


تم پارک آبی اوشن

کارت کیشوندی سانس روز )پارک آبی( در هفته کیش برای کیشوندان با ارائه 

50 درصد 



تم پارک آبی اوشن

کارت  کیشوندان با ارائه  کیش برای  سانس روز )پارک آبی( در هفته 
کیشوندی

50 درصد 



تم پارک آبی اوشن

( در هفته کیش برای گردشگران سانس شب )کافه استخر

65 درصد 



مجموعه تاریخی تک بادگیر

بازدید و پذیرایی در طی هفته کیش برای گردشگران

 50 درصد 



مجموعه تاریخی تک بادگیر

با  کیشوندان  برای  کیش  هفته  طی  در  رایگان  پذیرایی  و  بازدید 
کارت کیشوندی ارائه 

رایگان



خانه مردم شناسی بومیان

بازدید رایگان برای کیشوندان در روز کیش

رایگان



خانه مردم شناسی بومیان

برای  کیش  هفته  در  محلی  جشنواره  و  موسیقی  اجرای  بازدید، 
گردشگران و کیشوندان

50 درصد 



شرکت آشیان سبز پارس کیش )سافاری(

کوبنده مجموعه سافاری اهدا بلیط جهت استفاده از آیتم مهیج دریف 

150 بلیط



اهدا بلیط جهت استفاده یک نفر از آیتم آفرود مجموعه سافاری

15 بلیط

شرکت آشیان سبز پارس کیش )سافاری(



تخفیف ویژه هفته کیش برای کیشوندان با ارائه کارت کیشوندی یا معرفینامه معتبر

20 درصد 

شرکت آشیان سبز پارس کیش )سافاری(



پارک دلفین کیش

اهدا بلیط جهت استفاده از مجموعه پارک دلفین

 63 بلیط



پارک دلفین کیش

 تخفیف در روز کیش )فروش درب اصلی پارک(

50 درصد 



پارک دلفین کیش

 تخفیف در هفته کیش )فروش درب اصلی پارک(

20 درصد 



شرکت گشت و کذار آسان کیش

تور هاپ آن - هاپ آف شبانه شهری رایگان در هفته کیش برای کیشوندان با ارائه 
کارت کیشوندی  از ساعت20 تا 24

رایگان 



شرکت گشت و کذار آسان کیش

از  مسافران  برای  کیش  هفته  در  شبانه  آف  آن-هاپ  هاپ  تور 
ساعت20 تا 24

50 درصد 



شرکت گشت و کذار آسان کیش

کارت کیشوندی تمامی خدمات برای کیشوندان در هفته کیش با ارائه 

50درصد 



کلوپداران جامعه 

پذیرایی در محوطه کلوپها و برگزاری رژه دریایی در روز کیش



کاریز

بازدید رایگان در روز کیش برای عموم

رایگان



مجموعه تفریحی ژوراسیک

 تخفیف تمامی خدمات برای کیشوندان و گردشگران در طی هفته کیش

30 درصد 



شرکت تله کابین ساحل میکا کیش

 تخفیف در روز کیش برای عموم

50درصد 



شرکت تله کابین ساحل میکا کیش

 تخفیف در هفته کیش برای کیشوندان

50درصد 



پارک برفی پنگوئن

 تخفیف برای گردشگران در هفته کیش

20درصد 



پارک برفی پنگوئن

تخفیف برای کیشوندان در هفته کیش

50 درصد 



پارک برفی پنگوئن

اهدا بلیط جهت استفاده یک نفر از مجموعه پارک پنگوئن

 100 بلیط



جامعه هتلداران

ارائه تخفیف در روز کیش برای گردشگران

20 - 50 درصد 



پالژ بانوان

ارائه تخفیف توسط پالژ بانوان در هفته کیش

50 درصد



حمل و نقل کیش

ارائه خدمات برای گردشگران توسط مینی بوسرانی در روز کیش

رایگان



کشتی های تفریحی

ستاره  تیکا،   ، گردشگر کواریومی  آ تفریحی  های  کشتی  توسط  رایگان  بلیط  ارائه 
غ و طوطیا دریایی، سیمر

هرکدام 50 بلیط


