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هم کنار  در  امکانات،  فرصتی تکرار نشدنی برای شرکا و سرمایه گذاران همه ی 
میــکامــــال، بــــــزرگ ترین و بلنــــدپروازانه ترین پروژه ی شرکت پارس میکا 

کیش تا به امروز است؛ پـروژه ای رؤیایی برای شرکت و برای کشور. 

تمرکز این حرکت بزرگ بر این اســـت که مــردم جــــوان و پرطراوت ایـــران، 
حس جدیــدی از خرید، غــذاخوری و تنــوع را تجربه کنند. این مرکز خریــد 
و تفـــریـــح با طـــراحی خالقــانه، ابعــاد بلنـــدپـــروازانه و ارائـه دنیای جدیـدی 
از فرصت ها، باعث خواهــــد شـد بـازدید کنــنــده های ســـراســـر منطقـــه، تا 

سال های سال به سمتش جذب شوند. 

نمی توان میکامال را تنها یک مرکز خریـد یا »مـــــــــــال« دانست. رؤیـای ما، 
جاذبـه ای بزرگ است؛ مجتمعی پنج طبــــــقه که با یک مرکز خریـــــد ِصرف، 
فاصـــــله ی بسیــــار زیـــــادی دارد. این مرکز خرید و تفریح ســــــرگـــــرمی های 
متنــــــوعــــی را بــــــــــه بــــازدیدکننــــــدگان ارائه می دهـــد که گستــــــره شـــــــان 
از  سرگرمی های کالسیک تا سرگرمی های پیشرفته ی دیجیتال کشیــــــده 
شده است. در کنار تمام این ها، برندهای معتبر داخلی و خارجی حضـــور 
خواهند داشت تا زیبایی تجربه ی حضور در گنجینه طبیعی خاورمیــــــانه، 

جزیره ی کیش را دوچندان کنند. 

امیدواریم این چشم انداز کلی، بتـــوانـــد اشتیــــاق و هیجـــانی را کـه بـــــرای 
ایـــــــن پـــــروژه ی برجستـــه داریم، منتــــقـل کنـــد. همچنیــــــن می خواهیـــم 
موارد متعددی را که باعث می شوند این پروژه فرصتی جــذاب برای بـــازار 

درحال توسعه امروز باشد، پیش چشم بیاوریم. 

تیم ما می توانـــد سرمایـــه گــــذاران را در انتخـــاب و بهره برداري از فضـــــای 
فروشـــگاهی و یـــا با ارائــــه مشــاوره جهت مشارکت با برندهای منــاسب 

یاری نماید.

تیِم پشِت صحنه ی این رؤیا
بــرای چنیــن دســتاورد عظیمــی، افــراد ماهــر و شــرکت های زبــده ی بســیاری 
را واقعیــت ببخشــند.  رؤیایــی  کننــد و چنیــن  تــالش  کنــار هــم  بایــد در 
شــرکت پــارس میــکا کیــش، مفتخــر اســت مشــارکت اســتراتژیکی را کــه 

ــد.  ــری کن ــته، رهب ــت پیوس ــه واقعی ــا آن ب ــال ب ــای میکام رؤی

همکاران ما
DSA-UAE 

کوستیک مشاور امور مربوط به مهندسی آ
WATERMAN-UK/UAE 

مشاور سازه، تاسیسات، ترافیک و عمران، حمل و نقل عمودی، ایمنی 
کوستیک و آ

PANOU-Greece
کوستیک مشاور، طراح و پیمانکار سیستم ELV، آ

AHMADI KISH-Iran 
پیمانکار اصلی

ENARMONO- Greece 
طراح سینما

CLAX ITALIA-Italy 
کواریوم  ساخت آ

PORCHE DESIGN STUDIO-Germany 
طراحی کابین ها

LUNAR-UAE 
 MEP پیمانکار

BENTEL-South Africa 
مشاور طراحی داخلی

GENEST-Germany 
مشاور  و پیمانکار سیستم صداگیر

BMF-Switzerland 
طراحی و ساخت تله کابین هوایی 

AERODIUM-Latvia 
طراحی و ساخت تونل باد 

KCC-Belgium 
مشاور  و طراحی سالن پاتیناژ

LIGHT TOUCH-UK/UAE 
مشاور نورپردازی

BRAND UNION-UK/UAE 
آژانس برندسازی

McARTHUR + COMPANY-Canada/UAE 
متخصص مرکز خرید

KONE-Finland 
طراحی و ساخت آسانسور، پله برقی

EWFI-UAE 
مشاور آب زدایی )زهکشی(

NAFFCO-UAE 
مشاور و پیمانکار آتش نشانی

SAN MARCO-Italy 
پیمانکار رنگ  آمیزی

GREE-China 
Chiller و AHV ، FCU واحد های

INDUSTRIAL FRIGO-Italy 
 سیستم های سردسازی و تنظیم دمای صنعتی برای

زمین پاتیناژ
G+H-Germany 

ساخت تجهیزات عایق صوتی، لرزشی
SPEED HOUSE-UAE 

GRC پیمانکار نمای
TORENTEC-UAE 

HVAC و MEP مشاور
EURO SYSTEM-UAE 

پیمانکار نمای شیشه ای
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شما  اعتماِد  کسب  بزرگی  به  دستاوردی 
کیش میکا  پارس  داستان 

شــرکـــــت پــارس میـــکا کیــش در ســال های گذشته توانستـه اســــــت با 
سرمایه گذاری متعهدانه در منطقـــه، به نــــــامی مشـهـــــور و مورد احتـــرام 
تبدیل شود. این شرکت نامی معتبـــر در توسعه بناهایی رؤیایی، بادوام 

و باکیفیت باالست. 

بــرای ما، هیچ چیـــز مهـــم تر از استانداردهای طراحی و ساخت نیست. ما 
افتخار می کنیم که گستره ی وسیعی از ساختمان های مسکونی و تجاری 
را در جزیــره ی کیــش و اطرافش ساخته ایم و با ایـن کار، کیــــفیـــت زنــدگی 

 مردم این ناحیه را افزایش داده ایم. 

پارس میـــــــکا کیش با تجـــربــه ی وسیـــــــعش در حـــــوزه هـــای کسب وکار 
و ساختـــــمان ســـازی، درک عمیـــــــــق اقتــــــصاد ایــــران و نــوســـان هایــش، 
ظرفیت های زیادی را در موقعیت جــزیره ی کیــش مشاهــده کرده است. 
از آن روز تابه حـال، این شرکت در تالش اسـت تا قفل ایـــن ظـــرفیـت ها را 
بگشاید. با درک عمیــق روندهای بیـن المللی و داخــلی گردشـگری، پارس 
میکا کیـــش شرکـت ساختــمانی معتبــــری به حســاب می آید که می تـواند 
مأمنی برای سرمایه گذاران باشــد؛ سرمایه گذارانی که می خواهند مطمئن 

 باشند پروژه ای با این عظمت، عملی می شود.   
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برای  چیدمانی  امروز،  ایران 
موفقیت

جایگاه کشور ایران به عنوان گذرگاه بین شــرق و غرب، از اعصار گذشتــه 
باعث شده تا این کشور نقــشی محـــوری را در تجــارت، تـــــاریخ و فرهنــگ 
جهان بازی کند. جمعیت جوان و تحصیـــل کرده ی امـــروز ایران، کشــوری 

ساخته است که نمی تواند نادیده گرفته شود. 

آینده ی کشوری در حـــــال شکوفــــــایی که چنیـــن شاخــص ها و امکانــات 
مثبتی دارد، روشن به نظر می رسد.

جمعیتی با ظرفیت گسترده
( را افـــراد 	  عمده ی جمعیت ساکــــــن در ایــــران )۸۰ میلیون نفر

 جوان، شهرنشین و تحصیل کرده تشکیل می دهند.
۶۴ درصد از این افراد، کمتر از ۳۵ سال سن دارند. 

زندگی امروز ایرانیــان با تکنـــولوژی عجیـــــن شده است. آن ها 	 
مشتریانی به شدت پرتحــــــرک، پیچیده و اجتــماعی هستنــــد 
کـــــــه نیــــــــازهایـــشان، هنــوز به طـــــــور کامل پاسخ داده نشده 

است. 

جمعیــت زیـــاد و جـــــوان، ایـــــران را تبــــدیـــــل به مقصــــدی جــــذاب بـــــرای 
فروشندگان داخلی و خارجی می کند. 

رستوران های باکیفیت  کافه ها  و  شگاه ها،  نیاز به فرو 
ایــــرانی ها عاشـق خریــد هستــنـد اما با وجــود حجـم باالی تقاضــــا، بـــــــازار 
خــــــــرده فروشــــی ایران محصوالتــــــی نه چندان با کیفیت را ارائه می کنـد و 

خریداران، اشتیاق زیادی برای محصـوالت بین المللی دارند. 

می توان گفت از نظر تجربه ای که مردم دنیای مدرن از نظر خرید و صـــرف 
غذا دارند، ایران بازاری عظیم و دست نخورده است. 

گردشگری مقصدی جذاب برای 
زیبایی طبیعی و هیجان انگیز و همچنین میـــــراث فرهنگی غنــی، ایران را 

تبدیل به یک کانون گردشگری در منطقه کرده است. 

طبق رتبه بندی سازمان جهانی گردشگری، ایران از نظر تعداد و جـذابیت 
جاذبه های گردشگری مقام دهم و از نظر جاذبــه های فرهنگی - تـــاریخی، 

مقام پنجم را در دنیا داراست. 

تعـــــــداد گردشـــگرانی که از سراسر دنیـــــا به ایران سفــــر می کنند، طـــــــــــی 
ســـال های اخیر رشد قابل توجهی نشان می دهــــــد. یونسـکو نیز ایــــــران 
را یکی از مقاصد جذاب گردشگری در منطقـــه خاورمیانه و شمال آفریـــقا 
می داند، به ویژه آن که گردشگران خارجی برای سفر به مناطق آزاد تجاری 

در ایران، نیاز به اخذ ویزا و گذراندن مراحل دست و پا گیر آن ندارند.
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و  الهام بخش  نمادی 
تحسین برانگیز

عظمتی مثال زدنی
میکامال، بزرگترین مجتمع تجاری و تفریحی جزیره ی کیش خواهد بـــود. 

کار ساخت و ساز ایـن پـــروژه ، با در نظــر گرفتــن باالتــرین استانــداردهای 
جهانی انجـــام شده و در حال حاضر، در مراحل نهایی اش به سر می برد. 

ابعاد جاه طلبانه ی این پروژه، باعث می شود که کیش و نواحی اطــرافش 
دگرگون شوند، نبض اقتصاد محلی تندتـر بزند و دنیایی از فرصــــت ها به 

روی گردشگری محلی لبخند بزند.

تعهدی با مقیاس جهانی
202 هزار متر مربع زیر بنای کل پروژه  •

35 هزار متر مربع مساحِت  زمین  •

18 هزار متر مربع فضای تفریحی  •

•  86 هزار متر مربع GLA )فضای خالص قابل بهره برداری(، 43 درصد از 
مساحت کل پروژه

•  کل پنج طبقه، حدود 600 فروشگاه را در خود جای می دهند

بنایی افتخار آمیز، میراثی پابرجا 
میـــــکامــــال تا ســـال های سال پــس از تکمیــل شدنــــــــش، جــــــــاذبـــه ای 

حیرت انگیز برای ایران، خاورمیانه و شمال آفریقا باقی خواهد ماند. 

این مجتمع باعث می شود تا وجهه ای مدرن و آینده نگر از ایران به دنیــــا 
نشان داده شود. این بنا افتخار ساکنین محلی خواهد بود و چشم انداز 

مثبت و در حال رشد ایران را بازتاب خواهد داد.
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در  نو  نگاهی  میکامال،  تجربه ی 
ید خر مرکز  ماهیت 

آن چه بـازدیــــدکنــــنـــدگان در میــکامال تجربه خواهنـد کرد، با آن چه کـــــــه 
در گذشته تجربه کرده اند قابـل مقایــسه نیســــــت. در سطـــــح ملی، نیـــاز 
بسیار شدیدی به ایده های جدید و خدماِت به روز وجود دارد. میــکامال 
در چنین فضایی، با تنوع و کیفیت محصوالتش به میدان آمده اسـت تا 

تجربه ای هیجان انگیز را برای بازدیدکننده ها بسازد. 

میکامال مقصـــد تفریحــــــــی اول مردم ایـــــــــران در نظر گرفتـه می شــــــــود؛ 
مجتمعی با نگاه به آینــــــده که پاسخــــــــگوی نیــــــــــازهــــــای خانـــــواده ها و 

مصرف کننده های امروز خواهد بود. 

وارد میکامال شوید و هرچیزی که انتظار دارید را فراموش کنید. تجربه ی 
شما در میکامال، فراتر از انتظارات تان خواهد بود. 
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چشم انداز ما

کسب جایگاه جذاب ترین و الهام بخــــــش ترین مرکز خرید و تفریحی ایران

مأموریت ما

ایــــران، از طریق:  تبدیـــل شـــدن به دیــــدنی تریـــــن مــرکز خریــــــــــد و تفریحی 
از مشتریان جذابیـــت داشتــه  بـــرای جمــع وسیعی  که  خلـــــق تجربه هایی 

باشد

ایـــــران و به طــــور همــــــــزمان، بازتــــــاب دادن  بـــــــودن با فرهنگ روز   سازگار 
جاذبه های پیشروی جهانی

گسترش روابط و ارتبــــاطات   شناسایی همکاری های راهبردی و همچنین، 
ماندگار
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میکامال،   تمایز 
ع تنو دارای  و  معتبر  خالقانه، 

خالقیت، به معنای تفکری پیش رو
مصرف کننده های ایرانی همیـــــشه به روز و آنالین هستند. آن ها انتـــظار 

دارند که مراکز خرید همین گونه باشند. 

میـــــکامــال پاسخــــگو و متنـــاسب با نیازهایشان خواهـــد بود؛ محلی که 
جدیدترین کاالها در عرصه مد، فناوری، تفریحات و خوردنی ها را به آن ها 

عرضه خواهد کرد. 

با رویــــدادهای خاص و تعاملی، فروشگاه ها و ویترین های خالق فیزیکی 
و اینترنتی تجربه ی بازدیدکننده ها هرگز تکراری نخواهد شد. 

کاالی اصل" اعتبار، به معنای "تنها 
اعتماد، عاملی است که باعث می شود مشتری ها بار دیگر به میــــکامال 

بازگردند.

 انتظار و خواسته ی ایرانی ها، اعتماد و کیفیت است.
آن ها می خواهند پول شان در جایی هزینه شود که کیفیت و اعتباری در 

خور داشته باشد.

میکامال با دقت هرچه تمــــام تـــر برندها را انتــخـاب می کنـــد و تمـــــــــــامی 
برندهای موجود در میکامال، کاالهای اصل ارائه خواهند کرد. 

بازدیدکننده ها خوشحال خواهنـــد شد که محصــوالتی اصیل پیدا کنند؛ 
چیزی که سزاوار و مطلوب شان است. 

ع، به معنای امکان تفریح برای همه ی اشخاص تنو
در برنامه ریزی های میکامال، اولین اولویت خانواده ها هستند. 

به عبارت دیگر برای هرکسی چیزی وجود دارد که عالقه اش را پوشــــــش 
دهد؛ از خردساالن گرفته تا پدربزرگ و مادربزرگ های امروزی.

گستره ی وسیع تفریحات میکامال با هیچ کدام از همتایانش شبــــاهت 
ندارد. این مجتمع لبریز از امکانـاتی است که تمام بـــــازدیدکننـــــــده ها از 

هر سن و قشری را با خودشان درگیر می کننـد، به آن ها لــــذت را هدیـــــــه 
می دهند و سرگرم شان می کنند.
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خانواده ها برای  بهترین جای دنیا جایی است که بتـــــوانید در کنــــار عزیـــزان تان، از عالئق بهشتی 
خود لذت ببرید.

این باور، تمامی امکانات و خدمات میــــــــکامال را به هم پیونــــد می زند و 
دنیایی شگفت انگیز برای خانواده ها به وجود می آورد.

خانواده برای مردم ایران از جایگاهی با ارزش برخوردار است و از ایــــن رو 
میکامال محیطی به وجود آورده تا خانواده ها بتوانند در کنار هم لـــــــذت 

ببرند.

والدین، فرزندان و عزیزان شان می توانند از طریق عالیق مشترک،کشف 
تجربه های جدید، خنده و شادی مشتـــــرک و تفریحات باکیفیت، با هـــــم 

ارتباطی عمیق برقرار کنند.

گشت که به آن برخواهند  محلی 
تنوع امکانــات و خدمـــات تفریحــــــــــی در میـــــــــکامال باعــــث می شود که 
ج شوند، بلکه تمایل داشتـه  خانواده ها نه تنها با رضایت کامل از آن خار

باشند باز هم بازگردند و از حضور در آن لذت ببرند. 

اینجا مقصدی است که برای بازدیدهای مکرر طراحی شده است. محــلی 
که در آن سنت های جدید به وجود می آید، منــــــاسبــت ها جشن گرفتـــــه 
می شود یا این که تنها برای یک روز، فشار و استرس زنــــــــدگی شهــــری از 

روی دوش بازدیدکننده برداشته می شود. 

تمام مردم ایران، از گوشه کنار کشـــــور، بارها و بارها از میکامــــــــال بازدید 
خواهنــــد کــــرد و این مــــرکز نقـش مهمی در ساختن خاطراتی ماندگار در 

زندگی شان خواهد داشت. 
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محدودیت،  بدون  امکاناتی 
کامل جاذبه ای 

کردن، خستــــــــگی تان در انتهای روزی  که تنها محدودیتش برای تفریح  کنید  را تصور  محلی 
شاد باشد. 

را باال ببرد،  که آدرنالین خون تان  را دارد؛ چه فعالیتی هیجان انگیز  میکامال همه ی امکانات 
از آن نیاز دارید.  که بعد  چه راحتی و آرامشی 

را برای خودشــــــــــان برنــــــامه ریزی  می افتد و خانواده ها، روزهایی عـالی  به زودی اتفاق تازه ای 
کرد. خواهند 

هیجان انگیز و نفس گیر
•  تونل باد 

تله کابین   •

مجتمع سینمائی  •

شهربازی  •

اکتشاف و شگفتی
جنگل بارانی  •

کواریوم آ  •

دنیای اکتشاف  •

سبک زندگی پرتحرک
باشگاه بدنسازی  •

گلف دیجیتال  •

پاتیناژ  •

بولینگ  •

استراحت و تجدید قوا
اسپا  •

هایپرمارکت  •
کافه و رستوران  •
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دنبال  به  که  کسانی  برای 
هستند هیجان 

میکامال محل نشاط و سرخوشی است. هیچ جایـی در 
که بتــــواند در فــعالیــــــت های  کیش و ایران وجود ندارد 

کند.  نفس گیر با میـــکامال رقـابت 

23



کابین تله 
در آسمان حرکت کنیـــد تا جزیــــره ی زیبای کیـــش و آب های فیــــــــــروزه ای 

اطرافش را از چشم پرندگان ببینید. 

تله کابین میکامال در ارتفاع 33 متری زمین قرار دارد. ایـــــن تله کابین از 
طبقه ی آخر مجتمع شروع به حرکت می کند و پس از طی 2.5 کیلومتر، به 

اسکله ی تفریحی جزیره می رسد و این مسیر را برمی گردد.

این تله کابین، 20 کابین معمولی دارد. هریک از این کابیـن ها هشت نفر 
را در خودشان جای می دهند و امکاناتی مثل موسیــــــقی، تهویـــــه ی هوا، 
تلویزیون و وای فای در آن ها تعبیه شده است. دو کابین VIP وجود دارد 
که با فضایی وسیع، چهار نفر ظرفیت دارند. سواری در این کابین ها کـــــه 

مجهز به آی پد و اینترنت هستند، تجربه ای خاص را ارائه می دهد.

طراحی و ساخت این تله کابین ویژه، در نوع خودش برترین است. 
ساخـت ایـن ماشیـن، بـرعـهـده ی شرکـت مهنــدســـی سویــیــســی BMF و 
 Porsche Design( طراحی کابین ها بر دوش استودیوی پورشه دیــــزایـــن
Studio(  بـوده است. سقـف طبقـه ی چهـارم میـــکامــال، به طـــور خاصـــی 
 G+H در برابر صــدا یا لــرزش عایـق شـده است. این کار را شــرکت آلمـــانی
Group انجام داده است تا مشتریان و فروشـــــــــــــگاه ها، از ســــر و صدای 

بیرون مجتمع به هیچ عنوان آزار نبینند.

تونل باد
همه می توانند در میکامال حس پرواز را تجربه کنند. 

در میکامال تجربه پرواز برای همه امکان پذیر است. تونل باد منحـــــصر 
به فرد میکامال با استانداردهای بیـن المللی، حس پــــــــرواز و سقـوط آزاد 
را به ماجراجویانی می دهد که به دنبـــال تجربه ای سرشـــــــــــار از آدرنالیـــــن 

هستند.

سقوط آزاد داخل ســـــــــالن برای اولیــــــن بار در ایران، بازدیدکننده ها را به 
نهایت هیجان و لذت خواهد رساند. 

بازدیدکننـــــــده ها بعد از گرفتن دستورالعمل های ایمنی، نصب تجهیزات 
ویژه و کمـی نرمش، وارد تونلی می شوند که هوا از پایینش در آن دمیده 
می شـــــود و در میــــان زمیــــــن و هوا معـــــــلق خواهند ماند. این تجربه، تا 

مدت ها از یادشان نخواهد رفت. 

تونل سقـــــوط آزاد میـــــــکامـــــال را شرکت لیتوانیایی Aerodium طراحـــــی 
و ساخته است. تخصص این شرکت که از دیزنی لند تائیــــــدیـــــه دارد، در 

طراحی و اجرای تونل های هوایی آموزشی، تفریحی، نظامی و همچنــــــــــین 
برای مراکز خرید پیش رو است.

شهربازی
تنوع زیاد بازی ها، از قدیمی و کودکانه تا پیشرفته و کامپیوتری، شهربازی 
میکامال را به سرزمینی هیجان انگیز، رنگارنگ و امن برای تمـــامی افــــراد 

خانواده تبدیل کرده است.

لبخند و شادی کودکـان، همان چیــــزی است که باعــــث می شــــود پــــدر و 
مادر هم مثل کودکان اوقات خوشی را سپری کنند. برنامه هایی که بــرای 
کودکان تهیه شده و فعالیت های مهیـــجی که کودکان حس می کننــــــــد، 

دیدن این شادی و خنده را حتمی خواهد کرد.

شهربازِی این مجموعه، در نوع خودش اولیـــــــن زمیـن بازی تعامــــــلی در 
جزیره ی کیش به حساب می آید. این شهربازی، باعث می شود اطمیــنان 

حاصل کنیم که جذابیت میکامال برای خانواده ها همیشگی است.

همـــه دعــــوت هستـــنـــــد. مــدت کوتــــاهی از نگــرانی های روزمره ی دنیای 
بزرگساالن بگریزید و به دنیای عجایب قدم بگذارید.
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که  کسانی  برای 
هستند یح  تفر دنبال  به 

از روزمرگی میکامال محلی برای فرار 

کاری یکنواخت تان را پشت سر بگذارید و به دنیای  عجیب  میکامال  روز 
از واقیت مجازی. بیایید؛ دنیایی ساختـه شـده 

همـه چیــز را پشت سر بگذارید و به سینمای واقعیت مجازی میکامـال 
گردآورده  را یکجا  کــــه بهتـرین های تکنـــولوژی و هنر  بیاییـــد؛ سینمایـــی 

است.
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مجتمع سینمایی
سینمای فوق مدرن میکامال با نمای360 درجه، صـــدای دالبـی و آخــرین 
تکنولوژی ها در دنیای صفحه نمایش سـه بعدی، عاشقــــان سینـــما را به 

بهشت می برد. 

ســـه سالن در این سینـما وجود دارند که بهترین تجـربـــه ی هیــــجــــــان را 
برای بازدیدکنندگان فراهم می کنند. تماشـــاگــــران، در ایـــن سالـــن هــا بـه 

صندلی هایشان تکیه می دهند و به زمان ها و مکان های دور می روند. 

به عالوه سالن نمایش VIP وجود دارد که تماشــــاگــــــران در آن، بتـــوانند 
از فضایی بزرگتــــر و خصوصــــی تر لــــذت ببــــرند. نــــزدیک به این سالن ها، 
کافه هایی با منظره ی خلیج فارس قرار دارند که می تـــــوان برای میـــانـــه ی 
نمایش ها، در آن ها استــــراحت کرد و از منظــــره ی تمــــاشــــایی آن خلیــــِج 

دل انگیز لذت برد. 

این مجمــــــــــوعه ی سینـــمایی که طــــراحــــی اش را شــــــرکت مخـــابـــراتـــــــی 
یونـانی  Enarmono برعهده داشته است، محیــــــطی عالی برای بـــــــرگزاری 
فستیوال های هنری فراهم آورده است. این مجــموعـــه ُبــعد فرهنــگی را 

نیز به تمام امکانات تفریحی میکامال اضافه کرده است.
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مشتاق  که  کسانی   برای 
هستند سیاحت 

را به سوی خود می خواند  کاشفان  میکامال، سیاحان و 

از  را  که مشتاق هستند عجایـب طبیعـت  بازدیدکننده هایی 
کاستی نخواهند دیـــد. آن ها  کم و  کنند، هیــچ  نزدیک لمس 

کرد و شگفت زده می شوند. حیات وحش را لمس خواهند 
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جنگل بارانی
به دنیای باشکوه و هیجان انگیز جنگل های کره ی زمیــن قــدم بگــذارید. 

قدم به این دنیا بگذارید و از تنوع حیاتی که می بینید، لذت ببرید. 

در طبقه ی اول و دوم میــکامـــال، بازدیدکننـــده ها می تواننــــد زیستــــــگاه 
واقعی را تماشا کنند؛ جنگل های بارانی، محیط زیستــــی که هـــــرگز آن را تا 

این حد اصیل و دست اول نخواهند دید. 

مشتری های مرکز خرید می توانند به محیطی استـــــــوایـــــــی قدم بگذارنـد، 
باد و باران موسمی و رعد استوایی را ببینند و گیاهان این آب و هـــوا را با 
شرایط زندگی طبیعی شان مشاهده کنند. بازدیدکنندگان، در این محــــل 
رمز و رازهای این اقلیم را از نزدیک می بینند و با آن ارتباط برقرار می کنند. 

جنگل بارانی تجربه ای آموزشی و محیطی است که هم بزرگســـــاالن و هم 
کودکان از آن لذت خواهند برد.

کواریوم آ
در کنار جنگل بارانی، دنیایی کاماًل متفاوت قرار دارد؛ قلمرویی ِسحرآمیز 

از اعماق اقیانوس. 

کـــــواریوم  دنیای خیره کننده ای از زندگی دریـایـــــــی، بازدیدکننــــــده ها را در آ
کــــــــواریـــوم  در مخـــــــــــــزن هایی استوانــــــــه ای  میکامال دوره خواهد کرد. آ
کواریوم، آســـــــــــــــانسوری  قرار دارند که دو طبقه را پوشش می دهنـد. در آ
کواریوم، در محیــــــطی  شیشه ای تعبیه شده که بازدیدکنندگان را داخل آ

360 درجه قرار می دهد. 

یک میلیون و پانصد هزار لیتر آب و صدها جانور و گیـــاه ساحــــلی، باعث 
کواریوم یکی از بزرگترین های خاورمیانه و شمال آفـــــریقا  می شود تا این آ

کواریومی، در ایران همتا ندارد.  باشد. چنین آ

کورایـــوم غواصـــی  به بازدیدکنندگان این امکان داده می شود که در این آ
کنند. با این کار، می توانند تا حد امکان به ایــن مخلـــــــــوقـــــات عجیــــب و 
شگفت انگیز نزدیک شوند و دنیایی را ببینند که 70 درصد از کره ی زمین 

را می پوشاند. 

 Clax Italia کواریــــوم را شرکت ایتالیایی طراحــی، ساخـــت و نصـــــــب این آ
برعهده داشته است. 

دنیای اکتشاف
در دنیا، هزاران مرکز خرید کسل کننده وجود دارد که تمـــــرکز آن تنـــها بر 

نمایش از پشت ویترین است. 

دنیای اکتشاف هم مثل بسیاری از بخش های میکامال، حــــس و حـــال 
بسیار متفاوتی دارد. افراد کنجکاو، در اینجا خودشان را غرق در محیــطی 
جذاب می بینند. آن ها در این محیـــــط، سفــــــر اکتشـــــافی مخصـــــوص به 

خودشان را شروع خواهند کرد. 

در میان گونه های نادر و هیجان انگیز قدم بزنید. دوزیستان و جانداران 
دریایی را ببینید و لمس شان کنید. در محیطی امـــن، آرام و ســـــــــرشار از 
سکوت، با حیات وحش رو به رو شوید. در باشگاه اکتشاف، تا جایی که 

ممکن است به حیات وحش نزدیک خواهید شد. 

بازدیدکنندگان کم سن و سال، بر تـــرس شـــــان از ناشناختـــــــه ها غلبــــــه 
خواهند کرد. بازدیدکنندگان بزرگ ســـال، به دنیای کنجکاوانه ی کــــودکی 

باز خواهند گشت و مثل کودکان غرق در شگفتی و لذت می شوند. 
بدون شک، تمام افراد باشگاه را در حالی ترک می کنند که احترام شان به 

زیبایی پیچیده و شکننده ی طبیعت، دو چندان شده است.
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زندگی  که  آن هایی   برای 
دارند پرتحرکی 

میکامال باشگاه بدنسازی سرگرم  کننده ای دارد

گزینــــــه های مختــــــــلفی پیـــــش روی تان اسـت تا بتوانیــــــــد 
کنید و  تفریحات پرتحـــرکی داشتـــــــــه باشیـــــد، سالم زندگی 

نفس هایی عمیق بکشید. 
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باشگاه بدنسازی
امروزه ورزش کردن، بیش از هر زمان دیگری تبدیل به یکی از بخش های 
جدانشدنی زندگی روزمـــــــره ی افــــــــراد شده است. ایرانی ها در زمینـــــــه ی 
گاهی زیادی دارند. آن ها مراقب خودشان هستند و میـــکامال،  سالمتی آ

می خواهد در این حوزه کمک شان کند.

به همین دلیل است که بازدیدکننده ها در طبقه ی دوم و سوم، باشــگاه 
بدنسازی ای با بهترین امکانات می بینند. تمام چیزهایی که بازدیدکننده 
ـــــــــرم ماندن بدنش نیاز دارد، در این باشگاه گرد آوری شده 

ُ
برای خوش ف

است. 

ساکنین جزیره ی کیش و گردشگران، می توانند از تجهیــــــزات بـــدنسازی 
پیشرفته ی مرکز خرید بهره ببرند. مربیان حرفه ای در این باشگاه حضور 
دارند تا به افراد مشــــــاوره دهند، نکات الزم را بـــه آن ها آموزش دهنـــــد و 

باعث شوند که بیشترین بهره را از تمرین ها ببرند.

گلف دیجیتال
به نظر نمی رسد که در آب و هوای گرم خلیج، بتوان زمین گـلفی سرسبــــز 
و خنک فراهم کرد. میکامال، این رؤیا را با استفاده از واقعیت مجازی به 

حقیقت تبدیل کرده است. 

دیـــگر همــــه مــــــی توانند دستـــــان شــــــان را در یــــکی از لـــذت بخش ترین 
و خاص ترین سرگرمی ها تمرین دهند. نیازی هم نیــــست که تجهیــــــزات 
خاصی داشتــــه باشند یا این که به زمیــن هایی بروند که آرایشی دقیـــق و 

خاص دارند. 

در این شبیه سازی بی نظیر، تمام شرایــــط دنیای واقعی با دقت بازســـازی 
شده اند. همچنین، حضور مربیان هم فرصتی به وجود می آورد که تــــمام 

بازیکنان، در تمام سنین و با هر نوع توانایی، بتوانند آموزش ببینند. 

گلف دیجیتــــال می تواند سرگرمی ای باشد که تمام افراد خانواده دور هم 
انجامش می دهند؛ یک سرگرمی جمعی واقعی. 

پاتیناژ و بازی های برفی
اگر زمین گلِف کیش شبیه به یک رؤیا باشد، زمین پاتیناژ حتی در تخیل 

 هم نمی گنجد. اما میکامال، به معنای تبدیل رؤیا به واقعیت است.
به همین دلیل است که زمینـی به انــــدازه ی زمیـــن پاتینـــاژ در بـــازی های 
المپیک، با رعایت تمام استانداردهای جهانی، به زودی در کیــــش فراهم 

خواهد بود. 

این مجتمــــع ورزش های زمستانــی که با همــــــکاری شرکــــت ایتـــــالیـــایی 
Industrial Frigo و مشــــــاوره ی شــرکت بلـــــــژیــکی KCC طراحــــــی شـــــــده 

 اسـت، دمای فضا را به مساحت 1800 متر مربع را کنترل می کنــــــد. 
این ورزشگاه 1200 نفر ظرفیت دارد و امکانات الزم برای پاتیناژ عمومـــــــــی، 
هاکی و رقابت های پاتیــــناژ را فراهم خواهد آورد. این ورزشگاه، پذیــــــــرای 
بازدیدکنندگانی خواهد بود که به ورزش های زمستانی عالقه مند باشند. 

پاتیناژ، تنها بخشـــی از تفریحـــــات این ورزشـــــگاه است. زیرا تنـــــها چنــــد 
ساعت طول می کشد که زمین ورزشگاه، پر از برف شود. این شهربـــــازی 
زمستانی شامل یک سرسره یخی، ماشین های برفی، مینی موتـــــــــورهای 

روی یخ، زمین بازی برفی و غارهای یخی خواهد بود. 

خانواده ها از راه های دور و نزدیک خواهند آمد تا جادوی سپید برف را در 
آب و هوایی قطبی مشاهده کنند. 

بولینگ
 از 

ً
کسانی که بخواهند ورزشی توأم با آرامش و لذت را تجربه کنند، قطعــــا

سالن بولینگ میکامال لذت خواهند برد. بولینگ، ورزشی سبک اسـت 
که اوقات خوش خانوادگی و جمعی را با کمی طعم رقابت، به شما هـدیه 

می کند. 

خانواده ها، دوستان و جمع های دیگر، از هر سنی که باشنــد، می تواننـــــد 
در اینجا بدون این که عجله ای داشته باشند، دور هم اوقــات خوشـــی را 
سپری کنند. در این مرکز احساس خوب تحرک بدنی به بازدیدکننــــده ها 
داده می شـــــود و همچنین خاطــــــراتی کـــه تا مـــدت ها در یادشان خواهد 

ماند، ساخــــته می شود.

سالن بولینگ این مجتمع، از استانداردهای جهانی برخوردار است. 
بنابراین، می تواند میزبان رقابت های حرفه ای و غیرحرفه ای هم باشد. 
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روزمرگی  از  خواهند  می  که  کسانی  برای 
بگیرند فاصله 

میکامــــــــــال محلی برای استــــراحت و تجدید قوا دارد

که میـــــکامال فراهـم  با وجود تمام امکانات هیجان انگیزی 
بــرای با  که نیــــــاز به زمـــانی  گاهی اوقات پیش می آیـــــد  کرده، 

خواستــه ی افراد باشد.  »خود« بودن، مهمترین 
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اسپا
سالن اسپای میکامال در طبقات دوم و ســـــوم، مرهــــــمی بر استـــــــــرس 
زندگی شـهری و خستگــــی اســت؛ جزیــــــــــره ای از آرامش، خوشآمــــدگوی 
غ از دنیـــای  بازدیدکنــــنــــدگانی است که بخواهنـــــد آرامش بگیرند و فـــــار

بیرونی، دوبــــاره از نــــو ساخته شوند. 

بعد از سفری طوالنی در جزیره ی کیش یا یک روز خوش گذرانی با عزیزان 
خود، اولین قـــــــدم برای کسب آرامش و رفع خستگی، حضور در ســــالن 

اسپای میکامال خواهد بود.

در میکامال تمام خدمات مدرن اسپا از سونای آرامش بخش تا ماساژی 
مالیم از سوی متخصص زیبایی، برای آقایان و بانوان مهیاست.
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ید خر قصد  که  کسانی   برای 
دارند غذاخوری  و   

را فراهم آورده است میکامال بهترین ها 

می بینیم،  را  وقتــــی تمــام امـــکانـــــات و دیـــــــــدنی های میکامال 
گذراندن وقـــت در  از خرید و  بـرای مدتی می توان  که  می پذیریم 

کافه و رستوران غافل شد. 
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کنید را پیدا  در هایپرمارکت میکامال، برندهای خاص 
تجربه ی خرید از میکامال، متوسط سطح خدمات در ایران را باال خـــواهد 

برد. 

با نظارت دقیق روی فروشندگان، احتمال وجود کاالهای غیـــر اصیـــل در 
میکامال به صفر می رسد. کاالهای خالقانه، متنوع و اصیل در این مــرکز، 
نیازهای مردم ایران و ساکنین کیش را به طور کامل پوشش خواهدداد. 

هیچ خریداری، ناامید از میکامال بازنخواهد گشت.میکامال، برنـــدهایی 
بین المللی و مطبوع را با قیمت هایی وسوسه انگیز فراهم خواهد کرد. 

کاالهای مصرفی متنوع و منتخبی که در اینجا عرضه خواهند شد، در کل 
کشـور نظیــر ندارنــد. بازدیدکنندگان، مطمئن خواهند بود که کاالی مورد 

نظرشان را در این مرکز پیدا می کنند. 

می توان به سادگی و با پارکینگ، به هایپرمارکت دسترسی داشت. 
آســــانســـوری اختصاصــــی و باالبــــری بـــرای خـــــودرو تعبیـــه شده است تا 

مشتریان، بتوانند به سادگی خریدهایشان را حمل کنند. 

کشــــور، از خودتان  کافـــه ها و رستـــــــــــــوران های  در بهتریــــــن 
کنید پذیرایی 

با صرِف آراِم یک وعده غذا، می توان در روزی پرمشغـــله کـــمی استــراحت 
کرد. هیچ کدام از بازدیدکننده های میکامال هم نمـــی تواننـــد به ســـادگی 
از وسوسه ی رایحه ها و طعم هــــایی که کافـــه و رستــــوران های این مــــرکز 
درست می کنند، بگذرند. استراحت با این رایحه ها و طعم ها، غیــــــر قابل 

چشم پوشی است. 

در فودکورِت طبقه ی چهارم گستره ی وسیعی از غذاها موجود اســـــــــــت؛ 
از غذاهـــــــای سنتــــــــی گرفتــــــه تا غـــــــذاهای مدرن. در ایـــن فود کورت که 
دسترسی اش از مجتمع سینمایی، شهربازی و جاذبه های اصــــــلی دیگـــر 
هم بسیار ساده است، هر ذائقه ای میتواند خواسته اش را پیــدا کنـــــد و 

از آن لذت ببرد.

تنوع و کیفیــت، اصلـــی تریــــن قالب میــــکامال است. ایــن روح واحد، بـــه 
بخش کافه و رستوران ها هم دمیده شده است؛ بخشی که مردم ایـــران، 

در آن از سبک های غذایی سراسر دنیا لذت خواهند برد. 

استراحت کنیــــد و تمام خستگی های روزانــــه را با غـــــــذایــــــی دورهمــــــــــی 
یـــا نوشیدنی ای خنک از تن به در کنید. البته این تمام ماجــــــرا نیــــــست؛ 
در زمان صرف غذا، از نمای تماشایــــی خلیــــج فــــارس و چشـــم انــدازهای 
خیره کننده ی جزیره ی کیــش لـــذت خواهیــــــــــد برد. تجدید قــــــــوا کنید و 

انرژیتان را برای ادامه ی روزی پرهیجان ذخیره کنید.
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کیش  برای  جدید  زمانی که بخواهیم از بی نظیر بودن میکامال بگوییــــــم، داستانی بسیـــار چهره ای 
طوالنی خواهیم گفت؛ داستانی که در اینجا پایان نمی پذیرد. 

تمام امکانات و چیزهایی که گفتیــــــــــم در منطقــــــه ای ایده آل قــــرار دارد: 
منطقه ای به نام جزیره ی کیش. 

کیش محل تالقی زیبایی های طبیعی است، گنجینـــه ای از فرصــــــت های 
گردشگری که در نزدیکی شهرهای مهم منطقه قرار دارد. 

کیش با آب و هوای مرطوب ساحلی، فعالیت های تفریحی هیجـان انگیز، 
آرامش بیشتر و ورود بدون ویزا، در حال گـــــــذر از یک دوره ی رنســـانس 
است. در ســـال های اخیر، بازدیدکننـــده هــــای جزیـــــــــره ی کیش 10 درصد 

افزایش پیدا کرده اند. 

میکامال راهی را آغاز کرده است تا در سیر تکاملی کیش، تبدیل به تـــاج 
جواهرنشان این جزیره شود. میکامال، راهی را باز خواهد کرد که مــــردِم 

عاشق کیش، دوباره از تمام نقاط به این جزیره سرازیر شوند. 
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یبایی  ز در   غرق  یره ای  آب و هوای کیش در کل سال دلپذیر اســت. راه های بسیاری وجود دارد جز
تا از نسیم ساحلی و شکوه و جالل طبیعی این جزیره لذت ببرید. 

توریست ها از خط ساحلی این جزیره لذت مـی برند، در سواحـــل 12 هـــزار 
متر مربعی و پاکیـــزه ی این جزیـــــره استـــــراحــت می کنند و همچنیـــن، در 

آب های فیروزه ای و جذابش شنا می کنند. 

با غواصی، می توان به ساحل مرجانی زیبای جزیره دسترسی پیدا کرد. 
در تورهای طبیعت گردی شبانه هم می توان الک پشت هایی را دید که در 

ساحل تخم گذاری می کنند. 

میراث فرهنگی کیش هـــم بسیار غنی اســـــت. شهر باستـــانی حــــریـــره و 
روستای مدفون کاریز از جمله ی این میراث هستند. هـر روز بعد از ظهر، 
خورشید در حال غروب سواحل چشم نواز جزیره را در نوری مالیـم فـــــــرو 

می برد؛ منظره ای که نمی توان فراموشش کرد. 
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خانواده ها برای  بهشتی 

جزیره ی کیش با خیابان های پاکیزه و جّو آرامش بخش، برای خــانواده ها 
مثل تنفــــس هوایی تازه است. همین که خانــــــــواده ها به اینجا برسنــد، 

دریایی از جاذبه ها را خواهند دید که سرگرم نگه شان می دارد. 

در این جزیره فعالیت های هیجــــــــــــان انگیـــــز بسیار زیادی وجـــــود دارد؛ 
فعالیت هایی مثل کایت سواری، اسب سواری، بانجی جامپینگ، رانندگی 
خودروهای آفرود، پارک آبی و ... . این جزیره اقامتگاه های متــــنوعی دارد؛ 
اماکنی مثل هتل ها و آپارتمان های متنوع که با هر بودجـــــــــه ای می توان 

آن ها را کرایه کرد. 

از آرامش فضایی مملو 
در کیش، همه چیز ساده تر به نظر می رسد. این جزیره، محــلی آرام است 

که قوانین در آن کمی لطیف تر رفتار می کنند. 

بازدیدکنندگان بین المللی می توانند بدون اخذ ویزا به این جزیره بیایند. 
به همین دلیل، فضای کیش کمی رنگ بین المللی به خود گرفته است. 
برای سرمایه گذاران خارجی هم معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده 
تا به سرمایه گذاری در این جزیره ترغیب شوند. خریداران از منطقــــــــــه ی 
آزاد اقتصادی کیش بهره می برند. برندهای موجود در کیـــــــــــــش، تنــــــوع 
بیشتری دارند و مالیات و عوارض ورود هم به قیمت شان اضافه نشده 

است. 
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کیش با   نقــش میکامــال هماهنگ  بیــن،  ایــن  در  اســت.  در حــال تحولــی عجیــب  کیــش، 
اســت.  کلیــدی  بســیار 

تــوان  و  بــرود  بــاال  تــا ســطح جزیــره  تــالش می کنــد   کیــش  پــارس میــکا 
بهره بــرداری  بــه  گردشــگری،  بین المللــی  مقصــد  یــک  بــرای  بالقــوه اش 

برســد. 

ترکیبــی از مرکــز خریــد، محــل اســتراحت و تفریــح، میکامــال را بــه قطبــی 
از گردشــگری تبدیــل کــرده اســت. ایــن قطــب و ایــن مقصــد نهایــی بــا 
مقیــاس تحســین برانگیزش، کیــش را بــه ســطح دیگــری از فرصت هــای 
اندوختــه می بــرد، ســرمایه  ها و بازدیدکننده هــا را بــه ســمت جزیــره گســیل 

مــی دارد و اقتصــاد محلــی را بــه تپــش وا مــی دارد. 

مــا در کنــار هــم، رشــد جزیــره کیــش را بــه ســمتی هدایــت می کنیــم کــه 
بــه آن  کــه تمــام ایرانی هــا  بــه جایــی برســد  خاص تــر از همیشــه شــود و 

ببالنــد. 
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لذت،  ع  شرو و  رهایی 
است  نبوده  این  از  ساده تر  وقت  هیچ 

میکامــال و کیــش در کنــار هــم، بــرای ایرانیــان تفریحاتــی در ســطح جهانــی 
را فراهــم می کننــد؛ آن هــم در خانــه ی خودشــان. 

ایــن مقصــد تفریحــی در فاصلــه ی تنهــا هجــده کیلومتــر از ســاحل جنوبــی 
ــه  ــی و چ ــورت زمین ــه ص ــه ب ــد چ ــا می توانن ــام خانواده ه ــرار دارد. تم ــران ق ای

بــه صــورت هوایــی، بــه ایــن جزیــره و مرکــز تفریحــی بیاینــد. 

آغوشی باز برای همه ی مردم
تفریحــات و اســتراحت بــا کیفیــت بــاال، بایــد بــرای همــه قابــل اســتفاده 
باشــد. ایــن موضــوع، چیــزی بــود کــه پــارس میــکا کیــش در زمــان انتخــاب 
ایــن موقعیــت مکانــی منحصــر به فــرد در نظــر گرفــت. جزیــره ی کیــش، بــه 

بســیاری از مراکــز شــهری ایــران نزدیــک اســت. 

در حــــال حاضر، خــــانــــواده ها می تــــــــــوانند بدون صــــــرف هزینـــــــه زیاد یا 
برنامه ریزی های پیچیده برای سفر، از دنیای شهری بگریــــزند و سفـــــــــری 

هیجان انگیز را تجربه کنند. 

میکامــال و کیــش، در کنــار هــم ترکیبــی فراهــم کرده انــد تــا خریــدی راحــت، 
اســتراحتی دلپذیــر و مجموعــه ای بــرای تفریحــات فراهــم بیایــد. میکامــال 
و کیــش، ترکیبــی اســت کــه تمــام ایــن امکانــات را بــرای همــه مهیــا می کنــد. 
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دعــوت بــه گذرانــدن اوقــات فراغــت، از مرزهــای ایــران فراتــر مــی رود و بــه 
مقصــد  چهارمیــن  حاضــر  حــال  در  کیــش  می رســد.  وســیع تر  منطقــه ای 
گردشــگری مهــم در جنــوب غربــی آســیا اســت. میکامــال و کیــش، در کنــار 
هــم فرصت هــای بزرگتــری را بــه وجــود می آورنــد و پذیــرای گردشــگرانی از 
سراســر دنیــا خواهنــد بــود، بــه عنــوان محلــی در دســترس و جــذاب بــرای 
افــراد غیــر ایرانــی کیــش بــا نزدیکــی بــه شــهرها و فرودگاه هــای بین المللــی 
بزرگــی مثــل دبــی، شــارجه، منامــه و دوحــه، می توانــد در هــر تــوری کــه بــرای 
خلیــج فــارس برگــزار می شــود، جــای بگیــرد.  فــرودگاه بین المللــی کیــش 
چهــار میلیــون ظرفیــت دارد و پذیــرای پروازهایــی از فرودگاه هــای مختلــف 
منطقــه اســت؛ فرودگاه هایــی کــه شــامل فــرودگاه بین المللــی دبــی هــم 
ــت  ــدون دریاف ــد ب ــی می توانن ــکاو بین الملل ــت های کنج ــوند.  توریس می ش
ویــزا بــه جزیــره ی کیــش ســفر کننــد. همچنیــن جزیــره ی کیــش از امتیــاز 
منطقــه آزاد تجــاری برخــوردار اســت. ایــن دو در کنــار بســیاری از جاذبه هــای 
توریســت ها خواهنــد شــد.میکامال  باعــث جــذب بیشــتر  جدیــد دیگــر 
و کیــش نوسازی شــده، بــا افتخــار و بــا چهــره ای بــه روز و مــدرن از ایــران، 

پذیــرای ایــن گردشــگران خواهنــد بــود. 

خوش آمدگویی  برای  محلی 
جهان به 
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بی همتا  سرمایه گذاری  فرصت 

هدف میکامال این است که حــــــــس حضــــــور در مراکز خرید را در ایـــران 
تغییر دهد. این مرکز تفریحی، می خواهــــد مقصدی برجستـــــه باشــــد که 

نسل های مختلف بازدیدکننده ها را به سوی خودش جذب کند. 

ما به همراه چهره جدید کیش، معنای فرصت را تغییر می دهیم. 

این مجتمع تفریحی خالقانه به روح کیِش جدید جسم و هیبـت خــواهد 
داد. ما بازدیدکنندگان، گردشگران و خانـــواده ها را به اینجــــــــــا خواهیــــــم 
آورد و مطمئن خواهیم شد که همواره، تمام نیازهایـــشـــان را تا حــــد اعال 

پوشش می دهیم. 

جایی که فرصت ها تبدیـل به واقعیت می شوند، بهشتی خانـــــوادگـــــــی را 
تصور کنید؛ جایی که امکانات تفریحی تمام نمی شوند و در دستــــــــــــرس 

همه هستند. 

فضایی مملو از آرامش را تصور کنید؛ جایی که قوانیــــــن آرام هستنـــــــد و 
بهترین برندهای جهان برای خریداران مهیا شده اند. 

تمام این ها را نزدیک به خانه تان تصور کنید. همه ی این ها، با ساختـاری 
خیره کننده در جزیره ای که پوشیده از زیبایی های طبیعی است. 

حال چشمان تان را به واقعیتی هیجان انگیز باز کنیـد که در میــــــکامــــال 
شکل گرفته است؛ پیشرفتی که همه چیز را تغییــر خواهــــــد داد و باعـث 

خواهد شد که ایرانیان به خود ببالند. 
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