ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﮐﯿﺶ در زﻣﺴﺘﺎن
ﮐﯿﺶ از ﺟﺰاﯾﺮ ﺑﺰرگ و ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ درﻃ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧ آن را ﺑﻮﺟﻮد
آورده و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ در آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎرا ﺑﺎ
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﮐﯿﺶ در زﻣﺴﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ  .ﺑﺎ آرزوی ﺳﻔﺮی ﺧﻮش
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺎرک دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺎرک دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﯾ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ
ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ واردﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎغ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣروﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎغ از ﻧﺰدﯾ ﺣﺪود  ۵۰ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ .وﻗﺖﮔﺬراﻧﺪن ﺑﯿﻦ ﻃﺎووسﻫﺎ ،ﻃﻮﻃﻫﺎ ،ﭘﻠﯿﺎنﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دﯾﺮی ﮐﻪ
ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺎن دﯾﺪﻧﯿﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺬاﺑ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﺎرک از آﮐﻮارﯾﻮم آبﺷﻮر دﯾﺪن ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن اﻧﻮاع
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺮ درﯾﺎﯾ ،ﮔﺮﺑﻪ درﯾﺎﯾ ،ﭘﻨﻮﺋﻦ و … ﻧﻬﺪاری
ﻣﺷﻮد .ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ و ﮐﻼﺳﯿﺷﻮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ.
آدرس و ﺗﻠﻔﻦ :ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ،ﭘﺎرک دﻟﻔﯿﻦ۰۷۶۴ ۴۴۴۵۲۳۷/

ﺑﻮﺳﺘﺎن آﻫﻮان ﮐﯿﺶ
ﺑﻮﺳﺘﺎن آﻫﻮان ﮐﯿﺶ ﯾ از ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن
ﺑﺎ زﻣﯿﻨ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﻫﺘﺎر در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻫﻮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺮی از ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ،روﺑﺎه ،ﺷﻐﺎل ،ﻣﯿﻤﻮن ،ﮔﻮزن و اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ،
وﻟ آﻫﻮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ در ﻗﻔﺲ ﻧﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
آزاداﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎرک زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
زﯾﺒﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎزی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺎرک ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﮐﯿﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎن دﯾﺪﻧ ﮐﯿﺶ
اﺳﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺟﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ  16ﺟﺎذﺑﻪ
ﺑﺮﺗﺮ ﮐﯿﺶ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ،اﯾﻦ اﺳﻠﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
دارای ﻋﺮﺷﻪ ای ﭼﻮﺑ و زﯾﺒﺎ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎی ﻧﯿﻠﻮن ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎن ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده روی
و ﮔﺮدش در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺳﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
اﯾﺮاﻧ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﻮل آن ﺑﻪ  437ﻣﺘﺮ ﻣ رﺳﺪ .اﯾﻦ اﺳﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ دﯾﺮ ﭼﻮن ﺑﻮﻟﯿﻨ ﻣﺮﯾﻢ ﮐﯿﺶ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ  4ﺑﻌﺪی و ﮐﻠﻮپ
ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت درﯾﺎﯾ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ در اﻃﺮاف اﺳﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﭘﺮ اﺳﺖ از ﮐﺎﻓﻪ ،رﺳﺘﻮران ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤ و….
ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮان در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮﺷ را ﺑﺬراﻧﯿﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﮐﯿﺶ:
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﮐﯿﺶ ،ﺣﺪود  ۲۰۰ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و ﺑﺎ ﺳﺒ
ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣ ،در ﯾ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﮐﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺎج
ﻋﺒﺪاﻟﻪﺑﻦﺷﺎﻫﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ و از ﺳﺎل  ۹۳ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺒ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔ ﺑﻮﻣﯿﺎن در دوران
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺎ اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﻗﺪﯾﻤای ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی،
ﭘﺨﺖوﭘﺰ ،ﻧﻬﺪاری و ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺮﻣﺎ و… اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺒﺢﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۳و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ از ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۶ﺗﺎ  ۲۱از اﯾﻦ ﻣﻮزه دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ.

آدرس :ﮐﯿﺶ ،ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻔﯿﻦ ﻗﺪﯾﻢ ۲۰۰ ،ﻣﺘﺮی ﺑﺎزار ﻣﺎﻫ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﮐﺸﺘ ﯾﻮﻧﺎﻧ،
روﺑﻪروی ﺑﻨﺪرﮔﺎه ﺻﯿﺎدی

ﺷﻬﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﮐﺎرﯾﺰ:
ﮐﺎرﯾﺰ واژه ﻓﺎرﺳ ﻗﻨﺎت اﺳﺖ .ﮐﺎرﯾﺰ ﮐﯿﺶ ﺣﺪود  ۲۰۰۰ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و
آب ﺷﺮب ﻣﺮدم ﺟﺰﯾﺮه را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﮐﺮده .ﻗﻨﺎت ﻗﺪﯾﻤ ﮐﯿﺶ ﺣﺪود  ۱۵ﻣﺘﺮ
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮی
زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﯿﺶ ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺎﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮزه،
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘ ،ﻋﺎﺳﺨﺎﻧﻪ ،ﭼﺎﯾﺨﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮران از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻣﮐﻨﺪ .از وﺳﻌﺖ ﺷﻬﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﮐﺎرﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﺬرﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻨﺎت
را از ﻗﻨﺎتﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﮐﻨﺪ ﺳﻘﻔ ﻣﺮﺟﺎﻧ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻓﺴﯿﻞﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﺻﺪفﻫﺎ و آﺑﺰﯾﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه.

آدرس :ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ،ﻣﯿﺪان اﻟﻤﭙﯿ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﺳﯿﺎﺣﺘ ﺷﻬﺮ زﯾﺮ زﻣﯿﻨ
ﮐﯿﺶ )ﮐﺎرﯾﺰ(

ﺷﻬﺮ ﺣﺮﯾﺮه ﮐﯿﺶ
ﺷﻬﺮ ﺣﺮﯾﺮه ﻧﯿﺰ ﯾ از ﻣﺎن ﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺷﻬﺮ ﺣﺮﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺰ آﺛﺎر ﻣﻠ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﯾﺮان
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ﯾ از ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اﺳﺖ و در وﺳﻌﺘ
ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌ ﻗﺮار دارد و ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺮ ﺷﻬﺮى ﺑﺰرگ و آﺑﺎد در آن زﻣﺎن ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻨﺪرﮔﺎه و دﻓﺎﺗﺮ آن ،ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن اﺳﺖ .اﻣﺮوز از اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ ،ﻧﻤﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آن دﯾﻮاره ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ

ﻫﺎی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻮاﺻ ﮐﯿﺶ:
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ از ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮده و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن
اﻣﺎن ﻏﻮاﺻ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑ اوﻗﺎت ﺧﻮﺷ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی زﯾﺮ آب ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ دوره
ﻏﻮاﺻ ﺗﻔﺮﯾﺤ را در آبﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮﺑ ﻏﻮاﺻ ﺗﻔﺮﯾﺤ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻨﺎ و ﻏﻮاﺻ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺗﺌﻮری ۱۵
دﻗﯿﻘﻪای آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ آب ﺑﺮوﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻏﻮاﺻ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪیﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﺪ.

ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻮاﺻ ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺷﻮد و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑ ﻣﺘﻨﻮﻋ را
ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﺷﺎﺗﻞ و ﺑﻨﺎﻧﺎ در ﮐﯿﺶ :اﮔﺮ از ﻗﺎﯾﻖﺳﻮاری آرام و دﺳﺖﺟﻤﻌ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣآﯾﺪ
ﺑﻨﺎﻧﺎﺳﻮاری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺎﻧﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎدیای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘ
ﺑﯿﻦ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻧﻔﺮ دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻤ ﻫﯿﺠﺎن ﭼﺎﺷﻨ ﻗﺎﯾﻖﺳﻮاریﺗﺎن
ﺑﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﺗﻞ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﺗﻞ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎدیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎﻧﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻣﺗﻮاﻧﺪ روی آب ﺟﻬﺶ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ
ﺷﺎﺗﻞ ﻣﺗﻮاﻧﺪ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻧﻔﺮ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺟﺖاﺳ در ﮐﯿﺶ :اﮔﺮ ﺳﺮﺗﺎن ﺑﺮای ﻫﯿﺠﺎن درد ﻣﮐﻨﺪ ،ﺟﺖاﺳ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺟﺖاﺳ از ﻫﯿﺠﺎن اﻧﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ورزشﻫﺎی آﺑ ﮐﯿﺶ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺖ
اﺳ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱ﺗﺎ  ۲ﻧﻔﺮ را دارد .

ﭘﺎراﺳﻞ در ﮐﯿﺶ :اﮔﺮ از ﭘﺮواز ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣآﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺑﺎر ﻫﻢ ﺷﺪه ﭼﺘﺮﻫﺎی
ﭘﺎراﺳﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻮار ﺑﺮ ﭼﺘﺮﻫﺎ ﻣﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ
درون آب ﻣروﯾﺪ .ﭼﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎد از روی ﻗﺎﯾﻖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺷﻮﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ روی
ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺮﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭘﺎراﺳﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱ﺗﺎ  ۲ﻧﻔﺮ را دارد ..
اﺳ روی آب :اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ورزش را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﯿﺮش
ﺑﺬرﯾﺪ .اﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﺳ
روی آب ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ.
آدرس :ﻣﯿﺪان ﺳﺎﺣﻞ ،ﭘﺸﺖ ﻫﺘﻞ ﺷﺎﯾﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﻏﻮاﺻ ﮐﯿﺶ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑ را در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮی ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺜﻼ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺑ ﻫﺘﻞ ﻣﺎرﯾﻨﺎ ﭘﺎرک ﮐﯿﺶ ،آﮐﺎدﻣ ﻏﻮاﺻ ﺳﯿﺸﻞ ،ﮐﻠﻮب درﯾﺎﯾ
ﻧﺎﺗﯿﻠﻮس ،اﺳﻠﻪﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ ﮐﯿﺶ و… ﻫﻢ اﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑ را در
ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺗﻢﭘﺎرک آﺑ اوﺷﻦ
اﯾﻦ ﭘﺎرک آﺑ ﯾ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎرکﻫﺎی آﺑ اﯾﺮان اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ راﯾﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ آرام ،ﺗﻨﺪ و ﻫﻮﻟﻨﺎک ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻮزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
رﺳﺘﻮران و ﻓﺮوﺷﺎﻫ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻃﻮل روز را ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﺎﻧﺲﻫﺎ و روزﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از رزرو ﺑﻠﯿﺖ روزﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
را ﭼ ﮐﻨﯿﺪ.
آدرس و ﺗﻠﻔﻦ :ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ ،ﺟﺎده ﺟﻬﺎن ،ﺗﻢﭘﺎرک آﺑ اوﺷﻦ-۰۷۶۴۴۴۶۵۹۸۵ /
۰۷۶۴۴۰۰۰

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرس ﺳﺎﻓﺎری ﮐﯿﺶ:
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷ‐ﺗﻔﺮﯾﺤ‐ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﭘﺎرس ﺳﺎﻓﺎری ﮐﯿﺶ دهﻫﺎ ﻧﻮع ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﺮای
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت ﻫﯿﺠﺎناﻧﯿﺰ و ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﺷﯿﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد .در ﺗﻮر ﺳﺎﻓﺎری ﮐﯿﺶ ﺑﺎ
ﺧﻮدروی ﻟﻨﺪﮐﺮوز ﺳﺮﻋﺖ و ﮔﺸﺖوﮔﺬاری ﻫﯿﺠﺎناﻧﯿﺰ را در ﺻﺤﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آرام را ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣدﻫﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻮر ﺷﺘﺮﺳﻮاری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺤﯿﻄ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧ
ﺷﺘﺮﺳﻮاری ﮐﺮده ،ﻋﺲ ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻓﻀﺎﯾ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاری و ﮐﺎرﺗﯿﻨ ﻫﻢ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ.ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت دﯾﺮی ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﻧﺠﺷﻮﺗﯿﻨ و ﭘﯿﻨﺖ ﺑﺎل را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

آدرس :ﮐﯿﺶ ،ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ،ﺑﻠﻮار ﺳﺎﻓﺎری ،ﺟﻨﺐ ﻓﺎز  ۳ﺻﻨﻌﺘ

دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری در ﮐﯿﺶ:
ﯾ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺗ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری دور ﺟﺰﯾﺮه
اﺳﺖ .ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺪود  ۷۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺜﻞ اﺳﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ،ﺑﺎزار
ﻣﺮﺟﺎن ،ﮐﺸﺘ ﯾﻮﻧﺎﻧ و… اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎﯾ دارد و ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﺎرت
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ دوﭼﺮﺧﻪ اﺟﺎره ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﻮﺗﺮ و دوﭼﺮﺧﻪ
ﺑﺮﻗ ﻫﻢ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺸﺘ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ ﮐﯿﺶ:
ﮐﺸﺘﺳﻮاری در ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﯾ دﯾﺮ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت در ﺟﺰﯾﺮه ﮐﯿﺶ اﺳﺖ.
ﮐﺸﺘﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ۹ﺷﺐ ﺗﺎ  ۱ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﺎ ﺷﺎم ،ﻣﻮﺳﯿﻘ زﻧﺪه و
ﺟﻨﻫﺎی ﺷﺎدی از ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﺘﻫﺎی آﮐﻮارﯾﻮﻣ ﻫﻢ
ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾ ﻣﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﻧﺰدﯾ زﻧﺪﮔ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺸﺘﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺤ ﮐﯿﺶ ﮐﺎﻓﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺮوﯾﺪ.

