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  تفریحات دریایی کیش
جزیره زیبای کیش با دارا بودن سواحلی زیبا، آب هایی زالل و آبزیانی متنوع و سایت های 
غواصی منحصر به فرد به عنوان مقصد گردشگری کشور عزیزمان ایران با دارا بودن 23 کلوپ 
غواصی و تفریحات دریایی به عنوان خاستگاه غواصی و تفریحات دریایی کشور محسوب 
می گردد. در این کلوپ ها خدماتی از قبیل غواصی تفریحی و آموزشی، پاراسل، فالی برد، 
جت اسکی، شاتل، بانانا، اسکوتر زیر آبی، پدل برد، پدال برد، بایک برد، اسکی روی آب، 
ماهیگیری، بعنوان منطقه نمونه گردشگری در حوزه تفریحات دریایی می باشد که در این 
خصوص هر ساله گردشگران داخلی و خارجی زیادی به منظور استفاده از تفریحات دریایی به 

جزیره زیبای کیش مسافرت می نمایند.
گردشگران همه روزه می توانند جهت استفاده از تفریحات دریایی از ساعت 9 صبح الی 

غروب آفتاب به کلوپ های فعال در سطح جزیره مراجعه نمایند.
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  نرخ استفاده از خدمات تفریحات دریایی

قیمت فروش (به ریالتعداد/نفرزماننوع خدماتردیف 

11,900,000 نفر15 دقیقهغواصی تفریحی1

11,600,000 نفر6 دقیقهچتر پاراسل2

3
تیوپهاي بادي(شاتل)
با ظرفیت 1 تا 4 نفر

1650,000 نفر15 دقیقه

4
تیوپهاي بادي (بانانا)
با ظرفیت 4 تا 7 نفر

1600,000 نفر15 دقیقه

12,600,000 نفر15 دقیقهفالي بورد5

12,600,000 نفر15 دقیقهاسکوترهاي غواصی6

11,700,000 تا 6 نفر20 دقیقهقایق تندرو یک موتوره7

15,000,000 تا 6 نفر60 دقیقهقایق تندرو یک موتوره8

19,000,000 تا 6 نفر120 دقیقهقایق تندرو یک موتوره9

12,300,000 تا 10 نفر20 دقیقهقایق تندرو دو موتوره10

16,800,000 تا 10 نفر60 دقیقهقایق تندرو دو موتوره11

112,200,000 تا 10 نفر120 دقیقهقایق تندرو دو موتوره12

1280,000 نفر20 دقیقهقایق کف شیشه اي13

1,450,000یک قایق20 دقیقهقایق بادبانی14

11,950,000 نفر20 دقیقهاسکی روي آب با قایق15

11,950,000 نفر60 دقیقهاسکی روي آب با کابل16

1500,000 نفر30 دقیقهاسنور کلینگ17

1800,000 نفر60 دقیقهاستنور کلینگ18

1800,000 نفر60 دقیقهپدل برد19

11,000,000 نفر30 دقیقهبایک برد20

11,500,000 نفر60 دقیقهبایک برد21

1800,000 نفر60 دقیقهتورینگ22

21,000,000 نفره60 دقیقهتورینگ23

31,200,000 نفره60 دقیقهتورینگ24

11,950,000 تا 2 نفر15 دقیقهجت اسکی25

13,900,000 تا 2 نفر30 دقیقهجت اسکی26

15,200,000 تا 2 نفر45 دقیقهجت اسکی27

16,500,000 تا 2 نفر60 دقیقهجت اسکی28

قیمت فروش (به ریالتعداد/نفرزماننوع خدماتردیف 

11,900,000 نفر15 دقیقهغواصی تفریحی1

11,600,000 نفر6 دقیقهچتر پاراسل2

3
تیوپهاي بادي(شاتل)
با ظرفیت 1 تا 4 نفر

1650,000 نفر15 دقیقه

4
تیوپهاي بادي (بانانا)
با ظرفیت 4 تا 7 نفر

1600,000 نفر15 دقیقه

12,600,000 نفر15 دقیقهفالي بورد5

12,600,000 نفر15 دقیقهاسکوترهاي غواصی6

11,700,000 تا 6 نفر20 دقیقهقایق تندرو یک موتوره7

15,000,000 تا 6 نفر60 دقیقهقایق تندرو یک موتوره8

19,000,000 تا 6 نفر120 دقیقهقایق تندرو یک موتوره9

12,300,000 تا 10 نفر20 دقیقهقایق تندرو دو موتوره10

16,800,000 تا 10 نفر60 دقیقهقایق تندرو دو موتوره11

112,200,000 تا 10 نفر120 دقیقهقایق تندرو دو موتوره12

1280,000 نفر20 دقیقهقایق کف شیشه اي13

1,450,000یک قایق20 دقیقهقایق بادبانی14

11,950,000 نفر20 دقیقهاسکی روي آب با قایق15

11,950,000 نفر60 دقیقهاسکی روي آب با کابل16

1500,000 نفر30 دقیقهاسنور کلینگ17

1800,000 نفر60 دقیقهاستنور کلینگ18

1800,000 نفر60 دقیقهپدل برد19

11,000,000 نفر30 دقیقهبایک برد20

11,500,000 نفر60 دقیقهبایک برد21

1800,000 نفر60 دقیقهتورینگ22

21,000,000 نفره60 دقیقهتورینگ23

31,200,000 نفره60 دقیقهتورینگ24

11,950,000 تا 2 نفر15 دقیقهجت اسکی25

13,900,000 تا 2 نفر30 دقیقهجت اسکی26

15,200,000 تا 2 نفر45 دقیقهجت اسکی27

16,500,000 تا 2 نفر60 دقیقهجت اسکی28
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قیمت فروش (به ریالتعداد/نفرزماننوع خدماتردیف 

11,900,000 نفر15 دقیقهغواصی تفریحی1

11,600,000 نفر6 دقیقهچتر پاراسل2

3
تیوپهاي بادي(شاتل)
با ظرفیت 1 تا 4 نفر

1650,000 نفر15 دقیقه

4
تیوپهاي بادي (بانانا)
با ظرفیت 4 تا 7 نفر

1600,000 نفر15 دقیقه

12,600,000 نفر15 دقیقهفالي بورد5

12,600,000 نفر15 دقیقهاسکوترهاي غواصی6

11,700,000 تا 6 نفر20 دقیقهقایق تندرو یک موتوره7

15,000,000 تا 6 نفر60 دقیقهقایق تندرو یک موتوره8

19,000,000 تا 6 نفر120 دقیقهقایق تندرو یک موتوره9

12,300,000 تا 10 نفر20 دقیقهقایق تندرو دو موتوره10

16,800,000 تا 10 نفر60 دقیقهقایق تندرو دو موتوره11

112,200,000 تا 10 نفر120 دقیقهقایق تندرو دو موتوره12

1280,000 نفر20 دقیقهقایق کف شیشه اي13

1,450,000یک قایق20 دقیقهقایق بادبانی14

11,950,000 نفر20 دقیقهاسکی روي آب با قایق15

11,950,000 نفر60 دقیقهاسکی روي آب با کابل16

1500,000 نفر30 دقیقهاسنور کلینگ17

1800,000 نفر60 دقیقهاستنور کلینگ18

1800,000 نفر60 دقیقهپدل برد19

11,000,000 نفر30 دقیقهبایک برد20

11,500,000 نفر60 دقیقهبایک برد21

1800,000 نفر60 دقیقهتورینگ22

21,000,000 نفره60 دقیقهتورینگ23

31,200,000 نفره60 دقیقهتورینگ24

11,950,000 تا 2 نفر15 دقیقهجت اسکی25

13,900,000 تا 2 نفر30 دقیقهجت اسکی26

15,200,000 تا 2 نفر45 دقیقهجت اسکی27

16,500,000 تا 2 نفر60 دقیقهجت اسکی28
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قیمت فروش (به ریالتعداد/نفرزماننوع خدماتردیف 

11,900,000 نفر15 دقیقهغواصی تفریحی1

11,600,000 نفر6 دقیقهچتر پاراسل2

3
تیوپهاي بادي(شاتل)
با ظرفیت 1 تا 4 نفر

1650,000 نفر15 دقیقه

4
تیوپهاي بادي (بانانا)
با ظرفیت 4 تا 7 نفر

1600,000 نفر15 دقیقه

12,600,000 نفر15 دقیقهفالي بورد5

12,600,000 نفر15 دقیقهاسکوترهاي غواصی6

11,700,000 تا 6 نفر20 دقیقهقایق تندرو یک موتوره7

15,000,000 تا 6 نفر60 دقیقهقایق تندرو یک موتوره8

19,000,000 تا 6 نفر120 دقیقهقایق تندرو یک موتوره9

12,300,000 تا 10 نفر20 دقیقهقایق تندرو دو موتوره10

16,800,000 تا 10 نفر60 دقیقهقایق تندرو دو موتوره11

112,200,000 تا 10 نفر120 دقیقهقایق تندرو دو موتوره12

1280,000 نفر20 دقیقهقایق کف شیشه اي13

1,450,000یک قایق20 دقیقهقایق بادبانی14

11,950,000 نفر20 دقیقهاسکی روي آب با قایق15

11,950,000 نفر60 دقیقهاسکی روي آب با کابل16

1500,000 نفر30 دقیقهاسنور کلینگ17

1800,000 نفر60 دقیقهاستنور کلینگ18

1800,000 نفر60 دقیقهپدل برد19

11,000,000 نفر30 دقیقهبایک برد20

11,500,000 نفر60 دقیقهبایک برد21

1800,000 نفر60 دقیقهتورینگ22

21,000,000 نفره60 دقیقهتورینگ23

31,200,000 نفره60 دقیقهتورینگ24

11,950,000 تا 2 نفر15 دقیقهجت اسکی25

13,900,000 تا 2 نفر30 دقیقهجت اسکی26

15,200,000 تا 2 نفر45 دقیقهجت اسکی27

16,500,000 تا 2 نفر60 دقیقهجت اسکی28
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 توصیه ها
 از خرید بلیط تفریحات دریایی از افراد ناشناس که در سواحل حضور دارند خودداری نمائید.

 بهترین راه تهیه بلیط حضور در کلوپ و یا خرید از باجه های گردشگری  معتبر می باشد.
دریایی  تفریحات  از خدمات  استفاده  و حوله جهت  و شلوارک  تیشرت  داشتن  به همراه   

ضروری می باشد.
 مطالعه فرم های پذیرش هر یک از خدمات دریایی قبل از امضاء ضروری است زیرا امضاء 

آنها به منزله پذیرش شرایط درج شده در فرم است.
 خرید بلیط از باجه های گردشگری به معنی رزرو تفریح نبوده و فرد می بایست جهت اخذ 

نوبت به کلوپ ها مراجعه نماید.
 در زمان ارائه آموزش خدماتی از قبیل پاراسل، غواصی، شاتل، بنانا و فالی برد باید به آموزش 
های ارائه شده توسط مربی و مدرس دقت نمود تا در حین دریافت خدمات مشکلی به وجود نیاید

 از شنا و آب تنی در ساحل روبروی کلوپ ها پرهیز گردد زیرا این سواحل محل تردد شناوران 
تفریحی می باشد.

 جهت ارائه پیشنهادات، انتقادات و ثبت شکایات با شماره تلفن 4472044-0764 )اداره امور 
دریایی( تماس حاصل فرمائید.
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 پالژ و مجموعه ورزش های ساحلی بانوان:
پالژ و مجموعه ورزش های ساحلی بانوان به عنوان یکی از مجموعه های آبی و تفریحی جزیره 
زیبای کیش با مساحت 20 هزار متری و برخورداری از ساحل ماسه ایی زیبا و دلنشین و دارا 
بودن امکاناتی از قبیل فضای مناسب جهت حمام آفتاب، مجموعه ماساژ، غرف ارائه دهنده 
خدمات مواد غذایی و نوشیدنی، بافت مو، نقش حنا، وجود سکوهای دیده بانی نجات غریق، 
محدوده مشخص جهت شنا، ارائه خدمات تفریحات غیرموتوری از قبیل غواصی، پدل برد، 
کانو، کایاک و...، رختکن با ظرفیت 1500 کمد، چترهای سایه بان زیبا و استخر آفتاب، زمین 
های هندبال ساحلی، والیبال ساحلی، بدمینتون و تنیس روی میز همه ساله میزبان خیل 

عظیمی از گردشگران دربخش بانوان می باشد.
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ساعت کاری پالژ  بانوان طول تعطیالت ایام نوروز 1400 از تاریخ 99/12/28 لغایت 1400/01/20

تعرفه ترخ بلیط پالژ بانوان

تمامی روزهای 
هفته

خروج از پالژسوت پذیرشپایان پذیرششروع پذیرش

9:3016:0017:0018:00

گردشگر کودک )زیر 5 سال(گردشگرکیشوند

250/000 ریال500/000 ریال12/000 ریال

 توصیه ها:
 لوازم شخصی مانند مایو، حوله و.... به همراه داشته باشید.

 به برنامه زمانبندی اعالم شده جهت پذیرش و استفاده در زمان مناسب دقت فرمائید.
 برای جلوگیری از آفتاب سوختگی از کرم و روغن های مناسب استفاده نمائید.

 از همراه داشتن اشیاء قیمتی، زیورآالت و پول نقد خودداری نمائید.
 از دستورالعمل های اعالم شده در ورودی مجموعه پیروی نمائید.
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 پالژ و مجموعه ورزش های ساحلی آقایان:
پالژ و مجموعه ورزش های ساحلی آقایان به عنوان یکی از مجموعه های آبی و تفریحی جزیره 
زیبای کیش با مساحت 10000هزار متری و برخورداری از ساحل ماسه ایی زیبا و دلنشین و دارا 
بودن امکاناتی از قبیل فضای مناسب جهت حمام آفتاب، مجموعه ماساژ، غرف ارائه دهنده 
خدمات مواد غذایی و نوشیدنی، وجود سکوهای دیده بانی نجات غریق، محدوده مشخص 
جهت شنا، ارائه خدمات تفریحات غیرموتوری از قبیل قایقرانی پاروئی )کانو، تورینگ(، پدل 
والیبال ساحلی،  بورد، ویند سرفینگ،بایک بورد، اسنورکلینگ، زمین های هندبال ساحلی، 
فوتبال ساحلی همه ساله میزبان خیل عظیمی از گردشگران دربخش آقایان می باشد. زمین 
والیبال ساحلی این مجموعه کامال استاندارد بوده و این محیط ساالنه مکان انجام رقابت های 

جهانی در زمینه والیبال ساحلی می باشد. 
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ساعت کاری پالژ  آقایان طول تعطیالت ایام نوروز 1400 از تاریخ 99/12/28 لغایت 1400/01/20

تعرفه ترخ بلیط پالژ بانوان

تمامی روزهای 
هفته

خروج از پالژسوت پذیرشپایان پذیرششروع پذیرش

9:0016:0017:0018:00

گردشگر کودک )زیر 5 سال(گردشگرکیشوند

250/000 ریال500/000 ریال12/000 ریال

 توصیه ها:
  لوازم شخصی مانند مایو، حوله و.... به همراه داشته باشید.

  به برنامه زمانبندی اعالم شده جهت پذیرش و استفاده در زمان مناسب دقت فرمائید.
  برای جلوگیری از آفتاب سوختگی از کرم و روغن های مناسب استفاده نمائید.

  از همراه داشتن اشیاء قیمتی، زیورآالت و پول نقد خودداری نمائید.
  از دستورالعمل های اعالم شده در ورودی مجموعه پیروی نمائید.
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 مجموعه استخر، سونا و بدنسازی المپیك:
مجموعه استخر و بدنسازی المپیک با دارا بودن امکاناتی از قبیل استخر با ابعاد 15*25، سونا، 
جکوزی، حوضچه آب سرد، سالن بدنسازی، رختکن با ظرفیت 150 نفر، دوش و بوفه بعنوان 
یکی از مجموعه های ورزشی و تفریحی مؤسسه ورزش و تفریحات سالم محسوب می گردد 
که در طول سال میزبان کیشوندان و گردشگران ،  تیم های ورزشی، کالسهای آموزشی و دوره 
های مختلف ورزشی می باشد. لذا گردشگران می توانند جهت استفاده از مجموعه مذکور همه 

روزه طبق برنامه زمانبندی شده ذیل از آن استفاده نمایند.

ساعت کاری استخر المپیک

تعرفه نرخ بلیط مجموعه استخر ، سونا و بدن سازی المپیک 

تمامی 
روزهای 

هفته

سانس 
اول

سانس 
دوم

سانس 
سوم

سانس 
چهارم

سانس 
پنجم

سانس 
ششم

9:00
الی

10:30

 11:00
الی

12:30

 13:30
الی

15:00

 15:30
الی

17:00

 17:30
الی

19:00

 19:30
الی

21:00

گردشگرکیشوند

250/000 ریال100/000 ریال
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 توصیه ها:
  لوازم شخصی مانند مایو، حوله و.... به همراه داشته باشید.

  به برنامه زمانبندی اعالم شده مجموعه جهت استفاده در زمان مناسب دقت نمائید.
  در صورت ابتال به بیماری های پوستی و واگیردار از مراجعه به استخر خودداری نمائید.

  از همراه داشتن کودکان زیر 5 سال به استخر خودداری نمائید.
  از همراه داشتن اشیاء قیمتی، زیورآالت و پول نقد خودداری نمائید.

  از دستورالعمل های اعالم شده در ورودی مجموعه پیروی نمائید.
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 پیست دوچرخه سواری کیش:
 جزیره زیبای کیش به عنوان اولین منطقه گردشگری کشور در زمینه ایجاد پیست دوچرخه 
عمومی در مسیری به طول 54 کیلومتر با دارا بودن 23 ایستگاه دوچرخه در مسیر آن  در 
خصوص ارائه خدمات اجاره دوچرخه و موتور شارژی به عالقه مندان و گردشگران اقدام نموده 
است که دراین خصوص هر ساله گردشگران زیادی با هدف استفاده از این امکان به جزیره 
کیش مسافرت می نمایند. ویژگی خاص این تفریح نداشتن محدودیت زمانی برای گردشگران 

جهت استفاده می باشد. 
 روزانه گردشگران زیادی از این ورزش مفرح با رکاب زدن د رمسیر پیست دوچرخه از زیبایی 

های کرانه ساحلی جزیره لذت برده و خاطرات خوبی را برای خود و خانواده رقم می زنند.

قیمت سال99 مدت زماننوع وسیلهردیف
به ریال

270.000یک ساعتدوچرخه دنده ای کوهستان1

345.000یک ساعتدوچرخه دنده ای دونفره2

270.000یک ساعتدوچرخه سبد دار بزرگ3

195.000یک ساعتدوچرخه و سه چرخه بچه گانه4

750.000یک ساعتموتور شارژی و اسکوتر برقی5
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 توصیه ها:
از وسایل  العمل های مربوط به استفاده  نامه و دستور  از دوچرخه نرخ  از استفاده   قبل 

دوچرخه را مطالعه نمائید.
 استفاده از کاله ایمنی برای راکبین دوچرخه الزامی می باشد.

 اجاره دوچرخه صرفاً از ایستگاههای دارای مجوز و تابلو با نام مؤسسه ورزش و تفریحات 
سالم کیش مجاز می باشند و از دریافت خدمات از مکان های غیر مجاز جداً خودداری فرمائید.

 در زمان تحویل دوچرخه از سالم بودن آن اطمینان حاصل فرمایید.
 تردد دوچرخه صرفاً در مسیر پیست  دوچرخه  مجاز می باشد.

 مبلغ کرایه بر اساس نرخنامه می باشد و مطالبه وجه بیشتر از نرخنامه به انحای مختلف 
تخلف محسوب می شود
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 پایگاه ورزش همگانی:
این پایگاه بمنظور پرکردن اوقات فراغت ورزش دوستان و عالقمندان به شرکت در رقابت های 
همگانی در طول ایام تعطیالت نوروز 1400 از تاریخ 1399/12/25 لغایت 1400/1/15 از ساعت 
9 صبح لغایت 22 فعال بوده و برنامه های متنوع ورزشی و تفریحی زیادی را اجرا می نماید. 
گردشگران می توانند جهت حضور در برنامه های ورزش همگانی در محل پایگاه ساحلی هیأت 

همگانی واقع در موقعیت ساحل شمال شرقی حضور بهم رسانند. 

مجموعه زمین های تنیس:
این مجموعه با مساحت 12500 مترمربع شامل 8 زمین خاكی و 4 زمین هارد كورت، 2 زمین 
اختصاصی بانوان، سرویس های بهداشتی، رختکن ودفاتر اداری  در مجموعه ورزشی المپیك 
واقع گردیده است. که همه ساله مسابقات بین المللی فیوچرز با حضور کشور هایی از سراسر 

جهان دراین مجموعه برگزار می گردد. 
این مجموعه از تاریخ 1399/12/25 لغایت 1400/1/15 از ساعت 9 صبح لغایت 23  آماده ارائه 

خدمات می باشند.



16 kish free zone organization
www.kish.ir

مجموعه سواركاری:
این مجموعه دارای مانژ مخصوص تمرین، مانژ كورس، اصطبل؛ 
به  زمینی  در  خبرنگاران  ویژه  های  اطاق  خوابگاه،  اداری،  دفاتر 
مساحت 60000 مترمربع در مجموعه ورزشی المپیك واقع گردیده 

است. 
 این مجموعه از تاریخ 1399/12/25 لغایت 1400/1/15 از ساعت 
9 صبح لغایت 21 آماده ارائه خدمات به عالقمندان به این رشته 

ورزشی می باشند.
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 ســـایت کایـت بــردیـنــگ و 
پایـگاه هـیأت قـــایـــقرانــی:

آب  روی  اسکی  و  قایقرانی  هیأت  ساختمان 
مابین هتل ترنج، کلبه هور با مساحت 400 
متر مربع دارای فضای مناسب جهت کالس 
کمتر  فاصله  و  دریا  به  دسترسی  و  آموزشی 
از 20 متر و سایت مناسب جهت ورزش های 
قایق رانی، اسکی روی آب و کایت بردینگ و 

پدل برد و غیره.... می باشد.
این مجموعه از ساعت 10 صبح تا غروب آفتاب 
می  محترم  گردشگران  و  کیشوندان  پذیرای 

باشد.

K I S H
ISLAND
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قیمت ریالواحدنوع سرویسشرح خدمات

پدل برد ایستاده

2/500/000نفر / ساعتخصوصی

6/000/000نفر / سه ساعتخصوصی

4/000/000دو نفر / ساعتنیمه خصوصی

1/500/000سه تا شش نفر/بیست ساعتگروهی

7/000/000نفر / بیست ساعتگروهیکایاک

ویندسرفینگ
Starter15/000/000نفر

Intermediate20/000/000نفر

75/000/000نفر / دوازده ساعتخصوصیکایت بردینگ

 ســـایت کایـت بــردیـنــگ و پایـگاه هـــــیــأت قـــایـــقـــرانـــی
ساختمان هیأت قایقرانی و اسکی روی آب مابین هتل ترنج، کلبه هور با مساحت 400 متر 
مربع دارای فضای مناسب جهت کالس آموزشی و دسترسی به دریا و فاصله کمتر از 20 متر 
و سایت مناسب جهت ورزش های قایق رانی، اسکی روی آب و کایت بردینگ و پدل برد و 

غیره.... می باشد.
این مجموعه از ساعت 10 صبح تا غروب آفتاب پذیرای کیشوندان و گردشگران محترم می باشد.
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