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کتابچه جاذبه های گردشگری کیش

تهیه کننده: معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش - مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگری
ویراستاری: صنم داداش زاده

صفحه آرایی: ماشیا حقی
گرافیک دیزاین و طراحی جلد: شایان هنربخش

عکس: حسین تهوری - فاطمه یاقوتی - محمود خاکباز - مصطفی ملکی

تمام حقوق این اثر متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش  می باشد.
استفاده از آثار این کتاب به هر نحو منوط به اجازه رسمی از سازمان منطقه آزاد کیش است.



 تاریخچه کیش

جزیــره كیــش از هــزاران ســال پیــش مســكونی و یكــی از مهمتریــن پایــگاه هــای بازرگانــی خلیــج فــارس بــوده اســت. 
این جزیره با داشــتن آب شــیرین و فضای ســبز طبیعی، عالوه بر محلی مناســب جهت اســتراحت، برای تجدید 

ذخیــره آب شــیرین نیــز دریانــوردان را بســوی خــود جلــب مــی كــرد.
هــر چنــد از تاریــخ كیــش در دوره پیــش از اســالم اطالعــات دقیقــی در دســت نیســت، امــا گفتــه مــی شــود ایــن 
جزیــره از دوران باســتان مكانــی آبــاد و شــناخته شــده بــوده اســت. یونانیــان آن را بــه ونــوس، الهــه رویــش، عشــق، 
زیبایــی، شــادی، اصالــت و مرکــور خــدای فصاحــت و تجــارت و فالحــت نســبت مــی دادنــد. در ســال ۳۶۵ هجــری 
قمــری خانــدان »بنــی قیصــر« حکومــت کیــش را در دســت داشــته و خــراج گــذار ایالــت فــارس بــه شــمار مــی رفتنــد. 
تــا اینکــه اتابــکان فــارس تصمیــم گرفتنــد کــه کیــش را مســتقیماً زیــر نظــر خــود اداره کنند و بنی قیصــر را براندازند. 
پایتخــت اتابــکان کــه چنــدی بعــد خــراج گــذار مغــوالن شــدند، شــهر شــیراز بــود و یکــی از ایشــان کــه »مظفرالدیــن 

ابــی بکــر بــن ســعد بــن زنگــی« نــام داشــت، کیــش را ضمیمــه قلمــرو خــود ســاخت. 
اســتاد ســخن »ســعدی« در ســده هفتــم هجــری قمــری بــه کیــش ســفر کــرده ، در آن زمــان ایــن جزیره بــزرگ ترین 
مرکــز تجــارت در خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــود و بــا عربســتان، هنــد، چیــن، ســواحل دریــای ســرخ و آفریقــا  داد 

و ســتد داشــته است. 
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مرواریــد، اســب، ابریشــم، پنبــه، کتــان و انــواع پارچــه را بــه آن نواحــی صــادر مــی کــرد و عــاج فیــل و جواهــرات و 
ادویه را خریداری نموده و به ایران می فرســتادند. كاوش های باســتان شناســی در شــهر تاریخی حریره در ســال 
1370 بــه منظــور جلــب گردشــگر فرهنگــی و در راســتای گســترش جذابیــت هــای تاریخــی منطقــه با توافق ســازمان 

عمــران كیــش و ســازمان میــراث فرهنگــی آغــاز شــد.
شــهر باســتانی حریــره در تاریــخ یکــم شــهریور 1376 بــه شــماره ثبــت 1886 در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 
رســیده اســت. شــاعر یزرگ ســعدی حكایتی در کتاب گلســتان باب ســوم در فضیلت قناعت چنین حکایت کرده 
، كــه در آن تاجــر از برنامــه ی ســفرهای آتــی خــود بــا ســعدی ســخن گفتــه كــه بــا توجــه بــه آن حكایــت مشــخص 
اســت كــه ایــن جزیــره مركــز تجــاری مهمــی در خلیــج فــارس بــوده اســت و كاالهایــی چــون گوگــرد پارســی - ظــروف 
چینــی - منســوجات رومــی - فــوالد و آینــه - پارچــه و ادویــه بــا مناطقــی چــون هنــد - چیــن - حبشــه - روم - شــبه 
جزیره عربســتان داد و ســتد می شــده اســت. اوج رونق این جزیره بعد از زلزله بندر ســیراف در ســال   367 ه.ق 
رخ داده اســت و بــا مهاجــرت تاجــران و دریانــوردان ســیراف بــه جزیــره كیــش ایــن جزیــره مهمتریــن بنــدر تجــاری 

خلیــج فــارس تــا قبــل از اشــغال پرتغالــی هــا بــوده اســت.
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 شهر تاریخی حریره

دوران عظمــت و شــکوفایی جزیــره کیــش از قــرن چهــارم هجــری 
و پــس از وقــوع زلزلــه در ســیراف آغــاز شــد و ویرانــه هــای برجــای 
مانــده در شــمال جزیــره کیــش روایتگــر دوران شــکوه و عظمــت 
کیــش اســت. شــهر تاریخــی حریــره بــه شــماره 1886 در فهرســت 
آثــار ملــی کشــور ثبــت گردیــده اســت. حریــره در ســال هــای رونق 
خــود بــه عنــوان نقطــه مرکــزی در مســیر راه آبــی ابریشــم، محــل 
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اصلــی مبــادالت تجــاری بیــن غــرب و شــرق بــوده اســت. یــک 
بنــدر شــهر تجــاری باشــکوه و ثروتمنــد کــه از قــرن چهــارم تــا 
اواســط قــرن دهــم هجــری قمــری، چــون نگینــی درخشــان در 
خلیــج فــارس پذیــرای تجــار و جهانگــردان از جــای جــای پهنــه 

گیتــی بــوده اســت.

HARIREH
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گســترده پســتی و بلنــدی هــا و خرابه هــای کهــن شــهر حریــره حــدود     
12 هكتــار وســعت دارد. ایــن وســعت بازگوكننــده جمعیــت کثیــر ســاکن 
بومــی و مهاجــر اســت. آن چــه امــروز از ایــن شــهر بــر جــای مانــده حجــم 
عظیمــی از معمــاری شــهری مدفــون در زیــر خــاک اســت. برخــی از 
صاحبنظــران ایــن شــهر را تنهــا بافــت ســالم ایلخانــی موجــود مــی داننــد. 
کاوش هــای باســتان شناســی از ســال 1370 بــه صــورت ناپیوســته و 
ــا بــه امــروز منجــر  محــدود در ایــن شــهر تاریخــی انجــام شــده انــد و ت
بــه کشــف بناهــای مختلفــی از جملــه مســجد، حمــام، بخشــی از کارگاه 

شیشــه گــری، بنــدرگاه و عمــارت اعیانــی شــده اســت.



گری،  کارگاه شیشه  جامع،  مسجد  تاریخی،  حمام  اعیانی،  عمارت  شامل  حریره  تاریخی  شهر  مجموعه   
مجموعه بندرگاهی شهر حریره، تونل و چاه های دست کند بندرگاه، کارگاه  تهیه شیره ی خرما می باشد 

که پارک درخت سبز و آب انبار سنتی با این محوطه تاریخی همجوار هستند.
همچنین پژوهشکده میراث فرهنگی و موزه حریره جهت پر رنگ کردن نقش محوطه تاریخی و تبدیل آن 
به عنوان پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری، قدمی مثبت در جهت ثبت آن در فهرست جهانی یونسکو  

بوده است .
آدرس: میدان المپیک، شهر تاریخی حریره
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شهر زیرزمینی کاریز
قنــات )کاریــز( کیــش یکــی از مناطــق گردشــگری و تاریخــی جزیــره کیــش می باشــد و بیــش از ۲۵۰۰ ســال 
قدمــت دارد. ایــن قنــات در عمــق ۱۶ متــری زیــر زمیــن قــرار گرفته اســت و ســقف آن پوشــیده از صــدف و 
ــا  ــا بــر اطالعــات ارائــه شــده توســط راهنمایــان محلــی، قدمتــی معــادل ۲۷۰ ت مرجان هایــی می باشــد کــه بن
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۵۷۰ میلیــون ســال دارد امــا بــا توجــه بــه اینکــه بســتر 
آهکی-مرجانــی میزبــان آن، حاصــل فعالیــت مرجــان 
هــای عهــد حاضــر اســت، ســن آن بیــش از چنــد هــزار 
ســال نمــی توانــد باشــد. وســعت ایــن قنــات ۱۰٬۰۰۰ 

متــر مربــع می باشــد.

مهنــدس منصــور حاجــی حســینی ایرانــی مقیــم آلمــان 
ــا ســرمایه گــذاری در ســال ۱۳۷۸ اقــدام بــه ســاخت  ب
کیــش  شــهرزیرزمینی  ســیاحتی  فرهنگــی  مجموعــه 

)کاریــز( نمــود.

بــازار ســنتی قنــات کیــش در دو رشــته بــه طــول ۱۵ 
کیلومتــر از ســال ۱۳۷۳ تأســیس شده اســت. هــدف از 
ــازار ارائــه صنایــع دســتی و دســتاوردهای  ایجــاد ایــن ب

ســنتی نقــاط مختلــف ایــران می باشــد.
تنهــا بنایــی در جهــان اســت کــه ســقف آن مملــو از 
یــا  مســجد  اســت.  طبیعــی  مرجان هــای  و  صدف هــا 
نمازخانــه شــهر زیرزمینــی کیــش، تنهــا مســجد مرجانــی 
و  ســنگواره  از  پــر  آن  ســقف  کــه  اســت  جهــان  در 

اســت. دریایــی  Kفســیل های 
A

R
I

Z
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تــازه تریــن فــاز ایــن مجموعــه دیدنــی، مــوزه فســیل هایــی اســت کــه از ســقف مرجانــی آن بــه دســت آمــده کــه 
در دانشــگاه مونیــخ )آلمــان( بررســی و دارای شناســنامه مــی باشــند و قدمتــی از 53 تــا 57 میلیــون ســال 
دارنــد. فروشــگاه هــای عرضــه صنایــع دســتی، عکاســخانه ســنتی، چایخانــه ســنتی از بخــش هــای ایــن مجموعــه 

فرهنگــی ســیاحتی اســت .
آدرس:  بلوار میرمهنا، بعد از میدان المپیک

Kish Underground City Kariz
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 درخت سبز

تاریـــخـــــــی  شــــــــــــــهر  مــــجاورت  در 
از  یکی  اطــراف  و  حـــــــــــــــــــریره 
جزیره،  لور  درختان  ترین  کهنســال 
سبز  درخت  نام  به  زیبا  تفرجگاهی 
آالچیق  با  مجموعه  این  دارد  قرار 
برای  مناسب  فضاسازی  و  زیبا  های 
شده  بازسازی  گردشگران  استراحت 

است.

آدرس:
انتهـــای بلـــوار المپیـــک جنب شهــــــــر 

حــریــره تاریـخــــی 
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 موزه مردم شناسی بومیان کیش 

مساحت زیر بنا : 1200متر
تعداد اتاق ها: 15 

قدمت بنا:200 سال 
ایــن منــزل یکــی از قدیمــی تریــن خانــه هــای جزیــره کیــش بــا برخــورداری از ســبک معمــاری کامال بومی 
اســت. صاحــب ایــن خانــه مرحــوم حــاج عبــدهللا بــن شــاهین شــخصیت معــروف و محبــوب کیــش در 
80 ســال گذشــته، تاجــر مرواریــد و صاحــب یکــی از بزرگتریــن لنــج هــای بادبانــی آن زمــان بــود و بــه 

حرفــه تجــاری و گالفــی )لنــج ســازی( نیــز مهــارت داشــت. 
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تاریــخ،  معرفــی  هــدف  بــا  خانــه  ایــن 
و  معیشــت  رســوم،  و  آداب  فرهنــگ، 
صنایــع دســتی منحصــر بــه فــرد بومیــان 
کیــش، اشــتغال زایــی، مشــارکت بومیــان 
در بخــش گردشــگری و تحقــق توســعه 
گردشــگری پایدار به خانه مردم شناســی 
بومیــان کیــش تبدیــل گردید. تمامی اتاق 
ــا حفــظ معمــاری  ــه ب هــا و فضاهــای خان
بومــی  مصالــح  از  اســتفاده  بــا  ســنتی 
بازســازی شــد و ســبک زندگــی بومیــان 
کیــش در 80 ســال پیــش بازســازی شــد.
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  مجموعه تک بادگیر کیش

  این مجموعه در سمت غربی جزیره زیبای کیش واقع شده که 
.در  باشد  نیز می  قدیمی جزیره  و  نشین  بومی  مناطق  از  یکی 
گذشته به این محله شعبیه گفته می شده که ساخت آن به زمان 
انتقال اهالی روستای ماشه،به غرب جزیره صورت گرفته و به 
عنوان محل جایگزین در منطقه سفین جدید بنا شده است. این 
خانه متعلق به ابراهیم سعیدی کیشی ) از تجار بنام کیش ( بوده 

است. 
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شناسنامه خانه
کل مساحت : 425  متر مربع

تعداد اتاق: 13 عدد که 6 اتاق اندرونی 
)داخلی( و 7 اتاق بیرونی 

موزه،   اتاق  شامل   : اندرونی  های  اتاق 
حنا،  نقش  اتاق  )عروس(،  حجله  اتاق 
الزهرا(،  )بیت  مکتب  ،اتاق  سران  اتاق 

مطبخ )آشپزخانه(. 
اندازی  راه  سنتی  بازاچه  خانه  این  در   
شده که تمامی سوغات، صنایع، لباس 
و اقالم خاص بومی را در خود دارا می 

باشد.
بومی  رستوران  یک  مجموعه  این  در   
با  از میهمانان  محلی که آماده پذیرایی 

انواع غذاهای بومی موجود است. 

خیابان  نیایش-  میدان  سفین-  آدرس: 
بوستان- پالک 20
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 روستای باغو 
  روســتای باغو در حاشــیه جنوبی جزیره واقع شــده اســت و تنها روســتای قدیمی کیش می باشــد. این روســتا 
در قدیــم نیــز دارای یــک مســیر قنــات و تعــدادی چــاه آب شــیرین )گاو چــاه( بــوده کــه آب مصرفــی ســاکنین و 
آبیــاری مــزارع و نخلســتان هــا را فراهــم مــی آورده اســت. اکنــون تنهــا آثــاری از مخروبــه هــای ایــن قنــات و چــاه 

هــا باقــی مانــده اســت. هــم اکنــون ســیزده خانــوار در ایــن روســتا ســاکن مــی باشــند.
در بخــش شــمالی روســتا تعــداد نــه گونــه درخــت مشــاهده شــد کــه برخــی از آن هــا از گونــه هــای نــادر مــی باشــند 

و تعــداد آن هــا در جزیــره انگشــت شــمار اســت. ایــن گونــه هــا شــامل:

BA
G

HO
O
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1- کنار، 2- کهور )غاف(، 3- لور )انجیر بنگالی(، 4- اصبار)تمر هندی(، 5- بمبر، 6- گرت، 7- لمبو  می باشد.

 
گونه های جانوری از جمله آهو، ســمور و صدها گونه پرنده بومی و مهاجر از دیگر جاذبه های طبیعی این روســتا 

می باشند.
بــا توجــه بــه ظاهــر متفــاوت باغــو از دیگــر نقــاط کیــش، همــواره گردشــگران را بــه ســوی خــود جــذب مــی نمــوده 
اســت. درمیــان جزیــره ای مــدرن یکــی از بکرتریــن نقاطــی کــه گردشــگر مــی توانــد بــه آن پنــاه ببــرد همیــن 
روســتای کوچــک اســت. در حــال حاضــر تنهــا مــکان خدمــت رســان بــه گردشــگران در ایــن روســتا محوطــه ای  
اســت کــه در بخــش شــمالی روســتا و در جــوار مســجد توســط شــیخ حســن خلدونــی بــه عنــوان مجموعــه بــوم 
گــردی روســتای باغــو راه انــدازی شــده اســت . ایــن فضــا کــه شــبیه بــه چادرهــای بادیــه نشــینان عــرب طراحــی 
ــا خوراکــی هــایاب محلــی پذیرایــی مــی کنــد و برخــی ســوغاتی هــای محلــی از قبیــل قهــوه  شــده  از میهمانــان ب
عربــی ،ادویــه و شــیرینی هــای ســنتی جهــت  فــروش عرضــه مــی شــود  و اجــرای موســیقی ســنتی عصــر هــا 

برقــرار اســت  . 
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 مسجد باغو 
بنای این مســجد بســیار ســاده و به عبارتی از یک اتاق بزرگ تشــکیل شــده اســت. مســجد دارای ماذنه و حیاط 
مــی باشــد. در بیــرون حیــاط مســجد، چــاه آبــی وجــود دارد کــه نمازگــزاران جهــت وضــو گرفتــن از آن اســتفاده 
مــی کننــد. ایــن مســجد را در گذشــته مســجد عبدالرحیــم نیــز مــی نامیدنــد. بانــی مســجد احمــد قاســمی اســت 

کــه آن را بــا کمــک اهالــی باغــو ســاخته اســت.  کتیبــه روی درب ایــن مســجد تاریــخ 1342 را نشــان مــی دهــد.
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 مسجد امیر )ع( )معروف به مسجد سید شبر(
مســجد ســید شــبر: ایــن مســجد بــا حــدود 100 ســال قدمــت، در کنــار ســاختمان اداری بســاک قــرار دارد و فاصلــه 
آن از ســاحل حــدود ۱۷۰ متــر اســت. ایــن مســجد در قدیــم بــا عناویــن »کهنــه«، »قدیمــی« و حتــى »جامــع« نیــز 
مشــهور بــوده اســت. مســجد ســید شــبر )امیــر( در اوایــل دهــه پنجــاه، قبــل از انتقــال اهالــی ماشــه بــه ســفین، 
تنهــا مســجد شــیعیان کیــش محســوب مــی شــد. گفتــه شــده بانــی ایــن مســجد تاجــر مرواریــد و از اهالی بندرلنگه 
بــوده و در هــر فصــل خریــد و فــروش مرواریــد، در کیــش زندگــی مــی کــرده اســت. او بــه تدریــج در کیــش بــرای 
خــود چنــد قطعــه زمیــن نیــز خریــد کــه یکــی از آنهــا در پشــت بــازار ونــوس کنونــی بــه »زریبــه ســید شــبر« شــهرت 
داشــت. ســید شــبر کــه از شــیعیان صاحــب نفــوذ منطقــه محســوب مــی شــد، اواخــر دهــه ۱۳۲۰ قمــری، زمینــی را 

خریــداری و ســاخت نخســتین مســجد شــیعیان در جزیــره کیــش آغــاز نمــود.
مســجد ســید شــبر در ســال ۱۳۷۱، توســط کارشناســان ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور مرمــت شــد و از آن پــس نــام 
مســجد حضرت امیر )ع( را به خود گرفت. در حال حاضر مســجد حضرت امیر فعال بوده  و عمدتاً توســط غیربومی 
هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. زیــرا شــیعیان بومــی کــه در اواســط دهــه پنجــاه بــه ســفین جدیــد جابجــا شــدند، 
از مســجد خاتــم االنبیــا کــه توســط ســازمان عمــران کیــش ســاخته شــده بــود، اســتفاده مــی کننــد. مســجد امیــر در 

تاریــخ 1377/10/27  بــه شــماره ۲۱۹۳ در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده اســت.
آدرس: بلوار اندیشه، مسجد امیر )ع(
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 مسجد ماشه 
مســجد ماشــه نــام مســجدی اســت کــه در شــمال شــرقی جزیــره در مجــاورت دماغــه ماشــه،  بــا فاصلــه كمــی از 
دریــا قــرار دارد. تــا قبــل از انتقــال بومیــان از ماشــه بــه ســفین ایــن مســجد بزرگتریــن مســجد كیــش بــوده تــا 
حــدی كــه حتــی بومیــان مــی گوینــد ایــن مســجد زمانــی بزرگتریــن مســجد در خلیــج فــارس محســوب مــی شــده 
اســت. مســجد جامــع ماشــه توســط شــخصی بــه نــام »عبدالمحســن نــور« معــروف بــه » بشــاری« كــه از تجــار 
بــزرگ مرواریــد بــود ســاخته شــد. گفتــه مــی شــود او تمامــی درهــا،  چنــدل هــا،  ســاج هــا و حصیرهــای ســقف 
مســجد را از هندوســتان و زنگبــار آفریقــا بــه كیــش آورده بــود. ماشــه ای هــا بــه ایــن مســجد بــه عنــوان یكــی از 
بناهــای باقــی مانــده محلــه ی عالقــه ی بســیاری دارنــد  چنانچــه در ســال 1377 بــه طــور دســته جمعــی نســبت 

بــه ترمیــم كاه گل ســقف مســجد اقــدام كردنــد تــا از تخریــب تدریجــی آن جلوگیــری شــود.
ســه كتیبــه كــه بــه شــكل منبــت چوبــی در بــاالی درگاه ورودی هــای مســجد ثبــت و حــك شــده انــد کــه تاریــخ 
احــداث مســجد را در زیــر آن آورده كــه نشــان دهنــده احــداث مســجد یــا اختتــام بنــا آن در بهــار ســال 1319 ه.ق 
می باشــد. مســجد جامع ماشــه در تاریخ 1377/10/27 به شــماره 2194 در فهرســت آثار ملی ایران ثبت شــده 

و یکــی از6 بنــا ثبــت شــده در کیــش مــی باشــد.
آدرس: بلوار سنایی، میدان ماشه، جاده ماشه
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 کاخ مرجان 
كاخ مرجــان در بخــش شــمالی جزیــره و پشــت بــازار بــزرگ مرجــان قــرار گرفتــه اســت. بــه فاصلــه كمــی از دریــا 
بــا كلیــه تســهیالت كامــل جهــت اقامــت موقــت زمســتانی و تســهیالت تفریحــی مــورد نیــاز، توســط راه انشــعابی 
از مســیر ســاحلی و بــازار مرجــان بــه ســایر تســهیالت دسترســی دارد. ایــن کاخ یکــی از بناهایــی اســت کــه 
در زمــان پهلــوی ســابق توســط شــرکتی بــه نــام مرکــوری طراحــی و ســاخته شــده اســت و محــل اقامتــگاه رضــا 

پهلــوی بــوده اســت. ایــن بنــا ســال هاســت کــه متــروک مانــده اســت.
کاخ مرجــان کــه کاخ ولیعهــد یــا کاخ شــماره دو نیــز نامیــده مــی شــده اســت بــا تزئینــات بســیار زیبــا همچــون 
پلکســی گالس برای ســاخت پله ها،  ســنگ های ســیقلی برای تزئین ایوان،  ســرویس های بهداشــتی از اجناس 
مرغــوب،  شیشــه هــای زنگــی ضخیــم ســاخته شــده اســت. نمــای بیرونــی ســاختمان از فــرم هــای غیرهندســی 
ــوان هــای مســقف تشــکیل شــده اســت. کاخ  و نمــای ســفید رنــگ ســرامیکی اســت.  محیــط خارجــی کاخ از ای
ولیعهــد  مجهــز بــه یــک ســینما بــوده و اتــاق هــای خــواب ایــن کاخ کــه در طبقــه زیــر زمیــن قــرار داشــتند، دارای 
کمدهایــی از اجنــاس مرغــوب بــا آیینــه کاری هــای زیبــا بــوده انــد. ایــن اثــر در تاریــخ 16 اردیبهشــت مــاه 1388 بــا           

شــماره ثبــت 26579 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. 
آدرس: ساحل مرجان 
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 کاخ کیش الیت
  

یكــی از اولیــن ســاختمان هــای احــداث شــده دوران پهلــوی دوم در جزیــره کیــش كاخ زمســتانی یــا كاخ شــماره  
یــک بــوده كــه بــه تنهایــی قــادر بــه پذیرایــی گروهــی از مســئولین همــراه نیــز بــوده اســت. كاخ زمســتانی در 
محــدوده شــرقی جزیــره و واقــع شــده . مســاحت ایــن ســاختمان جمعــا بالــغ بــر 4469 متــر مربــع مــی باشــد و بــا 
توجــه بــه نــوع پوشــش گیاهــی زمیــن و کرانــه وســیع ماســه ای همــراه بــا فــرم طبیعــی دماغــه، مــكان مناســبی را 

جهــت احــداث و اســتفاده از دریــا را تشــكیل مــی دهــد.
ســاختمان اصلــی مجموعــه كاخ زمســتانی در دو طبقــه و ســه بخــش طراحــی و اجــرا گردیــده اســت. عــالوه بــر 
ایــن بنــای مذکــور مشــتمل بــر ســاختمان هــای جنبــی بــرای افــراد گارد حفاظتــی )رژیــم ســابق( و 10 دســتگاه 
ویــالی اختصاصــی بــرای میهمانــان در ایــن مجموعــه وجــود داشــته اســت. ایــن بنــا بــا توجــه بــه اینكــه از ســازه و 
معمــاری قــوی برخــوردار مــی باشــد و برگرفتــه از معمــاری بومــی و كهــن ایــن جزیــره اســت ماننــد بیشــتر بناهــای 

نواحــی گــرم و مرطــوب ضلــع شــمالی كرانــه خلیــج فــارس و دریــای عمــان فاقــد تزینــات اســت. 
ســاخت ایــن بنــا در ســال 1348 آغــاز و بــرای نــوروز 1351 آمــاده شــد. ایــن اثــر در تاریــخ 10 اســفندماه 1387 بــا 

شــماره ثبــت 24380 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.

آدرس: نوار ساحلی شرقی جزیره کیش،مقابل مجتمع مسکونی شهر آفتاب 
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مجموعه  سری  از  وزیری  نخست  کاخ 
جزیره  در  شده  احداث  های  کاخ 
باشد  می  دوم  پهلوی  دوره  در  کیش 
که به منظور استفاده و اقامت موقت 
مسئوالن مملکتی وقت، توسط شرکت 
مرکوری طراحی و اجرا شده است. این 
اسکان سرپرست  اختصاصی  مکان  بنا 
وزیر(        )نخست  سابق  دولت  هیئت 
کاخ  شمالی  بخش  در  که  باشد  می 
زمستانی )کیش الیت( در انتهای جاده 
ساحلی شرقی جزیره قرار دارد و که یک 
طبقه می باشد و در ضلع شرقی جزیره 
کیش و در مجاورت نوار ساحلی صخره 

ای – ماسه ای جزیره قرار دارد. 

آدرس: میدان آبشار، بلوار هنر 

 کاخ نخست وزیری )گالری هنرهای معاصر کیش(  
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 بازار فرانسه 

بــازار فرانســه نــام مجموعــه ای اســت کــه در جبهــه غربــی 
هســته مرکــزی شــهر واقــع شــده اســت. مجموعــه بــازار 
فرانســه جــزو اولیــن بازارهــای کیــش بــه حســاب مــی آیــد 
کــه تاریــخ ســاخت آن بــه 1351 برمــی گــردد و معمــاری 
ــره  ــدرن جزی آن تلفیقــی از معمــاری ســنتی و معمــاری مــــ
مــی باشــد و بــه لحــاظ نــوع معمــاری بــا مجموعــه کاخ هــا، 
هتــل شــایان و دیگــر ســازه هــای شــرکت مرکــوری )ســازنده 
مجموعــه کاخ هــای دوره پهلــوی در کیــش( تناســب دارد 
ــازار  فرانســه بعــد از اعــالم منطقــه آزاد کیــش مجــدداً  . ب
شــروع بــه بازســازی و نوســازی تاسیســات خــود کــرد و در 
ســال 1365 فعالیت خود را از ســر گرفت. اما این فعالیت 
یــک دهــه بیشــتر ادامــه نداشــت. مســاحت تقریبــی حــدود 

ــع مــی باشــد.  3700 مترمرب
ایــن بنــا دارای دو بــازوی اصلــی در دو طبقــه )زیرزمیــن 
و همکــف( و 522 واحــد تجــاری، یــک فضــای اداری در 
جبهــه شــمالی و همچنیــن، فضــای بــاز بــه همــراه رســتوران              
مــی باشــد. ایــن مجموعــه، بــرای اســتفاده گردشــگران وقــت 
از  فــروش عمدتــاً  بــرای  بــوده اســت و اجنــاس موجــود 
برندهــای معــروف فرانســوی بــوده اســت بــه همیــن جهــت 

نــام ایــن مجموعــه بــازار فرانســه مــی باشــد. 
ایــن اثــر بــا شــماره 33067 در تاریــخ 1399/06/06 در 

فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت. 
آدرس: خیابان سنایی مقابل دوراهی لوپ دیدار 

BAZAR
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 آهوان آزاد کیش 

در سال 1363 تعداد 30 رأس آهو برای حمایت از تکثیر آهوی ایرانی و افزودن جذابیت های 
جزیره با همکاری سازمان محیط زیست از جزیره خارک به کیش منتقل گردید و اکنون در 
بیشتر مناطق خصوصاً شرق و جنوب به صورت گله ای پراکنده دیده می شوند. آهوان جزیره 
کیش از گونه آهوی گواتر دار ایرانی است که بومی مناطق دشتی و استپی است. تماشای این 
جانور زیبا از فاصله نزدیک در جزیره امری عادی بوده که هر بیننده ای را به وجد می آورد. 
بقاء و افزایش جمعیت آهوان در جزیره کیش با شرایط مناسب محیطی، ساخت آبشخور و 

توزیع علوفه در مناطق مختلف جزیره مرتبط می باشد.
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 سایت الکپشت های جزیره کیش  
از اســفند مــاه ســال 1385 اداره محیــط زیســت معاونــت عمرانــی و زیربنایــی ســازمان 
منطقــه آزاد کیــش بــا اجــرای طــرح حفاظــت و مونیتورینــگ الک پشــت هــای دریایــی 
و برقــراری گشــت هــای شــبانه روزی محیــط بانــان در یکــی از بزرگتریــن ســایت هــای 
تخمگــذاری الک پشــت هــا در جنــوب جزیــره، ســاالنه تعــداد زیــادی نــوزاد الک پشــت 

روانــه ســواحل جزیــره نیلگــون خلیــج فــارس مــی شــود.
خانــواده کلونیــده کــه شــامل هفــت گونــه الک پشــت بــوده اســت کــه دو گونــه از آن 
بــه نــام هــای الک پشــت هــای پــوزه عقابــی و ســبز در آب هــای پیرامــون جزیــره کیــش 
مشــاهده مــی شــوند. الک پشــت هــای پــوزه عقابــی در ســواحل کیــش تخــم گــذاری 
مــی کنــد. زیســتگاه اصلــی ایــن الک پشــت هــا صخــره هــای مرجانــی اســت. امــا الک 
پشــت هــای ســبز بــر روی بســترهای علفــی آب هــای کــم عمــق ســاحلی از جلبــک هــا و 
ســایر مــواد گیاهــی تغذیــه مــی کننــد ایــن الک پشــت هــا عمومــاً گیــاه خوارمــی باشــند.
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بــا توجــه بــه اینکــه هــر ســاله تعــدادی از الک پشــت هــای عقابــی و پشــت چرمــی بــرای تخــم گــذاری بــه 
ســواحل کیــش مــی آینــد، اداره محیــط زیســت ســازمان محوطــه ای کــه بیشــترین تــردد را بــرای تخــم 
گــذاری الک پشــت هــا دارد را محصــور کــرده و از ایــن ســایت مراقبــت مــی کننــد. ســایت حفاظــت از 
الک پشــت هــا در محــدوده جنوبــی کیــش واقــع اســت. شــانس دیــدن همزمــان تخــم گــذاری و بیــرون 
آمــدن نــوزاد از تخــم در نیمــه دوم اردیبهشــت و نیمــه اول خــرداد بــرای گردشــگران عالقمنــد وجــود 

دارد.
آدرس: ساحل جنوبی جزیره کیش ، جاده کرانه 
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  کلبه هور 

یــک منطقــه صخــره ای بســیار زیبــا اســت کــه در 
ــه و در  ــره کیــش قــرار گرفت ــن دماغــه جزی ــی تری غرب
گذشــته کلبــه هایــی در ایــن دماغــه بــرای اســتراحت 
ماهیگیــران بــوده کــه باعــث شــده بومیــان منطقــه 

ایــن مــکان را کلبــه هــور بنامنــد.
شــاید اغــراق نباشــد اگــر آرامــش و انــرژی مثبــت کلبه 
هــور را مهمتریــن جاذبــه ایــن منطقــه بدانیــم چــرا 
کــه گردشــگران زیــادی را دلبســته خــود کــرده اســت 
، ایــن ســاحل صخــره ای بــا صــدای برخــورد امــواج  
دریــا بــا صخــره هــا و فــوران آب از ســوراخ هــای درون 
آنهــا، منظــره ای بــی نظیــر و آرامشــی بــه یــاد ماندنــی 
 در خاطــره ســفر شــما بــه کیــش بــه جــا مــی گــذارد.
لنــج ماهیگیــری هــور  نیــز حــدود 10 ســال پیــش 
در 200 متــری ســاحل بــه گل نشســته و اکنــون بــا 
نورپــردازی زیبایــی کــه روی آن انجــام شــده جذابیــت 

کلبــه هــور را در شــب دو چنــدان کــرده اســت.
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  غروب کیش و کشتی یونانی 

تماشــای غــروب خورشــید و انعــکاس نــور ســرخرنگ آن در پهنــای دریــا بــرای هــر بیننــده ای بــه 
خصــوص کســانی کــه دور از دریــا زندگــی مــی کننــد خاطــه ای بــه یــاد ماندنــی اســت، در ســاحل پــارک 
غــروب کیــش یــک کشــتی عظیــم الجثــه بــاری دیــده مــی شــود، ایــن کشــتی بــه گل نشســته کــه بــه 

کشــتی یونانــی معــروف اســت، ســوژه عکــس بــرداری گردشــگران شــده اســت.
آدرس: جاده جهان، پارک غروب جزیره کیش
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    اسکله بزرگ تفریحی  

تریــن  اصلــی  از  تفریحــی  اســکله 
کــه  کیــش  جزیــره  تفریحــی  مراکــز 
و  ســاحل   ، دریــا  وجــود  دلیــل  بــه 
ــا دیگــر مراکــز تفریحــی  همجــواری ب
مــی توانــد محــل خوبــی بــرای گــذران 
اوقــات فراغــت و اســتفاده از تمــام 
آن  اطــراف  در  موجــود  امکانــات 

باشــد.
ــر  ــالوه بـ ــاحلی عـ ــه سـ ــن منطقـ در ایـ
تماشـــای دریـــا و قـــدم زدن در ســـاحل 
شـــنی آن، گردشـــگران مـــی تواننـــد 
از خدمـــات قایـــق هـــا و شـــناورهای 
آکـــــــــواریومی، دوچرخـــــــه ســـــواری، 
رســـتوران، کافـــی شـــاپ و بوفـــه هـــای 

مـــواد غذایـــی اســـتفاده کننـــد. 

دیگر اسکله ها:
مرجـــان،  اســـکله  دامـــون،  اســـکله 
اســـکله ســـیمرغ، اســـکله میرمهنا، 

اســـکله مارینـــا، اســـکله پدیـــده
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 پارک ها
  پارک ساحلی مرجان

  پارک ساحلی سیمرغ 
  پارک ساحلی نیلوفر

  پارک ساحلی میرمهنا

  پارک شهر
  پارک گلستان

  پارک ساحلی دامون

  پارک ساحلی پدیده
  پارک خانواده )مینا(
  پارک ساحلی طلوع
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  باغ راه
ســاخت 20 هـكتار فـضای پارك به طول  4 كیلومتر در حاشیه بلوار میرمهنا و نیز ساخت 9 دروازه شهری در 
مســیر با اســتفاده از شــبیه ســازی آثار تاریخی 7 استان كشور )اصفهان،  شیراز، كرمان، لرستان،  آذربایجان، 
تهران و خراســان و قزوین( و ایجاد پیاده راه و مســیر دوچرخه،  پاركینگ ، فضای خدماتی و امکانات ورزشــی  

ساخته شده و در انتهای این باغراه ، سرای هنرمندان جزیره کیش قرار دارد.
آدرس: حدفاصل میدان غدیر تا میدان هرمز



36

باغ مجسمه کیش
آثار منتخب دومین سمپوزیوم "مجسمه  باغ مجسمه کیش حاصل 
مفاهیم  به  طبیعت  مفهوم  سمپوزیوم،  این  در  است.  طبیعت"  و 
فرهنگی، اقلیمی و جغرافیایی پیوند داده شده و هنرمندان طبیعت 

را با فرهنگ و جغرافیای کیش ترکیب کرده اند.
بین  مفهومی  و  ذهنی  گفتگوی  برای  محلی   کیش،  مجسمه  باغ 
شهروندان، هنرمندان و تماشاگران اثر است. در حال حاضر ۱۱ اثر از 

هنرمندان برتر ایرانی در این باغ جای گرفته است.
آدرس: میدان ساحل، محوطه مرکز همایش های بین المللی کیش
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 پارک کیبل اسکی    
ایــن  بــا کیبــل اســکی یکــی از تفریحــات پرطرفــدار جزیــره اســت.  اســکی روی آب 
مجموعــه تخســتین ســایت کیبــل اســکی روی آب کشــور اســت کــه همزمــان مــی تواننــد 

ــد.  ــر در ســاعت روی آب اســکی کنن ــا 62 کیلومت ــا ســرعت 28 ت 12 نفــر را ب
از دیگــر خدمــات ایــن مجموعــه مــی تــوان پــدل بوردینــگ و اســنوکرینگ و قایــق رانــی 

بــا کایــاک اشــاره نمــود. 
آدرس: بلوار فردوسی، انتهای خیابان پروین اعتصامی
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 ساحل کایت بوردینگ
ــای کیــش واقــع در  ــره زیب ــورد جزی ــت ب ســاحل کای
غــرب جزیــره و در نزدیکــی کلبــه هــور میباشــد. 
بــا مســاحتی حــدود ســه هــزار متــر  ایــن ســاحل 
ایــران  بــورد  کایــت  اختصاصــی  بزرگتریــن ســاحل 
اســت و پتانســیل باالیــی یــرای رشــد ورزشــکاران 

ایــن رشــته در کشــور اســت. 
بــاد مناســب، ســاحل ماســه ای و عمــق مناســب 
دریــا در ایــن ســاحل علــت انتخــاب ایــن ســاحل بوده 
اســت کــه هــر ســاله میزبــان ورزشــکاران ایــن رشــته 

مهیــج از سراســر ایــران مــی باشــد. 
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ــای تفریحـــات دریایـــی و  کلـــوپ هـ
ــا تنـــوع در ارائـــه  غواصـــی کیـــش بـ
اســـکی،  جـــت  شـــامل  خدمـــات 
فـــالی  بنانـــا،  شـــاتل،  پاراســـل، 
بخـــش  در  تنـــدرو،  قایـــق  بـــورد، 
غواصـــی در ســـایت هـــای بســـیار 
دیدنـــی و جـــذاب شـــامل ســـایت 
هـــای ثبـــت شـــده بـــه نـــام هـــای 
زووبیـــچ،  الـــدورادو،  ژوراســـیک، 
بیـــگ کـــورال، ســـاین کـــرک، وال 
پـــورت، ســـن بـــارون، کشـــتی خــــرما، 
کلیـــه  مـــــی باشـــد.  دامـــا  کشـــتی 
کـــــلوپ هـــای فــعــــــال در ســـواحل 
سیـمرغ، مرجـــــــان، جنب اســـــکله 
تــــفریحــــی، مــــجــتمــــع  تفریحـــات 

دریایـــی ماریـــن دریـــای کیـــش

  کلوپ های تفریحـات دریایی و غواصی کیش    
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و دامـــون ســـاحلی خدمـــات ارائـــه مـــی دهنـــد و پراکندگـــی مراکـــز باعـــث دسترســـی آســـان 
اســـت. گردیـــده  گردشـــگران 
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 لیست کلوپ ها 

آدرسنوع فعالیتنام باشگاهردیف

غواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسل، مارین دریا1
برج دوقلوها ، جنب هتل مارینابادبانی، جت اسکی ، پدل بورد

پارک ساحلی مرجانغواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسلاسكوبا2

پارک ساحلی مرجانقایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسلباراكودا3

بلوار اندیشه ، جنب آوای خلیج فارس غواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسلپدیده4

بلوار اندیشه ، جنب آوای خلیج فارس  قایق تندرو، شاتل، پاراسل،غواصیپردیس5

غواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسل، بادبانی، سی من6
دامون ساحلیجت اسکی ، پدل بور

دامون ساحلیغواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسل،داریوش7

مدرسه غواصی هتل داریوش ) 8
ساحل هتل داریوشغواصیماهور(

بلوار اندیشه ، جنب آوای خلیج فارس  غواصی، قایق تندرو، شاتل،  بنانا، پاراسلدلفین9
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آدرسنوع فعالیتنام باشگاهردیف

پارك ساحلی سیمرغ، پشت هتل کوثرغواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسلدنیای زیر آب10

بلوار اندیشه ، جنب آوای خلیج فارسغواصی، قایق تندرو، شاتل،  بنانا، پاراسلساحل 11

بلوار اندیشه ، جنب آوای خلیج فارسغواصی، قایق تندرو، شاتل،  بنانا، پاراسلكاپ12

غواصی، قایق تندرو، شاتل،  بنانا، پاراسل، كشتی یونانی13
بلوار اندیشه ، جنب آوای خلیج فارسفالی بورد

پارک ساحلی مرجانغواصی، قایق تندرو،  شاتل،  بنانا، پاراسلمارینا14

پارک ساحلی مرجان قایق تندرو،  شاتل، بنانا، پاراسلمرجان15

غواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسل، مركز غواصی كیش16
هتل شایان، ساختمان مدرسه غواصیاسكوتر زیر آب

غواصی، قایق تندرو، شاتل،  بنانا، پاراسل، ناتیلوس17
پارک ساحلی سیمرغ، جنب هتل مارینافالی بورد

غواص، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسل، نگین خلیج فارس18
بلوار اندیشه ، جنب آوای خلیج فارسکریزی بوت

ساحل پرشین، محدوده دامون ساحلی غواصی، قایق تندرو، شاتل، بنانا، پاراسلآكواریوس19
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آدرسنوع فعالیتنام باشگاهردیف

غواصی،پاراسل، قایق تندرو،  شاتل، سیشل کیش20
پارک ساحلی سیمرغبنانا،فالی بورد

غواصی، پاراسل، قایق تندرو،  شاتل، بنانا، کلوپ فالی بورد21
پارک ساحلی سیمرغفالی بورد

غواصی،  پاراسل، قایق تندرو،  شاتل، بنانا، کلوپ آتالنتیس22
پارک ساحلی سیمرغفالی بورد

پارک ساحلی سیمرغغواصی، پاراسل، قایق تندرو،  شاتل، بناناکلوپ شایان23

غواصی،گشت تفریحی ، شاتل، کاباک و پدل کلوپ هتل ترنج 24
هتل ترنج کیشبورد ، جت اسکی
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 پالژ بانوان – پالژ آقایان    
مجموعه پالژ بانوان در سواحل شمالی جزیره کیش و با وسعت بیست هزار متر مربع احداث شده است. در 
این پالژ امکاناتی از قبیل دوش آب شیرین صحرایی و سرپوشیده، تخت و سایبان، والیبال ساحلی، خدمات 
ماساژ ، آرایش ، پیرایش و بوفه های مواد غذایی در اختیار گردشگران می باشد. حضور ناجیان غریق در این 

مجموعه ایمنی خاطر استفاده کنندگان پالژ را فراهم می آورد. 
آدرس: خیابان سنایی- انتهای خیابان آریان

مجموعه پالژ آقایان با مساحتی در حدود ده هزار متر مربع در سواحل شمال شرقی واقع گردیده و شامل: 
پالژ، سه زمین والیبال ساحلی، یک زمین فوتبال ساحلی، امکانات قایق پارویی )کانو، تورینگ(، دوش های 
سرپوشیده و رختکن می باشد. عالوه بر آن حضور ناجیان غریق و مربیان قایقرانی نیز موجب تأمین امنیت 

و رضایت خاطر می باشند.
آدرس: میدان آبشار- روبروی برج میکا
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 شناورهای تفریحی و آکواریوم  
   

شناورهای تفریحی:
خدمات تفریحات دریایی کیش با حضور کشتی های پهن پیکر و زیبا برای ارائه خدمات مناسب برای گردشگران 
داخلی و خارجی در ظرفیت های مختلف در اسکله بندرگاه کیش از ساعت 13 تا 1:30 بامداد فعالیت دارند. 
 کشتی های تفریحی فعال در کیش شامل کشتی اوستا 5، کشتی دنا 110، کشتی نوید دریا، کشتی تارا دریا 
تاپ تورز  می باشند که بطور متوسط در روزهای معمول دو الی سه سانس ،2 ساعته خدماتی شامل گشت تفریحی، 

پذیرایی )غذا و کافی شاپ(، موزیک زنده و عکاسی را به گردشگران ارائه می دهند.
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شناورهای آکواریوم:
شناورهای آکواریوم در جزیره زیبای کیش بیشترین سهم از بازدید کنندگان تفریحات دریایی را بعهده دارند. 
این شناورها با ظرفیت های مختلف در اسکله بزرگ تفریحی از 9 صبح تا غروب آفتاب فعالیت می نمایند. 
شناورهای آکواریوم فعال در کیش شامل گردشگر یک، تیکا، ستاره کیش، نهنگ سفید، آیدا مارین و سیمرغ 
طوطیای خلیج فارس در سانس های یک ساعته بهترین خدمات شامل گشت تفریحی،پخش موسیقی را به 

گردشگران محترم ارائه می دهند.
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 مجموعه پنگوئن  
این مجموعه گردشگری با ویژگی های خاص و متنوع از نظر فعالیت و جاذبه های گردشگری که 

برای اولین بار در کشور در جزیره زیبای کیش فراهم آورده است به شرح زیر است:

 تجربه چندین نوبت بارش برف در هر روز
 بازی های زمستانی نظیر تویوپ سواری، سورتمه، ریل گالیدرو برف بازی

 ورزش های زمستانی نظیر یخ نوردی و والیبال برفی
 ساخت آدم برفی و مجسمه های یخی

 فعالیت های جذاب ورزشی شامل بیلیارد، صخره نوردی و تیراندازی
 شهر بازی های رایانه ای و ویدیویی

 فود کورت و کافه
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 تم پارک آبی اوشن
یکی از زیباترین و جالب ترین پارک های آبی در جنوب جزیره کیش با بهره برداری از تمام استانداردهای روز دنیا 
برای  خدمات دهی به گردشگران آماده شده است. طراحی و ساخت تم پارک آبی اوشن کیش به نحوی انجام 
شده است تا بانوان نیز بتوانند از آن نیز استفاده کنند. این مجموعه دارای رایدها و استخرهای متعدد و متنوعی 
است که با باالترین کیفیت و ایمنی و براساس استانداردهای روز دنیا برای گروه های مختلف سنی فراهم آمده 
است. سقوط آزاد از برج خورشید، سرسره های پرپیچ و خم آناکوندا، شناور شدن در مسیر رودخانه آرام راشین، 
ساحل و موج دریاچه سونامی، موج سواری روی راید موجاب، اینها تنها چند خاطره از خاطراتی است که از 
رایدهای شاد و پرهیجان را برای خود و همراهانتان بسازید. پلومریا اسپا، عکاسی ایماژ، فروشگاه ها، رستوران، 
کافی شاپ و دکه ها با نوشیدنی های گوارا و غذاهای خوشمزه از دیگر خدمات این مجموعه پارک آبی است. 

اجرای موسیقی شاد در غار جتسمینا نیز لحظاتی به یادماندنی برایتان به ارمغان می آورد.
آدرس: جاده جهان
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 تله کابین میکامال

تله کابین میکا با امکان جابه جایی 600 نفر در 
هر ساعت، پلی میان دو نقطه ی جذاب جزیره یعنی 

مجموعه ی تجاری و تفریحی میکا مال و اسکله ی تفریحی 
کیش برقرار می کند. مسیر رفت و برگشت این سفر حدود 

3 کیلومتر است و بیست کابین معمولی و دو کابین VIP با 
امکانات ویژه، مسافران را بین دو ایستگاه جابه جا می کنند. این 

کابین ها با داشتن سامانه ی خنک کننده، پخش موسیقی، نمایشگر 
تبلیغاتی، ارتباط بی سیم دوطرفه با ایستگاه و نورپردازی داخلی و 
 خارجی در شب، آسایش کاملی برای مهمانان خود فراهم می آورند. 
این  به  و  می دهند  جای  خود  در  را  نفر  معمولی هشت  کابین های 
ترتیب، گزینه ی خوبی برای خانواده ها و گروه های چند نفره اند تا این 
لحظه های به یادماندنی را – چه در روشنایی روز و چه در شب های 
  VIP روشن کیش – در کنار یکدیگر سپری کنند. دو کابین چهار نفره ی
ویژه ی کسانی است که می خواهند زمان طوالنی تری را در تله کابین به 
سر ببرند و البته در این سفر از امکانات بیش تری هم چون اینترنت 
شوند.  برخوردار  نیز  پذیرایی  و   )iPad( دستی  رایانه ی   بی سیم، 
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 پارک دلفین

بزرگ     استخرهای  با  دلفین  پارک 
دریایی  پســـــتانــــداران  بازی هــای 

)دلفیناریوم( و یکی از زیباترین پارک 
محلی  و  خاورمیانه  تفریحی  های 
برای نمایش بازی دلفین ها، شیرهای 
برای  دریایی  گرازهای  و  دریایی 
مفرح  بسیار  فضایی  در  گردشگران 

است. 
بــاغ پرنــدگان واقــع در پــارک دلفیــن 
بــا بیــش از 57 گونــه پرنــده از جــمـلـــه 
پلـیـکان، شــــــترمرغ، طــــوطی ماکـوئو، 
لــک لــک، تــوکان، تورکــو، قــو، پنگوئــن 
آفریقایــی و گـــونه های نــادر خزندگان، 
از  یکــی  کوتــاه  پــوزه  تمـــساح  چــون 
بهتـــرین مراکــز نگهــداری حـــیوانات در 

ــران اســت.  ای
آدرس: جنــوب شــرقی جزیــره، بعــد از 

پــارک ســاحلی ســیمرغ و نیلوفــر
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SAFARI  پارس سافاری
ــا هــدف توســعه گردشــگری  ــارس ســافاری کیــش ب مجموعــه ورزشــی، تفریحــی و گردشــگری پ
و ایجــاد محیــط مفــرح و ســالم بــرای تمــام رده هــای ســنی شــکل گرفتــه اســت. ایــن مجموعــه، 
اولیــن برگــزار کننــده تورهــای ســافاری صحــرا در ایــران مــی باشــد و تفریحــات گوناگونــی را شــامل 
مــی شــود: موتــور ســواری، کارتینــگ، باگــی، بانجــی شــوتینگ، پینــت بــال، تونــل وحشــت، عینــک 
واقعیــت مجــازی، شــتر ســواری، ترامپولیــن، نردبــان معلــق، فوتبــال دســتی، رســتوران صحرایــی، 
هــرم مومیایــی، داالن ماجراجویــان، مینــی بولینــگ، نقــش حنــا، بافــت مــو آفریقایــی و عکاســی.

آدرس: بلوار امام خمینی- بلوار سافاری- جنب فاز 3 صنعتی
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  کیش کوپتر 
در ایــن مجموعــه گردشــگران مــی تواننــد بــه وســیله پــرواز بــا جایــرو کوپتــر بــر فــراز ســواحل نیلگــون خلیــج 

فــارس یــک تجربــه بیادماندنــی را تجربــه کننــد.
آدرس: بلوار امام خمینی )فرودگاه(- ضلع غربی میدان ملل- باند گالیدر 
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   مجموعه جاذبه )بانجی جامپینگ( 
مجموعه ورزشی جاذبه در جزیره کیش با متراژ 2000 متر طراحی شده 
است این مجموعه شامل بانجی جامپینگ 40 متر و 60 متری که بلندترین 
بانجی غرب آسیا است. برگزاری دوره های کار در ارتفاع )آموزش راپل( 
، به همراه بخش عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای، سالن جهت آموزش و 
تمرین رشته ورزشی TRX، کافی شاپ و غذای سالمت می باشد. بانوان 
محترم نیز می توانند با پوشیدن لباس مخصوصی که این مجموعه در 
اختیارشان قرار می دهد از خدمات هیجان انگیز مجموعه استفاده نمایند.

آدرس: میدان المپیک، جنب مجموعه تفریحی شهر زیر زمینی کاریز

GRAVITY
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 بولینگ مریم 
این مجموعه فرهنگی و ورزشی از بخش های مختلف شامل سالن بیلیارد، بولینگ، بدنسازی، سونا، دنیای 

بازی و بوفه های غذاخوری تشکیل شده است. 
سالن بیلیارد: این سالن متشکل از دو سالن خانوادگی با میزهای بازی اسنوکر و پیرامید و ایت بال است.
سالن بولینگ: مریم دارای 16 خط طراحی شده با استاندارد جهانی و نورپردازی شده Black light می باشد.
سالن بدنسازی: از دیگر قسمت های این مجموعه سالن بدنسازی آقایان و بانوان می باشد که با داشتن 

وسایل پیشرفته بدنسازی یکی از کاملترین سالن های ورزشی است.
سونا: شامل دو بخش آقایان و بانوان که به صورت مجزا و هم زمان قابل استفاده است.

آدرس: خیابان سنایی- بلوار دریا
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 رصدخانه تیتان کیش
 

 یکی از مجهز ترین و پیشرفته ترین 
که  است  کشور  های  رصدخانه 
عالقه مندان خاص به خود را دارد. 
های  سیاره  و  ها  ستاره  مشاهده 
مختلف در دل آسمان، می تواند از 
عالیق بسیاری از گردشگران و یکی 
از تفریحات کیش به شمار رود که 
این رصدخانه، امکان این امر را در 
جزیره کیش نیز ایجاد کرده است. 
آب  فراز  بر  کیش  تیتان  رصدخانه 
های دریای نیلگون خلیج فارس، با 
امکان  تلسکوب ها  ترین  پیشرفته 
بازدید از مریخ را برای عالقه مندان 
خانه  رصد  این  کند.  می  فراهم 
 2:30 ساعت  تا   17:30 ساعت  از 
دقیقه بامداد فعالیت می کند که 
به  بیشتری  تاریکی  هنگام  هرچه 
آن مراجعه کنید، بهتر می توانید از 
مشاهده آسمان در این رصد خانه 

برخوردار شوید. 
آدرس:اسکله نفریحی 
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 قلعه وحشت   
یکی از تفریحات پرهیجان در جزیره کیش، قلعه 
وحشت است اگر می خواهید آدرنالین خونتان باال 
برود، حتما به قلعه وحشت سر بزنید. این تفریح 
هیجانی و ترسناک در سه سطح برای سنین مختلف 

برگزار می شود.
آدرس: هتل ارم، ضلع جنوبی

طلـــســـم
مومیایی   

ترس را در دوران مصر باستان در طلسم مومیایی 
بدون  ترسناک  و  هیجانی  تفریح  این  کنید  تجربه 

محدودیت سنی برگزار می شود.

آدرس: ساحل هتل شایان , روبروی مرکز غواصی
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 اتاق فرار کیش   

و  فکــری  جــذاب  تفریــح  یــک  فــرار  بــازی 
هیجانــی اســت کــه همــراه بــا ماجراجویــی، 
البتــه  و  کارگروهــی، چالــش هــای ذهنــی 
شــرکت  اســت.  خنــده  و  خوشــگذرانی 
کننــدگان در قالــب یــک گــروه 3 تــا 6 نفــره 
و در مــدت زمــان مشــخص بایــد بــا اســتفاده 
از ســرنخ هایــی کــه در طــول بــازی پیــدا مــی 
کننــد بــه حــل معماهــا مــی پردازنــد. در ایــن 
اتــاق در بســته  یــک  بــازی فــرد در داخــل 
قــرار مــی گیــرد کــه بایــد بــا تــالش گروهــی 
تعــدادی معمــا حــل کننــد تــا در نهایــت بــه 

کلیــد اصلــی دسترســی پیــدا کننــد. 

آدرس: ســفین، بــازار دیپلمــات مــال، طبقــه 
3، میســتری لنــد
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 پینت بال داریوش   

در ایــن بــازی افــراد بــه صــورت گروهــی وارد یــک جنــگ مــی شــوند امــا یــک جنــگ تفریحــی و پــر از 
شــادی و هیجــان بــا تفنــگ و گلولــه هــای کــه بــه جــای ایجــاد جراحــت آدم را رنگــی مــی کننــد.

آدرس: هتل پنج ستاره داریوش
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 شهربازی کوروش 

شــهر بــازی پیشــرفته کــورش برنــد ســنتر در مجموعــه تجــاری کــوروش یکــی از مکانهــای دیدنی و مناســب گروه 
هــای ســنی مختلــف کــودک، نوجــوان و جوانــان کــه بــا هــدف توســعه امکانــات تفریحــی و ایجــاد محیطــی شــاد 

و مفرح برای کیشــوندان و گردشــگران جزیره کیش ســاخته شــده اســت.
ــوژی  ــا آخریــن تکنول ــازی همــراه ب ــا  بهــره گیــری از پیشــرفته تریــن تجهیــزات ب ــازی مــدرن ب ایــن شــهر ب
روز دنیــا نصــب و راه انــدازی گردیــد کــه طراحــی ایــن مجموعــه زیبــا بــر اســاس اســتانداردهای روز جهــان 
آمــاده شــده اســت. در ایــن مجموعــه بــازی هایــی بــا هیجــان بــاال نصــب شــده اســت کــه میتــوان یکــی از 

شــاخصه هــای متمایــز ایــن شــهر بــازی در جزیــره زیبــای کیــش بــه حســاب بیاییــد
آدرس: مرکز خرید برند سنتر کوروش 

 KOOROSH
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 شهربازی هایلند 

این  است.  سرپوشیده  فضای  در  شهربازی  و  تفریحی  تجهیزات  با  کیش  تفریحی  مجموعه  نخستین 
بازی  تجهیزات  پیشرفته ترین  شامل  است  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  مناسب  که  مجموعه سرپوشیده 
همراه با آخرین تکنولوژی دنیا با هیجان فوق العاده باال جهت گذراندن اوقات فراغت برای تمامی سنین 
خلبانی  پرواز  شبیه ساز  اولین  هفت بُعدی،  سینمای  به:  می توان  آن  تجهیزات  جمله  از  می باشد.  دارا  را 
اتاق  ماز،  لیزر،  در  هیجان  و  تمرکز  اوج   ،Hyper Reality گیم  سینما  کشور،  در  درجه   720 چرخش  با 
ماموریت فرار، ارواح سرگردان، تمامی وسایل شهربازی از جمله ترامپولین و هندیکس مسابقه ای، بخش 
کرد.  اشاره  کودکان  ویژه  خالقیت  و  فکری  وسایل  و  فلک  و  چرخ  پلی،  سافت  شامل  شهربازی   کودک 

آدرس: میدان امیرکبیر- پارک شهر
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سرزمین کودک و نوجوان )کیدزلند( 

یک فضای اختصاصی در زمینه کودک و نوجوان و خانواده  شامل بخشهای مختلف از جمله یک سالن با 
ظرفیت ۱۱۰۰ نفره جهت برگزاری برنامه های فرهنگی ، همایش ها جشنواره ها  ، برنامه های ورزشی ، سیرک 

و...که در دو نوبت فعال می باشد . 
یک برنامه شاد و مفرح ویژه کودکان و نوجوانان با حضور عمو امید . شخصیت های کارتونی )زورو، مرد 
عنکبوتی،سوپر من و...  (با اجرای حرکات نمایشی وبرنامه های جذاب دیگر که در ساعت ۱۸:۳۰هر روز اجرا 
خواهد شد بخش بعدی اجرای برنامه سیرک کیدلند با حضور هنرمندانی ازکشورهای برزیل،اکوادور،کلمبیا  

و...که در ساعت ۲۱ هرشب اجرا خواهد شد . 
و بخشهای دیگر شامل شهر بازی کودکان ،جت اسکی کودکان و بازیهای هیجان انگیز دیگر که به زودی به 

مجموعه کید لند اضافه خواهد شد .
آدرس: ورودی اسکله تفریحی 
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 شهربازی گرینلند کیش 

با  که  کیش  مال  دیپلمات  بازار  در  واقع  کیش  جزیره  اختصاصی  یکی شهربازی  کیش  گرینلند  شهربازی 
تا بزرگسال قابل استفاده  از کودک  جدیدترین و به روزترین بازی های دنیا، برای تمامی گروه های سنی 

می باشد.
خانه کودک: شهربازی گرینلند کیش دارای خانه های بازی متعدد و جذاب مناسب با همه سنین نظیر: 

کارگاه نجاری، خانه عروسک، آشپزخانه، خانه لگو، فروشگاه میوه و تره بار
جایگاه اختصاصی شن بازی، استخر توپ، بولینگ کودکان

کارگاه هنر شامل: نقاشی با مداد رنگی، آبرنگ، پاستل و ماژیک/ کاردستی/ کالژ/ کار با چوب، نقاشی روی 
چوب/ گریم صورت و دست و ...

دارای امکانات: نگهداری کودکان بصورت ساعتی، برگزاری جشن تولد کودکان
آدرس: دیپلمات مال، طبقه سوم  
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 تم پارک سنتر کیش

تم پارک سنتر کیش دنیای ژوراسیک کیش یکی از مجموعه های جدید و جذاب جزیره کیش است. در این 
مجموعه عالوه بر سفر در زمان، قوانین علمی جا افتاده در ذهن شما نیز تغییر خواهد کرد!

ژوراسیک پارک یک تم پارک علمی مناسب تمام سنین کودکان، نوجوانان، میانساالن و حتی سالمندان عزیز 
است. پارک سنتر کیش شامل سه مجموعه منحصر بفرد است.

در کنار بخش های اصلی تم پارک سنتر کیش،مجموعه موزه هنری با رویکرد جزیره زیبای کیش، کارگاه 
آموزشی و آمفی تئاتر حرفه ای دارای برنامه های بسیار جذاب و در عین حال آموزنده برای همه اعضای 
خانواده، بخش های متنوعی نظیر فروشگاه ، کافه و رستوران ، فروشگاه های تخصصی عکاسی و محصوالت 

مرتبط ، فضاهای عمومی نظیر سالن انتظار و نظایر آن وجود دارد.
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  تم پارک دنیای ژوراسیک کیش
تم پارک دنیای ژوراسیک کیش، یکی از بزرگترین ژوراسیک  پارک و دراگون پارک سرپوشیده در منطقه است 
که شامل تنوع زیادی از دایناسورهای متحرک همراه با تم های اختصاصی و نیز انواع اژدها در ابعاد بزرگ 

و باافکت های بی نظیر است که برای اولین بار در خاورمیانه ساخته شده است.
  

  تم پارک مجیک پارک کیش
مجیک پارک یا پارک جادویی، بزرگترین تم پارک خطای دید در منطقه خاورمیانه است. در این مجموعه 
بیش از 100 آیتم شاخص در حوزه های مختلفی نظیر آثار سه بعدی، دنیای بی نهایت، خانه وارونه، دنیای 

جاذبه، آثار شاخص خطای دید، دنیای بلک الیت و دهها آثار مختلف دیگر وجود دارد..

آدرس: جاده جهان، بعد از کلبه هور، نرسیده به پارک کشتی یونانی، مجموعه موزه نماد کیش

THEM PARK CENTER
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 شترسواری    

بازدیــد کننــدگان از پــارک غــروب کیــش مــی توانــد در یــک تــور شــتر ســواری و در 
محیطــی بیابانــی شــرکت نمــوده و از ایــن تجربــه منحصــر بــه فــرد اســتفاده کــرده و 

در ایــن حالــت عکــس یــادگاری نیــز تهیــه نماینــد.
آدرس: جاده جهان- محوطه پارک کشتی یونانی
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 ماساژ و اسپا 

تایلندی،  رویال  تایلندی،  ماساژهای  انواع  شامل  مجموعه هایی  دارای  کیش  جزیره 
آروماتراپیب با ماساژ روغن معطر گیاهی، سوئدی، سنگ داغ، کمپرس گیاهی، اورینتال، 

ماساژ کامل پا، دیپ تیشو، مادرهود، اسپا و سیرن اسپا است.

مجموعه های ماساژ و اسپا در کیش:
نیلوفر آبی، ماهتاب آرامش، ماساژ هتل سورینت صدف، ماساژ نگیمی، اسپا و ماساژ لیان 

رز، راما اسپا آریا

SPA
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    Hop on-Hop off گشت دور جزیره   

  اتوبوس های گردشگری » Hop On-Hop Off« خدمتی جدید در حوزه ی گردشگری جزیره کیش 
است. گردشگران و عالقمندان به گشت با اتوبوس های روباز می توانند تنها با خرید یک بلیط در 
مدت زمان اعتبار درج شده به تعداد دفعات از این خدمت جدید گردشگری در کیش استفاده 
کنند و در هریک از ۲۳ ایستگاه تعبیه شده پیاده و بعد از گردش و سیاحت، دوباره سوار اتوبوس 
شوند. مقاصد و ایستگاه اتوبوس ها در گام نخست اجرای این گشت، مرکز شهر، اسکله تفریحی، 
دامون ساحلی، شهر زیر زمینی کیش یا کاریز، درخت سبز و شهر تاریخی حریره، بندر تاریخی و 
جاده جهان، اسکله میر مهنا، سفین قدیم، هتل دریایی ترنج، کلبه هور، تم پارک ژوراسیک، کشتی 
یونانی، بومگردی باغو، پارک آبی اوشن، پارک دلفین ها، ساحل نیلوفر، ساحل سیمرغ، ساحل 
 مارینا، ساحل مرجان، کوروش برند سنتر، هتل داریوش، هتل ارم، میدان پردیس می باشد. 
این تور شامل راهنمای اعتباری به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی و همچنین راهنمایان تور است 
و بلیط های آن تا ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت اعتبار دارد که به گردشگر این امکان را می دهد تا برنامه سفر 
 را طبق خواسته خود تنظیم کند و حداکثر بهره را از اتوبوس های »هاپ آن هاپ آف «کیش ببرد.
بیش از ۱۳۰ شهر مهم دنیا در حال حاضر از اتوبوس های گردشگری هاپ آن هاپ آف استفاده 

می کنند و این امکان در جزیره کیش فراهم شده است.
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 جنگ ها     

جنگ های کیش، یکی از پر بازدیدترین مراکز 
اجرای  که  آیند  می  حساب  به  گردشگری 
برنامه های شاد و متنوع در این مراکز باعث 
جذب گردشگران از نیمه شی تا بامداد شده 

است.  
ایرانیا،  پازل شو،  عناوین  با  تعداد 8 جنگ 
دینامیت شو، ستارگان رنگارنگ، پرشین شو، 
بابک شو، کودک شو ، سی شو  و ارم شو 
در جزیره کیش فعالیت می نمایند که جهت 
دفاتر  طریق  از  می توان  بلیط  تهیه  و  رزرو 
خدمات مسافرتی و گردشگری و سایت های 

معتبر در جزیره کیش اقدام نمود.
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 ایسـتگاه های دوچـرخه مسـیر دوچـرخه سـواری و اسـکوتر    
یکی از طوالنی ترین مسیرهای دوچرخه سواری ایران در کیش قرار دارد. این مسیر دوچرخه سواری 

بیش از 53 کیلومتر طول دارد و پیرامون جزیره را در بر می گیرد. 
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 مجموعه آوای خلیج فارس

ایــن مجموعــه بزرگتریــن آمفــی تئاتــر رو بــاز جزیــره کیــش و تنهــا آبنمــای 
موزیــکال ســاحلی کشــور می باشــد. ایــن مجموعــه برگزارکننــده برنامه هــای 
نمایشــی، کنســرت خواننــدگان محبــوب کشــور و تئاتــر می باشــد. از دیگــر 
خدمــات مجموعــه می تــوان بــه رســتوران، کافــی شــاپ، خانــه کــودک و اســکله 

اشــاره کــرد. 
آدرس: انتهای بلوار اندیشه- جنب مسجد حضرت امیر
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 مراکز اقامتی    
از  بیش  ساالنه  که  است  ایران  گردشگری  نقاط  محبوب ترین  از  یکی  کیش  جزیره 
به  سفر  افزایش  به  توجه  با  می کنند.  بازدید  جزیره  این  از  گردشگر  میلیون  یک 
مراکز  کیش،  مقصد  با  سفر  بسته های  و  تورها  از  گردشگران  استقبال  و  جزیره  این 
شد.  افزوده  مرور  به  آن ها  تعداد  بر  و  گرفتند  قرار  بیشتری  توجه  مورد  نیز  آن   اقامتی 
با توجه به اهداف و سلیقه گردشگران از سفر به کیش، انواع مختلفی از هتل ها با درجه های 
متفاوت در کیش احداث شده که شامل هتل های 2 تا 5 ستاره است. همچنین از امکانات 
مسکونی معتبر و دارای پروانه بهره برداری و مجوز فعالیت اقتصادی موجود در مناطق مختلف 
جزیره به عنوان مجتمع های اقامتی )خانه گردشگر( برای رفاه گردشگران و مسافرانی که تمایل 
به تجربه فضای خانوادگی را دارند، در نظر گرفته شده است. قیمت مراکز اقامتی نیز با توجه 

به منطقه قرارگیری هتل، امکانات هتل، کیفیت هتل و زمان سفر به کیش متغیر است.
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 اجاره خودرو بدون راننده )رنت کار(
اجاره ماشین در کیش، یک قرارداد رسمی است بین شرکت رنت کار در کیش  
که دارای مجوز رسمی فعالیت از سازمان منطقه آزاد کیش و عضو جامعه صنفی 
رنت کاران است ، با یک  گردشگر )مستاجر خودرو( است که طی آن فرد اجاره 
کننده مدت مشخصی یک ماشین را از شرکت اجاره می کند و پس از پایان مدت 

اجاره ماشین به شرکت بازگردانده می شود.  

شرایط اجاره ماشین در کیش:
- امضای قرارداد رسمی

- گواهینامه معتبر رانندگی 
- کارت شناسایی معتبر

- یک فقره چک به ارزش خودرو و یا ضمانت نقدی بین 10 تا 30 میلیون تومان 
)این مبلغ با توجه به نوع و مدل ماشین فرق می کند(

- وجه الضمان خالفی ماشین )این مبلغ حداکثر یک ماه نزد موسسه رنت کار 
باقی می ماند(
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 رستوران ها    
رستوران ها و مراکز پذیرایی متنوع با انواع غذاهای ایرانی، دریایی، فرنگی و فست فودها برای 
همه ذائقه های گردشگری در کیش موجود است. پراکندگی این مراکز در سطح جزیره به 
گونه ای است که دسترسی به این مراکز را آسان می نماید در ضمن اکثر هتل های کیش نیز 
دارای یک یا چند رستوران با غذاهای متنوع بوده و در طول سال های اخیر گسترش بیشتری 
نیز یافته اند. رستوران های جزیره کیش انواع غذا های ایرانی، فرنگی و دریایی را با كیفیت 

مناسب ارائه می دهند.
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پذیرایی با محصوالت دریایی به دلیل تنوع 
صید در آب های اطراف جزیره کیش در بیشتر 
رستوران ها انتخاب اول مسافران است. در 
جزیره کیش رستوران ها در دو نوع متفاوت 
با  همراه  های  رستوران  یکی  دارد  وجود 
موزیک زنده و دیگری رستوران های معمولی. 
با  مقایسه  در  کیش  جزیره  های  رستوران 
سرزمین اصلی، مدت زمان بیشتری در طول 
شبانه روز سرگرم پذیرایی هستند و تا پاسی 
از شب به اجرای برنامه های متنوع از جمله 

موسیقی زنده و الیو می پردازند.
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 بازار ماهی

ماهی  بازار  کیش،  بازارهای  پرترددترین  از  یکی 
جزیره  شکل  به  بازار  این  چیدمان  باشد.  می  کیش 
ای طراحی شده است و ۱۶ غرفه مجهز تمام استیل 
به  ارائه خدمات  برای  فاضالب  با سیستم جمع آوری 
است.  گرفته  آن جای  در  آسان  با دسترسی   کاربران 
هم چنین، سالن مخصوص پاکسازی ماهی با سه میز 
مخصوص پاکسازی، به همراه سیستم امحای زباله و 
دارای تهویه کامل با محیطی بهداشتی و شفاف برای 
نظارت بر پاکسازی توسط مشتریان فراهم شده است. 
نکته حایز اهمیت در بازار ماهی، وجود بخش بسته 
بندی است. این بخش برای مسافرانی که قصد دارند 
اصلی  سرزمین  به  خود  همراه  را  جنوب  تازه  ماهی 

ببرند کارایی دارد.
  

تجارت  سمت  به  کیش،  قدیم  سفین  محله  آدرس: 
 خانه جنوب
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 مراکز تجاری    

یکی از تفــریحات و سرگرمی هـای این گردشــگران دیدار 
بازارهای  اســــت.  منطــــقـه  ایـن  رنگارنگ  بازارهای  از 
با  و  مناسب  کاالهای  خرید  جاذبه  بر  عالوه  کیــش 
برندهای معتبر بین المللی برای گردشگران و مسافرانی 
که با هدف تامین کاالهای مورد نیاز و سوغاتی به این 

مراکز مراجعه می کنند، 
هم اکنـون در جـزیره کیـش 24 مرکـز تجـاری با عـناوین: 
بازار پردیس یک، بازار پردیس دو، بازار مرکز تجاری، 
بازار مرجـان، بازار سارینا یک، بازار پانیذ، بازار زیتون، 
بازار دیپلمات مال، بازار مروارید، بازار مروارید نو، بازار 
بازار  بازار ونوس،  بازارسفین )عرب ها(،  پارس خلیج، 
مریم، مرکز خرید مریم، برند سنتر کوروش، مرکز خرید 
رویامال، مرکز خرید دامون، مرکز خرید برج صدف و 
پرال مارکت، زیالن هایپر مارکت، پاندا مارکت و بهکیش 

، پارسیس وجود دارد.



80


