
مسئل هي ازدواج جوانان خیلی مهم است؛ جزو مسـائلی است که اصالً نباید از آن غفلت

کرد و را ههایی براي تسهیل ازدواج، و امکان ازدواج براي جوانها، باید پی شبینی بشـود. 

بعضی از این را هها هزین هي مادّي هم ندارد؛ فقط تصمی مگیري الزم دارد، توجّه الزم دارد. 

مسـئل هي فرزندآوري و مسـئل هي نســل بســیار مهم است؛ رهبر انقالب 1399/4/22

مشارکت سازمان مناطق آزاد کیش

در ترویج و ترغیب جوانان کشور به

امر ازدواج و فرزند آوري است.

توســعه گردشـــگري خانوادگی

در مـــــنطقه آزاد کـــــیش

با رویکرد گسترش مشتریان وفادار 

جزیره هندورابی

جزیره کیش

معرفی اجمالی جشنواره ماه عسل کیش

در جشنواره ماه عسـل کیش زوج هاي جوان (سن زوجین 

کمتر از 30 سـال) که از ابتداي ســال 1401 عقد کرده اند، 

هدیه ســفر به کیش دریافت می کنند و پس از ثبت نام در 

سامانه و تعیین زمان مورد نظر، با اسـتفاده از تخفیف بین 

20درصد ت ا 60 درصد بر اساس الگوي تخفیف در نظر گرفته 

شده، می توانند از آن استفاده کنند .

مرحله اول / زمستان 1401

%60
تخفیف

%50
تخفیف

%30
تخفیف

%20
تخفیف

- تاریخ عقد از ابتداي سال 1401
- مهریه تا 14 سـکه بهار آزادي
- سن زوجین کمتر از 25 سـال

- تاریخ عقد از ابتداي سال 1401
- مهریه تا 110  سکه بهار آزادي
- سن زوجین کمتر از 25 سـال

- تاریخ عقد از ابتداي سال 1401
- سن زوجین کمتر از 25 سـال

1
تکمیل اطالعات در
ســامانه ثبت نام
توسـط متقاضـی

2

صحت سنجی اطالعات
از طریق استعالم سامانه 
از سـازمان ثبت احوال

انجام می شود.

پرسشـنامه اي از محتواي با موضوع
روابط زوجین در خانواده و همچنین

اطالعات عمومی مـربوط به کیش در 
سـایت قرار میگیرد که در صـورت 
پاسخ صحیح به آن 10 درصد تخفیف

ارائه می شود.

3

ت نام متقاضیان در جشنواره
ل ثب

مراح

تایید زمان سفر  و میزان
تخفیف توسط سازمان و 
صدور بلیط پس از تسویه

در صورت تکمیل ظرفیت پذیرش
و یا اتمام بودجه پیش بینی شده
سامانه ثبت نام بســته می شود

حضور متقاضیان در زمان 
تعیین شده و شـرکت در
جشنواره ماه عسل کیش

در هر هفته یک گروه
100 نفــره (50 زوج)
پذیرش می شـــود

جزئیات تور 

بلیط رفت و برگشت

4 روز اقامت در هتل

مراسم خوش آمدگویی و جشن

سفرهندورابی با همایش مشاوره

پکیچ ماه عسل سافاري

تفریحات آبی ( شاتل، پاراسل، بنانا)

کشتی آکواریوم

در صورتی که زوج هاي شرکت کننده در جشنواره، 
در زمانی کمتر از 2 سال فرزند دار شوند می توانند
از شرایط 50 درصد تخفیف براي تور سـفر به کیش

استفاده کنند.

منتظر دیدار دوباره شما هستیم

اهداي یادبود

در ابتداي ورود به هـر

زوج یک هدیه یادبـود

داده می شود که شامل 

یادگاري از جـزیــره،

محصــول با محوریت

خانواده و یک محصول

کاربردري در سفر است

- تاریخ عقد از ابتداي سال 1401
- سن زوجین کمتر از 30 سـال

100 نفر در هر هفته 
ظــرفیت پذیـــرش 

هدف گذاري مرحله اول
 

1000 زوج
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