایـن قسـمت زیـاد اسـت ،پـس

اگـر تـازهکار هسـتید ،بهتـر اسـت در ایـن سـایت
غواصـی نکنیـد.
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 -9سایت غواصی کنیون

این سـایت در واقع یک دره و شـکاف زیر آب در قسمت
غربی جزیره و در حد فاصل شـاندیز صفدری تا میدان

هـور اسـت .عمق این منطقـه بین  12تـا  16متر متفاوت

اسـت .گاهی اوقات میتوانید آبزیانی چون کوسـه بلک
تیـپ ،نـرس شـارک ،گیتار شـارک ،سـفره ماهیـان ایگل
ری ،شـیر ماهـی و الکپشـتهای بزرگ را در این سـایت

از نزدیـک یا فاصلـه کم ببینید.
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بهتر است بدانید که...
بـا توجـه بـه دور بـودن سـایت غواصـی کنیون،

بـرای بازدیـد بایـد حتمـا از قایق اسـتفاده کنید.
یکـی از دالیـل بکـر بودن این قسـمت هـم همین

مسـاله است.

طـول نـرس شـارک ( )nurse sharkبالـغ بـه

سـه متـر هـم میرسـد .ایـن کوسـه رنگ قهـوهای
ماننـدی دارد و معمـوال اگـر مـورد تهدیـد یـا آزار

قـرار نگیـرد ،کاری بـه غواصـان نخواهـد داشـت.
گیتـار شـارکها ( )guitar sharkهـم حـدود

سـه متـر طـول دارنـد و کاملا بیخطر هسـتند و

معمـوال شـکار صیـادان میشـوند.
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 -10سایت غواصی کشتی یونانی

شاید برای همه جالب باشد که از رمز و راز داخل کشتی

یونانی سـر درآورند و یا در اطراف آن سر و گوشی به آب
بدهنـد .اما باید بدانید که نزدیک شـدن به این کشـتی
فوقالعاده خطرناک است و اصال توصیه نمیشود.

امـا در نزدیکـی ایـن محـل ،جـای مناسـبی بـرای
دوسـتداران غواصـی وجـود دارد کـه بـه خصـوص در

زمـان وزش بادهای شـرقی و نامسـاعد بودن سـواحل

شـرقی جزیـره ،بـه گزینـه خوبـی تبدیـل میشـود.
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بـا توجـه بـه این که عمـق این قسـمت بین چهـار تا پنج

متـر اسـت ،لزومـا نیـازی بـه تجهیـزات غواصـی ندارید.

شـما میتوانیـد بـا اسـتفاده از ابزارهـای اسـنورکلینگ
(بـدون نیـاز به کپسـول اکسـیژن و تنها با لولـه تنفس)

هـم بـه ماجراجویـی و دیـدن آبزیـان بپردازیـد .کافـی
اسـت از پلههـای جلـوی پـارک سـاحلی کشـتی یونانـی

پاییـن برویـد و وارد آب شـوید.

بهتر است بدانید که...
شـنهای اطراف کشـتی یونانی به دلیل وجود

اکسید آهن ،سـرخ رنگ شدهاند.
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 -11سایت غواصی کلبه هور

ایـن سـایت غواصـی زیبـا کـه در دماغـه غربـی جزیـره
واقـع شـده ،در زمـان وزش بادهـای شـرقی جایگزیـن
مناسـبی بـرای سـایتهای غواصـی شـرق کیش اسـت.

برای ورود به این قسـمت یا باید از قسـمت صخرههای

غربـی اسـتفاده کنیـد یـا از سـاحل کوچـک جنوبی.

بسـتر این سـایت به طور کلـی صخرهای اسـت و آبزیان

مختلفـی چـون ماهـی هامـور ،سـرخو ،سنگسـر ،انـواع

صدفهـا و الکپشـتها بـه آن رفتوآمـد دارنـد .عمق
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سـایت غواصـی کلبـه هـور در قسـمت جنوبـی بیشـتر

اسـت و بـه حـدود هشـت متـر هـم میرسـد .در سـاحل
جنوبـی ،یـک غار کوچک پنـج متری وجـود دارد که عبور

از آن در هنـگام مـد آب بسـیار لذتبخـش اسـت.
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 -12سایت غواصی سمبارون

یکـی از زیباتریـن صحنههـای غواصـی در خلیـج فارس

را میتوانیـد در ریفهـای مرجانـی سـایت سـمبارون
مشـاهده کنید .این سـایت در غرب کیـش ،بین جزیره
کیـش و هندورابی ،قرار گرفته اسـت .فاصله سـمبارون
تا کیـش حدود ده کیلومتر و تا جزیره هندورابی هفت

کیلومتر اسـت.

بـرای بازدیـد از این منطقـه میتوانید از بنـدرگاه کیش

قایـق اجـاره کنیـد یـا ایـن کـه در بازگشـت از جزیـره
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هندورابـی ،در آن غواصـی کنیـد .ایـن سـایت به نسـبت

سـایتهای دیگـر عمـق بیشـتری دارد کـه از  16متـر
شـروع شـده و در برخی قسـمتها به  60هم میرسـد.
شـما میتوانیـد دسـتههای بزرگ شـیر ماهیـان و انواع

دیگـر آبزیـان را در طـول غواصـی خـود مشـاهده کنید.

حواستان باشد!
بایـد مراقـب جریانهـای شـدید آبـی باشـید

و اگـر تـازهکار هسـتید ،بـدون حضـور یـک فـرد

باتجربـه در ایـن سـایت غواصـی نکنیـد.
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 -13سایت غواصی نورث کرک

سـایت غواصـی  North Crackهم مانند سـاترن کرک،

یک شـکاف بـزرگ و طوالنی در بسـتر دریاسـت که البته
در قسـمت شـمالی جزیـره قـرار گرفتـه اسـت .عمـق
ایـن بخـش حـدود نُـه متـر اسـت و جریانهـای آبـی

قدرتمنـدی دارد .آبزیـان مختلفـی مانند سـفره ماهی،

ملوان ماهی ،الکپشت ،طوطی ماهی ،بز ماهی ،دلقک
یکنند.
ماهـی و سـتاره دریایـی در این سـایت زندگـی م 
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حواستان باشد!
سـایت نورث کـرک در حال حاضر در دسـترس

نیسـت و نمیتوانیـد در آن غواصی کنید.
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 -14سایت غواصی زوبیچ

ریف مرجانی زوبیچ در شـمال شرقی جزیره قرار گرفته

و محـل محبوبـی بـرای غواصـی تفریحـی و همچنیـن
تمریـن غواصـان مبتـدی اسـت .عمـق ایـن سـایت در

هنـگام مـد کامـل بـه پنـج متـر میرسـد ،امـا در هنـگام
جـزر ،کمتـر از سـه متر اسـت.

پوشـش مرجانـی ایـن سـایت بـه صـورت شـرقی-غربی
در امتـداد سـاحل ادامـه دارد و ماهیان زیـادی در این

قسـمت مشـغول شـنا و بازیگوشـی هسـتند ،امـا تنـوع
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باالیـی ندارنـد .بـه طـور کلـی میتـوان بـه جـراح ماهی،

ملـوان ،راس ،فرشـته ماهـی ،پروانـه ماهـی ،گاهـی هـم

الکپشـت و سـفره ماهـی اشـاره کرد.
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 -15سایت غواصی دشت ستارهها

ایـن سـایت شـنی و بکـر در جنـوب جزیـره کیـش قـرار
گرفتـه اسـت و حـدود  16متـر عمـق دارد .یکـی از نکات

بسـیار جالـب ،سـتارههای دریایـی بزرگـی اسـت کـه در

ایـن قسـمت دیـده میشـوند .بـا توجـه به بسـتر شـنی
سـایت دشت سـتارهها ،تنها میتوانید نظارهگر آبزیان
مهاجر و عبوری همچون دستههای جاش ،انواع سفره

ماهیان ،الکپشـت ،شـیرماهی و گاهی کوسههای بلک
تیپ باشـید.
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حواستان باشد!
بـا ایـن کـه بازدیـد از ایـن منطقـه بسـیار

لذتبخـش اسـت ،اما بـه دلیل جریانهـای آبی
شـدید ،اصلا مناسـب غواصـان مبتـدی نیسـت.

بهتر است بدانید که...
سـتارههای دریایـی بـرای انسـانها سـمی

هسـتند .میزان سمی بودن بسـته به نوع ستاره
دریایـی میتوانـد خفیـف یـا شـدید باشـد.

سـتارههای دریایـی موجوداتـی زنـده هسـتند

و خـارج از آب خیلـی زنـده نمیماننـد .بـه خاطـر

حفظ محیط زیست ،از جمعآوری آنها خودداری
کنید.
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 -16سایت غواصی وانت مغروق

ممکـن اسـت خیلـی عجیـب بـه نظـر برسـد ،امـا یـک

تویوتـا هایلوکـس تـک کابیـن در  300متـری سـاحل
کیـش و روبـهروی پاویـون منطقه آزاد کیش غرق شـده

و بـه اعمـاق آب فـرو رفتـه اسـت .عمق این قسـمت هم
حـدود هفـت متـر اسـت ،امـا دسترسـی بـه آن در حـال

حاضـر میسـر نیسـت .پروانـه ماهـی ،فرشـته ماهـی،
خفاش ماهی ،دامسـل ،سـرخو و چندی دیگر از آبزیان
در اطـراف ایـن خـودرو مغـروق زندگـی میکننـد.
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شما تنها حامی ما هستید
این کتاب را برای دوستانی که عاشق کیش هستند

بفرستید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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 -17سایت غواصی الدورادو

شـش
بـرای توسـعه گردشـگری دریایـی جزیـره کیشِ ،
مجسـمه در داخـل آب سـاخته شـد ه اسـت تـا از هجوم

غواصـان بـه سـایتهای بخشهـای مرجانـی جزیـره
جلوگیـری کنـد .ایـن موضـوع در نهایت منجـر به حفظ

هـر چـه بیشـتر مرجانهـای ارزشـمند در قسـمتهای

دیگر جزیره میشـود که بدون حضـور آنها (به صورت
زنـده) ،آب کاملا کـدر خواهـد بود.

ایـن مجسـمههای جـذاب در عمـق نُه متـری دریـا قرار
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گرفتهاند .اما به دلیل این که در مکان و عمق مناسـبی

نصـب نشـدهاند ،مـورد بیتوجهـی واقـع شـده و هدف
از تعبیه آنها محقق نشـده اسـت.
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 -18سایت غواصی رویال راک

سـایت رویـال راک شـامل یـک صخـره گرانیتـی بـزرگ و

چندیـن صخـره کوچـک میشـود .در سـال  ،1387یـک
یدککـش بلژیکـی بـه نـام «سـی رویـال» کـه بـاری از
صخرههای گرانیتی را از عمان به سمت بحرین میبرد،

دچار طوفان شـد و به سـواحل جزیره کیش پناه آورد.

بوهـوا ،یدککـش را مجبـور کرد کـه بار
ایـن جـدال بـا آ 
خـود را داخـل دریـا بریزد .به این شـکل بود که سـایت

غواصـی رویـال راک بـه وجـود آمد و آهسـته آهسـته به
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زیسـتگاه زیبایـی بـرای موجـودات دریایی تبدیل شـد.

در حقیقت به دلیل بسـتر شـنی این منطقه ،پناهگاهی
بـرای آبزیان وجود نداشـت ،اما حاال رفـت و آمد زیادی

در آن صـورت میگیـرد.

ایـن سـایت حـدود  10متـر عمـق دارد و آبزیانـی چـون

خفـاش ماهیـان ،تُـن ماهیـان ،انـواع سـرخو ،گیـش،
دامسـل ،دلقـک ماهـی ،اژدر ماهیـان ،سـفره ماهـی،

هامـور ،طوطـی ماهـی ،فرشـته ماهـی و دسـتههای
باراکـودا در آن دیـده میشـوند.

در سـالهای اخیـر ،تفریحـات دیگری ماننـد دوچرخه،
جـت اسـکی ،قایـق و  ...بـه ایـن سـایت غواصـی اضافـه

شـده اسـت تا زیسـتگاه جانوران دریایی بیشتر تکمیل

شـود .امـا ایـن کـه آیـا ایـن کار بـا مشـورت متخصصین

انجـام شـده و آسـیبی به اکوسیسـتم خواهـد زد یا خیر،
جای بحـث دارد.
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 -19سایت غواصی سیمرغ

این سـایت در شـرق جزیره و بین سایت بیگ کورال و
رویال راک قرار گرفته اسـت .منطقهای با بسـتر شـنی

کـه بـا مرجانهـای کوچـک شـاخ گوزنـی تزییـن شـده

اسـت .سایت سیمرغ از سـاحل به سمت دریا و تا عمق
 10متـری ادامه پیدا میکند .از جمله موجودات دریایی
این سـایت هم میتوان به فرشـته ماهی ،دلقک ماهی،

هامـور ،طوطـی ماهـی ،دامسـل ،کاردینـال و مارماهـی
سفید اشـاره کرد.
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دوسـتداران محیـط زیسـت در تالشـند تـا جمعیـت

مرجانهـای این قسـمت را از طریق کاشـت ،باال ببرند.

بـا توجـه بـه تلاش و همـت بـاال بـرای افزایـش تعـداد
مرجانهـا در سـایت سـیمرغ ،اگـر یـک غـواص تـازهکار

هسـتید ،بهتـر اسـت کـه منطقـه دیگـری را بـرای

ماجراجویـی انتخـاب کنیـد .شـنا کـردن بـه نحـوی کـه
آسـیبی به ایـن موجودات زنده وارد نشـود ،کار سـختی
اسـت.
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انتخاب سایتهای غواصی
کـدام «سـایتهای غواصـی» نظرتـان را جلـب
کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا

یادتـان باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
سایت غواصی سازهها
سایت غواصی شاهی

سایت غواصی داما (کشتی مغروق)
سایت غواصی بیگ کورال
سایت غواصی ژوراسیک پارک
سایت غواصی دشت جلبکها
سایت غواصی کشتی خرما
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سایت غواصی ساترن کرک
سایت غواصی کنیون
سایت غواصی کشتی یونانی
سایت غواصی کلبه هور
سایت غواصی سمبارون
سایت غواصی نورث کرک
سایت غواصی زوبیچ
سایت غواصی دشت ستارهها
سایت غواصی وانت مغروق
سایت غواصی الدورادو
سایت غواصی رویال راک
سایت غواصی سیمرغ
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پالژها
یکـی از تفریحـات اصلـی کیـش مانند هر شـهر سـاحلی

دیگـری ،رفتـن بـه سـاحلهای شـنی ،شـنا کـردن در
دریـای نیلگـون و گرفتـن حمـام آفتـاب اسـت .شـما
میتوانیـد بـرای شـنا کـردن و آفتـاب گرفتـن ،رفتـن بـه
پلاژ را در برنامـه سـفر خـود بگنجانیـد .در این قسـمت
شـما را بـا پلا ژ بانـوان و آقایـان کیـش آشـنا میکنیـم تـا
خاطـرات بینظیـری را رقـم بزنیـد.

حواستان باشد!
دریـای جنـوب بـا دریـای شـمال تفاوتهـای

زیـادی دارد .در هـر جزیـره و حتـی در سـواحل

مختلف یک جزیـره ،موجـودات مختلفی زندگی

میکننـد کـه ممکـن اسـت بـرای سلامتی شـما
خطرناک باشند .بنابراین بهتر است در مناطقی
که نمیشناسـید ،خصوصا با پـای برهنه وارد آب

نشـوید! بهترین مکان برای شـنا همـان پالژهای
جزیره اسـت.

ممکن اسـت زمانی که در سـاحل قـدم میزنید

و یـا وارد دریـا میشـوید ،بـا موجـودات مختلفی

برخـورد کنیـد .بـرای مثـال ،خرچنگهـای ریـز و
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درشـت ،الکپشـتها ،ماهیهـا و  . ...بـه عنـوان
یک گردشـگر مسئول باید مراقب این موجودات

دوستداشـتنی باشـید .علـت ایـن همـه زیبایی
در جزیـره کیـش ،همیـن موجـودات هسـتند.

ط زیسـت از جمـعآوری صدف،
بـرای حفـظ محیـ 
سـتاره دریایـی و  ...خـودداری کنیـد.

حتمـا مراقـب کـودکان خـود باشـید و چشـم از

آنهـا برنداریـد.

اگـر قصـد آفتـاب گرفتـن داریـد ،حتمـا از

کـرم ضدآفتـاب اسـتفاده کنیـد .کرمهـای
ضدآفتـاب ضـدآب گزینـه بهتـری هسـتند و از

آفتابسـوختگی پوسـتتان جلوگیـری میکننـد.

پوسـت خیـس ،خیلـی راحتتر از پوسـت خشـک
دچـار آفتابسـوختگی میشـود.
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فهرست پالژها
پالژ آقایان
پالژ بانوان
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 -1پالژ آقایان

شـنا کـردن آقایـان در سـواحل کیـش مانـع خاصـی

نـدارد ،امـا ترجیـح بـر این اسـت کـه بـرای حفـظ نظم و

امنیـت جزیـره ،آقایانـی کـه قصـد شـنا کـردن دارنـد از
پالژ مخصوص خود اسـتفاده کنند .در حقیقت ،سـاحل
پلاژ محـل امنـی بـرای شـنا کـردن اسـت و میتوانیـد با

خیـال راحـت ،سـاعتها از فضـای مفـرح ایـن مجموعه
اسـتفاده کنیـد .امکانـات پلاژ آقایان تنها به شـنا کردن

محـدود نمیشـود و میتوانیـد از زمیـن هندبـال،
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فوتبال و والیبال سـاحلی هم استفاده کنید که میزبان
مسـابقات و رقابتهـای جهانـی والیبـال سـاحلی هـم
هست .

در کنـار لـذت بـردن از آفتـاب و حـس خـوب آب دریـا،
میتوانیـد انـواع خوراکیهـای خوشـمزه را هـم بـرای
خـود سـفارش دهیـد و یـک اسـتراحت جانانـه داشـته

باشـید.
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بهتر است بدانید که...
شـما میتوانیـد وسـایل خـود را در قسـمت

صندوق امانـات بگذارید و خیالتـان از این بابت
راحـت باشـد.

چندیـن غریـق نجـات در ایـن قسـمت وجـود

دارنـد و نیازی نیسـت نگران غرق شـدن باشـید.

اما در صورتی که شـنا بلد نیسـتید ،بهتر اسـت از

قسـمتهای عمیـق دوری کنیـد.

بـرای حضـور در پلاژ آقایان بایـد هزینه ورودی

پرداخـت کنید.

امکانات:
زمیـن هندبـال

والیبـال و فوتبـال سـاحلی

غواصی قایق پارویی و بادبانی اسکی روی

آب و جت اسـکی

پاراشـوت

کمد اختصاصی

حمـام اختصاصـی آب شـیرین

غریـق نجات

مربی شنا سرویسهای بهداشتی نمازخانه
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آدرس
شـمال شـرقی جزیره کیش ،خیابان فردوسی،
انتهـای بلوار هنر

ساعت کاری
از  9تا 17

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه مرکـز خریـد پردیس
حدود  11دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2پالژ بانوان

بایـد بدانید که پالژ بانوان جزیره کیش بسـیار متفاوت
از پالژهایـی اسـت کـه در دیگر سـواحل ایـران دیدهاید.

یـک مجموعـه کامـل ،تمیـز و مجهـز کـه از سـپری کردن
وقـت خـود در آن لـذت خواهیـد برد .شـما میتوانید با

خیـال راحت در این مجموعه شـنا کنیـد ،آفتاب بگیرید
و اوقـات خوشـی داشـته باشـید .حتـی امـکان گرفتـن

ماسـاژ و خدمـات زیبایـی چون بافـت آفریقایـی مو هم
وجود دارد.
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همچنیـن در عیـن ایـن که از فضـای پالژ لـذت میبرید،

میتوانیـد از آالچیقهـا هـم اسـتفاده کنیـد و بـا یـک
خوراکـی یـا نوشـیدنی خوشـمزه ،تجربـه بینظیـری

بسـازید.

بهتر است بدانید که...
اگـر وسـایل شـنا نداریـد ،نگـران نباشـید .از

فروشـگاه داخـل این قسـمت میتوانیـد تمامی
وسـایل موردنیـاز بـرای شـنا و آفتـاب گرفتـن را
خریـداری کنیـد.

بـرای حضـور در پلاژ بانوان بایـد هزینه ورودی

پرداخـت کنید.

پایان ساعت کاری اشاره به وقتی دارد که دیگر

همـه از فضـای پلاژ خـارج شـده باشـند .سـوت
پایـان از حـدود یـک سـاعت قبل زده میشـود.
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امکانات:
زمیـن والیبـال سـاحلی

حوضچـه آب گـرم

تخـت مخصـوص آفتـاب گرفتـن

ماساژ

بافت موی آفریقایی

غواصـی

سالن آرایش

سـالن بدنسـازی غرفـه نقـش حنـا اجـاره

تیـوپ

وسـایل بـازی کـودکان

فروشـگاه

بوفـه

غریـق نجـات

آالچیـق

رختکـن

کمد اختصاصی حمام اختصاصی آب شیرین
سرویسهای بهداشتی
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آدرس
جزیره کیـش ،خیابان سـنایی ،انتهـای خیابان

آریان

ساعت کاری
از  9:30تا 18

شماره تماس
076 - 44424624

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مریـم

حدود  18دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب پالژها
کـدام «پالژهـا» نظرتـان را جلـب کـرد؟ در چـک

لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب کنید تا یادتان باشـد
بـه آنهـا سـر بزنید.
پالژ آقایان
پالژ بانوان
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کشتیهای تفریحی
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کشتیهای تفریحی
یکـی از تفریحـات محبـوب گردشـگران کیـش ،انـواع

کشـتیهای تفریحی اسـت .برخی از این کشتیها بزرگ
هستند و شما را به دل دریا میبرند و برخی کوچکترند
و بـرای دیـدن جانـوران دریایی طراحی شـدهاند.

کشـتیهای بـزرگ تفریحـی معمـوال در سـاعات شـب
داخل دریا گشـت میزنند و با موزیک زنده ،سـرو شـام

و برنامههای شاد و مفرح از مهمانان پذیرایی میکنند.

سـوار کشـتی شـدن حـس جالبـی دارد؛ بـه خصـوص
وقتـی کـه در زمـان اسـتراحت از داخـل کشـتی بـه روی

عرشـه میآیید و به رنگ سـیاه دریا و نورهایی که از دور
و نزدیـک روی آب منعکس شـدهاند ،چشـم میدوزید.

در ایـن قسـمت شـما را با چنـد نوع از کشـتیهای بزرگ
آشـنا میکنیم.
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بهتر است بدانید که...
بـرای سـوار شـدن به کشـتیهای تفریحـی باید

از  30دقیقـه پیـش از شـروع برنامـه در پایانـه

مسـافری دریایی یا همان بندرگاه کیش حضور
پیـدا کنید.

برای دریافت هدیه ویژه علیبابا و اسـتفاده از

تخفیف کشـتیهای تفریحی اینجا کلیک کنید.

صندلـی شـما بـا توجـه بـه زمـان خریـد بلیـط

تعییـن میشـود.

بـرای خریـد بلیـط ،هـم میتوانیـد از طریـق

خـود کشـتیها اقـدام کنیـد و هم به وبسـایتها
و آژانسهـای گردشـگری مراجعـه کنیـد.

نیازی به پرینت گرفتن بلیط نیست و میتوانید

بلیـط را روی صفحـه گوشـی همـراه خـود نشـان
دهید.

فعالیـت کشـتیهای تفریحـی بیشـتر در طـول

شـب اسـت ،امـا برخـی از آنهـا ممکـن اسـت در
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صورت پر شدن ظرفیت ،سانس نهار هم داشته

باشند.

در ایـام شـهادت و سـوگواری ،برنامـهای برگزار

نمیشـود.

فوت و فن
اگـر در فصـول پربازدیـد از جزیـره کیش دیدن

میکنیـد ،حداقـل از یک یـا دو روز قبـل ،اقدام به

خرید بلیـط کنید.
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 -1کشتی تفریحی نوید دریا

ایـن کشـتی یکـی از شناختهشـدهترین کشـتیهای

تفریحی جزیره کیش اسـت که طرفـداران زیادی دارد.

شـما میتوانید با قـدم زدن در عرصه کشـتی نوید دریا
از هوای دلپذیر جزیره کیش و چشـمانداز شگفتانگیز

خلیج لـذت ببرید.

شـما میتوانیـد در  2سـانس از  21تـا  23یـا از  23تـا 1

بامـداد از برنامههـای ایـن کشـتی لـذت ببریـد.
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 -2کشتی تفریحی اوستا

کشـتی اوسـتا ،اولیـن و بزرگتریـن کشـتی تفریحـی
جزیره کیش اسـت .در این کشـتی ،در طول دو سـاعت

برنامه با شـام و اجرای موزیک زنده و برنامههای شـاد
از شـما پذیرایی میشود .شـام  VIPکشتی اوستا شامل

کبـاب وزیـری (جوجه کبـاب و کوبیده) ،دورچین ،دسـر

و سـاالد میشـود .ایـن مجموعـه در دو طبقـه مختلـف

فعالیـت میکند.
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شـما میتوانیـد در  3سـانس از  19تـا  21یـا از  21تا  23یا

از  23تـا  1بامـداد از برنامههای این کشـتی لذت ببرید.

بهتر است بدانید که...
بـرای ثبـت لحظـات شـیرین خـود میتوانید از

غرفه عکاسـی کشـتی اوسـتا اسـتفاده کنید.

بازی و سرگرمی > کشتیهای تفریحی

856

 -3کشتی تفریحی دنا

کشـتی تفریحـی دنـا یکـی دیگـر از کشـتیهای جزیـره
کیش است .در این کشتی نیز با سرو شام و برنامههای

شـاد و مفـرح از گردشـگران پذیرایـی میشـود .کشـتی
دنـا ،سـاخت کشـور اسـترالیا اسـت .در طبقـه بـاال و
قسـمت  VIPمیتوانیـد از شـنیدن صـدای خـوش پیانـو
لـذت ببرید.

شـما میتوانیـد در  2سـانس از  20تـا  22یـا از  22تـا 24

از برنامههـای ایـن کشـتی لـذت ببرید.

ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
ﺷـﺎﯾﺪ ﺑـﺮای ﺷـﻤﺎ ﻫﻢ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭘﺸـﺖ
ﺻﺤﻨـﻪ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ ﭼـﻪ ﻣﯽﮔـﺬرد .اﮔـﺮ ﺟـﻮاب ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﺖ
ﺣﺘﻤـﺎ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾـﻦ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ را دﻧﺒـﺎل ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺗﯿﻢﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ
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 -4کشتی تفریحی تارا

یکـی دیگـر از گزینههای شـما بـرای تجربه گشـتوگذار
شـبانه در دل دریـای جنوب ،کشـتی تفریحی تاراسـت.

در ایـن کشـتی هـم برنامههـای سـرگرمکنندهای بـه
همـراه موسـیقی زنـده برگـزار میشـود.

شـما میتوانیـد در  2سـانس از  21تا  23یـا از  23:30تا

 1:30بامـداداز برنامههای این کشـتی لـذت ببرید.
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 -5کشتیهای آکواریومی

شاید همه حوصله پوشیدن ِوتسوت غواصی (لباس
مخصوص) و تجهیزات سنگین آن را نداشته باشند .اما

قرار نیست این افراد ،فرصت تماشای ماهیهای جزیره
کیش و مرجانهایش را از دست بدهند .کشتیهای
آکواریومیدقیقابههمینمنظورفعالیتمیکنند.دراین

کشتیها بسته به نوع شناور ،وارد فضای زیرین کشتی
میشوید و از دیوارههای شیشهای و یا کف شیشهای

آن ،انواع آبزیان را از فاصله کمی تماشا میکنید.
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حواستان باشد!
بایـد حداقـل از  15دقیقه قبل از شـروع برنامه

در اسـکله حضور پیدا کنید.

کودکان زیر  5سـال نمیتوانند از این کشتیها

استفاده کنند.

متاسـفانه بـه دلیـل محدودیـت فضـا ،امـکان

ورود صندلـی چـرخدار ،کالسـکه و چـرخ دسـتی
بـه داخل کشـتی وجـود نـدارد.

در ایـام شـهادت و عـزاداری ،اجـرای زنـده و

موسـیقی برگـزار نمیشـود.

بهتر است بدانید که...
تمـام کشـتیهای آکواریومـی در اسـکله بـزرگ

تفریحی مسـتقر هسـتند.

سـانسهای روزانـه معمـوال یـک سـاعت و

سـانسهای شـبانه معمـوال دو سـاعت طـول
میکشـند .

بازی و سرگرمی > کشتیهای تفریحی

861

بلیط این کشـتیها را میتوانیـد از باجه مقابل

اسکله بزرگ تفریحی و یا آژانسهای گردشگری
تهیه کنید.

یـک راهنمـا انواع ماهیهایی را که در این سـفر

کوتـاه میبینید ،به شـما معرفی میکند.

خیلـی از ایـن کشـتیها برنامههـای شـاد و

مفرحـی در طـول مسـیر رفـت و برگشـت اجـرا

میکننـد .

گاهی مسـابقات کوچکی روی عرشـه کشـتیها

برگـزار میشـود و جوایـز آن میتواند بن تخفیف

خریـد از یکسـری از فروشـگاههای جزیـره کیش
باشد.

معموال روی عرشـه کشـتی از مهمانـان پذیرایی

بـه عمـل میآید.

معمـوال یـک عـکاس در پایـان برنامـه از شـما

عکاسـی میکنـد و در صـورت تمایـل میتوانیـد
ایـن عکـس را روی شاسـی تحویـل بگیریـد.
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آدرس
جزیره کیش ،اسکله بزرگ تفریحی

سانس شبانه
از  21تا  1بامداد

سانس روزانه
از  10تا ( 18بسته به زمان تاریک شدن هوا)

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،1پیاده شدن سر

بلوار دریا

حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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انتخاب کشتیهای تفریحی
کـدام «کشـتیهای تفریحـی» نظرتـان را جلـب

کـرد؟ در چک لیسـت زیر آنهـا را انتخـاب کنید تا

یادتـان باشـد بـه آنها سـر بزنید.
کشتی تفریحی نوید دریا
کشتی تفریحی اوستا
کشتی تفریحی دنا
کشتی تفریحی تارا
کشتیهای آکواریومی
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فصل  - 6بخش 6
اسپا ،ماساژ و حمام سنتی
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اسپا ،ماساژ و حمام سنتی
ماسـاژ گرفتن یکی از کارهایی اسـت که اگر یک بار انجام

دهید ،معتادش خواهید شـد؛ به خصوص اگر ماساژور

شـما حرفـهای و کاربلـد باشـد .ماسـاژ گرفتـن فوایـد
زیادی مانند افزایش تمرکز و ضریب هوشیاری ،بهبود

جریـان خـون ،بـاال بـردن قابلیـت ارتجاعـی بافتهـای
بـدن ،رفـع گرفتگیها ،تقویت سیسـتم ایمنـی و  ...دارد
و آرامشـی که بعد از ماسـاژ تجربه میکنید ،با هیچ چیز

قابل مقایسـه نیست.

اگـر بـرای دوری از نگرانیهـا و چالشهـای زندگـی

روزمـره بـه جزیـره کیش سـفر کردهایـد و بودجه سـفر

شـما محـدود نیسـت ،پیشـنهاد میکنیـم کـه حداقـل
یـک بـار از خدمات ماسـاژ اسـتفاده کنیـد .برخـی از این

مراکـز ،حمام ترکی هـم دارند .در حقیقت در یک فضای
بخارکـرده ،شـما را بـا آب داغ شستشـو و مشـتومال
میدهنـد تـا خسـتگی را از تـن بـه در کنیـد.
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فوت و فن
پیـش از دریافـت هـر نـوع خدمتـی ،حتمـا از

هزینـه آن اطلاع پیـدا کنیـد.
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بهتر است بدانید که...
بهتر اسـت پیش از رفتن به مراکز اسپا و ماساژ،

با یـک تماس تلفنی هماهنگیهـای الزم را انجام
دهید.

در صورتـی که باردار هسـتید ،مشـکل جسـمی

خاصـی داریـد و یـا در گذشـته عمـل جراحـی
داشـتهاید ،حتمـا موضـوع را بـه ماسـاژور خـود

اطلاع دهیـد.

اگـر بـه مـاده خاصـی حساسـیت داریـد ،بـه

ماساژور خود اطالع دهید .در صورت حساسیت

بـه مـواد شـوینده ،حتمـا شـامپو یـا صابـون
مخصـوص خـود را همـراه داشـته باشـید.

معمـوال حولـه و دمپایـی در اختیـار شـما قـرار

میگیـرد.

برای خانمها ماسـاژورهای خانم و برای آقایان

ماساژورهای آقا فعالیت میکنند.
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فهرست اسپا ،ماساژ و حمام سنتی
مرکز ماساژ و اسپا نیلوفر آبی
مرکز ماساژ هتل ترنج
مرکز ماساژ هتل ویدا
راما اسپا
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 -1مرکز ماساژ و اسپا نیلوفر آبی

در مرکـز ماسـاژ و اسـپا نیلوفـر آبـی میتوانیـد از انـواع
ماسـاژهای رایـج در کشـورهای شـرق و جنـوب شـرقی

لـذت ببریـد .ماسـاژورهای ایـن مرکـز ،حرفـهای و

آموزشدیـده هسـتند .از ماسـاژهایی کـه در ایـن

مجموعـه ارائـه میشـوند میتوان بـه انواع ماسـاژهای

تایلنـدی ،ماسـاژ بـا روغـن معطر گیاهی ،ماسـاژ شـمع،

ماسـاژ قسـمتهای مختلف بدن ،ماساژ سـوئی ،ماساژ
سـنگ داغ و  ...اشـاره کـرد .انـواع خدمـات پوسـتی و

بازی و سرگرمی > اسپا ،ماساژ و حمام سنتی
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همچنیـن اسـپا شـیر و عسـل ،شـکالت و  ...هـم از دیگـر
فعالیتهـای ایـن مجموعـه هسـتند.

بهتر است بدانید که...
بـه دلیـل شـرایط کرونـا ،خدمـات اسـپا و دیگر

خدمـات مربوط به صـورت یا مواردی کـه نیاز به

دوش گرفتـن داشـته باشـند ،ارائـه نمیشـوند.
بنابرایـن پیـش از برنامهریـزی بـا مجموعـه

هماهنـگ کنیـد.

ماسـاژ بانوان و آقایـان در دو فضای جداگانه و

به صـورت همزمان انجام میشـود.
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آدرس شعبه هتل داریوش
جزیره کیش ،میدان داریوش

ساعت کاری
از  14تا 23:30

شماره تماس
076 - 4444347

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

میدان داریوش

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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آدرس شعبه هتل مارینا پارک
جزیـره کیـش ،بلـوار مرجـان ،جنـب برجهـای
دوقلـو

ساعت کاری
از  14تا 23:30

شماره تماس
076 - 4465026

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

جاده جهان ،مقابل هتل مارینا پارک
حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2مرکز ماساژ هتل ترنج

اگـر عالقهمند هسـتید که خدمات آرامشبخشـی چون

اسپا و ماساژ را در فضایی دور از هیاهوی مرکز شهر و در
نزدیکـی دریـا دریافت کنیـد ،هتل ترنج یکـی از بهترین
گزینههـا خواهـد بـود .در ایـن مجموعـه میتوانیـد

از انـواع ماسـاژهای ایرانـی و خارجـی ،بـه خصـوص

ماسـاژهای شـرق آسـیا لذت ببریـد و سـاعتی فکر خود
را از هیاهـو دور کنیـد.
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آدرس
جاده جهان ،بعد از میدان جاسک

ساعت کاری
از  ۹تا ۲۰

شماره تماس
076 - 44474114 - 8

مسیر دسترسی
تنهــا راه دسترســی به این مرکز ماســاژ

اســتفاده از تاکسی است.
مسیریابی
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از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر
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876

 -3مرکز ماساژ هتل ویدا

یکـی از بهترین مراکز ماسـاژ جزیره کیـش در هتل ویدا
قـرار دارد .در ایـن مجموعـه انـواع ماسـاژهای مختلف

مانند ماسـاژ سـوئدی ،ماساژ سـنگ داغ ،ماساژ ورزشی

و  ...بـه عالقهمندان ارائه میشـود .متخصصین ماسـاژ

هتـل ویـدا بـا تحصیلات بـاال در زمینـه ماسـاژ و ماسـاژ
درمانـی در خدمـت شـما هسـتند تـا خاطـرات خوشـی

از سـفر خـود داشـته باشـید .علاوه بـر انـواع ماسـاژ ،از
خدمـات حمـام ترکی هـم میتوانیـد اسـتفاده کنید.
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بهتر است بدانید که...
بـرای اسـتفاده از خدمـات ماسـاژ هتـل ویـدا

نیـازی بـه داشـتن اقامـت در هتـل ویـدا نیسـت.
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آدرس
جزیره کیش ،بلوار سنایی ،بلوار موج

شماره تماس
076 - 44423862

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار ونـوس

حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4راما اسپا

در رامـا اسـپا میتوانیـد از ماسـاژهای روز دنیـا ماننـد

انـواع ماسـاژ تایلنـدی و  ...اسـتفاده کنیـد .اسـتفاده از

ایـن مجموعـه نیـازی نیسـت کـه حتمـا در هتـل شـایان
اقامـت داشـته باشـید .ماسـاژ بانـوان و آقایـان در دو

فضـای متفـاوت و به صـورت همزمـان انجام میشـود.
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آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار سـنایی ،داخـل مجموعـه
هتل شـایان

ساعت کاری
از  10صبح تا  2بامداد

شماره تماس
09139933510

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

بازی و سرگرمی > اسپا ،ماساژ و حمام سنتی

881

انتخاب اسپا ،ماساژ و حمام سنتی
کـدام «اسـپا ،ماسـاژ و حمـام سـنتی» نظرتـان را
جلـب کـرد؟ در چـک لیسـت زیـر آنهـا را انتخـاب
کنیـد تـا یادتـان باشـد بـه آنهـا سـر بزنید.
مرکز ماساژ و اسپا نیلوفر آبی
مرکز ماساژ هتل ترنج
مرکز ماساژ هتل ویدا
راما اسپا

بازی و سرگرمی
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نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «بــازی و ســرگرمی» رســیدیم.

بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش در
نسخـههــــای بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد

نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جـــای

کــدام مطالــب خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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پیشنهاد شما
فصل بازی و سرگرمی

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

بازی و سرگرمی
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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فرهنگ و هنر
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فرهنگ و هنر
فرهنـگ و هنـر در جزیـره کیش ،جایـگاه ویـژهای دارد.
هنرمنـدان زیـادی هسـتند کـه در ایـن جزیـره رویایـی،
برنامههـای جالبـی برگـزار میکننـد یـا آثار هنـری خود

را بـه نمایـش میگذارنـد .در کنـار نمایـش آثـار هنـری
فاخـر ،برنامههایـی چـون جنگهـای شـبانه هـم وجود

دارد که شـاید با ذائقه افراد بیشـتری جـور دربیاید .در

ایـن بخش از کتاب ،شـما را بـا انواع فعالیتهـا و مراکز

فرهنگـی و هنـری جزیـره کیـش آشـنا میکنیم.

فرهنگ و هنر
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فهرست فصل فرهنگ و هنر
جُ نگهای شبانه
سالنهای اجرای زنده
سینماها
کتابفروشیها
گالریهاومراکزهنری
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جنگهای شبانه
ُ
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جنگهای شبانه
ُ
سـلیقه افـراد مختلـف در انتخـاب تفریحـات میتوانـد
کاملا متفاوت باشـد .برخـی میخواهند کل زمان سـفر

بـه جزیـره کیـش را در کنـار دریـا باشـند و بـا تفریحات

دریایـی خـود را سـرگرم کننـد ،برخـی عاشـق خریـد
هسـتند و برخـی بـه برنامههـای شـاد و مفرحـی کـه در
ایـن جزیـره برگـزار میشـود ،عالقـه دارنـد .جنگهـای

شـبانه کیـش دقیقا بـرای گروه آخر مناسـب اسـت؛ یک
فضـای شـاد و مفـرح کـه هرچـه غـم و غصـه داریـد از

شـما دور میکنـد .در ایـن بخش شـما را با چنـد مورد از

جنگهـای شـبانه کیـش آشـنا میکنیـم.
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بهتر است بدانید که...
بـرای دریافـت هدیه ویـژه علیبابا و اسـتفاده

از تخفیـف جنگهـای شـبانه اینجا کلیـک کنید.

بـه دلیـل شـــــرایط کــــــرونا ،ممکـــــن اسـت

محدودیتهایـی در برگـزاری جنگهـای شـبانه

اعمـال شـود.

اسـتندآپ کمدیها و جنگهای شـبانه ،سابقه

زیـادی در جزیـره کیـش دارنـد و ایـن بـه دلیـل

ماهیت گردشـگری این منطقه اسـت .بسیاری از
هنرمندانـی کـه در زمینـه کار طنز فعال هسـتند،
کار خـود را از جزیـره کیـش شـروع کردهاند.

بـرای تهیه بلیط برنامههای مختلف میتوانید

مسـتقیما با گروه برگزارکننـده تماس بگیرید ،یا

بـه صـورت آنالین از وبسـایت برنامـه خرید کنید
و یـا از طریـق سـایتها و آژانسهای گردشـگری
اقدام نمایید.

گهای شـبانه هر شب اجرا
در جزیره کیش جن 

میشوند.
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حواستان باشد!
بلیـط شـما پس از گذشـت تاریخ انقضـای روی

آن ،بـدون اعتبار خواهـد بود.

تهیـه بلیـط بـرای کـودکان بـاالی چهـار سـال

الزامـی اسـت.

ورود دوربینهـای عکاسـی و فیلمبـرداری

حرفـهای و نیمهحرفـهای بـه داخـل سـالنها

ممنـوع اسـت .ضبـط صـدا هـم در حیـن اجـرای
برنامـه ممنوعیـت دارد.

معمـوال ورود کالسـکه بـه داخل سـالن ممنوع

است.

حداقل از نیم سـاعت قبل در محل اجرا حاضر

شوید.

ایـن احتمال وجود دارد که در زمان سـفر شـما

به جزیره کیش ،محل برگزاری جنگهای شـبانه
تغییـر کـرده باشـد .پیـش از هـر چیـز ،اطالعـات

بلیط خود را با آدرس نوشـته شـده در این کتاب
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(زمسـتان  )99تطابـق دهیـد و بعـد از لینـک

مسـیریابی اسـتفاده کنیـد.

در ایام سوگواری ،برنامههای کمدی و جنگهای

شبانه برگزار نمیشوند.
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فهرست ُ
جنگ پازلشو
جنگ دینامیتشو
جنگ شب طالیی
جنگ ستارگان رنگارنگ
جنگ ایرانیا
جنگ بابکشو
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 -1جنگ پازل شو

پازل شـو یکی از برنامههای شناختهشـده جزیره کیش

اسـت کـه از سـال  1391شـروع بـه کار کـرده اسـت .ایـن
برنامـه شـامل بخشهـای مختلفـی چـون اسـتندآپ

کمـدی ،اجـرای موسـیقی زنـده ،بیـت باکـس ،روبـات

انیمیشـن ،تلنـت شـو ،ایروبیـک ،مـارول شـو ،یوتیـوب

کمدی و  ...میشـود .اسـتندآپ کمدین این جنگ ،آرش
شاهوران اسـت که البته در کنار اجرای کمدی ،خواننده

گـروه نیز محسـوب میشـود.

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه
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بهتر است بدانید که...
این گروه در سـال  1397در برنامه عصر جدید

شـرکت کردنـد و از آن زمـان شـهرت بیشـتری

یافتند.

خرید بلیط جنگ پازل شو
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آدرس
جزیره کیش ،هتل بزرگ ارم ،سالن آمفی تئاتر

سانس
 24تا  3بامداد

شماره تماس
09121993594 | 09190214010

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

مقابل هتل ارم

حدود  1دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2جنگ دینامیت شو

دینامیت شو یکی دیگر از جنگهای شبانه جزیره کیش
اسـت کـه از سـال  1393شـروع بـه کار کـرده و شـهرت
زیـادی دارد .برنامههـای متفـاوت ایـن گروه بـه نحوی

اسـت کـه سـنین مختلـف را سـرگرم میکند .شـخصیت

شناختهشـده ایـن جنگ ،میالد صالحیپـور ،معروف به
آقـای گالبی اسـت کـه نقش خواننـده ،مجـری و کمدین

را دارد .این کمدین محبوب ،مسـائل هر روزه را به طرز

جالبـی بـه طنـز بیان میکنـد .همچنیـن شـعبدهبازی و
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لیزر شـو هم از دیگر بخشهای این برنامه اسـت .شـما

میتوانیـد در مسـابقات جنـگ دینامیـت شـو شـرکت
کنیـد و برنده جایزه شـوید.

بهتر است بدانید که...
ایـن گـروه در شـهرهای دیگـر هـم برنامـه اجـرا

میکننـد.

خرید بلیط جنگ دینامیت شو

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

899

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار توسـعه ،مجموعـه پـارس

سـافاری ،سـالن آمفیتئاتـر

سانس
 24تا  3بامداد

شماره تماس
09347682394

مسیر دسترسی
میتوانیـد بـا اسـتفاده از تاکسـی خود
را به محـل اجرا برسـانید.
مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

900

 -3جنگ شب طالیی

جنـگ شـب طالیـی یکـی از تازهتریـن برنامههـای شـاد
و کمـدی جزیـره کیـش اسـت .بخشهای مختلـف این
برنامـه شـامل اسـتندآپ کمدی ،لیزر شـو ،اجـرای زنده

موسـیقی ،گلـد مـن (مـرد طالیـی) و تک نوازی اسـت.

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

901

آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان خلیـج فـارس ،قصـر
هیجـا ن

سانس
از  24تا  3بامداد

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
مقابـل مجموعـه خانـه گسـتر
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

902

 -4جنگ ستارگان رنگارنگ

یک برنامه شاد و سرگرمکننده با هنرمندی اکبر اقبالی.
در جنگ ستارگان رنگارنگ میتوانید شاهد استندآپ

کمدی ،نمایشهای آکروباتیک ،بلک الیت شو ،لیزر شو،
تقلید صدا و  ...باشید .اکبر اقبالی ،شناختهشدهترین

شخصیت این برنامه ،دکترای افتخاری بازیگری دارد و

به همین دلیل او را دکتر خطاب میکنند .این هنرمند

در کنار اجرای فعالیتهای کمدی ،یک ورزشکار حرفهای
هم هست که نقش زیادی در جنگ ستارگان دارد.

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

903

آدرس
جزیره کیش ،خیابان سـنایی ،بلوار دریا ،جنب

بـازار ونـوس ،مجموعـه فرهنگـی و تفریحـی
کشـتی ایرانی

سانس
از  20تا  | 23از  24تا  3بامداد

شماره تماس
09174124800

خرید بلیط جنگ ستارگان رنگارنگ

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

904

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار ونـوس

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

905

 -5جنگ ایرانیا

جنگ شبانه ایرانیا یکی از قدیمیترین جنگهای جزیره

کیش است که هنرمندان زیادی در دل آن پرورش پیدا

کردهاند.حمیدخندان،تهیهکنندهاینبرنامه،خواننده
و بازیگر هم هست .این برنامه با اجراهای متفاوتی چون

استندآپ کمدی محمد ریاضتی ،موسیقی زنده ،منتال و
شعبدهبازی ،بیت باکس و  ...از مخاطبان خود به گرمی
و شادی پذیرایی میکند .شما میتوانید در مسابقات

این برنامه شرکت کرده و برنده جایزه شوید.

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

906

بهتر است بدانید که...
هنرمنـدان خوبـی چـون اکبـر اقبالـی ،نیمـا

صالحی و علیرضا حقانی در گذشـته در این شـو

ایفـای نقـش میکردهانـد.

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

907

آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار توسـعه ،مجموعـه پـارس

سـافاری ،سـالن آمفیتئاتـر

سانس
از  20تا 23

شماره تماس
09126838285

مسیر دسترسی
میتوانیـد بـا اسـتفاده از تاکسـی خود
را به محـل اجرا برسـانید.
مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

908

 -6جنگ بابک شو

جنگ بابک شـو هم یکی دیگر از جدیدترین برنامههای
مفرح در جزیره کیش اسـت .بابک برجسته ،هنرمندی

اسـت کـه تهیهکنندگـی ایـن برنامـه را بـر عهـده دارد.

احسـان افشـار و صابـر شیخاالسلامی از کمدینهـای

جنگ بابک شـو هسـتند .در این برنامه شـاهد لیزر شو،
نمایـش کمـدی ،موزیک زنـده و رقـص خواهید بود.

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

909

آدرس

جزیرهکیش،خیابانخلیجفارس،قصرهیجان

سانس
از  24تا  3بامداد

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
مقابـل مجموعـه خانـه گسـتر
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

فصل  - 7بخش 2

910

سالنهای اجرای زنده

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

911

سالنهای اجرای زنده
یکـی از سـرگرمیهای اصلـی جزیـره کیـش ،شـرکت

در کنسـرتهای مختلـف اسـت کـه طرفـداران زیـادی

دارد .از ایـن رو ،در ایـن قسـمت شـما را با چنـد نمونه از

سـالنهای اصلـی اجـرا در ایـن منطقـه آشـنا میکنیـم.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

فهرست سالنهای اجرای زنده
سالن تاالر شهر
تاالر پرشین
سالن آوای خلیجفارس

912

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

913

 -1سالن تاالر شهر

سـالن تاالر شـهر کیـش ،یکـی از بزرگترین سـالنهای
اجـرای زنده در جزیره کیش اسـت که حدود  3000نفر

گنجایش دارد.

بهتر است بدانید که...
گاهـی فیلمهـای جشـنواره فیلـم فجـر در ایـن

سـالن اکـران میشـود.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

914

آدرس
جزیره کیش ،خیابان فردوسی

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  9دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

915

 -2تاالر پرشین

تـاالر پرشـین کیـش یکـی دیگـر از مکانهـای اصلـی
برگـزاری کنسـرت خوانندگان مختلف اسـت کـه تعداد

زیـادی از اجراهـای زنـده در داخـل آن برگزار میشـود.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

916

آدرس
جزیره کیش ،بلوار خلیج فارس ،دلفیناریوم

مسیر دسترسی
در مسـیر دوچرخهسـواری قـرار گرفته

است.

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

917

 -3سالن آوای خلیج فارس

سـالن آوای خلیج فارس یکی از جالبترین سالنهای

اجـرای زنـده در جزیـره کیـش اسـت .در ایـن مجموعه،

یـک آبنمـای موزیـکال فوقالعـاده وجـود دارد .پس،

علاوه بـر دیـدن یـک اجـرای بهیادماندنـی از خواننـده
موردعالقهتـان  ،میتوانیـد از دیـدن رقـص آب و پخش

موسـیقی در قسـمت آبنما نیز لذت ببرید .این سـالن
 3000نفـر ظرفیت دارد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

918

بهتر است بدانید که...
آبنمـای مـــوزیکال جزیـــره کیـش ،برنامــــه

مسـتقلی اجـرا نمیکنـد و تنهـــا زمانـی فعـال
میشـود کـه برنامــــهای در سـالن آوای خلیـج
فـارس در حـال اجـرا باشـد.

فرهنگ و هنر > سالنهای اجرای زنده

919

آدرس
جزیـره کیـش ،انتهـای بلـوار اندیشـه ،باالتـر از

اسـکله بـزرگ تفریحـی

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مریـم

حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

فصل  - 7بخش 3

سینماها

920

فرهنگ و هنر > سینماها

921

سینماها
تعـداد تفریحات آبـی و غیرآبی کیش آنقدر باالسـت که

شـاید کمتر مسـافری بـه سـینماهای این جزیـره توجه
کنـد .امـا همـه بـه قصـد گـردش و تفریـح عـازم کیـش
نمیشـوند .در صورت طوالنی شـدن سـفر ممکن اسـت

دلتـان بخواهـد یـک فیلـم سـینمایی هـم تماشـا کنیـد.
بنابرایـن در ایـن قسـمت شـما را بـا سـینماهای ایـن

منطقـه زیبـا آشـنا میکنیم.

فرهنگ و هنر > سینماها

922

فهرست سینماها
سینما لبخند
سینمای مرکز همایشهای بینالمللی کیش

فرهنگ و هنر > سینماها

923

 -1سینما لبخند

شـما میتوانیـد بـرای تماشـای فیلـم از سـینما لبخنـد
اسـتفاده کنیـد .معمـوال فیلمهـا در یـک یـا دو سـانس

اکـران میشـوند .سـینما لبخند بـرای کودکان شـما هم
انیمیشـنهای هیجانانگیـزی اکـران میکنـد.

فرهنگ و هنر > سینماها

924

بهتر است بدانید که...
مشـخصات حداقـل یکـی از همراهـان بایـد بـا

مشـخصاتی کـه در بلیـط درج شـده اسـت ،یکـی
باشد.

درهـای سـالن  30دقیقـه پیـش از شـروع اجرا

بـاز میشـوند .بنابرایـن ،پـس از شـروع فیلـم،

امـکان ورود وجـود نـدارد.

بلیـط فروختـه شـده ،تعویـض و یا پـس گرفته

نمیشـود .پـس برنامهریـزی دقیقـی داشـته

باشـید.

شـما میتوانیـد بلیط را حضـوری و یا به صورت

آنالین از سـایتهای مختلف خریداری کنید.

فرهنگ و هنر > سینماها

925

آدرس

جزیـره کیـش ،شـهرک صـدف ،فـاز  ،1خیابـان
خراسـان

شماره تماس

076 - 44454647

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
خیابـان کرمـان
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > سینماها

926

 -2سینمای مرکز همایشهای بینالمللی کیش

مرکـز همایشهـای بینالمللـی کیـش یـک مجموعـه

بـزرگ بـه مسـاحت  13000مترمربـع اسـت .علاوه بـر
همایشها و جلساتی که در این مرکز برگزار میشوند،

یـک بخش هـم بـه عنـوان سـینما فعالیـت میکند.

فرهنگ و هنر > سینماها

927

بهتر است بدانید که...
مرکـز همایشهـای بینالمللـی گاهـی محـل

اکـران فیلمهای جشـنواره فجـر و اجراهای زنده
هم هسـت.

فرهنگ و هنر > سینماها

928

آدرس
جزیره کیش ،میدان ساحل ،نوار ساحلی

شماره تماس
076 - 44421570

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  1یا  ،2پیاده شدن در

میدان ساحل

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

فصل  - 7بخش 4

کتابفروشیها

929

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

930

کتابفروشیها
آنهایـی که عاشـق کتاب هسـتند ،قطعا بـه لذت کتاب

خوانـدن در سـواحل جزیـره کیـش فکـر میکننـد .هیچ
حسـی بهتـر از شـنیدن صـدای دریـا در حیـن مطالعـه
نیسـت .امـا شـاید هنـگام سـفر ،نتوانیـد کتـاب خوبـی
بـرای بـردن به جزیره کیش پیـدا کنیـد .در این صورت،

اصلا جـای نگرانـی نیسـت .شـما میتوانیـد سـری بـه

کتابفروشـیهای ایـن جزیـره بزنید و هر کتابـی که باب

طبعتان هست ،پیدا کنید .البته حتی قدم زدن و نظاره
کـردن کتابهـا هـم به خـودی خـود لذتبخش اسـت.

در ایـن بخش ،شـما را با چنـد مورد از کتابفروشـیهای

خـوب کیـش آشـنا میکنیم.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

931

فهرست کتابفروشیها
جزیره کتاب
گالری خط سوم
سرای کتاب بوطیقا
کتاب سرای اسلیمی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

932

 -1جزیره کتاب

جزیـره در جزیـره! شـما میتوانیـد در سـفر خـود بـه

جزیـره کیـش ،از جزیـره کوچکـی کـه در دل آن قـرار

گرفتـه بازدیـد کنیـد و در فضای هنـری آن غرق شـوید.
انـواع کتابهـا در ژانرهـای گوناگـون برای سـلیقههای

مختلـف در ایـن کتابفروشـی پیـدا میشـود.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

933

بهتر است بدانید که...
آقـای رضـا فیاضـی ،بازیگر ،صداپیشـه ،مجری،

نویسـنده و کارگـردان تلویزیونـی ،مدیـر عامـل

موسسـه فرهنگـی هنـری جزیـره کتـاب کیـش
است.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

934

آدرس
جزیره کیش ،خیابان خراسان ،مجتمع بساک،
طبقه همکف ،غرفه 12

ساعت کاری
از  9تا  | 14از  17تا 23

شماره تماس
076 - 44454103

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
خیابـان کرمـان

حدود  5دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

935

 -2گالری خط سوم

یکی دیگر از کتابفروشـیهای جزیـره کیش ،گالری خط
سـوم اسـت .در این مجموعـه میتوانید انـواع کتابها،

سـیدیها و کارهـای هنری مختلـف را ببینید و بخرید.

رویدادهـای فرهنگـی مختلفـی ماننـد بزرگداشـت
سـعدی ،نشسـت کتـاب و اندیشـه کیـش و  ...در گالری

خـط سـوم برگـزار میشـود کـه شـاید بـرای مسـافران
هنردوسـت جذابیت داشـته باشـد.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

936

بهتر است بدانید که...
یکـی از کارهـای جـذاب ایـن کتابفروشـی ،ارائـه

کارتهـای هدیه اسـت .شـما میتوانیـد با خرید

ایـن کارتهـا کـه در مبالـغ مختلفـی هسـتند،
هدیـه مناسـبی بـه عزیـزان خـود بدهیـد .آنهـا
میتواننـد بـا ارائـه ایـن کارت از گالری خط سـوم

خریـد کنند.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

937

آدرس
جزیره کیش ،برج صدف

ساعت کاری
از  10تا  | 14از  18تا 22

شماره تماس
076 - 44453771

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1یا  ،2پیاده شدن در

ایستگاه بلوار مروارید

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

938

 -3سرای کتاب بوطیقا

اگـر بـه دنبـال یـک کتابفروشـی تمامعیـار میگردیـد،
بهتر اسـت به سـرای کتاب بوطیقا سـری بزنیـد .حدودا

 33000عنـوان کتـاب در ایـن مجموعـه وجـود دارد

و میتوانیـد تازههـای ناشـران مختلـف را در آن پیـدا
کنیـد .بـه علاوه ،برگـزاری جشـنوارههای مختلـف و

جلسـات کتابخوانی ،بوطیقا را به مامنی برای عاشـقان
کتـاب و ادبیـات تبدیل کرده اسـت .این کتابفروشـی با

مدیریـت علیرضـا توکلـی ،شـاعر ،نویسـنده و سـردبیر

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

939

مجلـه بوطیقا شـروع بـه کار کـرده اسـت .میتوانید در
پوگفتی هم بـا این نویسـنده و مترجم
بازدیـد خـود ،گ 
سرشـناس داشـته باشید.

بهتر است بدانید که...
ممکـن اسـت سـفرتان بـا جلسـات کتابخوانـی

همزمـان باشـد .هـر مـاه دو اثـر برجسـته تاریخ
ادبـی مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار میگیـرد که
برای اهل کتاب ،جالب خواهد بود .این جلسات

نقد و بررسی کتاب در دومین و چهارمین جمعه
هر مـاه به صـورت آنالیـن برگزار میشـود.

سـاعت کاری ایـن مجموعـه وابسـته به سـاعت

کاری بـازار مریم اسـت.

علاوه بـر کتـاب ،میتوانیـد از قسـمت صنایـع

دسـتی سـرای کتـاب بوطیقـا هـم دیـدن کنیـد.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان سـنایی ،بـازار مریـم،
غرفـه 44

ساعت کاری
از  10تا  | 13:30از  17:30تا 23

شماره تماس
076 - 44455544

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مریـم

مسیریابی

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها

941

 -4کتاب سرای اسلیمی

اگــر ســر و کارتــان بــه مرکز خرید دامون افتــاد ،بـد

نیسـت سـری هـم بـه کتـاب سـرای اسـلیمی بزنیـد .از
تماشـای کتابهـا لـذت ببریـد و کتابـی بـرای خوانـدن
در کنـار سـاحل و یـا در هتـل خریـداری کنیـد.

فرهنگ و هنر > کتابفروشیها
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آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان وصـال ،مرکـز خریـد
دامـون ،طبقـه اول ،شـماره 51

ساعت کاری
 9تا  17 | 13:30تا 23

شماره تماس
09122432710

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
بلـوار میرمهنـا

حدود  16دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر > جُ نگهای شبانه

فصل  - 7بخش 5

943

گالریها و مراکز هنری

فرهنگ و هنر > گالریها و مراکز هنری

944

گالریها و مراکز هنری
اگـر اهل هنـر هسـتید و از دیدن آثـار هنـری هنرمندان

لـذت میبریـد ،پیشـنهاد میکنیـم بازدیـد از گالریهـا

و مراکـز هنـری را در برنامه سـفرتان بگنجانیـد .جزیره
کیـش در حـال حاضر یک گالـری فعال دارد کـه بازدید

از آن خالـی از لطف نیسـت.

فرهنگ و هنر > گالریها و مراکز هنری

945

میکا گالری

میـکا گالـری جایـی بـرای تماشـای آثـار هنـری در زمینه
عکاسی و نقاشی است .این گالری از سال  1393شروع
بـه کار کـرده و تا به حال بیش از  40نمایشـگاه مختلف

در آن برگـزار شـده اسـت .آثـاری کـه در ایـن مجموعـه

ه میشـود ،متعلق بـه بیـش از 250
بـه نمایـش گذاشـت 

هنرمند از سراسـر ایران اسـت .در این بیـن هنرمندانی
چـون ابراهیـم حقیقـی ،کیومـرث قورچیـان و اسـتاد

حسـین محجوبـی از جملـه چهرههـای شناختهشـده

فرهنگ و هنر > گالریها و مراکز هنری

946

در عرصـه هنـر هسـتند کـه آثارشـان در میـکا گالـری به

نمایـش گذاشـته شـده اسـت .شـاید شـما هـم بتوانیـد
جـزو هنرمنـدان ایـن مجموعه باشـید.

فرهنگ و هنر > گالریها و مراکز هنری

947

آدرس
جزیره کیش ،بلوار هنر ،میکامال

ساعت کاری
از  18تا 22

شماره تماس
09373324718

مسیر دسترسی
خط سیر شماره  ،2پیاده شدن در

میدان داریوش

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

فرهنگ و هنر

948

نظرتان مهم است
بــه پایان فصــل «فرهنــگ و هنر» رســیدیم .برای
بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش در نسخـههــــای

بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و راهنماییهای شــما
نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و در

بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد نظرتــان در مــورد

ایــن فصــل چــه بــود .جـــای کــدام مطالــب خالی

بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن محتــوای
کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

فرهنگ و هنر

949

پیشنهاد شما
فصل فرهنگ و هنر

اگر مکان جالبی را میشناسید که دوست دارید آن را
به دیگران پیشنهاد دهید ،روی دکمه زیر کلیک کنید و

مطلبتان را در بخش نظرات ثبت کنید تا با اسم خودتان
به کتاب اضافه کنیم.

اضافه کردن مکان جدید

فرهنگ و هنر

950

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

فصل 8

حمل و نقل

حمل و نقل

952

حمل و نقل
گشـتوگذار در جزیره کیش بدون راهنمای گردشگری
هـم کار سـختی نیسـت .بیشـتر تورهـا هـم فقط شـامل
بلیط رفتوبرگشـت و اقامت هتل میشـوند .بنابراین،

شـما میتوانید با یک برنامهریزی درسـت و با استفاده

از نقشـه ،خودتان برنامه سفرتان را بچینید.

بودجـهای کـه بـرای سـفر در نظـر گرفتهایـد ،نحـوه

رفتوآمـد شـما را مشـخص میکنـد .بعضیهـا ترجیح
میدهنـد بـه جـای این کـه پول خـود را خـرج رفتوآمد

راحتتـر کننـد ،بـرای تفریحـات و خـورد و خـوراک نگـه
دارنـد .در این قسـمت شـما را بـا راههـای رفتوآمد در

جزیـره کیـش آشـنا میکنیم.

حمل و نقل

953

بهتر است بدانید که...
در جزیـره کیش چیزی به اسـم اتوبوس و مترو

وجود ندارد.

برای خرید تور کیش اینجا کلیک کنید.

فوت و فن
ممکـن اسـت در طـول سـفر ،بـرای گـردش

دور جزیـره و بازدیـد از جاذبههـای آن بـه شـما

پیشنهاد بدهند که یک تاکسی دربست بگیرید.
اگرچـه ایـن کار راحـت اسـت و مزایای خـودش را

دارد ،امـا هزینـه سـفرتان را باالتـر میبـرد.

شما میتوانید برای بازدید از دیدنیهای کیش

از تورهـای چنـد سـاعته گشـت جزیـره اسـتفاده
کنیـد که بـا دریافت مبلغی بسـیار ناچیز ،بیشـتر

دیدنیهـای کیـش را در طـول مدتـی کوتـاه بـه

شـما نشان میدهند .برای شـرکت در این تورها
کافـی اسـت به یکـی از دفاتر گردشـگری مراجعه

کنید.

حمل و نقل

954

فهرست فصل حمل و نقل
مینیبوس
تاکسی
دوچرخه
اجاره خودرو
قوانین رانندگی

حمل و نقل > مینیبوس

955

 -1مینیبوس

یکـی از راههـای ارزان رفتوآمـد در کیـش ،مینیبـوس
س میتوانیـد بـه قسـمتهای
اسـت .بـا مینیبـو 

مختلفـی از جزیـره کیـش سـفر کنیـد .در ادامـه شـما را

بـا ایسـتگاههای مختلـف خطـوط مینیبوسرانی آشـنا

میکنیـم.

حمل و نقل > مینیبوس
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ایستگاههای خط سیر شماره 1
میرمهنـا

فـاز  Aخیابـان کنـار

پسـرانه مولـوی

صـدا و سـیما

سـاحل

بلـوار میرمهنـا

بـازار ونـوس

بـازار مرواریـد

گلدیـس
میـدان

میـدان سـاحل

بـازار پردیـس (ضلع جنوبی)
پارک دلفینها

دبسـتان

بازار مرجان

حمل و نقل > مینیبوس
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ایستگاههای خط سیر شماره 2
پـارک دلفینهـا
داریوش

میـدان

بـازار مرجـان

خیابان مقابل ویــالهای پــردیس

و خانــه گســتر

میـدان سـاحل

امیرکبیـر

بازار پردیس (ضلع شمالی)
بـازار مرواریـد

میـدان سـاحل

میـدان

مجتمع بانکها
بـازار فرانسـه

سـازمان منطقـه آزاد کیـش

اداره پست میدان دلیران فاز پنج شهرک

صـدف خیابـان جاجـرود

خیابان سـفیدرود

خیابان کرمان خیابان بینالود (مرکز خرید
خیابـان الونـد

خیابـان

فـاز چهـار صـدف)

خیابـان آذربایجـان

خیابـان

شریعتی خیابان عارف مسجد امام حسن
مجتبـی (ع)

خرمشـهر
الهیـه

خیابان آسـمان

تقاطـع شـهربازی

میـدان امیرکبیـر

کلینیک پزشکی
بازار ونوس

هتـل الله

بـازار مرواریـد

بازار بهکیش

میدان ساحل

میــدان امیـرکبیــر

جنوبـی)

ورودی مجتمع

هتل صدف

بازار مریم

بازار مروارید

بـازار پردیـس (ضلــع

بـازار مرجـان

پـارک دلفینهـا

حمل و نقل > مینیبوس
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بهتر است بدانید که...
مینیبوسهـا بـه صـورت شـبانهروزی فعالیـت

میکننـد.

نـرخ کرایـه مینیبـوس از سـاعت  6صبـح تـا 1

بامـداد 2700 ،تومـان و از  1بامـداد تـا  6صبـح،

 4500تومـان بـه ازای هـر نفـر اسـت .ایـن مبلـغ

طبـق آخریـن مصوبـه در سـال  99اسـت.

فوت و فن
بهتـر اسـت پیش از سـوار شـدن بـه مینیبوس،

مقصـد خـود را بـه راننـده بگوییـد تـا مینیبوس

درسـت را سـوار شوید.

اگـر ایسـتگاهها را نمیشناسـید ،بهتـر اسـت

از راننـده خواهـش کنیـد کـه پـس از رسـیدن بـه

ایسـتگاه یـا محـل موردنظرتـان ،بـه شـما اطالع
بدهـد.

حمل و نقل > تاکسی

959

 -2تاکسی

قطعـا یکی از راحتتریـن راههای جابهجایـی در کیش،

اسـتفاده از تاکسیهاست .سـه نوع تاکسی مختلف در
این جزیره مشـغول به فعالیت هسـتند کـه در ادامه با
تفاوت آنها آشـنا میشـوید.

حمل و نقل > تاکسی

960

بهتر است بدانید که...
سـوار کـردن مسـافر بیـش از ظرفیـت تاکسـی

ممنـوع اسـت و مشـمول جریمـه میشـود.

پیـش از پیـاده شـدن ،مطمئـن شـوید کـه همه

وسـایل خـود را از داخل خـودرو و صندوق عقب

برداشـتهاید .اگر چیزی را در تاکسی جا بگذارید،

پیدا کردن راننده ممکن اسـت کار سـختی باشد.
اگـر بیـن سـاعت  24تـا  6صبـح سـوار تاکسـی

شـوید باید  10درصد بیشتر کرایه پرداخت کنید.
اگـر راننـده تقاضـای پرداخـت کرایـه بیشـتری

از شمــــا داشـت ،میتـــوانیــــد بـا مدیــــــریت

حملونقـل عمومی کیـش به شـماره  076141و
 07644420086تمـاس بگیریـد و موضـوع را
بیـان کنید.

حمل و نقل > تاکسی

961

فوت و فن
معموال تاکسـیها قابل اعتماد هستند .اما اگر

خیلی نگران هسـتید که تاکسـی شـما را از مسـیر

طوالنیتـری ببـرد ،میتوانیـد حـدود مسـیر را از
روی گوگلمپـز چـک کنید.

حمل و نقل > تاکسی

962

 -1تاکسی زرد
تاکسـیهای زرد ،تاکسـیهای خطـی جزیـره کیـش
هسـتند .این تاکسـیها در خطوط خاصـی کار میکنند

کـه تقریبـا با مسـیر مینیبوسها یکی اسـت .امـا گاهی
در سـطح خیابانهای دیگر هم دیده میشوند و مانند
تاکسـیهای سـفید میتوانیـد از آنهـا اسـتفاده کنیـد.

هزینـه کرایـه تاکسـیهای زرد در سـال  99بـه صـورت

زیر اسـت:

از بازار مرجان تا
مقصد

هزینه

میدان ساحل

 4000تومان

شهرک صدف ،بازار مروارید و
میدان خلیج فارس

 4500تومان

بندرگاه و بیمارستان

 5000تومان

میدان غدیر

 5500تومان

میدان الرک ،میدان آرین ،میدان بهارستان
و فازهای F3 ،F2 ،F1،A2 ،A1

 6000تومان

حمل و نقل > تاکسی
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از میدان آرین تا
مقصد

هزینه

میدان غدیر و میدان الرک

 4000تومان

میدان هرمز و بیمارستان

 4500تومان

میدان بندرگاه و کمپ صبا

 4000تومان

شهرک صدف و بازار مروارید

 5500تومان

سهراه پردیس جنوبی و میدان آبشار

 6000تومان

بازار مرجان

 6500تومان

از هایپر مارکت تا
مقصد

هزینه

میدان پرواز ،شهرک رز و دهکده ساحلی

 5000تومان

پارک آبی اوشن

 5000تومان

ساختمان دانشگاه آزاد

 6000تومان

حمل و نقل > تاکسی
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 -2تاکسی سفید
تاکسـیهای سـفید همان تاکسـیهای تلفنی هسـتند.

ایـن تاکسـیها بایـد حتمـا از تاکسـیمتر اسـتفاده

کننـد .هنگامـی که سـوار تاکسـی میشـوید ،یـک هزینه
ورودی بـرای شـما لحـاظ میشـود .پـس از آن تا سـقف
 7کیلومتـر بایـد بـه ازای هـر یـک کیلومتـر ،هـزار تومان
پرداخـت کنید .بعد از  7کیلومتـر ،هر کیلومتر اضافهتر

 1150تومـان محاسـبه خواهـد شـد .هـر دقیقـه توقـف
 1000تومـان اسـت و بـه ازای هـر کنسـلی 20 ،درصـد از
مبلـغ ورودی دریافـت میشـود .در ذیـل ،ورودیهـای

تاکسـیهای سـفید را بـه تفکیـک زمـان و منطقـه سـوار

شـدن ذکـر کردهایـم:

حمل و نقل > تاکسی
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ورودیهای تاکسیهای سفید
منطقه سوار شدن

مسیر

هزینه

ورودی روزانه

مسیرهای سطح شهر از
ساعت  6صبح تا ساعت 10 :24

هزار تومان

ورودی فرودگاه

به تمام نقاط
جزیره

 25هزار تومان

ورودی نواحی غربی

حد فاصل تم پارک آبی اوشن
تا کلبه هور به تمام نقاط شهر

 30هزار تومان

حواستان باشد!
تمامـی کرایههـــای ذکــــر شــــده مربـــوط به

مصوبات سـال  99هسـتند و در زمان سـفر شـما

ممکـن اسـت تغییـری در ایـن قیمتهـا ایجـاد
شـده باشـد.

حمل و نقل > تاکسی
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شمـاره تماس تاکسیهای سفید
تاکسیرانی پارس توسن
076 - 44423024
تاکسیرانی پارس
 4الی 076 - 44451913
تاکسیرانی داالهو
076 - 44451566 | 076 - 44451577
تاکسیرانی کرانه
 2الی 076 - 44467201
تاکسیرانی رخش
076 - 44421155 | 076 - 44421152
تاکسیرانی پاییزه
076 - 44451720 | 076 - 444511700

حمل و نقل > تاکسی
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 -3تاکسی لندن
یکـی دیگـر از راههـای جابهجایـی در کیـش ،اسـتفاده از
تاکسـیهای مشـکی اسـت که به تاکسـی لندن معروف

هسـتند .ایـن تاکسـیها بـه دلیـل داشـتن رمـپ ،برای

سـوار شـدن معلولین و سالمندان مناسـبتر هستند.
تاکسی تشریفات آتی
 6الی 076 - 44425795

ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﻮﯾﻴﺘـﺮ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
اﮔـﺮ اﻫـﻞ ﺗﻮﯾﻴﺘـﺮ ﻫﺴـﺘﯿﺪ و دوﺳـﺖ دارﻳـﺪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﻳـﻦ
اﺧﺒـﺎر ،اﻃﻼﻋﯿﻪﻫـﺎ و ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺳـﻔﺮ و ﮔﺮدﺷـﮕﺮی را داغ
داغ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﯾﻴﺘﺮ رﺳـﻤﯽ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
از اﯾﻨﺠﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

حمل و نقل > دوچرخه

969

 -3دوچرخه

شـما بـا دوچرخـه هـم میتوانیـد در کیـش جابهجـا
شـوید؛ امـا محدودیتهایـی در ایـن زمینـه وجـود

دارد .در واقـع بایـد حتمـا در مسـیر دوچرخهسـواری
رکاب بزنیـد و از ایـن مسـیر خـارج نشـوید .بسـیاری

از رسـتورانها ،کافههـا و یـا کلوپهـای دریایـی در

مسـیر دوچرخهسـواری قرار گرفتهانـد و میتوانید در
حیـن دوچرخهسـواری از آنها هم بازدیـد کنید .برای

اطلاع بیشـتر میتوانیـد بـه قسـمت ایسـتگاههای

حمل و نقل > دوچرخه
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دوچرخهسواری در فصل بازی و سرگرمی مراجعه

کنید .

حمل و نقل > اجاره خودرو
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 -4اجاره خودرو

بـا توجه به قیمـت باالی خودروهای خارجـی و مدل باال

در ایـران ،شـاید رانندگـی کـردن بـا چنیـن گزینههایـی
تنهـا یـک آرزو بـه نظـر برسـد .اما کافی اسـت بـه جزیره

کیـش سـفر کنیـد تـا بتوانیـد بـا خودرویـی کـه دلتـان
میخواهـد در ایـن محیـط زیبا و متفاوت گـردش کنید.

از طرفـی ،برخـی ترجیـح میدهنـد کـه بـه جـای ایـن

کـه منتظـر تاکسـی بماننـد ،خودرویـی در اختیـار خـود

داشـته باشـند و بـه همیـن منظـور سـراغ اجـاره کردن

حمل و نقل > اجاره خودرو
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آن میرونـد .بـه هرحـال ،سـفر با خودروی شخصی از

شـهرهای دیگـر به جزیـره کیـش دردسـرهای خودش
را دارد و شـاید بهتر باشـد راه کمدردسـرتری را انتخاب
کنید .

حمل و نقل > اجاره خودرو
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مدارک الزم برای اجاره خودرو
اصـل گواهینامـه و کارت شناسـایی معتبـر ،بـه علاوه
یـک فقـره چک به قیمت خـودرو و یا وجهنقـد به عنوان

ضما نت

حمل و نقل > اجاره خودرو
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حواستان باشد!
هزینــه بنزیــن ،جداگانــه و بــر عهــده خــود

شماســت.

مسـئولیت خسـاراتی کـه بـه اتومبیـل وارد

میشـود ،بـا شماسـت و بایـد هزینههایـش را به
طـور کامـل پرداخـت کنیـد .ایـن هزینـه شـامل

خسـارت بـه بدنـه یـا داخـل اتـاق ماشـین و یـا
مسـائل فنـی میشـود.

در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکلی ماننــد

تصــادف یــا خرابــی و یــا نیــاز بــه کمک ،با شــرکت
اجارهدهنــده تمــاس بگیریــد.

بـه هیـچ عنـوان از افـراد و یـا شـرکتهایی کـه

مجـوز الزم بـرای اجـاره خـودرو ندارنـد ،ماشـین

اجـاره نکنیـد .شـرکتهای غیرمعتبـر معمـوال

وجـه ودیعـه را بـاز نمیگرداننـد و در کل به ضرر
شـما خواهـد بـود .اگـر اتفاقـی رخ دهـد ،منطقه
آزاد کیـش و یـا مجمـع رنـتکاران کیـش هیـچ

مسـئولیتی در ایـن زمینـه قبـول نخواهنـد کـرد.

بـه افـرادی کـه بـدون شـرکت رسـمی فعالیـت

حمل و نقل > اجاره خودرو
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میکننـد و در پاسـاژها بـرای اجـاره خـودرو

تبلیغـات میکنند ،اعتماد نکنید .این ماشـینها
ممکـن اسـت بیمـه هـم نداشـته باشـند.

بـه علاوه ،اگر پلیس متوجه شـود که شـما از یک

شـرکت بـدون مجـوز ،خـودرو کرایـه کردهایـد،

شـما را جریمه و ماشـین را متوقـف خواهد کرد.
فریـب قیمتهـای پاییـن افـراد بـدون مجـوز را
نخورید.

اجـرای حـرکات نمایشـی بـا خـودروی کرایهای

ممنوع اسـت.

بهتر است بدانید که...
اجاره خودرو در کیش بدون راننده است.
برخـی از شـرکتها ،بـدون دریافـت چـک ،بـه

شـما خـودرو اجـاره میدهنـد.

قیمت اجاره به شرکت اجارهدهنده و همچین

مدل ماشین بستگی دارد.

حمل و نقل > اجاره خودرو
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نظارت زیادی بر شـرکتهایی که خودرو اجاره

میدهنـد وجـود دارد ،بنابرایـن تـا هنگامـی کـه

از شـرکتهای معتبـر ایـن خدمـات را دریافـت
میکنیـد ،نیازی به نگرانـی در مورد چک و ودیعه

نیست.

معموال در کنار هزینه اجاره خودرو ،مبلغی هم

بـه عنـوان ضمانـت جهـت پرداخـت جریمههای
احتمالـی از شـما دریافـت میشـود .پـس از یـک

هفتـه تـا یـک مـاه و هنگامـی کـه مشـخص شـد

مشـمول جریمـه نشـدهاید و یـا پـس از کسـر

جریمههـا ،باقـی مبلـغ بـه حسـاب شـما واریـز
خواهـد شـد.

بیشـتر ماشـینها مجهـز بـه جی.پـی.اس .و

مسـیریاب ماهـوارهای هسـتند و احتمـال گـم
شـدن در جزیـره کیـش خیلـی کـم اسـت.

خودروهـای ارزان بـرای اجاره کـردن در جزیره

کیـش شـامل کیـا اسـپورتج ،رنو داسـتر ،نیسـان

جوک و  ...میشود .هزینه کرایه این خودروهای
خارجی حدودا برابر با اجاره خودروهای داخلی
در شـهرهای دیگر است.

حمل و نقل > اجاره خودرو

977

حداقـل زمـان اجـاره خـودرو در جزیـره کیـش

 24سـاعت اسـت.

لیموزین بدون راننده اجاره داده نمیشود.
بیشـتر خودروهایـی کـه در کیـش اجـاره داده

میشـوند ،اتومات هسـتند و در برخی هم امکان

تغییـر به حالت دسـتی وجـود دارد.

فوت و فن
شـما میتوانیـد پیـش از سـفر ،اقـدام بـه رزرو

خودروی موردنظر خـود کنید .این کار دو مزیت
دارد .یکـی ایـن که خودرو را در فـرودگاه یا محل
اقامـت خـود تحویـل میگیریـد ،دیگـر ایـن کـه

موجـودی خـودرو موردنظـر شـما تمـام نخواهد
شـد و میتوانیـد خـودروی موردعالقهتـان را

اجـاره کنید.

اگـر بـه هـر دلیلـی ،رفتوآمـد زیـادی در طـول

روز داریـد یا مسـیرهای طوالنی را باید طی کنید،

ممکن اسـت اجاره خودرو برای شـما به صرفهتر

حمل و نقل > اجاره خودرو
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ت تاکسـی
باشـد .امـا پیـش از تصمیمگیری ،قیم 

و اجـاره روزانـه خـودرو را با هم مقایسـه کنید.

اگـر در گذشـته از شـرکت خاصی ماشـین کرایه

کردهاید ،ممکن اسـت در دفعات بعدی سـفر به

جزیره کیش ،تخفیفاتی شـامل حال شـما شود.
در صورتـی کـه تعـداد نفراتتـان زیـاد اسـت،

میتوانیـد یـک ون  13نفـره بـا راننـده یـا بـدون

راننـده کرایـه کنیـد و هزینههـای سـفر را کاهش
دهیـد .بـرای اجـاره ون بـدون راننـده بایـد
گواهینامـه مخصـوص رانندگـی ون را داشـته

باشـید.
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از حمایت شما سپاسگزاریم
این کتاب را به عاشقان کیشگردی معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین
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شرکتهای اجاره خودرو در کیش
شـما میتوانیـد جهـت دریافـت خدمـات مربـوط بـه
اجـاره خودرو با شـرکتهای زیر تماس بگیرید .اگرچه،

لیسـت شـرکتها بـه ایـن مـوارد محـدود نمیشـود.

حمل و نقل > اجاره خودرو
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 -1سعادت رنت
شماره تماس
09128005916

آدرس
جزیـره کیـش ،بـازار ونـوس ،طبقـه اول ،غرفـه

758

مسیریابی

حمل و نقل > اجاره خودرو
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 -2ساحل گشت
شماره تماس
09128000209 | 09126060221

آدرس
جزیـره کیش ،شـهرک صـدف ،بازار شارسـتان،

طبقه همکف ،سـاحل گشـت

مسیریابی

حمل و نقل > اجاره خودرو
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 -3یوروپکار

شماره تماس
09124555263

آدرس
نـوار سـاحلی ،ویالهـای مرواریـد ،پلاک 706

طبقـه دوم

مسیریابی
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 -4نوین رنت
شماره تماس
09347680793 | 09347682614

آدرس
جزیره کیش ،بازار شارستان ،پالک 27
مسیریابی

حمل و نقل > اجاره خودرو
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 -5کیش اسپید
شماره تماس
09126060886 | 076 - 44458700

آدرس
جزیره کیش ،بازار شارستان ،طبقه همکف
مسیریابی

حمل و نقل > اجاره خودرو
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 -6سورتمه طالیی
شماره تماس
09346799844 | 09128971997

آدرس
جزیره کیش ،خیابان رودکی ،هتل آرامیس
مسیریابی

حمل و نقل > اجاره خودرو
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 -7بیهمتا سفر کیش
شماره تماس
09122195658

آدرس
جزیـره کیش ،بلوار سـنایی ،خیابـان دریا ،بازار
ونوس ،درب شـماره  ،5غرفه 58
مسیریابی

حمل و نقل > قوانین رانندگی
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 -5قوانین رانندگی

یکـی از دالیلی که جزیره کیش بـه مقصد محبوبی برای

گردشـگران تبدیل شـده اسـت ،نظم و ترتیب و آرامش

حاکـم بـر آن اسـت .بنابرایـن ،بهتـر اسـت شـما هـم بـه
عنـوان یـک راننـده و گردشـگر مسـئول بـه قوانیـن این
منطقـه احتـرام بگذاریـد .بـا توجه بـه این که بـوق زدن

در جزیـره کیـش ممنـوع اسـت ،سـرعت بـاال و یـا دیگـر

کارهـای خطرنـاک ممکـن اسـت عواقـب بـدی داشـته
یتوانند سـفر را برای
باشـد .ایـن گونه اتفاقـات ناگوار م 

حمل و نقل > قوانین رانندگی
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شما و دیگران تلخ کنند .در این قسمت مروری خواهیم

داشـت بـه مهمتریـن قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی در
جزیـره کیش.

بوق زدن یا هر نوع آلودگی صوتی در جزیره کیش

ممنوع اسـت .این کار ممکن اسـت منجر به  48ساعت

توقیف خودرو شود.

در جزیـره کیـش ،چـراغ قرمـز و سـرعتگیر وجود

نـدارد .در عیـن حـال ،سـرعت شـما بایـد حداکثـر برابر
بـا سـرعت درج شـده روی عالیـم راهنمایـی و رانندگـی

باشـد .در غیـر ایـن صـورت ،شـماره پلاک شـما توسـط

ن ثبـت شـده و مشـمول جریمـه خواهید شـد.
دوربیـ 

حداکثر سـرعت مجاز در خط سـاحلی 50 ،کیلومتر

بر سـاعت است.

اسـتفاده از کمربنـد ایمنـی بـرای تمام سرنشـینان

اجباری اسـت.

برعکـس شـهرهای دیگر ،در جزیـره کیش اولویت

عبـور با عابران پیاده اسـت .اگـر از دور دیدید که عابری

قصـد عبور از خیابان را دارد ،باید فالشـر زده و سـرعت
خـود را کـم کنید تـا عابران عبور کنند .فالشـر بـرای آگاه
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کردن خودروهای پشـتی از توقف ناگهانی شماسـت.
باید حتما در بین خطوط رانندگی کنید و از سبقت

غیرمجازبپرهیزید.

بـرای رفتـن به یک خط یا الین دیگـر ،حتما از چراغ

راهنما استفاده کنید.

هنگامی که به میدان میرسـید ،صرفنظر از مسـیر

موردنظرتان حتما راهنما بزنید.

بیرون انداختن زباله از خودرو اکیدا ممنوع اسـت

و با آن برخورد میشـود.

اگـر ظاهـر ماشـین شمــــا تمیـز نباشـد ،جریمـه

میشـو ید .

هنـگام رانندگـی در شـب ،نبایـد از نور باال اسـتفاده

کنیـد و بـه دلیـل روشـن بـودن تمـام مسـیرها ،تنهـا
میتوانیـد از نـور پاییـن اسـتفاده نماییـد.

در خیابانهـای جزیـره کیـش ،نمیتوانیـد دنـده

عقـب بروید.
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بایـد حتمـا بـا خـودروی جلویـی ،فاصلـه مناسـبی

داشـته باشـید .ایـن موضـوع اهمیـت باالیـی دارد ،زیرا

هـوای شـرجی ممکـن اسـت باعـث انـدک اختاللـی در

عملکـرد ترمزهـای خـودرو شـود.

الیـی کشـیدن ،اجـرای حـرکات آکروباتیـک ،کورس

گذاشـتن و  ...میتوانـد منجـر بـه توقیـف یـک هفتـهای

خودروی شـما شـود.

صحبـت بـا تلفـن همـراه در حین رانندگـی ممنوع

است.

شـما نمیتوانیـد دسـت یـا سـر خـود را از پنجـره

خـودروی در حـال حرکـت بیـرون بیاوریـد.

سـوار کـردن سرنشـین ،بیشـتر از ظرفیـت خودرو،

ممنوع اسـت.

حق تقدم را رعایت کنید.
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حواستان باشد!
جریمههـا در جزیـره کیـش دو برابر شـهرهای

دیگر اسـت.

دفترچـه اجـاره خـودرو را حتمـا در داخـل

ماشـین نگـه داریـد تـا در صـورت نیـاز بـه پلیس

نشـان دهیـد.

رانندگـی در حالت مسـتی و یـا تحث تاثیر مواد

روانگـردان منجر به توقیف خودرو میشـود.

معاینـه فنـی خـودروی شـما بایـد کاملا بـهروز

باشـد.

خودروی شـما در صورت نداشتن بیمه شخص

ثالـث یـا بـه پایـان رسـیدن اعتبـار آن ،توقیـف
خواهد شـد.
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بهتر است بدانید که...
پرداخـت جریمـه رانندگـی جزیـره کیـش ،تنها

در داخـل همیـن منطقه ممکن اسـت .بنابراین،
پیـش از خـروج از جزیـره بایـد جریمههـا را

پرداخـت و حسـاب خـود را تسـویه کنیـد.

حمل و نقل
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نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «حمــل و نقــل» رســیدیم .بــرای
بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش در نسخـههــــای

بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و راهنماییهای شــما
نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و در

بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد نظرتــان در مــورد

ایــن فصــل چــه بــود .جـــای کــدام مطالــب خالی

بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن محتــوای
کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات
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یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.
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سالمت و درمان
اگرچـه همیشـه هـدف مـا از سـفر ایـن اسـت کـه روحیه

بهتـری بـه دسـت بیاوریـم ،هوایـی تـازه کنیـم و از

خسـتگیها و دغدغههـای روزمـره زندگـی دور شـویم،
امـا گاهی شـرایط بـه دلخواه مـا پیش نمـیرود .ممکن

اسـت اتفاقـی برای مـا یـا یکـی از همراهانمـان بیافتد و
بخشـی از سـفر را بـه کاممـان تلـخ کنـد .شـاید هـم الزم
باشـد بـرای پیگیـری درمان خـود به پزشـک و درمانگاه

مراجعـه کنیـم.

علاوه بـر همـه اینهـا ،گاهـی بـه دلیـل رعایـت نکردن
برخـی نکات ریز ممکن اسـت به دردسـر بیافتیـم .برای

همیـن بهتر اسـت کـه با یک سـری نـکات اولیـه ایمنی و

سلامت آشـنا شویم.
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حواستان باشد!
برخـی از بیمارسـتانها ممکـن اسـت تحـت

پوشـش بیمـه شـما نباشـند .اگـر فرصـت دارید،

بـه درمانـگاه یـا بیمارسـتانی مراجعـه کنیـد کـه
طـرف قـرارداد بیمـه درمانـی شـما هسـتند.

هزینه بیمارسـتانهای خصوصی ممکن اسـت

اختالف زیادی با بیمارسـتانهای دولتی داشته

باشد.

بـه صـورت کلی ،هزینه درمـان در جزیره کیش

بیشتر از شـهرهای دیگر است.

درسـت اسـت کـه کیشـوندان قوانیـن رانندگی

را رعایـت میکننـد ،امـا متاسـفانه ممکـن اسـت
برخی گردشـگران به فرهنگ خـاص رانندگی در

کیش پایبند نباشـند .پس هنگامـی که از خیابان
عبـور میکنیـد ،حتمـا مراقـب خودروهایـی کـه
با سـرعت زیـاد و بـدون بـوق زدن رد میشـوند،
باشید.
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بهتر است بدانید که...
آفتـاب جنـوب تنـد و سـوزانند ه اسـت .اگـر قرار

اسـت سـاعات زیـادی زیـر آفتـاب بمانیـد ،حتمـا
از کاله ،عینـک آفتابـی و کـرم ضدآفتاب اسـتفاده

کنیـد .بـرای کـودکان خـود هـم میتوانیـد از کرم
ضدآفتـاب مخصـوص کـودک اسـتفاده کنید.

در صـورت آفتابسـوختگی خفیـف میتوانیـد

بـا مراجعـه بـه داروخانـه ،داروی مناسـبی تهیـه

کنید .

یکـی از نکاتـی کـه در سـفر فرامـوش میشـود،

نوشـیدن آب و خوردن میوه اسـت .نوشـیدن آب

کافـی مخصوصـا در هـوای گـرم و شـرجی کیـش
بیشـتر اهمیـت پیـدا میکنـد .در صورتـی کـه آب

بدنتان کم شـود ،دچار سـرگیجه ،سـردرد ،تهوع

و  ...میشـوید .پـس همیشـه یـک بطـری آب بـه

همراه داشـته باشـید.

پـس از شـنا در دریـا حتما بدن خود را بشـویید

تـا به خاطـر شـوری آب دچار سـوختگی و خارش

نشوید.
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سـعی کنیـد از رسـتورانهای باکیفیت غذا تهیه

کنید.

اگر احساس ناخوشی داشتید ،به محل اقامت

خود برگردید و استراحت کنید.

بـه انـدازه تـوان خـود در طـول سـفر فعالیـت

کنیـد .فعالیـت بیش از حد ممکن اسـت به شـما
آسـیب جـدی بزند.

حتما داروهای خود را به همراه داشـته باشید.

در صـورت امـکان تعـدادی بیشـتر از نیـاز هـم بـا
خـود ببرید.

از یـک جفـت کفـش راحـت اسـتفاده کنیـد تـا

پایتـان در طـول پیـادهروی خسـته یـا زخمـی

نشـود.

در فصـل زمسـتان ممکـن اسـت شـبها کمـی

سـرد باشـد .بهتـر اسـت یـک دسـت لبـاس گـرم

سـبک هـم بـه همـراه داشـته باشـید تـا دچـار
سـرماخوردگی نشـوید.
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فهرست فصل سالمت و دمان
مراکز درمانی
داروخانهها
مراکز دامپزشکی
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مراکز درمانی
در ادامـه لیسـتی از مراکـز درمانـی جزیـره کیـش را بـه

ی میکنیـم تـا در مواقـع لـزوم ،بتوانیـد بـه
شـما معرفـ 
آنهـا مراجعـه کنیـد.
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فهرست مراکز درمانی
مراکز درمانی دولتی
مراکز درمانی خصوصی

1004
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 -1مراکز درمانی دولتی
مراکز درمانی دولتی در جزیره کیش همانند شهرهای
دیگـر ایـران با هزینههای درمانی مناسـبتری به شـما

خدمات میدهند.
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 -1بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی کیش

آدرس
جزیـره کیـش ،میـدان هرمـز ،بلـوار حریـره،
خیابـان ابنسـینا

شماره تماس
 10الی 076 - 44459400

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در بلـوار میرمهنـا ،سـر بلـوار حریره
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2کلینیک امام علی
آدرس
جزیره کیش ،بلوار فردوس ،بلوک 5

شماره تماس
076 - 44420177 | 076 - 44420176

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار پردیس

حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -3مرکز بهداشت درمان بوعلی
آدرس
جزیره کیش ،بلوار خاتماالنبیا ،خیابان اقبال

شماره تماس
076 - 44432424

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
بلـوار میرمهنا ،قبل از میدان سـعدی
حدود  7دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -4ساختمان پزشکان سها
آدرس
جزیـره کیـش ،خیابـان سـنایی ،جنـب تامیـن
اجتماعـی ،طبقـه دوم

شماره تماس
076 - 44423993

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مریـم

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -5مرکز توسعه سالمت کیش
آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار فـردوس ،روبـهروی بـازار
پردیـس  ،1بلـوک 6

شماره تماس
076 - 44423131

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار پردیس

حدود  8دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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به حمایت شما دلگرمیم
اگر محتوای این کتاب برایتان مفید بود ،به دوستانتان

هم معرفی کنید.

اشتراکگذاری از طریق:
تلگرام
واتساپ
توییتر
ایمیل
لینکدین

سالمت و درمان > مراکز درمانی

1012

 -2مراکز درمانی خصوصی
مراکـز درمانـی خصوصـی ممکن اسـت خدمـات بهتری

ارائـه بدهنـد ،امـا هزینـه درمانـی آنهـا باالتـر از مراکـز
دولتـی اسـت و ممکـن اسـت بـا بیمـه شـما قـرارداد
نداشـته باشـند.
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 -1کلینیک مهر کیش
آدرس
جزیـره کیش ،بلوار ایران ،مجتمـع پادنا ،واحد

A101

شماره تماس
 1الی 076 - 44421190

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در
بلـوار ایـران ،روبـهروی مجتمـع پادنـا

حدود  2دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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 -2کلینیک دندانپزشکی راشل
آدرس
بلـوار سـاحل ،بـرج خدماتی تجـاری دیپلمات،
طبقـه دوم کلینیک راشـل

شماره تماس
076 - ۴۴۴۶۱۱۳۵

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
سـر خیابـان رودکی

حدود  1دقیقه پیادهروی

مسیریابی
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داروخانهها
شــــــاید در نگـــاه اول آشـــنایی بـا داروخــانههـــــای
یـک شهـــر جدیـد اولـــویت شـما نباشـد ،امـــا مـوارد
اورژانسـی هیچوقـت خبـر نمیکننـد .در ادامـه به شـما
داروخانههـای کیـش را معرفـی میکنیـم تـا در مواقـع

نیـاز بـه ایـن لیسـت مراجعـه کنیـد.

حواستان باشد!
داروخانههـای نزدیـک شـما ممکـن اسـت

شـبانهروزی نباشند .بهتر اسـت داروهای خود را
در طـول روز و پیـش از بسـته شـدن داروخانهها
تهیـه کنید.
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فهرست داروخانهها
داروخانه شبانهروزی بیمارستان کیش
داروخانه سها
داروخانه مرکز بهداشت بوعلی
داروخانه دامپزشکی مهر
داروخانه عمید
داروخانه دکتر اصالنی
داروخانه بازار دیپلمات
داروخانه ساالر
داروخانه پدافند هوایی

سالمت و درمان > داروخانهها

1018

 -1داروخانه شبانهروزی بیمارستان کیش

آدرس
جزیره کیش ،بلوار حریره ،بیمارستان کیش

شماره تماس
076 - ۴۴۴۵۹۴۰۰

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در بلـوار ایـران ،سـر خیابـان وصال
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1019

 -2داروخانه سها
آدرس
میدان سنایی ،ساختمان سها ،طبقه همکف

شماره تماس
076 - ۴۴۴۲۴۵۳۷

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
ایسـتگاه بـازار مریـم

حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1020

 -3داروخانه مرکز بهداشت بوعلی
آدرس
صفین ،خیابان اقبال ،مرکز بهداشت بوعلی

شماره تماس
076 - ۴۴۴۳۳۲۷۰

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،1پیـاده شـدن در

بلـوار میرمهنا پیش از میدان سـعدی
حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1021

 -4داروخانه دامپزشکی مهر
آدرس
بلوار ایران ،مجتمع تجاری پادنا ،طبقه همکف

شماره تماس
076 - ۴۴۴۲۱۱۹۰

مسیر دسترسی
خــط ســیر شــماره  ،2پیــاده شــدن بین
میــدان امیرکبیــر و میــدان ســاحل
(روبــهروی داروخانــه)

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1022

 -5داروخانه عمید
آدرس
جزیـره کیـش ،بلـوار ایـران ،خیابـان وصـال،

جنـب بیمارسـتان کیـش

شماره تماس
076 - ۴۴۴۲۳۱۲۹

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در بلـوار ایـران ،سـر خیابـان وصال
حدود  4دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1023

 -6داروخانه دکتر اصالنی
آدرس
جزیره کیش ،بلوار مروارید ،خیابان خراسان

شماره تماس
076 - 44464142

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در ایسـتگاه بـازار مروارید

حدود  10دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1024

 -7داروخانه بازار دیپلمات
آدرس
جزیره کیش ،بلوار ساحل ،بازار دیپلمات

شماره تماس
076 - 44461103

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در

بلـوار سـاحل ،سـر خیابـان رودکـی
مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1025

 -8داروخانه ساالر
آدرس
جزیره کیش ،جنب بازار ونوس

شماره تماس
076 - 44455168

مسیر دسترسی
خط سـیر شـماره  1و  ،2پیاده شـدن در
ایسـتگاه بازار ونوس

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1026

 -9داروخانه پدافند هوایی
آدرس
جزیـره کیش ،منطقـه پدافند هوایـی ،کلینیک
شـهید ستاری

شماره تماس
076 - 4443273

مسیر دسترسی
میتوانیـد بـا اسـتفاده از تاکسـی بـه
اینجـا مراجعـه کنیـد.

مسیریابی

سالمت و درمان > داروخانهها

1027

از ما عکس بگیرید!
فقط کافیست از صفحه موردعالقهتان اسکرینشات

بگیــــرید و با هشتـگ #همسفرهرسفر در توییــــتر و
اینستاگرام منتشر کنید .به حمایت شما دلگرمیم.

#همسفرهرسفر

سالمت و درمان > مراکز درمانی

فصل  - 9بخش 3

مراکز دامپزشکی

1028

سالمت و درمان > مراکز دامپزشکی

1029

مراکز دامپزشکی
برخی افراد به همراه حیوان خانگی خود سفر میکنند.
اگـر شـما هـم جـزو ایـن دسـته هسـتید و در طول سـفر

حیوانات شـما دچار مشـکلی شـدند ،میتوانید به یکی
از مراکـز درمانی حیوانـات مراجعه کنید.

سالمت و درمان > مراکز دامپزشکی

1030

فهرست مراکز دامپزشکی
بیمارستان تخصصی دامپزشکی کیش
کلینیک پارس وت

سالمت و درمان > مراکز دامپزشکی

1031

 -1بیمارستان تخصصی دامپزشکی کیش
(شبانهروزی)

آدرس
جزیره کیش ،بلوار تهران ،خیابان کوشـا ،جنب

امالک مرکزی

شماره تماس
 2 | 09347691231الی 076 - 44421550

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  ،2پیـاده شـدن در
میـدان امیرکبیـر

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان > مراکز دامپزشکی

1032

 -2کلینیک پارس وت
آدرس
جزیره کیـش ،میدان پارس ،مجتمع مسـکونی
کارکنان سـازمان منطقه ازاد کیش

شماره تماس
076 - 44466180 | 076 - 44422101 - 10

مسیر دسترسی
خـط سـیر شـماره  1یـا  ،2پیاده شـدن
در میـدان سـاحل

حدود  6دقیقه پیادهروی

مسیریابی

سالمت و درمان

1033

نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «ســامت و درمــان» رســیدیم.
بــرای بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش در
نسخـههــــای بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و
راهنماییهــای شــما نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینک
زیــر برویــد و در بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد

نظرتــان در مــورد ایــن فصــل چــه بــود .جـــای

کــدام مطالــب خالــی بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای
بهتــر شــدن محتــوای کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

سالمت و درمان

1034

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری

فصل 10

باید بدانید !

1035

باید بدانید!

1036

فهرست فصل باید بدانید!
قوانین مهم و ضروری
شماره تماسهای ضروری

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری

فصل  - 10بخش 1

1037

قوانین مهم و ضروری

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری

1038

قوانین مهم و ضروری
چـادر زدن در جزیـره کیـش ممنـوع اسـت و تنهـا

در مواقـع خاصـی مثـل جشـن نـوروز ،در مکانهـای
مشـخصی اجـازه ایـن کار داده میشـود.

اگـر قـرار باشـد حیوانـی از یـک کشـور خارجـی وارد

جزیـره کیـش شـود ،بایـد تمـام مراحـل قانونـی ،یعنی
بررسـی دامپزشـکی و قرنطینـه را از سـر بگذرانـد.

به قوانین مربوط به ورود و خروج کاال دقت داشته

باشـید .معمـوال خریدهایـی کـه بـرای مصرف شـخصی

باشـند مشـکلی ندارنـد ،امـا گاهـی الزم اسـت بـرای

چنیـن مـواردی هـم کارت سـبز گمـرک دریافـت کنیـد.
سـختگیری زیـادی در ایـن زمینـه اعمـال میشـود.

ورود و خـروج طلا هـم قوانیـن خـاص خـودش را

دارد و در حـد زیـورآالت مشـکلی ایجـاد نمیکنـد.

وارد کـردن نقـره و ارز نیـز سـقف خاصـی دارد کـه

ممکـن اسـت قوانیـن آن در طـول زمـان تغییـر کننـد.

اگـــر بخواهیـــد کاالیـــی را بـــه قصـــد فـــروش وارد

کی ــش کنی ــد ،بای ــد مراح ــل قانون ــی آن را ط ــی ک ــرده

باش ــید .ای ــن موض ــوع در م ــورد خ ــروج کاال ب ــه قص ــد

باید بدانید! > قوانین مهم و ضروری

1039

فـــروش هـــم صـــدق میکنـــد.
هرگونه آسـیب به مرجانهـای زنده کیش ،ممنوع

اسـت و بسـته بـه حجـم آسـیب ،جریمههـای سـنگینی
دارد .بـه یـاد داشـته باشـید کـه آب جزیـره بـه دلیـل

حضور همین مرجانها ،شـفاف و زالل است .حتی بهتر
اسـت در این مناطق مرجانـی ،غواصی و ماهیگیری هم
صـورت نگیرد.

فصل  - 10بخش 2
شماره تماسهای ضروری

باید بدانید! > شماره تماسهای ضروری

1041

شماره تماسهای ضروری
ممکـن اسـت در یـک شـرایط ویـژه قـرار بگیریـد و بـه

یـک شـماره تلفـن خـاص نیـاز پیـدا کنیـد .بهتـر اسـت

شـمارههای ایـن قسـمت را بـرای اطمینان روی گوشـی
همـراه خـود ذخیـره داشـته باشـید تـا در صـورت لزوم

بـه راحتـی از آنهـا اسـتفاده کنیـد.

باید بدانید! > شماره تماسهای ضروری

1042

شماره تماسهای ضروری
مرکز

شماره

اطالعات کیش

118

آتشنشانی

125

اعالم تقویم و اوقات شرعی

192

پلیس

110

پست تلفنی

193

سازمان هواشناسی

134

شرکت پست

140

دفتر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

076 - 44420231

معاونت گردشگری

076 - 44423547

گمرک

076 - 44442878

اطالعات پرواز

076 - 44443300

راهنمایی و رانندگی

076 - 43440221

کنترل ترافیک کیش

076 - 44423413

باید بدانید!

1043

نظرتان مهم است
بــه پایــان فصــل «بایــد بدانیــد!» رســیدیم .بــرای
بهتــر شــدن کتــاب ســفر کیــش در نسخـههــــای

بعـــــدی ،بــه بازخـــــوردها و راهنماییهای شــما
نیــاز داریــم .لطفــا بــه لینــک زیــر برویــد و در

بخــش نظــرات بــه مــا بگوییـــد نظرتــان در مــورد

ایــن فصــل چــه بــود .جـــای کــدام مطالــب خالی

بــود؟ پیشــنهاد شــما بــرای بهتــر شــدن محتــوای
کتــاب چیســت؟

همچنیـن اگـر مغایرتـی در اطالعـات ایـن فصـل
وجـود دارد ،حتمـا بـه مـا اطلاع دهیـد تـا آن را
اصلاح کنیـم.

ثبت نظر /گزارش تغییرات

باید بدانید!

1044

یادداشت
یادداشتهای شخصیتان را اینجا بنویسید.

متن سلب مسئولیت

متن سلب مسئولیت
در نگارش این کتاب ،تمام تمرکز بر جمعآوری اطالعات
قابـل اعتماد و بهروز بوده اسـت؛ لیکـن به دلیل برخی

مـوارد و شـرایط خـاص ( به طور مثال شـرایط حاصل از
شـیوع بیمـاری مسـری کرونا) ممکـن اسـت در برخی از
اطالعات نگارش شده در کتاب با واقعیت موجود حال

حاضر در مقصد سـفر مغایرت و تعارضاتی دیده شود.
الزم بـه ذکـر اسـت ما در تلاش هسـتیم که این کتـاب را

هـر چند ماه یکبار به روزرسـانی نماییـم .لذا حتما دقت
نماییـد پیـش از برنامهریـزی بـرای سـفر ،نسـخه نهایی

کتـاب را دانلـود نمـوده و درصـدی از خطـا در اطالعات
درج شـده در این کتاب را در نظر داشته باشید .بدیهی

اسـت شـرکت سـفرهای علیبابـا هیچگونه مسـئولیتی
بـرای صحـت صـد درصـدی اطالعـات منتشـر شـده در
کتـاب را نخواهـد داشـت و اطالعـات ارائـه شـده در این

کتاب صرفا جهت معرفی کلی مقصد سـفر شـما اسـت.

ﺑـﻪ ﭘﺎﯾـﺎن دوﻣﯿـﻦ ﺟﻠـﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﮐﺘـﺎب ﺳـﻔﺮ
ﻋﻠﯽﺑﺎﺑـﺎ رﺳـﯿﺪﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﻳـﻢ ﺑـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن اﯾـﻦ
ﮐﺘـﺎب ،ﺗﺠﺮﺑـﻪای دﻟﭽﺴـﺐ از ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ ﺟﺰﻳـﺮه

ﮐﯿﺶ ،ﻋﺮوس ﺟﺰاﯾﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ!

