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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Жаз — бір нәрсеге құмар болудың ең жақсы уақыты. 
Бұл қала сыртындағы сапарлардың ыстық маусымы, 
саяхаттау уақыты және ұзақ демалыс күндері. Шілде 
айында екі атаулы күн бар: елорданың туған күні және 
«Хан Шатыр» СОО-ның туған күні. Бақытты түрде 
олар бір күнге — 6 шілдеге келеді. Біз сізге осы айды жақ-
сы мерекелік көңіл-күйден бастауды ұсынамыз және ол 
сізді ешқашан қалдырып кетпесін! 
Алыс сөреден бадминтон ракеткасын немесе допты 
алыңыз. Таңертеңгілік жүгіруге ыңғайлы жаңа кроссов-
каларды табыңыз, гардеробыңызды жаңартыңыз. Ең 
болмағанда екі-үш күннің батуын тамашалауға тыры-
сыңыз, ал одан да жақсысы — таңсәріні қарсы алу. Туы-
старыңызбен және достарыңызбен кездесіңіз, теңізге 
түсіңіз немесе біздің Sky Beach Club-қа келіңіз, балаларға 
аттракциондарда бақытты сырғанау күнін ұйымда-
стырыңыз-бір сөзбен айтқанда, бойыңызға жарқын 
жазды сіңіріңіз! Ал біз шілде айындағы шығарылымда 
сіздерді жаңа жетістіктерге шабыттандыруға тыры-
самыз!

Шуақты тілектерімен,
Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:

Анна Русакова, Юлия Дериглер, 
Дастан Бактияров, Асылбек  Жанкылыш,

Нурсила Куншыгарова
Дизайн: Дарья Онучка

Лето — это лучшее время для того, чтобы быть ув-
леченным. Это и жаркий сезон поездок за город, и вре-
мя для путешествий, и продолжительные празднич-
ные выходные. В июле две знаменательные даты: день 
рождения столицы и день рождения ТРЦ «Хан Шатыр». 
Счастливым образом они приходятся на один день — 6 
июля. Предлагаем вам начать этот месяц с хорошего 
праздничного настроения, и пусть оно не покидает вас 
никогда! 
Достаньте с дальней полки ракетки для бадминтона 
или мяч. Найдите комфортные новые кроссовки для 
утреннего бега, обновите гардероб. Постарайтесь 
встретить хотя бы пару-тройку закатов, а еще луч-
ше — рассветов. Встретьтесь с родными и друзьями, 
искупайтесь в море или посетите наш Sky Beach Club, 
устройте детям счастливый день катания на ат-
тракционах — словом, впитывайте в себя яркое лето! 
А мы в июльском выпуске постараемся вдохновить вас 
на новые свершения!

С солнечными пожеланиями,
Анна Русакова
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6 шілде — бұл үлкен айтулы күн. Біздің астанамыз, 
гүлденген қаламыз өзінің туған күнін атап өтеді.
Нұр-Сұлтан — жыл сайын мыңдаған ауқымды 
іс-шаралар, концерттер, мастер-класcтар өтетін 
заманауи дамып келе жатқан қала. Жаңа сәулет 
нысандары, ескерткіштер ашылуда, елорда жаңа 
күшпен гүлденуде. Оның бір бөлшегін дәл осы күні 
сезінуге болады.
6 шілде — дәстүрлі отбасылық күн. Бұл күні қо-
нақтарды қарсы алыңыз, жақындарыңызбен 
көрісіңіз, достарыңызбен көңіл көтеріңіз, табиғатқа 
шығыңыз немесе қаланың көрікті жерлерін ара-
лаңыз.
Елордамыздың нышандарының бірі, сөзсіз, «Хан 
Шатыр» СОО — әлемнің түкпір-түкпірінен тури-
стерді тартатын орын және тұрғындардың сүйікті 
мекені. 11 жыл бойы астанамен бірге «Хан Шатыр» 
көптеген қонақтарға есігін айқара ашуда. 

ТУҒАН КҮНІҢМЕН, ЕЛОРДА! 
ТУҒАН КҮНІҢМЕН, «ХАН ШАТЫР»!

6 июля — это большая знаменательная дата. Наша сто-
лица, наш расцветающий город празднует свой день 
рождения. 
Нур-Султан — современный развивающийся город, 
под небом которого ежегодно проходят тысячи мас-
штабных мероприятий, концертов, мастер-классов. От-
крываются новые архитектурные объекты, памятники, 
столица расцветает с новой силой. Ее частичку можно 
прочувствовать именно в этот день. 
6 июля — традиционно семейный день. Встречайте го-
стей, наведывайте близких, развлекайтесь с друзьями, 
выезжайте на природу или гуляйте по знаковым досто-
примечательностям города. 
Один из символов нашей столицы, несомненно, ТРЦ 
«Хан Шатыр» — место притяжения туристов со всего 
мира и излюбленное место жителей. Вместе со столи-
цей вот уже 11 лет «Хан Шатыр» радушно открывает 
свои двери огромному количеству гостей.

6 шілдеде «Хан Шатыр» СОО 11 жыл болады!
СОО заманауи кешені инженерияның жоғары техно-
логиялық шешімдері мен сәулет өнерінің алдыңғы қа-
тарлы жетістіктерін біріктіріп отыр. Елордадағы біре-
гей ғимарат бола отырып, «Хан Шатыр» СОО әлемдік 
деңгейдегі шопинг, халықаралық мейрамханалар мен 
барлар мен көптеген ойын-сауықтарды біріктіреді.
«Хан Шатыр» СОО — бұл әркім өзіне қажеттінің бәрін 
таба алатын сүйікті дүкендер. Бұл сәнді әлемдік бренд-
тер, танымал балалар дүкендері, үй тауарлары дүкен-
дері, пайдалы қызметтері бар аралшықтар және сұлу-
лық салондары.
Жыл сайын «Хан Шатыр» СОО дәстүрлі акциялар өткі-
зеді, онда сіз пәтерлер, машиналар, гаджеттер, жолда-
малар, ақшалай сыйлықтар ұтып ала аласыз.
Келушілер осы әлемге жақсылық әкелуге үлес қосу 
үшін Wish Tree қайырымдылық жобасына қатыса ала-
ды.
Оның күмбезінің астында ең ауқымды және маңызды 
іс-шаралар өтті. Қазақстандық эстрада жұлдыздары-
ның концерттері, би фестивальдері, сән көрсетілімдері, 
мастер-класcтар, балалар анимациялық бағдарламала-
ры, жағажай кештері  — осының барлығы әлемнің ең 
үлкен шатырында.
Көпшілік мұнда кофеханада немесе кинотеатрда жай-
лы кештер өткізуді, жағажайда достарымен кездесуді, 
қаладағы ең үлкен ойын алаңдарының бірінде бала-
лармен демалуды, сауда жасауды ұнатады.
Біз сіздерді үлкен және жарқын сауда-ойын-сауық орта-
лығында көруге қуаныштымыз. Сіздерді шын жүректен 
мерекемен құттықтаймыз және «Хан Шатыр» СОО-ға 
шақырамыз! Өмірден ләззат алыңыз және демалыңыз!

Ізгі тілекпен,
Сіздің сүйікті «Хан Шатыр» СОО

6 июля ТРЦ «Хан Шатыр» исполняется 11 лет!
Современный комплекс ТРЦ соединил высокотехно-
логичные решения инженерии и передовые достиже-
ния архитектуры. Являясь уникальным сооружением 
в столице, ТРЦ «Хан Шатыр» объединяет шопинг ми-
рового уровня, международные рестораны и бары и 
огромное количество развлечений. 
ТРЦ «Хан Шатыр» — это всеми любимые магазины, 
где каждый найдет все, что нужно. Это модные миро-
вые бренды, популярные детские магазины, магазины 
товаров для дома, островки с полезными услугами и 
салоны красоты. 
Каждый год ТРЦ «Хан Шатыр» проводит традицион-
ные акции, в которых вы можете выиграть квартиры, 
машины, гаджеты, путевки, денежные призы.  
Посетители могут стать частью благотворительного 
проекта Wish Tree, привнеся частичку добра в этот мир.
Самые масштабные и знаковые мероприятия состоя-
лись под его куполом. Концерты звезд казахстанской 
эстрады, танцевальные фестивали, модные показы, 
мастер-классы, детские анимационные программы, 
пляжные вечеринки — все это в самом большом ша-
тре мира.
Здесь любят проводить уютные вечера в кофейне или 
кинотеатре, встречаться с друзьями на пляже, отды-
хать с детьми на одной из самых больших игровых зон 
города, наслаждаться шопингом. 
Мы очень рады видеть вас в нашем большом и светлом 
торгово-развлекательном центре. От души поздравля-
ем вас с праздником и приглашаем посетить ТРЦ «Хан 
Шатыр»! Наслаждайтесь жизнью и отдыхайте!

С искренними пожеланиями,
Ваш любимый ТРЦ «Хан Шатыр»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СТОЛИЦА!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ХАН ШАТЫР»!

Источник фото: ресурсы Internet
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Әркім әрқашан биіктікте болғысы келеді және стиль-
ді болуды қалайды. Бірақ жаңа коллекцияларды қалай 
айыруға болады және жаңа нәрсе сатып алып, қалай 
әдемі әрі ерекше көрінуге болады.
Жазда қара түстен бас тартыңыз. Негізгі гарде-
робқа бірнеше маңызды реңк қосыңыз. Аксессуарлар-
мен жұмыс жасаңыз. Біз сіздің гардеробыңызды қалай 
әртараптандыруға болатыны және жазға не сатып 
алу керектігі туралы идеяларды ұсындық.

ЖАЗДЫҢ МАҚСАТЫ — СТИЛЬДІ БОЛУ

Жең-буфтер. Керемет 
сәнді фактуралық жеңдер 
сіздің кейпіңізге әдемілік 
береді. Олар сіздің гарде-
робыңыздағы жакеттер-
де, жейделерде және көй-
лектерде де пайда болуы 
мүмкін.

ЦЕЛЬ ЛЕТА — СТАТЬ СТИЛЬНЫМ
Хочется всегда быть на высоте и оставаться стиль-
ной. Но как разбираться в новинках коллекций и, по-
купая новую вещь, выглядеть элегантно и необычно.
Откажитесь на лето от черного. Добавьте в базо-
вый гардероб несколько вещей актуальных оттен-
ков. Поработайте с аксессуарами. Мы подобрали для 
вас идеи о том, как разнообразить ваш гардероб и 
что точно стоит купить на лето.

Екпін белбеуі. Дизайнерлер классикалық стильдегі суреттерде 
ғана емес, күнделікті өмірде де белді ерекше белдікпен ерек-
шелеуге кеңес береді. Жалпақ белбеу сіздің кейпіңізге керемет 
үйлеседі.

Геометричная сумка. Иде-
альный круг, мягкий ква-
драт или цилиндр — это 
полюбившийся тренд су-
мок на лето.

Рукава-буфы. Пышные 
фактурные рукава при-
дадут вашему образу 
элегантности. Они могут 
появиться в вашем гар-
деробе и на жакетах, и на 
блузах, и на платьях.

Стильді костюм. 
Т а н ы м а л д ы қ т ы ң 
шыңында талғампаз 
атласты қос немесе 
мақта мен трикотаж-
дан жасалған ыңғай-
лы жазғы костюмдер 
тұр.

Стильный костюм. 
На пике популярно-
сти элегантные ат-
ласные двойки или 
комфортные летние 
костюмы из хлопка и 
трикотажа.

Геометриялық сөмке. Мінсіз 
шеңбер, жұмсақ шаршы не-
месе цилиндр — бұл жазғы 
сөмкелердің сүйікті тренді.

Кең шалбар. Олар бірден сүй-
кімділік пен талғампаздықты 
қосады. Оларды жұқа өкшелі 
мюльмен немесе сандалдармен 
және кең жейдемен біріктіріңіз. 
Мұндай шалбардың ең маңызды 
түсі — жұмсақ құм түсі.

Широкие брюки. Они сразу добав-
ляют шарма и изысканности. Соче-
тайте их с мюлями на тонком ка-
блуке или с сандалиями и широкой 
рубашкой. Самый актуальный цвет 
таких брюк — нежно-песочный. 

Солнцезащитные очки. Добавьте 
один из самых важных аксессуаров 
в образ. Остаются актуальными очки 
«кошачий глаз», «вайфареры», ква-
дратные или треугольные. 

Күннен қорғайтын көзілдірік. Кей-
піңізге ең маңызды аксессуарлар-
дың бірін қосыңыз. «Мысықтың 
көзі», «вайфарер», шаршы немесе 
үшбұрышты көзілдіріктер өзекті бо-
лып қала береді.

Зығыр пенжек. Тағы бір стильді шешім — жазғы пен-
жектерді күнделікті кейіптермен біріктіру. Бұл жұмсақ 
зығыр жакет болса жақсы.

Сандалдар. Жазғы аяқ 
киімнің тренді — ыңғайлы 
сандалдар. Ең сәнділері 
— кең жалғастырғышта-
рымен.

Льняной пиджак. Еще 
одно стильное реше-
ние — сочетать с по-
вседневными образа-
ми летние пиджаки. 
Лучше всего, если это 
будет мягкий жакет из 
льна. 

С а н д а л и и . 
Тренд лет-
ней обуви — 
удобные сан-
далии. Самые 
модные — с 
ш и р о к и м и 
перемычка-
ми.

Акцентный пояс. Подчеркивать талию заметным поясом дизай-
неры советуют не только в образах в классическом стиле, но и 
в повседневном. Широкий ремень сотворит с вашим образом 
чудо. 

LICHI

ZARA

MARC O’POLO CHARLES&KEITH

MASSIMO DUTTI

MANGO

TOMMY HILFIGER STRADIVARIUS
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Ыңғайлы жалпақ модельдерден бастап, әдемі өкшелі 
аяқ киімдерге дейін —  осы жазда сандалдар таны-
малдылықтың шыңында. Біз сіздерді осы жаздың сән-
ді және ыңғайлы атрибутымен таныстыруды шеш-
тік.

От практичных моделей на плоской подошве до из-
ящных на каблуке — сандалии этим летом на пике 
популярности. Мы решили познакомить вас поближе 
с модным и удобным атрибутом этого лета. 

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

САНДАЛДАР — ЖАЗДЫҢ БАСТЫ АЯҚ КИІМІ 
ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ

САНДАЛИИ — КАК ПОЯВИЛАСЬ ГЛАВНАЯ ОБУВЬ ЛЕТА

Сандалдар көне дәуірден бастап танымал болды. 
Оларды негізінен жылы елдерде тұратын халықтар — 
мысырлықтар, римдіктер, гректер киген. Адамдарға 
аяқтарын ыстық жерден қорғайтын жеңіл аяқ киім ке-
рек болды. Көптеген модельдер әртүрлі моншақтар, 
оюлар секілді сәндік элементтермен толықтырылды. 
Сандалдар арқылы тіпті иесінің әлеуметтік мәртебесін 
анықтау мүмкін болған.
Мысалы, мысырлықтар сандалдарды сәнді зат деп са-
нады. Оларды тек ер адамдар ғана кие алды, бірақ қым-
бат болғандықтан, олар тек ақсүйектерге таратылды. 
Әйелдер негізінен жалаң аяқ жүрді. Римдіктер әртүр-
лі таптарға: шаруалар, философтар, билеушілерге ар-
налған аяқ киім бұйымдарын қатаң түрде бөлді. Атақты 
адамдар тастармен безендірілген былғары сандалдар 
киді. Қарапайым халық сабаннан немесе ағаштан жа-
салған аяқ киіммен шектелді. Жауынгерлер тізеге дейін 
жоғары сандалдар — калига киді. Қалың табанға жо-
лақтармен кесілген былғары бөлігі тігілді.
Орта ғасырларда сандалдардың сәні төмендей баста-
ды. Олардың келесі көрінісін қайта өркендеу дәуірін-
де көруге болады. Оларды ерлер де, әйелдер де киді. 
Әдетте сандалдар тізеге дейін баумен байланған және 
жалаң аяққа киілген. Әйелдер шұлықтар мен жабық 
аяқ киімдерді кие бастағанда, сандалдар әсіресе жаң-
бырлы Еуропада маңызды болмады. Сандалдар 1920 
жылдарға дейін француз жағажайларында пайда бо-
лып, бүкіл қоғамның назарын аударғанға шейін таны-
мал болмады. 

Сандалии были популярны, начиная еще с античных 
времен. Их носили в основном народы, живущие в 
тёплых странах — египтяне, римляне, греки. Людям 
нужна была легкая обувь, защищающая ноги от раска-
ленной земли. Большинство моделей дополняли 
различными декоративными элементами: бусинами, 
резьбой. По сандалиям даже могли определить соци-
альный статус владельца.
Египтяне, например, считали сандалии предметом 
роскоши. Носить их могли только мужчины, но из-за 
немалой стоимости они были распространены только 
у знати. Женщины в основном ходили босиком. Рим-
ляне строго разделяли изделия обуви для различных 
сословий: для крестьян, философов, правителей. Знат-
ные люди носили кожаные сандалии, богато расшитые 
камнями. Простое население ограничивалось обувью 
из соломы или дерева. Солдаты носили калиги — вы-
сокие сандалии до колен. К толстой подошве пришива-
ли кусок кожи, вырезанный полосками.
В эпоху Средневековья мода на сандалии стала спа-
дать. Следующее их появление можно увидеть во вре-
мя эпохи Возрождения. Их носили уже и мужчины, и 
женщины. Обычно сандалии имели шнуровку до колен 
и одевались на голую ногу. Когда женщины стали но-
сить чулки и закрытую обувь, сандалии стали неакту-
альны, особенно в дождливой Европе. Сандалии были 
непопулярны вплоть до 1920-х, пока они не появились 
на французских пляжах, обратив на себя внимание 
всего сообщества.

Источник фото: ресурсы Internet
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Бүгінгі таңда минимализм мен жайлылық сәнде. Жазғы 
сандалдар — барлық жағдайларға арналған ең сүйікті 
аяқ киім. Әдемі модельдерді кеңсеге, жалпақ табанды 
өрілген сандалдарды серуендеуге киюге болады. Бү-
гінгі таңда жалпақ табанға арналған кең белдікшелері 
бар жоғары сандалдар немесе модельдер танымал. 
Жаңа модельдерді таңдау кезінде өз стиліңіз бен жай-
лылығыңызға қарай алыңыз.

1930 жылдары оларды жағажайға немесе қала сыртын-
дағы сапарларға кие бастады. Осы жылдары өкшелі 
сандалдар танымал бола бастады. Оларды әйгілі аме-
рикандық актрисалар Джинджер Роджерс пен Лана 
Тернер қатты ұнатты. Сонымен қатар, 20 ғасырдың 
бірінші жартысында дәстүрлі түрде өрілген мексика-
лық аяқ киімдерден шабыт алған сабан сандалдары 
пайда болды.

В 1930-е их уже надевают на пляж или для поездок за 
город. В эти годы становятся популярны сандалии на 
каблуках. Их обожали знаменитые американские ак-
трисы Джинджер Роджерс и Лана Тернер. Кроме того, в 
первой половине 20 века в обиход вошли соломенные 
сандалии, вдохновленные традиционной плетеной 
мексиканской обувью.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін этникалық стиль 
танымал болды. Бұл кезде сандалдар өз дизайнының 
түрленуінен аман қалады. 1960 жылдары өкше мен то-
бығы ашық аяқ киімдер көптеп пайда бола бастады. 
Осы уақытта сән сахнасына Карл Биркеншток негізін 
қалаушы Birkenstock компаниясы шығады, оның ыңғай-
лы аяқ киімі бүкіл әлемді жаулап алады. «Биркеншток» 
сандалдары табиғи материалдардан арнайы техноло-
гиямен жасалды, бұл аяқтың күні бойы жайлы сезінуіне 
мүмкіндік берді.

После Второй мировой войны стал популярен этни-
ческий стиль. В это время сандалии переживают рас-
цвет своего дизайна.  В 1960-х в стало появляться все 
больше и больше обуви, обнажающей стопы и щико-
лотки. В это время выходит на сцену моды компания 
Birkenstock основателя Карла Биркенштока, удобная 
обувь которого завоюет весь мир. Сандалии «биркен-
штоки» изготавливались по специальной технологии 
из натуральных материалов, позволяя ноге комфортно 
чувствовать себя весь день.
Сегодня в моде минимализм и комфорт. Сандалии ле-
том — самая любимая обувь на все случаи жизни. Из-
ящные модели можно надеть в офис, плетеные на пло-
ской подошве — на прогулку. Популярностью сегодня 
пользуются высокие сандалии или модели на плоской 
подошве с широкими ремешками. При выборе новых 
моделей ориентируйтесь на собственный стиль и ком-
форт. 

ZARA

ARMANI EXCHANGE

ZARA ALDO

CHARLES&KEITH

MANGO

ZARA

BALDITIMBERLANDCHARLES&KEITH

ECCO
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Жағажайға жиналу қарапайым нәрсе сияқты, бірақ іс 
жүзінде соңғы сәтте қажетті заттар жиі ұмыты-
лады. Біз жасаған керек заттардың пайдалы тізімі 
сізге жылдам сапарларда көмегі тиеді. «Хан Шатыр» 
СОО-да сізге қажет нәрсенің бәрін таба аласыз.

ЖАҒАЖАЙҒА ДАЙЫНДАЛАМЫЗ: 
ӨЗІМІЗБЕН БІРГЕ НЕ АЛУ КЕРЕК

Готовимся на пляж: что взять с собой
Собраться на пляж кажется простым делом, но на 
практике в последний момент часто забываются 
нужные вещи. Наш полезный список вещей пригодит-
ся вам в быстрых поездках. В ТРЦ «Хан Шатыр» мож-
но найти все, что может вам понадобиться. 

• Легкая и вместительная сумка
• Головной убор (шляпа, панама)
• Купальник и пляжная одежда
• Сланцы
• Полотенце
• Пляжный коврик 
• Солнцезащитный крем
• Бальзам для губ с SPF-защитой 
• Крем для загара
• Солнцезащитные очки
• Пляжный зонт
• Вода
• Внешний аккумулятор
• Наушники 
• Мяч, игры для компании
• Маска для подводного плавания, 
  ласты, надувные матрасы

• Жеңіл және кең сөмке
• Бас киім (қалпақ, панама)
• Купальник және жағажай киімдері
• Аяқ киім 
• Орамал
• Жағажай кілемшесі
• Күннен қорғайтын крем
• SPF-қорғанысы бар ерінге арналған 
бальзам
• Күнге күю кремі
• Күннен қорғайтын көзілдірік
• Жағажай қолшатыры
• Су
• Сыртқы аккумулятор
• Құлаққап
• Доп, серіктік үшін ойындар
• Су астында жүзуге арналған маска, 
ескекаяқтар, үрлемелі матрастар

ся вам в быстрых поездках. В ТРЦ «Хан Шатыр» мож-
но найти все, что может вам понадобиться. 

• Легкая и вместительная сумка
• Головной убор (шляпа, панама)
• Купальник и пляжная одежда

• Жеңіл және кең сөмке
• Бас киім (қалпақ, панама)
• Купальник және жағажай киімдері

CHARLES&KEITH

BEAUTYMANIA

ZARA HOME 

«Спортмастер»

SULPAK «Спортмастер»

ZARA

PENTI

ALSER

YVES ROCHER

MANGO

CALZEDONIA
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LIFE TIME ТАҢДАУЫ / ВЫБОР LIFE TIME

18

ШІЛДЕНІҢ СӘНДІ ТОПТАМАЛАРЫ

Лето в самом разгаре, поэтому 
составляйте свой шопинг-лист 
на июль. Актуален загородный 
стиль в одежде, комфортный и 
яркий oversize, а еще очень сдер-
жанно и спокойно смотрится 
total white. Какой бы стиль вы ни 
предпочли, среди новых коллек-
ций и трендов вам точно придет-
ся что-нибудь по душе. 

МОДНЫЕ НОВИНКИ ИЮЛЯ

2021 жылдың жазында киімдегі 
классикалық ақ, сүтті реңктерді 
таңдаңыз, олар сізге негіз ретін-
де ұзақ уақыт қызмет етеді. Кең 
жалғастырғыштары бар сандал-
дар өзекті. Осы уақытпен бай-
ланысты болатын жаңа хош иі-
стермен өзіңізді қуантыңыз. Сәтті 
шопинг тілейміз!

Летом 2021 года выбирайте клас-
сические белые, молочные оттен-
ки в одежде, они прослужат вам 
базой еще долгое время. Акту-
альны сандалии с широкими пе-
ремычками. Порадуйте себя но-
выми ароматами, которые будут 
ассоциироваться с этим време-
нем. Приятного шопинга!

Жаз өзінің нағыз қызған шағында, 
сондықтан шілдеге өзіңіздің шо-
пинг-тізіміңізді жасаңыз. Киімдегі 
қаладан тыс стиль, ыңғайлы және 
жарқын oversize, сонымен қатар 
total white өте байсалды және қа-
рапайым көрінеді. Қандай стиль-
ді қаласаңыз да, жаңа коллекци-
ялар мен трендтердің арасында 
сізге ұнайтын нәрсе болатыны 
анық. 

КЕПКА, 
ARMANI EXCHANGE

ФЛЮИД ДЛЯ ЛИЦА SHISEIDO, 
MON AMIE

АРОМАТ GUERLAIN 
L’HOMME IDEAL, 

MON AMIE

РЕМЕНЬ, ALTINYILDIZ CLASSICS

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА, 
TOMMY HILFIGER

MARC 
O’POLO

MARC 
O’POLO

КРОССОВКИ, 
X9000L2 ADIDAS

 MASSIMO
 DUTTI

САНДАЛИИ, 
PULL&BEAR

РЮКЗАК, 
LACOSTE 

ШОРТЫ, MARC O’POLO

ФУТБОЛКА, 
MARC O’POLO

САНДАЛИИ, 
TOMMY HILFIGER

БРАСЛЕТ C ТОПАЗОМ И БРИЛ-
ЛИАНТАМИ, «МОСКОВСКИЙ 

ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД»

КОЛЬЦО «МОРСКИЕ РАКУШКИ», 
PANDORA

СЕРЬГИ С ЖЕМЧУГОМ, PANDORA

МИНДАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ 
УХОДА ЗА ТЕЛОМ, L’OCCITANE

СМАРТ-ЧАСЫ APPLE WATCH NIKE 
SERIES 6, ALSER

ТВЕРДЫЕ ШАМПУНИ, L’OCCITANE

САНДАЛИИ, TIMBERLAND

НАБОР БЛЕСКОВ ДЛЯ ГУБ, MAC 

ZARA

ЧОКЕР, SWAROVSKI

MASSIMO DUTTI

ZARA



Летом после солнечных 
ванн нашей коже требуется 
особенный уход, который ее 
увлажнит и успокоит. Уль-
трафиолетовые лучи вос-
принимаются нашей кожей 
как повреждающий фактор. 
В ней выделяется множе-
ство медиаторов воспале-
ния, поэтому после загара 
она краснеет и болит. А 
воспаленная кожа с расши-
ренными сосудами испаря-
ет больше воды, поэтому 
большое внимание уделяй-
те увлажнению и защите 
кожи в летний период. А мы 
расскажем вам о различных 
видах средств.

Бальзам
Тері қатты күйіп кеткен төтенше жағдайларға арналған алғашқы 
құрал. Ол зардап шеккен аймақтарға қолданылады, құрамында 
қабынуға қарсы компоненттер мен зақымдалған теріні тез қал-
пына келтіруге арналған дәрумендер бар.

УВЛАЖНЯЮЩИЕ СРЕДСТВА:
КАК СПАСТИ КОЖУ ПОСЛЕ СОЛНЦА 

ЫЛҒАЛДАНДЫРҒЫШ ҚҰРАЛДАР: КҮННЕН 
КЕЙІН ТЕРІНІ ҚАЛАЙ САҚТАУҒА БОЛАДЫ

Жазда, күн сәулесінен кей-
ін, біздің теріміз арнайы 
күтімді қажет етеді, ол 
оны ылғалдандырады және 
тыныштандырады. Уль-
тракүлгін сәулелерді біздің 
теріміз зақымдайтын фак-
тор ретінде қабылдайды. 
Ол көптеген қабыну ме-
диаторларын шығарады, 
сондықтан тотығудан 
кейін ол қызарып, ауырады. 
Кеңейтілген тамырлары 
бар қабынған тері көп суды 
буландырады, сондықтан 
жазда теріні ылғалданды-
руға және қорғауға көп көңіл 
бөліңіз. Біз сізге әртүрлі 
құралдар туралы айтып 
береміз.

Бальзам
Первое средство для экстренных случаев, когда кожа сильно 
обгорела. Наносится на пораженные участки, содержит проти-
вовоспалительные компоненты и витамины для скорейшего 
восстановления поврежденной кожи. 

Гель
Тотығудан кейінгі ең танымал өнім түрі. Гельдер күн сәулесінде 
қызып кететін теріге жағымды салқындатқыш әсерге ие. Су не-
гізіндегі компоненттер тез және тұрақты ылғалдануды қамтама-
сыз етеді.

Гель
Самый популярный вид средства после загара. Гели оказыва-
ют охлаждающий эффект, который приятен перегревшейся на 
солнце коже. Компоненты на основе воды обеспечивают мгно-
венное и стойкое увлажнение.
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Спрей
Күн астында ұзақ уақыт болғаннан кейін спрейді қолдануға бо-
лады. Ылғал бөлшектерінің арқасында спрей теріні салқындата-
ды, оған пайдалы заттар қалдырады. Бірақ ол сізге толық күтімді 
алмастырмайды.

Спрей
Сразу после длительного пребывания на солнце можно вос-
пользоваться спреем. Благодаря частицам влаги спрей охладит 
кожу, оставляя на ней полезные вещества. Но он не заменит 
вам полноценного ухода. 

Крем
Тотығудан кейінгі жақсы өнімдердің ерекшелігі — жеңілдетіл-
ген бітімі және күшті ылғалдандыратын әсерінің болуы. Аft er 
sun — «күннен кейін» деп белгіленген арнайы кремдерге ар-
тықшылық беріңіз. Тотығудан кейінгі арнайы кремдерде панте-
нол бар, ол сіздің теріңізге бірден күтім жасайды.

Крем 
Отличительная особенность хороших средств после загара — 
облегченная текстура и мощное увлажняющее действие. От-
дайте предпочтение специальным кремам с пометой aft er sun 
— «после солнца». В специальных кремах после загара содер-
жится пантенол, который мгновенно позаботится о вашей коже. 

Молочко
В молочке очень легкая невесомая текстура, которая особен-
но комфортна: быстрее впитывается, охлаждает, обеспечивает 
успокаивающий эффект. Благодаря своей тающей текстуре мо-
лочко отлично подходит для ухода за жирной кожей лица. Его 
главное преимущество — оно не оставляет пленки.

Косметикалық сүт
Косметикалық сүтте өте жеңіл бітімі бар, ол өте ыңғайлы: тез 
сіңеді, салқындатады, тыныштандыратын әсер береді. Еритін 
бітімінің арқасында косметикалық сүт майлы теріге күтім жасау 
үшін өте жақсы. Оның басты артықшылығы — қабыршақ қалды-
рмайды.

Маска
Күн астында өткен күннен кейін бетке қарқынды кешкі ылғал-
дандыру міндетті түрде қажет. Түнгі масканы немесе мата ма-
сканы тез қолдануға болады. Масканы қолданар алдында теріні 
буландыру ұсынылмайды. Маскалар тотыққан тері түсін бірдей 
етіп,  тыныштандырады.

Маска
После дня, проведенного на солнце, интенсивное вечернее ув-
лажнение для лица обязательно. Можно воспользоваться ноч-
ной маской или быстро нанести тканевую. Распаривать кожу 
перед нанесением маски не рекомендуется. Маски делают тон 
загара ровнее, успокаивают.

Маска
Күн астында өткен күннен кейін бетке қарқынды кешкі ылғал-
дандыру міндетті түрде қажет. Түнгі масканы немесе мата ма-
сканы тез қолдануға болады. Масканы қолданар алдында теріні 
буландыру ұсынылмайды. Маскалар тотыққан тері түсін бірдей 
етіп,  тыныштандырады.

Маска
После дня, проведенного на солнце, интенсивное вечернее ув-
лажнение для лица обязательно. Можно воспользоваться ноч-
ной маской или быстро нанести тканевую. Распаривать кожу 
перед нанесением маски не рекомендуется. Маски делают тон 
загара ровнее, успокаивают.

БАЛЬЗАМ BIOTHERM, 
BEAUTYMANIA

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА 
LANCASTER, MON AMIE

БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА 
CLARINS, BEAUTYMANIA

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ГЕЛЬ-КРЕМ SPF20, 

YVES ROCHER

ГЕЛЬ LA ROCHE-POSAY, 
АПТЕКА «ЦВЕТНАЯ»

ГЕЛЬ ВОССТА-
НАВЛИВАЮЩИЙ 
AVENE, АПТЕКА 
«ЦВЕТНАЯ» 

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
«ДРАГОЦЕННЫЙ 
БЕССМЕРТНИК» 

SPF 20, L’OCCITANE

ФЛЮИД ДЛЯ 
ЛИЦА С SPF50, 
L’OCCITANE

УСПОКАИВАЮЩИЙ 
КРЕМ LANCASTER, 

MON AMIE

НЕЖНОЕ МОЛОЧКО 
SPF30 LANCASTER, 

MON AMIE

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
СПРЕЙ LA ROCHE-

POSAY SPF30, АПТЕКА 
«ЦВЕТНАЯ»

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ 
МОЛОЧКО-СПРЕЙ 

SPF30, YVES ROCHER

CОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
СПРЕЙ NUXE SPF50, 

BEAUTYMANIA

ВОССТАНАВЛИВАЮ-
ЩЕЕ МОЛОЧКО, 

YVES ROCHER

МОЛОЧКО CLARINS 
SPF50, BEAUTYMANIA

УВЛАЖНЯЮ-
ЩАЯ МАСКА 
С МАСЛОМ 
ОЛИВЫ, 
IT’S SKIN

МАСКА 
ДЛЯ ЛИЦА 

DR.JART, 
KOKO

УСПОКАИВАЮЩАЯ 
МАСКА-МУСС, 
YVES ROCHER
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Алғашқы әсер өткінші. Бұл 
сіздің есіңізге оңай түседі 
және естеліктеріңізде ұзақ 
уақыт тұрады. Сізге, сіздің 
бейнеңізге лайықты хош 
иіс жақсы әсер қалдырады, 
көңіл-күйді көтереді және 
тіпті оқиғалардың барысын 
өзгертеді! Жаздың ыстық 
күндерінде балғын теңіз не-
месе тәтті гүл хош иістерін 
таңдау қажет емес.
Жаз — әр түрлі болатын 
уақыт. Сіз өзіңізді шығыс ба-
зарлары сарынындағы шлей-
фпен орап немесе Жерорта 
теңізінің жағасында бір жерде 
демалып, апельсин, манда-
рин сынды цитрустың ита-
льяндық хош иістерін сезіне 
аласыз. Тәтті ананас, ақжұпар 
және ваниль тропикалық көк-
тің балғындығына бойлатады. 
Сүректі тобының хош иістері-
не батып, қалың ну орманда 
иістерден ләззат алыңыз. Әр 
түрлі және ерекше хош иі-
стерді таңдаңыз. Біз «Хан Ша-
тыр» СОО-да табуға болатын 
түрлі топтардың жаңа хош иі-
стерін жинадық.

Первое впечатление мимо-
летно. Оно легкой вуалью 
ложится в ваши воспоми-
нания и еще долго живет 
в них. Подходящий именно 
вам, вашему образу, аромат 
оставит хорошее впечатле-
ние, поднимет настроение и 
даже изменит ход событий! 
В жаркие летние дни необя-
зательно выбирать свежие 
морские или сладкие цветоч-
ные ароматы. 
Лето — время быть разным. 
Можно окутывать себя шлей-
фом нот восточных базаров 
или отдыхать где-нибудь на 
берегу Средиземного моря, 
почувствовав аутентичные 
итальянские ароматы ци-
трусов: апельсин, мандарин. 
Сладкий ананас, жасмин и 
ваниль погрузят в свежесть 
тропической зелени. Насла-
ждаться запахами в густом 
темном лесу, утопая в арома-
тах древесной группы. Выби-
райте разные и необычные 
ароматы. Мы собрали новин-
ки ароматов разной группы, 
которые можно найти в ТРЦ 
«Хан Шатыр». 

ЖАЗ ТЫНЫСЫ — 2021-ДІҢ ЕҢ 
ЖАҚСЫ ЖАҢА ХОШ ИІСТЕРІ 

ДЫХАНИЕ ЛЕТА — ЛУЧШИЕ 
НОВИНКИ АРОМАТОВ 2021

Шығыстық әйелдер хош 
иісі
GIVENCHY L’INTERDIT 
EDITION MILLESIME, 
MON AMIE
Жоғарғы ноталары: ащы 
апельсин және зімбір.
Ортаңғы ноталары: не-
роли, апельсин және ту-
бероза гүлі.
Негізгі ноталары: жұпар 
су, бадам сүті, пачули 
және ветивер.

Восточные женские
GIVENCHY L’INTERDIT 
EDITION MILLESIME, 
MON AMIE
Верхние ноты: горький 
апельсин и имбирь.
Средние ноты: нероли, 
цветок апельсина и ту-
бероза.
Базовые ноты: мускус, 
миндальное молочко, 
пачули и ветивер.

Сүректі ерлер хош иісі
MONTBLANC EXPLORER 
ULTRA BLUE, BEAUTYMANIA
Жоғарғы ноталары: итальян-
дық бергамот, цитрус, қы-
зғылт бұрыш.
Ортаңғы ноталары: сұр ам-
бра, теңіз ноталары.
Негізгі ноталары: былғары, 
Индонезиялық пачули, сүрек-
ті ноталары.

Древесные мужские
MONTBLANC EXPLORER 
ULTRA BLUE, BEAUTYMANIA
Верхние ноты: итальянский 
бергамот, цитрус, розовый 
перец.
Средние ноты: серая амбра, 
морские ноты.
Базовые ноты: кожа, пачули 
из Индонезии, древесные 
ноты.

Шипр әйелдер хош иісі
LA VIE EST BELLE SOLEIL 
CRISTAL LANCOME, MON 
AMIE
Жоғарғы ноталары: ман-
дарин, қызғылт бұрыш 
және бергамот.
Ортаңғы ноталары: 
иланг-иланг, құртқа-
шаш, апельсин гүлі және 
ақжұпар.
Негізгі ноталары: кокос, 
ваниль және пачули.

Шипровые женские
LA VIE EST BELLE SOLEIL 
CRISTAL LANCOME, MON 
AMIE
Верхние ноты: мандарин, 
розовый перец и берга-
мот.
Средние ноты: иланг-и-
ланг, ирис, цветок апель-
сина и жасмин.
Базовые ноты: кокос, ва-
ниль и пачули.
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Цветочные женские
COOL WATER PARFUM ОТ 
DAVIDOFF, MON AMIE
Верхняя нота: роза.
Средняя нота: ветивер.
Базовая нота: бобы тонка.

Гүлді әйелдер хош иісі
DAVIDOFF-тан COOL 
WATER PARFUM, MON 
AMIE 
Жоғарғы нота: раушан.
Орташа нота: ветивер.
Негізгі нота: тонка бұр-
шақтары.

Восточные мужские
Y LE PARFUM YVES SAINT 
LAURENT, MON AMIE
Верхние ноты: яблоко, 
альдегиды, имбирь и 
грейпфрут.
Средние ноты: шалфей, 
лаванда и герань.
Базовые ноты: бобы тонка, 
кедр, олибанум и пачули.

Шығыстық ерлер хош иісі
Y LE PARFUM YVES SAINT 
LAURENT, MON AMIE
Жоғарғы ноталары: алма, 
альдегидтер, зімбір және 
грейпфрут.
Ортаңғы ноталары: сәл-
бен, лаванда және қазта-
мақ.
Негізгі ноталары: тонка 
бұршағы, балқарағай, оли-
банум және пачули.

Фужерлік ерлер хош иісі
BVLGARI MAN GLACIAL 
ESSENCE, BEAUTYMANIA
Жоғарғы ноталары: арша 
жидектері, зімбір және 
қазтамақ.
Ортаңғы ноталары: сандал 
ағашы, құртқашаш тамы-
ры және артемизия.
Негізгі ноталары: пачули, 
жұпар су және балқарағай.

Фужерные мужские
BVLGARI MAN GLACIAL 
ESSENCE, BEAUTYMANIA
Верхние ноты: ягоды мож-
жевельника, имбирь и ге-
рань.
Средние ноты: сандал, ко-
рень ириса и артемизия.
Базовые ноты: пачули, му-
скус и кедр.

Древесные женские
BOSS ALIVE EAU DE TOILETTE HUGO BOSS, 
BEAUTYMANIA
Верхние ноты: мандарин, яблоко, магнолия и ли-
мон.
Средние ноты: жасмин самбак, майская роза и му-
скатный шалфей.
Базовые ноты: сандал, кедр и мох.

Сүректі әйелдер хош 
иісі
BOSS ALIVE EAU DE 
TOILETTE HUGO BOSS, 
BEAUTYMANIA
Жоғарғы нотала-
ры: мандарин, алма, 
магнолия және лимон.
Ортаңғы ноталары: 
самбак ақжұпары, май 
раушаны және сәлбен 
жұпар суы.
Негізгі ноталары: сан-
дал ағашы, балқарағай 
және мүк.
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Жазғы маусым — бұл жарқын, 
шуақты, суық, сергітетін, жаңа 
нәрсені қалайтын уақыт. Біз 
күнделікті өмірге және гарде-
робқа қызықты, ерекше және 
бірегей нәрсе әкелуді ұсына-
мыз. Ал бұған аксессуарлар 
көмектеседі. Жарқын панама-
лар, күннен қорғайтын ерек-
ше көзілдірік, түрлі-түсті аяқ 
киім — мұның бәрі шабыт-
тандырады және қуантады. 
Біз балаларға жақсы көңіл-күй 
сыйлайтын жазғы топтама-
ларды жинадық!  

Летний сезон — это когда хо-
чется яркого, солнечного, хо-
лодного, бодрящего, свежего. 
Предлагаем внести в повсед-
невность и в гардероб что-то 
интересное, необычное и не-
ординарное. А помогут в этом 
аксессуары. Яркие панамы, 
необычные солнцезащитные 
очки, красочная обувь — все 
это вдохновляет и радует. Мы 
собрали летние новинки для 
детей, которые подарят хоро-
шее настроение! 

ЖАРҚЫН Т‡СТЕРДІ 
ÁАÉҚАП КӨР

ӨМІР САЛТЫ — ЖАЗ / СТИЛЬ ЖИЗНИ — ЛЕТО

ПРОБУÉ ЯРКИЕ КРАСКИ

OSTIN KIDS

 «Детский мир»

 «Детский мир»

ACCESSORIZE

 «Детский 
мир»

ACCESSORIZE

ACCESSORIZE

MARWIN

ORCHESTRA

MARWIN

LC WAIKIKI KIDS

SULPAK

ZARA KIDS

ADIDAS KIDS

ADIDAS KIDS

OSTIN KIDS
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 «Хàí Øàòûð» СОО, 5 қàáàò
Тåë.: +7 701 883 96 25

+7 7172 57 77 87

ЕҢ КӨҢІЛДІ ТУҒАН КҮНДЕР ТЕК 
SKY BEACH CLUB-ТА

САМЫЕ ВЕСЁЛЫЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В SKY BEACH CLUB

ЕҢ КӨҢІЛДІ ТУҒАН КҮНДЕР ТЕК 
SKY BEACH CLUB-ТА

САМЫЕ ВЕСЁЛЫЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ 
В SKY BEACH CLUB

3 ЧАСА ВЕСЕЛЬЯ И ЭМОЦИЙ

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

ТОРТ

3 САҒАТ ШАТТЫҚ ПЕН ЭМОЦИЯЛАР

АНИМАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА 

МЕРЕКЕЛІК МӘЗІР 

ТОРТ
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ЖАЗДЫҢ ДӘМІ: «ХАН ШАТЫР» ЕРЕКШЕ 
БАЛМҰЗДАҚТАН ДӘМ ТАТАМЫЗ

ВКУС ЛЕТА: ПРОБУЕМ НЕОБЫЧНОЕ 
МОРОЖЕНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

Мороженое — одно из любимейших летних лакомств. 
Оно появилось еще в первом тысячелетии до н.э. А 
сегодня существует уже десятки видов сладкого ох-
лажденного десерта: пломбир, сливочное, молочное, 
крем-брюле, сорбет, джелато, сандей, фруктовый 
лед. А за каким отправиться сегодня, читайте в на-
шем обзоре.

PUNTO GELATO — бұл итальяндық балмұздақ 
пен сорбеттер. Нәзік және сонымен бірге 
құрылымы тығыз, олар ауаның болмауына 
байланысты баяу ериді.

MOVENPICK балмұздақтың әдеттегі түрін — 
сорбет — салқындатылған еріген жеміс пю-
ресін тамаша алмастырғышты ұсынады.

BAMBINO — айрықша итальяндық рецепт 
бойынша дайындалған дәмді балмұздақ. Нәзік 
желато немесе сорбеттің 50-ден астам түрі.

ZHEKA’S ICE — танымал қазақстандық бло-
гердің эксклюзивті балмұздағы. Бұл брендтің 
ерекшелігі — жарқын бай дәмі.

TUTTI FRUTTI — бұл ересектерге де, балаларға 
да ұнайтын эталонды мұздатылған йогурт.

BASKIN ROBBINS балмұздағы тек табиғи ин-
гредиенттерден жасалады. Рецептурасына 
кілегей, жемістер, жидектер, жаңғақтар, шәр-
баттар кіреді.

DOLCE LATO — ұнтақтар мен қоспалармен үй-
лескен балмұздақтың ең нәзік дәмі.

Балмұздақ — жаздың сүйікті тағамдарының бірі. Ол 
біздің эрамызға дейінгі алғашқы онжылдықта пай-
да болады. Бүгінгі таңда тәтті салқындатылған 
десерттің ондаған түрі бар: пломбир, кілегей, сүт, 
крем-брюле, сорбет, желато, сандей, жеміс мұзы. Бү-
гін қандай түріне бару керек, біздің шолудан оқыңыз.

PUNTO GELATO — это итальянское мороже-
ное и сорбеты. Нежные и одновременно плот-
ные по текстуре, они медленно тают из-за от-
сутствия в нём воздуха. 

MOVENPICK предлагает превосходный заме-
нитель обычного вида мороженого — сорбет 
— охлажденное тающее фруктовое пюре. 

BAMBINO — вкуснейшее мороженое, приго-
товленное по особым итальянским рецептам. 
Более 50 видов нежного джелато или сорбета.

ZHEKA’S ICE — эксклюзивное мороженое по-
пулярного казахстанского блогера. Особен-
ность этого бренда — яркий насыщенный 
вкус.

TUTTI FRUTTI — эталонный замороженный 
йогурт, который полюбился и взрослым, и де-
тям. 

Мороженое BASKIN ROBBINS изготавливают 
только из натуральных ингредиентов. В ре-
цептуру входят сливки, фрукты, ягоды, орехи, 
сиропы. 

DOLCE LATO — нежнейшие вкусы морожено-
го в сочетании с присыпками и добавками. 
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БЕЛСЕНДІ ЖАЗ: АШЫҚ АУАДАҒЫ 
ОЙЫН-САУЫҚ ЖӘНЕ СПОРТ

АКТИВНОЕ ЛЕТО: РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 И СПОРТ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Жаздың қалған екі айында бәрін бірден жасағымыз 
келеді. Энергияны қуаттау және дұрыс демалу үшін 
таза ауада көбірек уақыт өткізуге кеңес береміз. Біз 
күштің артуын сезіну үшін бірнеше шабыттанды-
ратын идеяларды ұсынамыз.

За оставшиеся два летних месяца хочется успеть 
всё и сразу. Советуем проводить больше времени на 
свежем воздухе, чтобы зарядиться энергией и как 
следует отдохнуть. Предлагаем несколько вооду-
шевляющих идей, чтобы почувствовать прилив сил.

Бадминтон
Бадминтон туралы балалар ойыны деп ойлауға дағды-
ланған, бірақ ол кез-келген жасқа сәйкес келеді. Сая-
баққа немесе қала сыртына барыңыз. Ал ойын мен 
жабдықтарын  Сіз «Спортмастерден» сатып ала аласыз.

Бадминтон
О бадминтоне привыкли думать как о детской игре, 
но он подходит для любого возраста. Отправляйтесь 
в парк или за город. А приобрести игру и снаряжение 
можно в «Спортмастер».

Жүзу
Достарыңызбен қала сыртына шығуға немесе Sky Beach 
Club жағажайында жазғы жылулықтан ләззат алуға бо-
лады. Купальниктердің ең сәнді үлгілері CALZEDONIA, 
PENTI, OYSHO дүкендерінде ұсынылған.

Плавание
Можно выехать за город с друзьями или наслаждаться 
летним теплом на пляже Sky Beach Club. Самые трен-
довые модели купальников представлены в магазинах 
CALZEDONIA, PENTI, OYSHO.

Йога
Йога — сіздің ішкі әлеуетіңізді ашудың ең жақсы тәсілі. 
Йога сабақтары үшін OYSHO және REEBOK киімдерін 
таңдаңыз, мұнда ең ыңғайлы және әдемі модельдер 
бар. 

Йога
Йога — лучший способ раскрытия своего внутреннего 
потенциала. Для занятий йогой одежду выбирайте в 
OYSHO и REEBOK, там самые комфортные и красивые 
модели.
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Скандинавиялық жүріс немесе жүгіру
Өзіңізбен өзіңіз болудың, миыңызды қайта жүктеудің 
және жан тәніңізбен демалудың тамаша мүмкіндігі. 
Одан да жақсы — астананың жағалауында құлаққап-
пен серуендеу. Жүгіру үшін арнайы жасалған кроссов-
калар ADIDAS және NEW BALANCE–та бар.

Скандинавская ходьба или бег
Прекрасная возможность оказаться наедине с собой, 
перезагрузить мозг и отдохнуть душой. Еще лучше — 
прогулка в наушниках по набережной столицы. Специ-
ально предназначенные модели кроссовок для бега 
находятся в ADIDAS и NEW BALANCE. 

Фитнес
Көшедегі фитнес ағзаға оттегінің күшті ағынын қамта-
масыз етеді. Таза ауада жаттығулар күніне жиналған 
шаршауды жою үшін өте қолайлы. Фитнес  киімдері 
мен аяқ киімдері үшін UNDER ARMOUR-ге барыңыз.

Фитнес
Фитнес на улице обеспечивает мощный приток кисло-
рода в организм. Тренировки на свежем воздухе иде-
альны для того, чтобы развеять накопившуюся за день 
усталость. Отправляйтесь за одеждой и обувью для 
фитнеса в UNDER ARMOUR. 

Жазғы көлік
Егер сіз жаңа нәрсені үйренгіңіз келсе, серуендеуге ве-
лосипедті таңдаңыз. Сіз оңашада өзіңіз керемет уақыт 
өткізіп, жаңа орындар ашасыз! Велосипед пен жаб-
дықты «Спортмастерден» іздеңіз.

Летний транспорт 
Если любите узнавать новое, выбирайте для прогулок 
велосипед. Замечательно проведете время наедине с 
собой и откроете новые места! Велосипед и снаряже-
ние ищите в «Спортмастер». 

ZARA 

OYSHO
«Спортмастер»

«Спортмастер»

UNDER 
ARMOUR

REEBOK

REEBOK

ZARA PENTI PENTI

REEBOK

 «Спортмастер» 

 «Спортмастер» 

ADIDAS

UNDER 
ARMOUR

UNDER 
ARMOUR

 «Спортмастер» 

 «Спортмастер» 

NEW BALANCE

NEW BALANCE

NEW BALANCE
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Как долго многие из нас ждали лета. Время, когда 
хочется претворить все планы, осуществить мечты, 
попробовать что-то новое. Предлагаем вашему вни-
манию наши идеи, воплотив которые вы почувству-
ете, что лето прошло не зря!
Устройте летнюю фотосессию с семьей. Неважно на 
телефон или на профессиональный фотоаппарат. 
Соберитесь с друзьями на пикник. Нет ничего луч-
ше, чем яркие и веселые посиделки. Не упустите та-
кой шанс.
Начните изучать язык. За лето вполне можно осво-
ить его на хорошем разговорном уровне. 
Прокатитесь на велосипеде по городу. Вечером хо-
рошо прогуляться по набережной или вдоволь на-
сладиться воздухом, катаясь в парках. 
Все лето снимать видео, делать фотографии ярких 
моментов, а после — попробовать смонтировать 
фильм. Новый навык и память надолго.
Смените стиль, а если не так кардинально, то хотя 
бы сделайте новую стрижку или купите необычную 
вещь. 
Прокатитесь на аттракционах. Посмотрите на город 
с высоты и получите адреналин.
Начните заниматься спортом или хотя бы физиче-
ской активностью. Утром выходить на пробежку 
или вечером в парк с музыкой.
Заведите полезную привычку. Можно начать с мало-
го, например, вставать на пару часов раньше.
Пусть ваше лето станет по-настоящему незабыва-
емым, а провести его приглашаем в наш ТРЦ «Хан 
Шатыр»!
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Источник фото: ресурсы Internet

А В Т О Р Д Ы Ң  Б А Ғ А Н Ы
Біздің көпшілігіміз жазды қанша уақыт күттік. Барлық 
жоспарларды іске асырғыңыз келетін, армандарыңызды 
жүзеге асыратын, жаңа нәрсені көргіңіз келетін уақыт. 
Сіздердің назарларыңызға іске асыру арқылы жаздың 
бекер өтпегенін сездіретін идеяларымызды ұсынамыз!
Отбасыңызбен жазғы фотосессия ұйымдастырыңыз. Те-
лефонда немесе кәсіби камерада ма, маңызды емес.
Достарыңызбен табиғат аясына серуенге жиналыңыз. 
Жарқын және көңілді жиындардан жақсы ештеңе жоқ. 
Мұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыз.
Тіл үйренуді бастаңыз. Жазда оны жақсы сөйлесу дең-
гейінде игеруге болады.
Қала бойынша велосипедпен жүріңіз. Кешке жағалауда 
серуендеу немесе саябақтарда серуендеп, ауамен ра-
хаттану жақсы.
Жаз бойы видеолар түсіріп, жарқын сәттерден сурет-
тер жасап, содан кейін фильмге монтаж жасауға тыры-
сыңыз. Бұл жаңа дағды және ұзақ уақыт естелікке қала-
ды.
Стильді өзгертіңіз, егер ол сіз үшін түбегейлі өзгеріс са-
налса, кем дегенде жаңа шаш үлгісін жасаңыз немесе 
ерекше нәрсе сатып алыңыз.
Аттракциондарға барыңыз. Қалаға биіктіктен қарап, 
адреналин алыңыз.
Спортпен шұғылдануды немесе кем дегенде физикалық 
белсенділікті арттырыңыз. Таңертең жүгіруге шығыңыз 
немесе кешке саябаққа музыка тыңдап барыңыз.
Жақсы дағдыны әдетке айналдырыңыз. Сіз кішкентай 
істен бастай аласыз, мысалы, бірнеше сағат бұрын ерте 
тұрыңыз.
Сіздің жазыңыз шынымен ұмытылмас болсын, ал оны 
өткізуге біздің «Хан Шатыр» СОО-ға шақырамыз!

ТРЦ  KHAN SHATYRR   1 ЭТАЖ
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1. «Хан Шатыр» СОО-да бір күнде 
20 000 теңгеден кем емес сомаға 
сауда жасаңыз.
2. Немесе 1-қабаттағы промо үстел-
де «Хан Шатыр» СОО белгісі бар 
вакцинация туралы жадынаманы 
көрсетіңіз.
3. Сатып алу туралы фискалды чек 
немесе атриумдағы промо үстел-
де вакцинация туралы жадынама 
беріңіз және қатысушының купо-
нын алыңыз.
4. Купондарды «Хан Шатыр» СОО 
әртүрлі дүкендерінен бір күн ішін-
де жалпы сомасы 20 000 теңгеге 
чектерді көрсеткен кезде алуға бо-
лады. Купон келесі ұтыс ойынына 
дейін акцияға қатысады. Акцияның 
лототроны ай сайын жаңартылып 
отырады.
5. Акцияға 18 жасқа толған кез кел-
ген адам қатыса алады.
6. Келесі ұтыс ойыны 20 шілдеде 
@khanshatyr Instagram парақша-
сында тікелей эфирде өтеді. Жаңа-
лықтарды қадағалаңыз!

1. Совершите покупки за один день 
на сумму не менее 20 000 тенге в 
ТРЦ «Хан Шатыр».
2. Или предъявите памятку о вак-
цинации с отметкой ТРЦ «Хан Ша-
тыр» на промостойке на 1 этаже.
3. Предоставьте фискальный чек с 
покупок или памятку о вакцина-
ции на промостойке в атриуме и 
получите купон участника. 
4. Купоны можно получить при 
предъявлении чеков на общую 
сумму 20 000 тенге за один день 
из разных магазинов в ТРЦ «Хан 
Шатыр. Купон участвует в акции до 
дня следующего розыгрыша. Лото-
трон акции обновляется каждый 
месяц. 
5. Участвовать в акции имеет право 
любой человек, достигший 18 лет. 
6. Следующий розыгрыш пройдет 
20 июля в прямом эфире Instagram 
на странице @khanshatyr. Следите 
за новостями!

П РА В И Л А  У Ч А С Т И Я 
В  А К Ц И И  « Н Ұ РЛ Ы 

Н АУ Қ А Н » :

« Н Ұ РЛ Ы  Н АУ Қ А Н » 
А К Ц И Я С Ы Н А 

Қ АТ Ы С У 
Е Р Е Ж Е Л Е Р І :

Instagram-дағы тікелей эфирдің 
көрермендері арасында біз NEW 
BALANCE, Chaplin Cinemas және 
BAGFORUS серіктестерімізден бағалы 
сыйлықтар ойнаттық.
«Хан Шатыр» СОО тұрақты акци-
яларына қатысыңыз және жеңіске 
жетіңіз! Барлық жаңалықтарды 
@khanshatyr Instagram-аккаунтынан 
қадағалаңыз.

Среди зрителей прямого эфира в 
Instagram мы разыграли ценные по-
дарки от партнеров NEW BALANCE, 
Chaplin Cinemas и BAGFORUS.
Участвуйте в постоянных акциях 
в ТРЦ «Хан Шатыр» и выигрывай-
те! За всеми новостями следите в 
Instagram-аккаунте @khanshatyr. 
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С 25 апреля по 28 сентября в нашем торгово-развле-
кательном центре проходит акция «Нұрлы Науқан», 
в которой вы можете выиграть суперпризы. Каждый 
месяц мы разыгрываем проживание в лучших миро-
вых отелях сети Rixos в Турции, Египте, ОАЭ и лучших 
отелях Казахстана!

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «НҰРЛЫ НАУҚАН»

« Н Ұ РЛ Ы  Н АУ Қ А Н » 
А К Ц И Я С Ы Н Ы Ң  Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы

22 июня прошел второй розыгрыш суперакции «Нұр-
лы Науқан»! Мы узнали имена счастливых обладателей 
сертификатов на проживание. 
Дунгенбаева Меруерт, купон №07642, выиграла прожи-
вание в отеле Rixos The Land of Legends!
Ауэзова Раушан, купон №06580, выиграла проживание 
в отеле Rixos President Astana: «Хан Шатыр» я люблю и 
прихожу с момента открытия. Отдыхали здесь на пляже, 
было вечером очень красиво и волнующе. Люблю мага-
зины INTERTOP, RESPECT, RIEKER, COLIN’S TIMBERLAND, 
US. POLO ASSN. Покупала себе в SWAROVSKI украше-
ние, мне там посоветовали поучаствовать в акции. Те-
перь с удовольствием воспользуемся сертификатом 
вместе с подругами и хорошо проведем время». 
Серикова Жансая, купон №05763, выиграла прожива-
ние в отеле Rixos Premium Belek: «Я всегда участвовала 
в акциях от «Хан Шатыр». Прихожу сюда за одеждой, 
покупаю что-нибудь из ZARA, BERSHKA, PULL&BEAR, а 
потом регистрирую купоны. О розыгрыше путевок уз-
нала в Instagram. Мне позвонили ведущие и сообщили, 
что я выиграла отдых на двоих. Сделаю подарок своей 
сестре: отправлю ее в путешествие!»
От души поздравляем наших победителей!

25 сәуір мен 28 қыркүйек аралығында біздің сауда-ой-
ын-сауық орталығында «Нұрлы Науқан» акциясы 
өтуде, онда сіз супержүлделерді ұтып ала аласыз. 
Ай сайын біз Түркиядағы, Египеттегі, БАӘ-дегі Rixos 
желісінің үздік әлемдік қонақүйлерінде және Қа-
зақстанның үздік қонақүйлерінде тұруға жолдама 
ойнатамыз!

22 маусымда «Нұрлы Науқан» суперакциясының екін-
ші ұтыс ойыны өтті! Біз қонақүйлерде тұру сертификат-
тарының бақытты иелерінің есімдерін білдік.
Дүнгенбаева Меруерт, №07642 купон, Rixos The Land of 
Legends қонақ үйінде тұруды жеңіп алды!
Әуезова Раушан, №06580 купон, Rixos President Astana 
қонақ үйінде тұруды жеңіп алды: «Хан Шатырды» 
жақсы көремін және ашылған сәттен бастап келемін. 
Мұнда жағажайда демалдық, кешкілік өте әдемі және 
қызықты болды. Мен INTERTOP, RESPECT, RIEKER, 
COLIN’S TIMBERLAND, US. POLO ASSN дүкендерін жақ-
сы көремін. SWAROVSKI-ден өзіме әшекей бұйымын са-
тып алдым, онда маған акциясыға қатысу туралы кеңес 
берілді. Енді біз сертификатты құрбыларымызбен бірге 
рахаттана пайдаланып, уақытты жақсы өткіземіз».
Серікова Жансая, №05763 купон, Rixos Premium Belek 
отелінде тұруды жеңіп алды: «Мен әрқашан «Хан Ша-
тыр» акциясына қатысатынмын. Мұнда киім алу үшін 
келемін, ZARA, BERSHKA, PULL&BEAR-дан бірдеңе са-
тып аламын, содан кейін купондарды тіркеймін. Жол-
дамалардың ұтыс ойыны туралы Instagram-да білдім. 
Жүргізушілер маған қоңырау шалып, екі адамдық де-
малыс жолдамасын ұтып алғанымды хабарлады. Мен 
әпкеме сыйлық жасаймын: оны саяхатқа жіберемін!»
Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз!
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«Хан Шатыр» СОО-да Fame City ойын орталығы қай-
та ашылды! Қаланың ең керемет аттракционда-
рынан эмоция қуатын алыңыз.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ FAME 
CITY, НА КОТОРЫХ СТОИТ ПРОКАТИТЬСЯ

FA M E  C I T Y - Д І Ң  С Ы Р ҒА Н АУ  К Е Р Е К 
Е Ң  ТА Н Ы М А Л  АТ Т РА К Ц И О Н Д А Р Ы

В ТРЦ «Хан Шатыр» вновь открыт игровой центр 
Fame City! Получайте заряд эмоций на лучших ат-
тракционах города. 

ДИНОПАРК
Динозаврлар өмір сүрген 
әлем жұмбақ. Біздің «Ди-
нопарк» гидтері әр бала-
ның қиялын баурап алатын 
керемет тіршілік иелерінің 
таңғажайып өмірі туралы 
әңгімелейді.

ДИНОПАРК
Мир, в котором прожива-
ли динозавры, загадочен. 
Гиды нашего «Динопарка» 
расскажут об удивительной 
жизни невероятных существ, 
захватывающих воображе-
ние каждого ребенка.

БАМПЕР МАШИНАЛАРЫ
Балаларға көлік жүргізуге бол-
майды деп кім айтты? «Форму-
ла-1»-дің болашақ жеңімпаздары 
қазірдің өзінде өз мүмкіндіктерін 
көрсетіп, мәреде жеңіске жету 
қуанышын сезіне алады.

БАМПЕРНЫЕ МАШИНКИ
Кто сказал, что детям нельзя са-
диться за руль машины? Буду-
щие победители «Формулы-1» 
уже сейчас могут показать свои 
возможности и ощутить радость 
победы на финише. 

СУ АТТРАКЦИОНЫ
Толқындардың жұпар ауасын сезініп, 
жазғы көңіл-күйді сезінгіңіз келе ме? Сіз 
«Хан Шатыр» күмбезінің астындағы нағыз 
тау өзенімен жүріп, көптеген эмоция ала-
сыз.

ВОДНЫЙ АТТРАКЦИОН
Хотите ощутить свежесть волн и почув-
ствовать летнее настроение? Море эмо-
ций вы получите, скатившись по настоя-
щей горной реке прямо под куполом «Хан 
Шатыр». 

МОНОРЕЛЬС
«Монорельс» на высоте 
5 этажа отправит вас в 
путешествие по миро-
вым столицам, а также 
откроет вам чудесную 
панораму торгового 
центра. 

МОНОРЕЛЬС
5 қабат биіктігінде-
гі «Монорельс» сізді 
әлемдік астаналар бой-
ынша саяхатқа аттан-
дырады, сондай-ақ сіз-
ге сауда орталығының 
керемет панорамасын 
ашады.

ЗОЛОТАЯ ШАХТА
«Золотая шахта» — это 
детские американские 
горки, совмещенные 
с поиском сокровищ.  
Храбрым золотоиска-
телям понравится ско-
рость аттракциона!

АЛТЫН ШАХТА
«Алтын шахта» — бұл 
қазына іздеумен бірік-
тірілген балалар аме-
рикалық төбешіктері. 
Ержүрек алтын ізде-
ушілерге аттракцион 
жылдамдығы ұнайтын 
болады!

МҰНАРА
Достарыңызбен «Мұнара» 
аттракционына барыңыз. 
Әсерлі ұшу және бас айнал-
дыратын түсу — сізді мол 
эмоциямен қамтамасыз 
етеді!

БАШНЯ
Прокатитесь на аттракцио-
не «Башня» вместе с друзь-
ями. Захватывающий взлет 
и головокружительный 
спуск — море эмоций вам 
обеспечены!
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Сіздердің үздік суреттеріңіз 
Life Time журналының бет-
терінде!  Бізді  Instagram-да  
#khanshatyr хештегімен немесе 
Khan Shatyr Entertainment Center 
геолокациясымен белгілеңіздер.

Ваши лучшие фото на страни-
цах журнала Life Time! Отмечай-
те нас в Instagram под хештегом 
#khanshatyr или геолокацией Khan 
Shatyr Entertainment Center.
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@yeltuzerova_aida
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Құрбым екеуміз тек «Хан Шатырға» келеміз. Мұн-
да дүкендердің үлкен таңдауы бар. Әрқашан, әсіресе 
балалармен уақыт өткізетін орындар бар. Бұрын мен 
сіңілімді ойын алаңына апаратынмын. Дүкендерден 
ZARA, MANGO, STRADIVARIUS, LC WAIKIKI, BALDI киім-
дері ұнайды. Бүгін құрбым екеуіміздің сауда жасайтын 
күніміз. Біз жаңа COFFEE BOOM-да болдық, ұнады.

Ардаша, 25 лет

Мы с подругой только в «Хан Шатыр» и ходим. Здесь 
большой выбор магазинов. Есть всегда, где провести 
время, а особенно с детьми. Раньше водила сестрен-
ку в игровую зону. Из магазинов нравится одежда в 
ZARA, MANGO, STRADIVARIUS, LC WAIKIKI, BALDI. Се-
годня у нас как раз с подругой шопинг. Побывали уже 
в новом COFFEE BOOM, понравилось.

«Хан Шатырға» жиі келеміз. Бүгін түскі аста серуен-
деуге және тамақтануға шешім қабылдадық. Мұнда 
көптеген дүкендер бар, әсіресе INTERTOP, OSTIN, ко-
рей косметикасы бар дүкендер ұнайды. Жақын арада 
жағажайға баруды жоспарлап отырмыз. Аттракционда 
болдық, керемет әсер алдық, рақмет!

Ильяс, 25 лет, 
Айзада, 22 года

Біз «Хан Шатырға» маңызды және қажетті нәрсені са-
тып алу үшін келеміз, өйткені мұнда дүкендердің үлкен 
таңдауы бар. Бүгін біз телефон сатып алуды шештік. 
Жалпы, біз мұнда бәрін, әсіресе киім дүкендерін жақ-
сы көреміз. Мұнда шопинг жасауға әрқашан жақсы 
көңіл-күймен келеміз. Әйелім жағажайда болды, оған 
өте ұнады.

Аягоз, Дулат, 30 лет

Мы приходим в «Хан Шатыр», чтобы что-то важное и 
нужное приобрести, ведь здесь большой выбор мага-
зинов. Сегодня решили купить телефон. Вообще любим 
здесь все, особенно магазины одежды. Всегда идем на 
шопинг с хорошим настроением. Жена побывала на 
пляже, ей очень понравилось.

Бываем довольно-таки часто в «Хан Шатыр». На обеде 
сегодня решили прогуляться, перекусить. Здесь очень 
много магазинов, особенно нравятся INTERTOP, OSTIN, 
островки с корейской косметикой. В ближайшее вре-
мя планируем посетить пляж. На аттракционах ката-
лись, классные впечатления, спасибо!

«Хан Шатыр» өзінің атмосферасымен өте ұнайды. 
Әрқашан өте жайлы, әдемі, тыныш. Көптеген брендтер, 
кез-келген талғамға арналған дүкендер бар. Балалары-
мызға жазғы киім, аяқ киім сатып алуға келдік. OSTIN, 
LC WAIKIKI-да таңдау жасаған ұнайды. Қазірдің өзінде 
таңдап та қойдық және оған өте қуаныштымыз.

Жанибек, 43 года, 
Арай, 35 лет

Очень нравится «Хан Шатыр» своей атмосферой. Всег-
да очень уютно, красиво, спокойно. Здесь много брен-
дов, магазинов на любой вкус. Пришли, чтобы купить 
детям летнюю одежду, обувь. Выбор нравится в OSTIN, 
LC WAIKIKI. Уже подобрали, чему очень рады. 

@dinakappasovva

@knyazkova_sv



«Хан Шатыр» СОО-да ресейлік 
BAGFORUS өндірісінің беріктігі 
жоғары шабадандарын сататын 
жаңа дүкен ашылды. Өнімдер 
сенімді материалдардан жасалған 
және стильді дизайнымен ерекше-
ленеді. BAGFORUS -пен бірге сіздің 
демалысыңыз немесе іссапарыңыз 
еш бұзылмайды. Орналасқан жері: 
0 қабат.

В ТРЦ «Хан Шатыр» открылся но-
вый магазин по продаже высоко-
прочных чемоданов российского 
производства BAGFORUS. Продук-
ция изготовлена из надежных ма-
териалов и отличается стильным 
дизайном. С BAGFORUS ничто не 
омрачит ваш отпуск или команди-
ровку. Расположение: 0 этаж. 

«ХАН ØАТЫРДАҒЫ» ҚЫÇЫҚТАР 
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
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ADIDAS KIDS-те жаңа балалар кол-
лекциясы бар, онда гавайиялық 
серфер және суретші Аарон Кай 
дизайнер болды. Ол спорттық кол-
лекциядағы өзінің өнері арқылы 
үлкен толқындарға деген сүйіспен-
шілігімен бөліседі. ADIDAS бренді 
мұхиттарды ластанудан қорғау және 
пластикалық қалдықтарды азайту 
мақсатында оның  «толқындарын» 
өмірге әкелді. Орналасқан жері: 2 
қабат.

В ADIDAS KIDS новая детская кол-
лекция, в которой дизайнером вы-
ступил гавайский серфер и худож-
ник Аарон Кай. Он делится своей 
любовью к большим волнам через 
свое искусство в спортивной кол-
лекции. Бренд ADIDAS воплотил его 
«волны» в жизнь с целью защитить 
океаны от загрязнений и сократить 
пластиковые отходы. Расположе-
ние: 2 этаж.

NEW BALANCE — бүкіл әлемге 
танымал спорттық киім мен аяқ 
киімнің американдық бренді. NEW 
BALANCE — сапа стандарты он-
даған жылдар бойы өзгеріссіз келе 
жатқан классикалық кроссовкалар-
дың теңдессіз модельдері. Мұның 
бәрі NEW BALANCE АҚШ пен Ұлы-
британия аумағында өз өндірістерін 
қоюының арқасы. Орналасқан жері: 
2 қабат.

NEW BALANCE — американский 
бренд спортивной одежды и обу-
ви, известный по всему миру. NEW 
BALANCE — непревзойденные 
модели классических кроссовок, 
стандарт качества которых оста-
ется неизменным на протяжении 
десятилетий. Все благодаря тому, 
что NEW BALANCE располагает 
собственными производствами на 
территории США и Великобрита-
нии. Расположение: 2 этаж.

«Хан Шатыр» СОО LA POSTER ара-
лы орналасқан — бұл сіздің инте-
рьеріңіздің дизайны мен декоры-
на арналған стильді идеялар. LА 
POSTER-де сіз фотосуреттерден 
панноға тапсырыс бере аласыз не-
месе үйлердің, кофеханалардың, 
мейрамханалардың, дүкендердің 
интерьеріне ұсынылған ассорти-
менттен дайын суретті таңдай ала-
сыз, сонымен қатар кез-келген жасқа 
керемет сыйлық ретінде ала аласыз. 
Орналасқан жері: 2 қабат.

В ТРЦ «Хан Шатыр» расположен 
островок LA POSTER — это стиль-
ные идеи для дизайна и декора ва-
шего интерьера. В LA POSTER мож-
но заказать панно из фотографий 
или выбрать готовую картину из 
представленного ассортимента для 
интерьера домов, кофеен, рестора-
нов, магазинов, а также в качестве 
оригинального подарка для любого 
возраста. Расположение: 2 этаж. 
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Кемерден 14 км қашықтықта орналасқан ежелгі Фасе-
лис қаласының қирандыларына баруды ұмытпаңыз. 
Тарихқа  көз салып, ежелгі адамдардың өмірі туралы 
ойлана отырып, ұзақ көне акведуктардың тізбегін, 
монша мен гимназияның қирандыларын қарастыра 
аласыз.
Тағы бір ежелгі Олимпос қаласының шығысында 
Бельдиби үңгірлер кешені орналасқан. Бұл жер ар-
хеологтар үшін үлкен тарихи құндылыққа ие. Үңгірге 
барғаннан кейін сіз Бельдиби өзенінің қарама-қарсы 
жағалауынан таба алатын көркем сарқыраманы көр-
геніңіз жөн.
Сіз өзіңіз шабыттандыратын тағы бір жерге бара ала-
сыз. Гейнюк тау өзені өзінің ерекше арнасымен та-
нымал. Ландшафт, қарағай ормандары, көлдердің 
көк-жасыл суы және әрине, арнаның өзі тіпті ең жы-
рынды туристерді таң қалдырады.

Обязательно посетите руины древнего города Фасе-
лис, которые находятся всего в 14 км от Кемера. При-
коснуться к истории и поразмышляв о жизни древних 
людей можно, рассматривая вереницу длинных ан-
тичных акведуков, руин бань и гимназий. 
На востоке еще одного древнего города Олимпос 
находится пещерный комплекс Бельдиби. Это место 
несет в себе большую историческую ценность для ар-
хеологов. После посещения пещеры стоит посмотреть 
на живописный водопад, который вы найдете на про-
тивоположном берегу реки Бельдиби.
Самостоятельно посетить вы можете и еще одно вдох-
новляющее место. Горная река Гейнюк знаменита сво-
им уникальным каньоном. Ландшафт, сосновые леса, 
изумрудные воды озер и, конечно, сам каньон удивят 
даже самого искушенного туриста.

Город-курорт Кемер

Часовая башня в Кемере

Древний город Фаселис

Вид на Каспийское мореВид на Каспийское море
Источник фото: ресурсы Internet

Күн шуақты Кемер қаласы өзінің таза жағажайлары 
мен жайдары теңізімен танымал. Бұл жазда Түркияның 
ең танымал бағыттарының бірі. Жағалауы Жерорта 
теңізінің суымен шайылған курорттық қала әсерлі тау 
сілемімен қоршалған. Мұнда керемет айлақ, жасыл же-
лектер, жартастар, жағажайлар көп. Жеке қалып, Тавр 
тауларының әсем пейзажынан ләззат алуға болады. 

Жағажай маусымы Кемерде мамыр айында ашылады, 
бірақ шілде айында жүзуге ыңғайлы температура ор-
натылады: 30-34°С. Жағажайлардағы демалысты бел-
сенді су ойын-сауықтарымен біріктіруге болады. Мұнда 
сіз снорклинг және дайвингпен  айналысып, су түбінің 
флорасы мен фаунасын тамашалау үшін катамаран-
дарға мінуге немесе яхтада жүзе аласыз. 
Кемер жағажайларында жақсылап демалған соң, мін-
детті түрде жағажай шетінде серуенге жол тартыңыз. 
Кемер тау пейзаждарымен және көрікті жерлерімен 
танымал. Велосипедті жалға алып, қала бойынша қыды-
руға болады.
Кемердің көрікті жерлерінің кез-келген рейтингіне ап-
пақ тас құрылымы — Ататүрік бульварындағы сағат 
мұнарасы кіреді. Бүкіл отбасымен керемет «Ай сәулесі» 
саябағына барыңыз. Оның аумағында дельфинарий, ак-
вапарк, аттракциондар мен аниматорлары бар алаңдар 
бар.
Кемерге келіп, аймақтың ең әсерлі жері — керемет 
Тахталы тауына баруды ұмытпаңыз. Ол жерге Olympos 
Teleferik арқан жолы арқылы баруға болады. 2365 метр 
биіктікте таулар мен теңіздің етегінде керемет көрініс 
көрінеді. Бұл жаяу серуендеу және парапланеризм үшін 
танымал орын.

Пляжный сезон открывается в Кемере в мае, но уже в 
июле устанавливается комфортная температура для 
купания: 30-34 °С. Отдых на пляжах можно сочетать с 
активными водными развлечениями. Здесь вы може-
те заняться снорклингом и дайвингом, покататься на 
катамаранах или поплавать на яхте, созерцая флору и 
фауну дна.
Отдохнув как следует на пляжах Кемера, обязатель-
но отправляйтесь на прогулку по краю. Кемер знаме-
нит горными пейзажами и достопримечательностями. 
Можно арендовать велосипед и прокатиться по городу.
В любой рейтинг достопримечательностей Кемера 
входит белоснежная каменная конструкция — часовая 
башня на бульваре Ататюрка. Всей семьей посетите за-
мечательный парк «Лунный свет». На его территории 
расположены дельфинарий, аквапарк, площадки с ат-
тракционами и аниматорами. 
Приехав в Кемер, не забудьте посетить самую впечатля-
ющую достопримечательность края — великолепную 
гору Тахталы. Отправиться туда можно на канатной 
дороге Olympos Teleferik. На высоте 2365 метров вам 
откроется невероятный вид на подножие гор и море. 
Это популярное место для пеших прогулок и парапла-
неризма.

КУРОРТ КЕМЕР — ÃАВАНЬ ОТДЫХА 
И РАÇВЛЕЧЕНИÉ НА ЛÞБОÉ ВКУС

КЕМЕР КУРОРТЫ — КЕЗ-КЕЛÃЕН ТАЛҒАМҒА
 АРНАЛҒАН ДЕМАЛЫС ЖªНЕ ОÉЫН-САУЫҚ АÉЛАҒЫ 
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Солнечный город Кемер знаменит своими чистейши-
ми пляжами и приветливым морем. Это одно из самых 
популярных направлений Турции летом. Курортный го-
родок, берега которого омывают воды Средиземного 
моря, окружен впечатляющим массивом гор. Здесь вели-
колепная гавань, обилие зелени, скал, пляжей. Здесь мож-
но уединиться и наслаждаться живописным пейзажем 
Таврских гор. 

КЕМЕР КУРОРТЫ — КЕЗ-КЕЛÃЕН ТАЛҒАМҒА
 АРНАЛҒАН ДЕМАЛЫС ЖªНЕ ОÉЫН-САУЫҚ АÉЛАҒЫ 

Вид на побережье Кемера

Каньон Гейнюк

Канатная дорога Olympos Teleferik 



4343

ШІЛДЕ/ИЮЛЬ
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Әдемі Жерорта теңізінің 
жағалауында ағаштардың 
жасыл желегіне көмілген, 
сәнді бес жұлдызды Rixos 
Premium Tekirova қонақ 
үйі  — отбасылық дема-
лыс үшін тамаша орын. Тау 
сілемі, әсем ормандар мен 
жарқыраған су айдыны 
жарқын және тартымды 
демалыс атмосферасын 
жасайды. Таулы велоси-
педпен жүру кезінде та-
биғат сұлулығынан ләззат 
алыңыз немесе су спорты-
на уақыт бөліңіз. Көптеген 
мейрамханалар мен бар-
лар сізге халықаралық ас 
үй тағамдарынан дәм та-
туды ұсынады. Нағыз түрік 
хаммамында еркін дема-
луға немесе SPA орталығы-
на баруға болады. Теңіз 
суында салқындап неме-
се қонақ үйдің жылы бас-
сейндерінде шомылыңыз. 
Бассейндерде судағы 
поло немесе фитнес са-
бақтары өткізіледі. Спорт 
алаңдарында футбол, тен-
нис, бадминтон ойнаңыз. 
Егер сіз жайлылық пен 
тыныштықты қаласаңыз, 
онда шезлонгта демала 
аласыз. Сіз жайлы бөлме-
лерде, люкс немесе вил-
лаларда тоқтай аласыз. 
Жоғары деңгейлі қызмет 
көрсету, ойын-сауық ани-
мациялық бағдарламасы 
және әдемі көріністер — 
Rixos Premium Tekirova 
— сіз қайта оралғыңыз ке-
летін қонақ үй.

На побережье красивей-
шего Средиземного моря, 
утопая в зелени деревьев, 
находится роскошный пя-
тизвездочный отель Rixos 
Premium Tekirova — отлич-
ное место для семейного 
отпуска. Горный массив, 
живописные леса и свер-
кающая водная гладь соз-
дают атмосферу яркого и 
манящего отдыха. Насла-
дитесь красотой приро-
ды во время поездки на 
горном велосипеде или 
посвятите время водным 
видам спорта. Многочис-
ленные рестораны и бары 
предложат вам отведать 
изысканные блюда меж-
дународной кухни. Рас-
слабиться можно в насто-
ящем турецком хаммаме 
или посетить SPA-центр. 
Охладитесь в водах моря 
или искупайтесь в теплых 
бассейнах отеля. В бассей-
нах проводятся занятия по 
водному поло или фитнесу. 
Поиграйте в футбол, тен-
нис, бадминтон на спор-
тивных площадках. А если 
вам хочется спокойствия и 
тишины, то можете просто 
расслабиться на шезлонге. 
Остановиться вы можете 
в комфортных номерах, 
сьютах или виллах. Сервис 
высшего уровня, развле-
кательная анимационная 
программа и красивейшие 
виды — Rixos Premium 
Tekirova — отель, куда вам 
захочется вернуться. 

Источник фото: Rixos Premium Tekirova




