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راهنمای سفر پینتاپین
جاذبههای تاریخی-فرهنگی ،جاذبههای طبیعی ،مراکز

خرید ،رستورانها

میشــود گفــت کیــش محبوبتریــن جزیــرهی

ایــران اســت .مســافرانی هســتند کــه بارهــا و

بارهــا بــه کیــش ســفر میکننــد امــا هربــار
چیــز تــاز ه و جذابــی در ایــن جزیــرهی زیبــا

پیــدا میکننــد کــه مجابشــان میکنــد دوبــاره

بــه ایــن جزیــره برگردنــد .تقریبـ ً
ـا هــر کســی
کــه بــه کیــش ســفر کــرده موافــق اســت کــه
تجرب ـهی ســفر و تفریــح در کیــش بــه نوعــی

بــا بقیــهی جاهــای کشــور متفــاوت اســت.
حــاال نوبــت شماســت کــه برویــد و بــا چشــم
خودتــان ببینیــد و کالهتــان را قاضــی کنیــد.

رزرو هتلهای کیش
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جاذبههایتاریخی-فرهنگی

کشتی یونانی
از ســال  1345از جایــش تــکان نخــورده .بیــن

بومیهــای کیــش افســانههای زیــادی دربارهی

علــت به گل نشســتن کشــتی وجــود دارد .این
کشــتی بیــن انگلیس ـیها و ایرانیهــا دســت
بــه دســت شــده و در زمــان بــه گل نشســتن

متعلــق بــه یــک یونانی بــوده .منظــرهی غروب
خورشــید در کنــار ایــن کشــتی از چیزهایــی

اســت کــه هیــچ مســافری بــدون ســلفی
گرفتــن بــا آن ،ازش نمیگــذرد.

شهر زیرزمینی کاریز
محــل اتصــال ســه رشــته قنــات کــه قدیمترآب
آشــامیدنی ســاکنان جزیــره را فراهــم میکــرده
و حــاال تبدیــل به یــک شــهرزیرزمینی و دیدنی
شــده .قدمتــی  2500ســاله دارد و گردشــگران

زیــادی را بــه خــود جــذب میکنــد .بازدیــد
ه گردشــگران جــذاب اســت
از آن بــرای همــ 

چــون میتواننــد ســاز و کار ایــن قناتهــا را از

نزدیــک ببیننــد .ســقف کاریز مملــو از صدفها،
مرجانهــای طبیعــی اســت کــه میتواننــد
چیزهــای زیــادی دربــارهی تاریخچ ـهی کیــش

و کاریــز بــه مــا بگوینــد .کاریــز مثــل ماشــین
زمــان میتوانــد شــما را بــه گذشــته ببــرد.

شهر تاریخی حریره
میگوینــد حریــره  800ســال قدمــت دارد و
قبـاً از شــهرهای آبــاد و پررونــق بــوده .حتــی

بــه نظــر بــاال شــهر و پاییــن شــهر هــم داشــته
چــون در بیــن خرابههــای آن اثراتــی از یــک

خانـهی اعیانــی دیــده میشــود .از بخشهــای
دیگــر ایــن شــهر ،حمــام و قســمت کارگاهــی
و صنعتــی اســت .بــا اینکــه از حریــره فقــط

خرابههایــش مانــده ،مطمئن باشــید بــا دیدن

همیــن خرابههــا هــم شــگفتزده میشــوید
و میتوانیــد ردپــای نبــوغ را در همــه جــای

ایــن شــهر باســتانی ببینیــد.

جاذبههایطبیعی

مجموعه درخت سبز
یــک مجموعه تفریحی و سرســبز بــا نیمکت و
آالچیــق کــه خیلیهــا را یــاد شــمال میانــدازد.

کهنتریــن درخــت لــور یــا انجیــر معابــد ایــن

مجموعــه بــه اســم درخــت ســبز شــناخته
میشــود و ظاهــری عجیــب و افســانهای دارد.

خیلیهــا بــاور دارنــد ایــن درخــت شــگون
دارد و بــرای بــراورد ه شــدن آرزوهایشــان بــه

شــاخههای ایــن درخــت ،پارچــه گــره زدهانــد.
ایــن درختــان را در زمان ایلخانیــان و تیموریان
از هنــد و چیــن بــه جزیــره آوردهانــد .حتمـ ً
ـا

ایــن درختهــا ارزشــش ایــن همــه زحمــت

را داشــتهاند .بایــد رفــت و دیــد و دخیلــی
هــم بهــش بســت.

پالژ آقایان/خانمها
دریــا و ســاحل جزیــرهی کیــش بــه دلیــل

شــفافیت آب دریــا و ماسـههای نقــرهای بــرای
ی از گردشــگران جذابیــت دارد .اگــر شــما
خیلـ 

هــم از آن دســته از افــراد هســتید کــه دوســت

داریــد در آبهــای شــفاف دریــای جنــوب شــنا
کنیــد ،بــه پــاژ اختصاصــی بانــوان و آقایــان
برویــد تــا از امکانــات رفاهــی فراهــم شــده
در آنجــا اســتفاده کنیــد و بتوانیــد در هــوای

آفتابــی کیــش تنــی بــه آب بزنیــد.

کلبه هور
اهــل ماهیگیــری یــا غواصــی نیســتید؟ خب

اشــکال ندارد...امــا الاقــل از منظرههــای بکــر و

طبیعــی کــه لــذت میبریــد؟ تماشــای کلبـهی
هــور را از دســت ندهیــد .کلبهی هــور بر خالف
اســمش دماغ ـهای صخــرهای اســت .اگرفقــط
کمــی ماجراجــو باشــید از گشــت و گــذار در

ایــن منطقــه ســیر نمیشــوید .اگــر هــم اهــل
اســتراحت و آرامــش هســتید ،میتوانیــد از

نیمکــت و آالچیــق و امکانــات رفاهــی اطــراف

ایــن منطقــه اســتفاده کنیــد .راســتی تماشــای
غــروب خورشــید را در کلبــهی هــور از دســت

ندهیــد .میگوینــد صفــای دیگــری دارد.

مراکز خرید

بازار پردیس
بزرگتریــن و لوکستریــن مرکــز تجــاری کیــش

کــه مطابــق بــا اســتانداردهای اروپایی ســاخته
شــده .میتوانیــد پوشــاک ،لــوازم آرایشــی و
بهداشــتی ،ســاعت و عینــک ،لــوازم صوتــی و

تصویــری و  ...را اینجــا بخریــد .کافیشــاپ
و رســتوران و چایخانــه و  ...هــم دارد تــا هــم

خریــد کنیــد ،هــم خــوش بگذرانیــد.

مرکز تجاری کیش
مرکــز خریــدی کــه نمیتوانیــد بیتفــاوت

از کنــارش عبــور کنیــد .میتوانیــد طیــف

گســتردهای از محصــوالت را از مرکزتجــاری

کیــش تهیه و مجموعـهای از برندهــای خارجی
را در کنــار هــم پیــدا کنیــد .رســتوران گــردان

و فســتفود وکافیشــاپ هــم آمــادهی

پذیرایــی از شــما هســتند .از دیدنش پشــیمان
نمیشــوید.

بازار مریم
قیمــت مناســب ،تنــوع محصــوالت و معماری

جالــب و تماشــایی همــه در بــازار مریــم جمــع
شــدهاند .همـهی ایــن ویژگیهــا یاعــث شــده
گردشــگران زیــادی بــه بــازار مریــم ســر بزننــد.
شــما هــم حتمـ ً
ـا بازدیــد از ایــن بــازار را در

برنام ـهی ســفر خــود بگذاریــد.

بازار مرجان
اگــر کمــی حوصلــه بــه خــر ج بدهیــد و خــوب

بگردیــد در ایــن بــازار میتوانیــد اجنــاس

خوبــی را بــا قیمــت مناســب پیــدا کنیــد .اگــر

اهــل خریــد هســتید حتمـ ً
ـا بــه ایــن بــازار

ســری بزنیــد.

رستورانها

کوه نور
شــیک و کالســیک بــا منــوی متنــوع و پیــش

غــذا و دســر و ســاالد .اگــر رســتوران هتــل نــور

را انتخــاب کنیــد ،میتوانیــد مطمئــن باشــید
در یکــی از بهتریــن رســتورانهای جزیــره غــذا

میــل میکنید(پــس نــوش جــان).

جوجه اناری
یکــی از رســتورانهای معــروف کیــش کــه

لذیذتریــن غذاهــا را ســرو میکنــد و فضایــی

آرام و شــیک دارد .اگــر در کیــش دربــارهی

رســتورانهای خــوب پــرس و جــو کنیــد جوجه

اناری اســمی اســت کــه بارهــا خواهید شــنید.

لوتوس
رســتورانی بــا چشــمانداز زیبــا رو بــه دریــا

و غذاهایــی بســیار بــا کیفیــت و متنــوع.

صبحانههــای ایــن هتــل خیلــی معــروف
اســت و بــه قــدری تنــوع دارد کــه نمیتوانیــد
از بیــن گزینههــای پیــش رویتــان انتخــاب

کنیــد.

فودکورت مرکز خرید دامون کیش
واقــع در طبق ـهی بــاالی مرکــز خریــد دامــون

بــا قیمتــی مناســب و تنــوع بــاال .فضــای ایــن
فودکــورت دوســتانه اســت و شــما میتوانیــد

در فضــای بــاز بنشــینید نمایــی از شــهر را در

مقابــل خــود تماشــا کنیــد .اگــر فســت فــود
دوســت دارید یکــی از بهتریــن انتخابهایتان
در جزیــرهی کیــش همیــن فودکــورت اســت.

عمواکبر
بهتریــن گزینــهی شــما بــرای خــوردن یــک
غــذای دریایــی خوشــمزه .فضای این رســتوران

لوکــس نیســت و بیشــتر مناســب جمعهــای

صمیمــی و خودمانــی و خانوادگــی اســت.

تفریحات

پیست دوچرخهسواری

یکــی از طوالنیتریــن و البتــه زیباتریــن
مســیرهای دوچرخهســواری کشــور اســت و

 51کیلومتــر طولــش اســت .در هــوای خنــک
ســاعات بعــد از غــروب ،چــه کســی دلــش

نمیخواهــد در کنــار ســاحل دوچرخــه ســواری

کنــد؟

اسکلهتفریحی
هــر تفریــح دریایی کــه تصــورش را میکنید در

ایــن اســکله امکانــش فراهــم شــده .میتوانید
غواصــی کنیــد ،جــت اســکی ســوار شــوید،

قایقســواری کنیــد و  . ...بــرای اســتراحت و

رفــع خســتگی هــم امکانــات رفاهــی اســکله
در خدمــت شــما هســتند .بازدیــد از ایــن

مرکــز تفریحــی بــرای ماجراجوهــا یکــی از

“باید”هاســت.

پارک دلفینها
شــامل قســمتهای مختلفــی مثــل فضــای

ســبز ،بــاغ پرنــدگان و اولیــن دلفیناریــوم
ایــران اســت .در دلفیناریــوم ایــن مجموعــه

میتوانیــد هنرنمایــی دلفینهــا ،شــیرهای

دریایــی ،گربــه دريايــى ،گــراز دريايــى و پنگوئن

و  ...را تماشــا کنیــد .در قســمت بــاغ پرنــدگان

ایــن مجموعــه ،پرندگانــی مثــل شــترمر غ،
طوطــی ماكائو،تــوکان و  ...را از نزدیــک ببینیــد.

در قســمت فضــای ســبز مجموعــه هــم مثــل

قســمتهای دیگــر ،گیاهــان جالبــی هســت

کــه شــاید هیــچ تصــوری دربــار ه ظاهرشــان
نداشــته باشــید؛ مثــل :درختــان لــور (انجيــر

معابد) ،اوكاليپتوس ،آكاســيا ،كهــور ،گل ختمى،
شيشــه شــور ،تكومــا ،ســياه نوفيلــد و  ...خیلی
از گردشــگران بــا هــدف بازدیــد از این مجموعه

بــه کیــش میآینــد.

!

توصیه خاص

یــک جزیــره را دورتــادور گشــتن جذابتریــن

کار دنیــا نیســت؟ بعــد از دور جزیــره گشــتن با
دوچرخــه ،یــک بــار هــم بــا قایــق آن را امتحان

کنیــد .پــرس و جــو کنیــد ببینیــد هنوز هســت
یــا خیــر ،بعضــی از نوروزهــا بــوده کــه مــردم

بــا هلیکوپتــر هــم دور جزیــره را گشــتهاند!

