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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
Құрметті оқырмандар!
Қаңтар айы бізге бәрін басынан, таза парақшадан
бастайтын уақыт сияқты. Аппақ қарлы кербез қыс өз
ісіне кірісіп кетті, ал жылдың алғашқы айы әдеттегідей, мерекелік көңіл күймен басталды. Astana Opera
театрының жетекші солисті, балерина Гаухар Усина
айтқандай, «Қаңтар айы рождестволық ғажайыптар
мен жаңа жылдық ертегінің жалғасындай». Мұнымен
келіспеу мүмкін емес. Біз үшін де бұл ай келер жылға
жоспар құрып, армандарға беріліп, шығармашылығымыз
шарықтайтын кезең. Балеринаның қызметі мен өмірі
туралы сұхбатты басылым беттерінен оқи аласыз.
Балет пен өнерден шабыт алып, осы басылымды нәзіктік пен кербездік тақырыбына арнасақ па деген ой
келді, сол үшін де сіздермен әйелдердің биік өкше тарихына шолу жасасақ дедік. Сіздер үшін әмбебап көйлектер мен сөмке топтамаларындағы жаңалықтарды
іріктедік. Сондай-ақ, «Хан Шатырда» ұсынылған іш
киімнің барлық бренділерімен таныстырдық. Жаңа сән
маусымының басында жаңа қысқы топтамалар туралы да ұмытпадық, өзіңізге және шашыңызға жасалатын
күтімнің хит тауарларын жинақтап, басқа да көптеген пайдалы ойлармен бөлістік. Оқудан ләззат алады
деген ниетпен.
Анна Русакова
SWAROVSKI

L’OCCITANE
MANGO

Дорогие читатели!
Как нам кажется, январь — это такое время, когда хочется начать все с чистого листа. На дворе прекрасная
снежная зима, а сам месяц начинается с праздничного
настроения. Как сказала Гаухар Усина, балерина, ведущая солистка театра Astana Opera: «Январь — это
продолжение рождественских чудес и новогодней сказки». Не можем с этим не согласиться. Так и для нас это
месяц, когда строятся планы на будущий год, когда
находит волна настроения творить и мечтать! Интервью о ее деятельности и жизни читайте на страницах нашего выпуска.
Вдохновившись балетом и искусством, мы решили, что
выпуск стоит посвятить теме женственности и элегантности, а потому погрузили вас в историю женского каблука. Подобрали для вас универсальные платья
и новинки сумок в коллекциях. А еще познакомили со
всеми брендами белья, которые представлены в «Хан
Шатыр». В начале нового модного сезона не забыли осветить новинки зимних коллекций, собрали хиты товаров для ухода за собой и волосами и еще подготовили
много полезного. Приятных минут чтения!

ZARA HOME
ШАПО´

Декор для дома,
статуэтка SWAROVSKI

Парфюм Donna Born in Roma от
Valentino, MON AMIE

Подвеска из белого золота с бриллиантом,
«ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Кольцо «Тиара Золушки, Disney»,
PANDORA
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Анна Русакова

«ÕАН ШАТЫР» СОО-ДА ҚОНАҚТА / В ÃОСТЯÕ В ТРЦ «ÕАН ШАТЫР»

Гаухар, неге өміріңізді балетке арнауға бел будыңыз?
Мен балетке кездейсоқ келдім. Менің анам — тәуелсіз Қазақстанда алғашқы болып еңбек сіңірген
әртіс атағын алған кісілердің бірі, көрнекті, тамаша
биші. Әкем А.В.Селезнёв атындағы АХУ-нің жоғары
білікті көркем жетекшісі болған, сондықтан мен бала
кезімнен бастап балет, би, қойылымдар мен гастрольдер туралы көп естідім. Бір күні әкемнің жұмысына
келдім де, осы атмосфераға ғашық болып қалдым!
Қарасам, бәрі тәрбиелі, жинақы, сұңғақ, әдемі мүсінді, шаштары да әдемі, сосын мен де осы әлемнің бір
бөлігіне айналғым келді!
Сіздің сүйікті партияларыңыз қайсысы? Қай бейне
Сіздің мінезіңізге анағұрлым жақын?
Мен өзімнің барлық партияларымды жақсы көремін.
Онда зұлым кейіпкер де, азғырғыш әйел де, уыздай
жас ғашық бейнелер де бар. Қаншама мінез палитрасы! Саған өз өміріңде болып көрмеген адам кейпіне
ену мүмкіндігі беріледі.

Astana Opera театрының жетекші солистімен сұхбат
интервью с ведущей солисткой театра Astana Opera
Қайырлы күн, Гаухар! «Хан Шатыр» СОО-да қош
келіпсіз! Гаухар, Сіз үшін жыл басы нені білдіреді?
Мен үшін қаңтар айы рождество ғажайыптары мен
жаңа жылдық ертегінің жалғасы. Біздің театрымызда қалыптасқан керемет дәстүр бар: Рождество мен
Жаңа жыл қарсаңында біз ең сиқырлы, таңғажайып
«Щелкунчик» балетін көрсетеміз. Жылымыз ертегіден басталады!
Сіз Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері, ең үздік қазақстандық балериналардың
бірі, оқытушы-хореограф және Astana Opera театрының жетекші солистісіз. Осындай жетістіктерге жету үшін неден шабыт аласыз?
Менің жолым болды. Мен өз жұмысымды сүйемін!
Жеңіл секірулер мен құйындай айналулар көп сағаттық қалжырататын репетициялардан соң пайда болады. Шабыт дәл сол pas (қимыл) барған сайын жақсара бастаған кезде келеді. Өзіңді сахнада еркінірек
сезініп, өз қаһарманыңның оқиғасын паш еткенде
келеді.

Добрый день, Гаухар! Добро пожаловать к нам, в
ТРЦ «Хан Шатыр»! Гаухар, что для Вас начало нового года?
Для меня январь — продолжение рождественских
чудес и новогодней сказки. В нашем театре сложилась прекрасная традиция: в канун Рождества и Нового года мы показываем самый волшебный, чудесный и фееричный балет «Щелкунчик». Начинаем год
со сказки!
Вы Заслуженный деятель Республики Казахстан,
одна из лучших казахстанских балерин, преподаватель-хореограф и ведущая солистка театра
Astana Opera. В чем Вы черпаете вдохновение для
своих побед?
Мне повезло. Я люблю свою работу! За легкими
прыжками и вихревыми вращениями стоят часовые изнуряющие репетиции. Вдохновение приходит именно в тот момент, когда иное pas (движение)
у тебя получается с каждым разом лучше и лучше.
Когда чувствуешь себя свободнее на сцене и даришь
историю своего героя.

«Мен үшін қаңтар айы рождество ғажайыптары
мен жаңа жылдық ертегінің жалғасы»
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ГАУХАР УСИНА:

Гаухар, почему Вы решили посвятить свою жизнь
балету?
Я попала в балет случайно. Мама одна из первых в
независимом Казахстане получила звание заслуженной артистки, прекрасная и яркая танцовщица. Мой
отец был высокопрофессиональным художественным руководителем в АХУ им. А.В. Селезнёва, поэтому с детства я слышала много о балете, о танцах, о
постановках и гастролях. Однажды пришла на работу к папе и влюбилась в эту атмосферу! Все воспитанные, подтянутые, стройные, с красивыми осанками и прическами, и мне тоже захотелось стать частью
этого мира!
А какие Ваши любимые партии? Какой образ наиболее Вам близок по характеру?
Я люблю все свои партии. Это и коварные героини, и
обольстительницы, и юные влюблённые образы! Какая палитра характеров! Тебе предоставляется шанс
быть тем, кем ты себя не видел в жизни.

Для меня январь — продолжение
рождественских чудес и
новогодней сказки

Гаухар, балерина болмасаңыз, кім болар едіңіз?
Бала кезімде хирург боламын деп ойлайтынмын, сосын билеуді ұнататынмын. Биден мәз болып шығатынмын. Бұл менің тағдырым-ау деймін!

Гаухар, кем бы Вы были, если не балериной?
В детстве думала стану хирургом, а ещё нравилось
танцевать. После танцев всегда уходила с улыбкой.
Это была судьба!
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Фотограф: Карла Нур

«Тебе предоставляется шанс быть тем,
кем ты себя не видел в жизни»

«

Менің жолым болды. Мен
өз жұмысымды сүйемін!

«

Балет үлкен өнер және үлкен еңбек екенін білеміз.
Astana Opera театры балеринасының күн тәртібі
қандай, айтып беріңізші.
Мен ерте тұрамын, өйткені мен анамын. Жұмысымыз
негізінен таңғы 10-да басталады. Бір жарым сағаттай
класс болады, бұл алдын ала денені ширату сияқты.
Театр репертуарына байланысты әрі қарай репетициялар мен қойылым болады. Былайша айтқанда, біз
театрда өмір сүреміз!
Десек те, сахна мен жаттығу залдарынан тыс жерлерде басқа өмір өтіп жатыр. Тек сахнада ғана емес,
жалпы өмірде де қажет болатын тиімді әрі өнімді
жұмыстың құпияларымен бөлісесіз бе?
Менің ұраным: «Жұмысқа қуана баратындай, өз жұмысыңды сүй. Сені күтетін, жақсы көретін және сыйлайтын жерге бар. Бар жаныңмен демал».
Орыс балеті техникасы бүкіл әлемде танымал. Сіз
де ресейлік сахнада жұмыс жасап, өнер көрсеттіңіз.
Жұмыс барысында ресейлік мектеп сабақтастығын
сезіндіңіз бе?
Ия, ресейлік мектеп өте мықты. Мәскеуде өзімді көрсету мүмкіндігі еншіме тиді. Маған «Аққу көлі» балетінде жетекші партияны билей алатынымды дәлелдеуім керек болды, ал бұл дегеніңіз спектакльдегі
басты 32 fouetté (айналуы). Бұл қолымнан келді! Мен
жетекші партияларды билей бастадым, 7 жыл бойы
тамаша педагогтардан дәріс алып, жұмыс жасадым.
Отанға оралып, біршама тәжірибе жиғанымды және
мансабымның өрге басқанын сездім.

Мне повезло.
Я люблю свою работу!

Мы знаем, что балет — большое искусство и большой труд. Расскажите, пожалуйста, какой распорядок дня у балерины театра Astana Opera.
Я встаю рано, я мама. Работа наша начинается в основном в 10 утра! Класс —полтора часа, это как разминка. В зависимости от репертуара театра далее
репетиции и постановочный процесс. В театре мы
живем, можно сказать!
Вне сцены и тренировочных залов другая жизнь. Поделитесь секретами эффективной и продуктивной
работы не только на сцене, но и в целом в жизни.
Мой девиз: «Любить свою работу, чтобы с радостью
идти на нее. Идти туда, где ждут, любят и уважают.
Отдыхать от души».
Во всем мире известна техника русского балета.
Вы тоже работали и выступали на российской сцене. Ощутили ли Вы во время работы преемственность российской школы?
Да, российская школа очень сильная. В Москве выпал
шанс показать себя. Мне надо было доказать, смогу
ли станцевать ведущую партию в балете «Лебединое
озеро», а это главные 32 fouetté (вращения) спектакля. Я смогла! Со временем я стала танцевать ведущие партии, работала и училась 7 лет у прекрасных
педагогов. Приехав домой, почувствовала, что набралась хорошего опыта и была в самом расцвете своей
карьеры.
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«Саған өз өміріңде болып көрмеген адам кейпіне
ену мүмкіндігі беріледі»
Өзіңіздің кәсіби көзқарасыңызбен, әрине, Сіз адамның бой- Своим профессиональным взглядом Вы, конечно, виындағы табиғи қабілеттерді көре аласыз. Балетке қа- дите природные данные человека. Можно ли в балауы тартқан кез келген адам келе алады ма?
лет прийти любому желающему?
Өкінішке орай, жоқ. Бұл жерде кәсіби қабілеттер де, мінез К сожалению, нет. Здесь нужны и профессиональные
де талап етіледі! Адам мықты болуы керек, күнде еріншек- данные, и характер! Сильный, готовый каждый день
тікті, өзіне деген аяушылықты жеңе білуі керек! Өйткені біз преодолевать лень и жалость к себе! Ведь мы кажкүн сайын бір әрекетті қайталай береміз және соның арқа- дый день делаем одно и тоже и каждый день соверсында күн сайын жетіле түсеміз.
шенствуемся.
Балетке жаңа келгендерге және өз өмірін балетке ар- Что посоветуете новичкам и тем, кто хочет понағысы келетіндерге қандай кеңес бересіз?
святить свою жизнь балету.
Өз қалауыңызды шын сүйіңіз дер едім! Өзіңізге және Любить искренне то, что они выбрали! Быть честным
өз кәсібіңізге адал болыңыз. Көрермендердің риза- к себе и к своей профессии. Нет ничего прекрасней
шылығынан, олардың құттықтаулары мен қол шапалақта- благодарных зрителей, их оваций и поздравлений!
рынан асқан керемет нәрсе жоқ!
Балет помогает в жизни?
Өміріңізде балеттің көмегі тие ме?
Да. Я стала дисциплинированной. Я знаю, чего я хочу
Ия. Мен тәртіпке бағынатын болдым. Мен нені қалайты- и что я могу.
нымды және қолымнан не келетінін білемін.
Конечно, не можем упомянуть и о нашем торгоӘрине, біз өзіміздің сауда-ойын-сауық орталығымыз ту- во-развлекательном центре. Как часто у нас бываралы да сөз қозғамай кетпейік дедік. Бізге жиі келесіз бе? ете? Есть ли любимые бренды?
Сүйікті бренділеріңіз бар ма?
О да! Моей семье нравятся пляж и горки. В «Хан ШаИя, әрине! Менің отбасыма жағажай мен сырғанақтар тыр» самый уютный STARBUCKS и самый продуктивұнайды. «Хан Шатырдағы» STARBUCKS ең жайлы, және ең ный шопинг. Еще здесь наши любимые кафе. Я жеөнімді шопинг те осында. Сонымен бірге, мұнда ұнататын лаю всем здоровья, беречь себя и быть счастливыми!
дәмханаларымыз бар. Мен баршаңызға денсаулық тілей- Удачи всем и с Новым годом!
мін, өздеріңізді күтіңіздер және бақытты болыңыздар! Бар11
шаға сәттілік тілеймін! Жаңа жылдарыңызбен!
Фотограф: Карла Нур

КОСТЮМ, GUESS

LIFE TIME ТАŒДАУÛ / ВÛБОР LIFE TIME

ВИЗИТНИЦА,
CARPISA

ДОМАШНЯЯ ОБУВЬ,
OYSHO

ПУЛОВЕР,
ALTINYILDIZ CLASSICS

ШАРМ, PANDORA
РЮКЗАК,
ALDO

КРОССОВКИ, ADIDAS

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ
ВОЛОС PALMER’S,
MON AMIE
ЧАСЫ SAMSUNG
GALAXY WATCH 3,
SULPAK

БРЮКИ, BERSHKA

КОЛЬЦО «МАРКИЗ»,
PANDORA
КОЛЛЕКЦИЯ
ОДЕЖДЫ,
LACOSTE

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, L’OCCITANE

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС Q780
AQUA CUBE, BORK

КУРТКА,
CALVIN KLEIN JEANS

КРОССОВКИ MEN’S UA HOVR MACHINA RUNNING SHOES,
UNDER ARMOUR
КОСТЮМ,
ARMANI EXCHANGE
РУМЯНА КРЕМОВЫЕ, INGLOT

ШАПКА, ARMANI EXCHANGE

СУМКА, LACOSTE

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРА
ДЛЯ ДОМА, SWAROVSKI

ЗИМНИЕ БОТИНКИ,
ALDO

ҚАŒТАРДАҒÛ ÆАŒА ӨН²МДЕРГЕ ШОЛУ

ГИД ПО ЯНВАРСКИМ НОВИНКАМ

Жылдың басы — жоспар құрып, арманға беріліп,
мақсаттарды межелейтін уақыт. Өмірді жаңаша
бастағың келеді, мейлі ол жаңа спорттық костюм
болсын, мейлі көз бояуларының палеткасы болсын,
жаңа әсерлер алып, өзіңді ерекше қуантқың келеді. Біз
дүкендерден бізге ыңғайлылық пен өз сүйкімділігімізді
сездіре алатын әр түрлі жаңа өнімдерді жинадық. «Хан
Шатыр» дүкендерінің жаңа топталар әлеміне қош
келдіңіздер!

Начало года — пора замышлять планы, строить
мечты и полагаться на цели. Хочется начать жить
с чистого листа, попробовать что-то новое и порадовать себя необычными новинками, неважно: новый
спортивный костюм это или палетка теней. Мы собрали разные новинки из магазинов, которые навевают нам ощущение комфорта и собственной красоты.
Добро пожаловать в мир новых коллекций магазинов
«Хан Шатыр»!
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СӘНГЕ ШОЛУ 2021:
ҚАҢТАРДАҒЫ ШОПИНГ

BERSHKA
Оттенки
фиолетового

LC WAIKIKI
Эко-шубы

BERSHKA
Кеудеге
асылатын
сөмке

MOTIVI
Твид

Өткен жыл өмірдің жаңа ережелерін ұсынды. Жаһандық өзгерістер дизайнерлердің шығармашылығына
ықпал етпей қоймады. Алайда сән үйлері жыл сайын
бізді жаңа топтамалармен және жаңа стильдік бағыттармен қуантып отырады. Жақын арада 2021 жылдың
көктемі мен жазына арналған бренд топтамалары жарық көреді. Біз сіздер үшін жеңілдіктер мен белсенді
шопинг айында, сіздердің ләззат алып үлгерулеріңіз
үшін, жыл басындағы сәнді бағыт-бағдарды анықтап
берейік деп шештік.
MANGO
Тік шалбар

MANGO
Куртки-авиаторы

STRADIVARIUS
Сөмкелер комбинациялары
ZARA
Бахрома

PULL&BEAR
Кең пішілген
киім

MASSIMO DUTTI
Барқыт

МОДНЫЙ ОБЗОР 2021:
ШОПИНГ В ЯНВАРЕ

CHARLES&KEITH
Шынжыр

Прошедший год продиктовал новые правила жизни.
Глобальные изменения не могли не повлиять на ход
творческой мысли дизайнеров. Однако модные дома
радуют нас каждый сезон новыми коллекциями и новыми стилевыми веяниями. Совсем скоро появятся
коллекции брендов на весну и лето 2021 года. Мы решили выделить для вас в месяц распродаж и активного шопинга модные тенденции начала года, чтобы вы
успели ими насладиться.

ZARA
Клеш

PULL&BEAR
Түс блоктары

Чехлы
для
телефонов

LC WAIKIKI
Светоотражающие
ткани

STRADIVARIUS

ZARA
Кимоно

MANGO
Ұзын етіктер
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MANGO
Трикотажный жилет

ZARA

GUESS

CHARLES&KEITH

CARPISA

BALDI

НӘЗІКТІКТІŒ СИМВОЛЫ — СӨМКЕ
СИМВОЛ ÆЕНСТВЕННОСТИ — СУМКА

Әр қыздың қоржынында өмірдің кез келген жағдайына арналған сөмкелер топтамасы болады. 2021 жылғы
сөмкелер — бұл стиль мен түстердің комбинациялары. Назар аударарлығы: сөмкелерді өзара үйлестіру,
шынжырлар, көлденең тігісті материал, ер-тоқым
тәрізді сөмкелер, заманауи ридикюльдер мен кербез
тоуттар, хобо-сөмкелері, жасанды қой терісінен тігілген сөмкелер, бұйымда моншақ пен әшекейдің мол
болуы. Сонымен бірге телефондарға арналған кішкентай қалташықтар қайта оралды!

Каждая девушка имеет в своем арсенале коллекцию
сумок на все случаи жизни. Сумки 2021 года — это
стилевые и цветовые комбинации. Актуальны: сочетания сумок, цепи, стеганый материал, сумки-седло,
современные ридикюли и элегантные тоуты, сумки-хобо и сумки из искусственной овчины, изобилие
бусин и декора на изделии. А еще вновь вернулись
маленькие чехлы для телефонов!

ALDO

MANGO

ZARA
ACCESSORIZE

BALDI
ZARA
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CHARLES&KEITH

1 ЭТАЖ

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

БИІК ӨКШЕ ТУФЛИ:
ЕҢ НӘЗІК АЯҚ КИІМНІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ
ТУФЛИ НА КАБЛУКЕ: ЭВОЛЮЦИЯ САМОЙ ЖЕНСТВЕННОЙ ОБУВИ
Биік өкше туфли — кәдімгі аяқ киім ғой, бірақ оны әр кигенінде әйел өзін «биікте» сезінеді. Нәзік, әдемі биік
өкше туфлидің тарихы ежелгі заманнан басталады. Қазіргі уақытта биік өкше — эстетика мен нәзіктіктің символы, ал бұрын қалай болды екен?
Туфли на каблуке — обычная обувь, но каждый раз, надевая ее, женщина ощущает себя «на высоте». Утонченные и элегантные туфли на каблуке ведут свою историю еще с древних времен. Сейчас каблуки — это
элемент эстетики и символ женственности, а как это было раньше?
Ежелгі уақытта биік өкше түрлі тұрмыстық қызметті
атқарған екен. Биік өкшелі аяқ киім алғашқы рет Ежелгі Грекия мен Мысырда пайда болған. Диқандар биік
өкшені егістікте жүру ыңғайлы болсын деп киген. Биік
өкшені театр қойылымдарында да актерлердің бойын
биіктету үшін қолданған. XVI ғасырда бай венециандық әйелдер чопин деп аталатын биік өкше туфлиді
көшеде етегін ластап алмау үшін киген. Еуропа орта
ғасырлық қала тұрғындарының лас көшеден өтуі үшін
платформасы бар аяқ киім — сабо киетін. Көп уақыт
биік өкше аяқ киім ерлердің киімі саналды және ол тек
утилитарлық қызмет атқаратын.
Дәстүрлі түріндегі классикалық биік өкшенің тарихы
барокко дәуірінен бастау алады. Биік өкше аяқ киім
кие бастаған алғашқы әйел XVI ғасырдағы Франция патшайымы Екатерина Медичи болды. Алғашқы
жіңішке биік өкше туфлиін ол өзінің неке қию салтанатына киген. Бұл таңқалдырарлық бес сантиметрлік
биіктік болатын. Осы аяқ киім үлгісінің сарайдағы әйелдерге ұнағаны соншалық, бірнеше жылдан соң, барлық бай-беделді әйелдер осы аяқ киімді киетін болды.
Людовик XIV өзінің қысқа бойынан қымсынып, өз гардеробына биік өкше аяқ киімді енгізді. XIX ғасырдың
ортасынан бастап сарай әйелдерінің жібек туфлиларын «рюмка» тәріздес өкшедегі былғары туфлилер
алмастырды.
CHARLES&KEITH

Бүгінгі біз білетін классикалық қайық тәріздес туфлилер 1954 жылы Dior сән үйінде аты аңызға айналған аяқ
киім тігуші Роже Вивье жұмыс жасап жүргенде пайда
болады. Ол бірінші рет әйелдерге сегіз сантиметрлік
көз тартатын шпильканы ұсынды. Одан сәл кейінірек
атақты дизайнер Сальваторе Феррагамо өкшесі 10
сантиметр туфлиді жасап шығарып, оны «Джазда тек
қыздар» фильмінде Мэрилин Монро киіп шыққан болатын. Одан кейін Одри Хепберн ұнатқан kitten heels
— кішкентай өкшелі туфли шығарылды. Атақты Коко
Шанель ұшы қара түсті классикалық сарғыш қайық
тәрізді туфлилерді 60-жылдардың танымал жұлдыздары Брижит Бардо, Катрин Денев және Роми Шнайдерге кигізеді.
2012 жылы француз дизайнері және аяқ киім модельері Кристиан Лубутен ертегідегі Күлшеқыздың
атақты туфлиін қайта қарастырып, бұл модельге өзінің
фирмалық қызыл табанын жабыстырды.
Қазіргі кезде де, көп жылдар бұрынғыдай, әйелдер биік
өкшені өзінің сұлулығын, керімділігі мен кербезділігін
көрсету үшін киеді. Әдемі туфлиге жұмсаған қаражатыңыз өзін артығымен ақтайтынына сенімді болыңыз!
BALDI

STRADIVARIUS

В давние времена каблуки выполняли различные бытовые функции. Первая обувь на каблуках появилась в
Древней Греции и Египте. Землепашцы носили каблук
для того, чтобы удобнее было передвигаться по полям. Каблуки использовали и в театральных постановках для увеличения роста актёров. В XVI веке богатые
венецианские женщины стали носить чопины, высокие туфли, чтобы защитить одежду от уличной грязи.
Жители европейских средневековых городов в целом
могли спокойно передвигаться по грязным улочкам,
только надевая сабо — обувь на платформе. Долгое
время обувь на каблуках оставалась предметом мужского гардероба и выполняла утилитарные функции.
История классического каблука в его традиционном
виде начинается с эпохи барокко. Первой женщиной,
которая стала носить каблук, была Екатерина Медичи,
королева Франции в XVI веке. Первые туфли на тонком каблуке она надела на свою церемонию венчания.
Это была внушительная пятисантиметровая высота.
Её «разработка» настолько понравилась придворным
дамам, что через несколько лет все светские женщины стали их носить. Людовик XIV комплексовал из-за
роста и тоже ввёл в свой гардероб обувь на каблуке. С
середины XIX века шелковые туфли придворных дам
заменяют кожаные туфельки на каблуке-«рюмочке».
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ZARA

CHARLES&KEITH

ALDO

MANGO

STRADIVARIUS

CHARLES&KEITH

Классические лодочки, какими мы знаем их сегодня,
появились в 1954 году, когда в модном доме Dior работал обувник-легенда Роже Вивье. Он впервые предложил женщинам соблазнительную шпильку в восемь сантиметров. Чуть позже знаменитый дизайнер
Сальваторе Феррагамо выпустил туфли на 10-сантиметровом каблуке, в которых предстала Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». Позже появляются kitten heels — туфли на маленьком каблучке,
которые так любила Одри Хепберн. Знаменитая Коко
Шанель одевает классические бежевые лодочки с черным мыском на культовых героинь 60-х годов: Брижит
Бардо, Катрин Денев и Роми Шнайдер.
В 2012 году французский дизайнер и модельер обуви
Кристиан Лубутен переосмыслил культовую туфельку
Золушки, снабдив модель своей фирменной красной
подошвой.
Сейчас, как и много лет назад, женщины носят каблуки, чтобы подчеркнуть свою красоту, изящность и элегантность. Будьте уверены, что вложения в элегантную
пару туфель окупятся с лихвой!
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КЕРБЕЗДІК ПЕН ЖАЙЛЫЛЫҚ:

MANGO

КЕЗ КЕЛГЕН ЖАҒДАЙҒА ЛАЙЫҚ КӨЙЛЕКТЕР

NEW YORKER

MASSIMO DUTTI

STRADIVARIUS

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ: ПЛАТЬЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ
Көйлек — жылдың кез келген мерзімінде киюге болатын әйел гардеробындағы ең нәзік зат. Көйлекті тек
бір ерекше жағдайға байланысты кию міндетті емес,
көйлектің алуан түрі болады, әр күнге лайық модельді
табу қиын емес. Қыстың күні біз сіздің өзіңізді әрі жылы,
әрі әдемі сезінгеніңізді қалаймыз, күн суық деп шалбар
мен жемпірді тастамай киюдің қажеті жоқ. Біз сіздерді
күндіз жұмысқа, ал кешке бір жиынға киіп бара алатын
әмбебап көйлектер топтамасымен таныстыруды жөн
көрдік.
TOMMY HILFIGER

LICHI
MANGO

ZARA

LACOSTE

TOMMY HILFIGER

ZARA
MASSIMO DUTTI

ARMANI EXCHANGE
MONSOON

ZARA
MONSOON
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Платье — самый женственный предмет гардероба,
который можно носить в любое время года. Необязательно надевать платья только по особому случаю,
ведь по своему крою их так много, что можно найти
свою модель на любой день. Нам хочется, чтобы вы
ощущали себя зимой тепло и одновременно красиво, ведь холодное время года не повод для ношения
скучных брюк и свитеров. Мы решили познакомить вас
с коллекциями универсальных платьев, в которых вы
сможете пойти на работу, а вечером на мероприятие.
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ЭСТЕТИКА ÆªНЕ ÆАЙЛÛЛÛҚ:

«ХАН ØАТЫР» СОО-ДА ӘЙЕЛДЕР ІØ КИІМІН ҚАЙДАН АЛУҒА БОЛАДЫ

ЭСТЕТИКА И КОМФОРТ: ГДЕ КУПИТЬ ЖЕНСКОЕ БЕЛЬЕ В ТРЦ «ХАН ØАТЫР»
Стиль барлық жерде бар. Ол тіпті үй киім мен іш
киім тігісінен де байқалады. Егер сіз өз топтамаңызды жаңартқыңыз келіп, бірақ ол үшін қайда бару керек
екенін білмей тұрсаңыз, онда біздің «Хан Шатыр» СОО-дағы іш киім дүкендер шолуына назар аударыңыз. Бұл
жерде сіз ыңғайлы базалық жиынтықтарын, ерекше
үлдір бұйымдарды да таба аласыз. «Хан Шатыр» СОО-ның бренд дүкендеріндегі іш киім — сіздің назарыңызға лайық бұйымдар.

Стиль — повсюду. Он даже в деталях домашней одежды и нижнего белья. Если вы хотите обновить свою
коллекцию, но не знаете куда идти, вдохновляйтесь
нашим обзором магазинов нижнего белья в ТРЦ «Хан
Шатыр». Здесь можно найти и по-настоящему удобные базовые комплекты, и утонченные ажурные изделия. Белье брендовых магазинов ТРЦ «Хан Шатыр» —
это то, что стоит приобрести.

ZARA HOME — бұл еуропалық эстетика, түр ықшамдығы мен минимализм. Егер сіз стильді және ерекше
бұйымдарды ұнататындардың қатарында болсаңыз,
сіз үшін нағыз шабыттанатын жер. ZARA HOME-да үйге
және ұйқыға арналған әдемі киім жиынтықтары ұсынылған. Сонымен бірге, сіз үйге арналған тауарлар,
декор бұйымдары мен түрлі хош иіс беретін құралдар
сатып аласыз. Дүкенге кіре салысымен, ондағы ерекше
сәнделген топтамалар көздің жауын алады.

ZARA HOME — это европейская эстетика, лаконичность и минимализм. Настоящее место для вдохновения, если вы любите окружать себя стильными и
оригинальными вещами. В ZARA HOME представлены
красивые комплекты одежды для дома и сна. Кроме
того, вы можете приобрести товары для дома, декоративные аксессуары и ароматы. Заходя в магазин, получаешь невероятное наслаждение от оригинально
оформленных коллекций.

INTIMISSIMI — бүкіл әлемге танымал итальяндық іш
киім бренді. INTIMISSIMI киімі миллиондаған қыздардың көңілін жаулап алды. Осы бренд тиімді бағамен сапалы, керемет бұйымдарды ұсынады. Сондай-ақ дүкен
бұйымдары шомылуға арналған киім, ұйқыға арналған
жиынтықтар мен күнделікті киімнің жаңа топтамаларымен толықтырылып отырады.

INTIMISSIMI — всемирно известный итальянский
бренд нижнего белья. Одежда INTIMISSIMI завоевала
любовь миллионов девушек. Бренд предлагает качественные, роскошные изделия по привлекательной
цене. Ассортимент магазина пополняется также новыми коллекциями купальников, комплектами для сна и
повседневной одеждой.
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OYSHO — испандық іш киім, трикотаж, үй киімі, аксессуарлар мен шомылуға арналған киім бренді. OYSHO
іш киімі — жанға жайлы маталардан тігілген барынша ыңғайлы, үстіңізде әдемі тұратын бұйымдар. Мұнда жылтыр және үлдір, селдір және түзетуші іш киім
үлгілерін, керемет жібек іш киім мен үй киімін табуға
болады. Әсіресе табиғи маталардан тігілген OYSHO жатын киімдері аса жайлылығымен ерекшеленеді.

OYSHO — испанский бренд нижнего белья, трикотажа,
домашней одежды, аксессуаров и купальников. Белье
OYSHO — максимально удобные, идеально сидящие
на теле изделия из комфортных тканей. Можно найти гладкие и ажурные, прозрачные и корректирующие
модели, роскошное шелковое бельё и мягкую одежду
для дома. Особым комфортом отличаются пижамы
OYSHO, выполненные из натуральных тканей.

YAMAMAY — атақты итальяндық іш киім бренді. Өз
бұйымдарын жасау барысында дизайнерлер багам
аралдарының көркем пейзаждарынан шабыт алады.
Бұл бренд іш киімдерінде тартымдылық пен ерекше
жоғары стиль, кербездік пен минимализм, жарқындық
пен қарапайымдылық үйлесімділік тапқан. Дүкенде
сондай-ақ, шомылуға арналған киімдер, үй киімдері
мен аксессуарлар ұсынылған.

YAMAMAY — культовый итальянский бренд нижнего
белья. При создании своих изделий дизайнеры вдохновляются эстетикой пейзажей багамских островов.
Нижнее белье бренда сочетает соблазнительность и
богемный стиль, элегантность и минимализм, яркость
и простоту. В магазине также представлены купальники, одежда для дома и аксессуары.

PENTI — ерлер, әйелдер және балаларға арналған түркиялық іш киім, үй киімі, шұлық өнімдерінің бренді.
Қызықты принттерімен, фактуралық бұйымдарымен,
ерекше тігістерімен олар бірегейлікті ұнататындардың
назарын жаулап алды. PENTI миссиясы — әйелдерді
таңқалдыру және оларға өздерінің ерекше екендігін
сезіндіру.

PENTI — турецкий бренд нижнего белья, домашней
одежды, чулочно-носочных изделий для мужчин, женщин и детей. Забавные принты, фактурные изделия,
необычный крой привлекают любителей неординарных решений. Миссия PENTI — восхищать и давать
женщинам возможность почувствовать себя особенными.

Іш киім топтамалары сондай-ақ DEFACTO, KOTON, NEW
YORKER, LC WAIKIKI дүкендерінде ұсынылған.
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Коллекции нижнего белья также представлены в магазинах DEFACTO, KOTON, NEW YORKER, LC WAIKIKI.

ЖЫЛЫ ӘРІ СТИЛÜДІ:
ҚÛСҚÛ БАЛАЛАР БЕЙНЕС²Н ÆАСАЙМÛЗ

ТЕПЛЫЕ И СТИЛЬНЫЕ: СОЗДАЕМ ЗИМНИЙ ДЕТСКИЙ ОБРАЗ
Қазіргі кезде балалар сән үлгілері ересектердікінен
кем түспейді: дизайнерлер әр түрлі жастағы балаларға арналған керемет киім үлгілерін жасайды. Қанық түстер, әдемі принт, сәнді фасондар, жылы және
сапалы маталар: балаларға арналған киімдер алуан
түрлілігімен қуантады.

Біз сіздер үшін дүкендеріміздегі қысқы жылы киім
бейнелерін іріктедік. Мұнда бәрінің сүйікті бренді
ORCHESTRA да, ең танымал дүкен LC WAIKIKI KIDS
та, ZARA KIDS-тен стильді еуропалық үйлесімділік те,
OSTIN KIDS-тен күнделікті киюге арналған жылы киім
бейнелері де бар.

Мы подобрали для вас идеи зимних теплых образов
из наших магазинов. Здесь и всеми любимый бренд
ORCHESTRA, и самый популярный магазин LC WAIKIKI
KIDS, стильные европейские сочетания от ZARA KIDS,
и теплые повседневные образы от OSTIN KIDS.

Балаңызға жылы киімді «Хан Шатыр» СОО-ның мына
балалар дүкендерінен ала аласыз: «Детский мир»,
«Спортмастер», ZARA KIDS, ADIDAS KIDS, ORCHESTRA,
MONSOON, OSTIN KIDS, KOTON, LC WAIKIKI KIDS,
DEFACTO, NAME IT, TIFLANI.

Одеть тепло своего ребенка можно в детских магазинах ТРЦ «Хан Шатыр»: «Детский мир», «Спортмастер»,
ZARA KIDS, ADIDAS KIDS, ORCHESTRA, MONSOON,
OSTIN KIDS, KOTON, LC WAIKIKI KIDS, DEFACTO, NAME
IT, TIFLANI.

Сегодня детская мода ничем не уступает взрослой:
дизайнеры создают потрясающие наряды для малышей разных возрастов. Яркие цвета, красивые принты,
модные фасоны, теплые и качественные ткани: одежда для детей радует своим многообразием.
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КРЕМ, БАЛАУЫЗ, ОПА —
‡ЗДІК СТАЙЛИНÃ Қ¦РАЛДАРЫНА ШОЛУ

АЙ ҚОРÛТÛНДÛЛАРÛ: БАСТÛ БЬÞТИ-ÕИТТЕР
ИТОГИ МЕСЯЦА: ГЛАВНЫЕ БЬЮТИ-ХИТЫ

КРЕМ, ВОСК, ПУДРА — ОБЗОР ЛУЧШИÕ СТАЙЛИНГ-СРЕДСТВ
Голливудтық толқындар ма,
ұқыпсыз бұйраланған шаш
па, әлде шашты жоғарыға
түю ме — қандай шаш үлгісін жасағыңыз келсе, стайлинг құралдарысыз ол мүмкін емес. Олардың барлығы
шаштың түрі, ұзындығы
және өзінің қызметіне қарай бөлінеді. Біз сіздер үшін
әр бойжеткеннің дерлік
сөресінен табылатын шаш
сәндеуге арналған барлық
құралдардың бестселлерлерін іріктеуді жөн көрдік.

Лосьон-спрей
для
прикорневого объема от
John Frieda,
BEAUTYMANIA

Аромат Miss
Dior Rose
N’roses,
BEAUTYMANIA

Бальзам для губ
«Кокос» SPF15,
FRESH LINE

Голливудская волна, небрежные локоны или высокий собранный пучок —
неважно какую прическу
вы хотите сделать, но без
средств для стайлинга не
обойтись. Сегодня представлено много средств
для волос. Все они делятся
по типу волос, длины и своей функции. Мы решили
подобрать для вас бестселлеры всех средств для укладок, которые есть почти у
каждой девушки на полке.

Крем-антистатик
Schwarzkopf Osis Tame Wild,
BEAUTYMANIA

Термозащитный спрей для
волос, L’OCCITANE

Лаки для ногтей,
FLORMAR

Гель для душа «Ягодная
фантазия», YVES ROCHER
Увлажняющая сыворотка
Hyaluronic Acid Moisture
Serum, IT’S SKIN

Текстурирующий крем
«Упругие локоны»,
YVES ROCHER

Мусс для создания
идеальных локонов Curl
Reviver от John Frieda,
BEAUTYMANIA
Божественный крем
Immortelle Divine, L’OCCITANE

Моделирующая пудра для волос
Мягкий воск для моделирования
Schwarzkopf Osis+ Dust It, BEAUTYMANIA волос Soft Formula Shaping Wax,
MON AMIE
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Гель для волос сильной фиксации с
оливковым маслом Palmer’s,
MON AMIE

Стайлинг-спрей «Звездная
пыль» Got2B, BEAUTYMANIA

Губная помада Lipstick Mini,
MAC

Рассыпчатые тени-пигменты
для век №120, INGLOT
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Әр косметикалық бренд өз
өнімінің маусым бестселлеріне
айналуы үшін барынша тырысып
бағады. Ал желтоқсан айында
бар назар мерекелік макияж немесе теріге күтім жасайтын жаңа
өнімдер мен хиттерге аударылады. Жыл аяқталып, косметикалық тренділердің жаңа «дәуірі»
бастау алды. Көп үміт күттіретін
хош иістер, бетке арналған майлар, ерін далаптары, ылғалдандыруға арналған сарысулар — біз
сіздер үшін біздің әр дүкенімізден
желтоқсанда кең сұранысқа ие
болған хиттерді жинақтадық.
Каждый косметический бренд
прилагает максимум усилий, чтобы продукт стал бестселлером
сезона. А декабрь — как раз тот
месяц, когда все внимание приковано к новинкам и хитам, с
помощью которых можно создавать праздничный макияж или
усиленно ухаживать за кожей. Завершен год и начата новая «эра»
косметических трендов. Многообещающие ароматы, масло для
лица, помады, сыворотки для увлажнения — в каждом нашем магазине мы собрали для вас хиты,
которые пользовались популярностью в декабре.

Парфюм Yves Saint Laurent
Libre, MON AMIE

Шынайы пальмалар, жұмсақ ыстық құм, терең хауыз,
шезлонгілер, спорт алаңы, көңілді күй мен шаттық, отбасымен демалу кезінде жаныңның жай табуы — міне,
осының барлығы елордамыздың дәл орталығында.
Sky Beach Club-та жыл бойы +30 C температурасымен
тропикалық микроклимат сақталады, ал судың температурасы +28С. Далада қандай ауа райы болғанына
қарамастан, жылдың кез келген мезгілінде құм жағажайына келіп, ләззат алуға болады.

SKY BEACH CLUB —
ҚАРЛЫ КҮНІ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС
SKY BEACH CLUB — ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СНЕЖНЫЙ ДЕНЬ
Бір сәт елестетіп көріңізші, кешқұрын жұмыстан келе
жатып, не демалыс күні таңертең, сіз кенеттен ертегідегідей күн шуағы жарқыраған жазғы демалыс күндеріне, теңіз жағалауында жылы құм мен сергітетін
коктейлдерден ләззат алатын уақытқа түсіп кеттіңіз.
Жазды сағынсаңыз, ол сізден алыс емес. Ол «Хан Шатыр» СОО-ның 5-қабатында.
Біздің сауда-ойын-сауық орталығымыздың ең жоғарғы
қабатында Sky Beach Club бірегей жағажай клубы орналасқан. Жылдың кез келген мезгілінде мәңгі жаз
атмосферасы мен таңғажайып жылулық пен ләззат
әлемі сізге керемет демалыс сыйлайды.
Представьте, что, возвращаясь с работы вечером или
утром в выходной день, вы вдруг попадаете в сказочное время летних отпусков, солнца и моря, теплого
песка и освежающих коктейлей. Ощущение лета рядом. Оно находится в ТРЦ «Хан Шатыр» на 5 этаже.
На высоте птичьего полета в нашем торгово-развлекательном центре расположен уникальный пляжный
клуб Sky Beach Club. В любое время года атмосфера
вечного лета и удивительный мир тепла и наслаждения погрузят в вас в прекрасную страну отдыха.
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Настоящие пальмы, мягкий горячий песок, глубоководный бассейн, шезлонги, спортивная развлекательная
площадка, веселье и радость, умиротворение и комфорт от отдыха в кругу семьи в самом центре столицы.
Sky Beach Club представляет собой уникальную систему: здесь круглый год поддерживается тропический
микроклимат с температурой +30 С, а температура
воды +28 С. Расслабиться на песчаных пляжах можно
в любое время года независимо от погоды за окном.

Жағажай тропикалық өсімдіктермен
қоршалғандықтан, сіз өзіңізді бір теңіз
жағалауында жүргендей сезінесіз. Арнайы ауа баптау жүйесінің арқасында
Sky Beach Club жағажайының микроклиматы барынша шынайы шипажайдікіне
ұқсатып жасалған. Теңіз шуы мен әсем
тропикалық көріністерден тіпті қыстың
күні де ләззат ала аласыз!
Sky Beach Club — бұл сізге шаттыққа
толы сәттер сыйлайтын отбасылық жағажай клубы. Сізді қарлы күндері 5-қабатта
орналасқан біздің жағажай клубымызда
жылынуға шақырамыз.
Sky Beach Club — мәңгі жаз мекені.
Пляж окружен тропическими растениями, что производит впечатление, будто вы находитесь на морском
берегу. Микроклимат пляжа Sky Beach Club максимально приближен к настоящему курорту, благодаря специальной системе кондиционирования. Насладитесь шумом воды и прекрасными тропическими видами даже
зимой!
Sky Beach Club — семейный пляжный клуб, который
подарит вам моменты радости и веселья от встреч с
родными и друзьями. Приглашаем вас согреваться в
снежные дни в наш пляжный клуб, который находится
на 5 этаже.
Sky Beach Club — это место, где царит вечное лето.
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ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ ЖОЛДАРЫ:
КӨРНЕКТІ Т¦ЛҒАЛАР ТУРАЛЫ КІТАПТАР

WISH TREE ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖОБАСЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНÛЙ ПРОЕКТ WISH TREE

Әр қайсыңыз «Хан Шатыр» атриумындағы әдемі ақ ағашты
көрген боларсыздар. Осы ағашта кішкентай балапандардың армандары өмір сүреді. Осы армандар конверттерде
орналасқан және өз орындалуын тағатсыз күтуде. Сіздерге
осы жобамыз жайында айтып берсек деп едік.
• Wish tree, немесе «Армандар ағашы» — бұл кез келген
адам қатыса алатын қайырымдылық жобасы.
• Жобаның мақсаты — даму ерекшеліктері бар балаларға
көмек көрсету.
• Бұл жоба 2011 жылдың қазан айында бастау алған болатын. Міне, 9 жыл бойы біздің келушілеріміз балалардың
армандарын орындаумен оларға шаттық сыйлап келеді.
• Біз мүмкіндіктері шектеулі балалардың ата-аналарымен
және «Ұлттық ғылыми ана мен бала орталығы» жанындағы
қалалық «Онкологияның» №3, 4 балалар бөлімдерімен
бірлесе жұмыс жасаймыз.
• Ағаштағы әр конвертте бір арман жазылған. Оның орындалуына 30 000-нан аспайтын қаражат жұмсауыңыз мүмкін. Конвертті басқасына алмастыруыңызға немесе қайта
іліп қоюыңызға болады.
• Жобаны іске асыру барысында «Хан Шатыр» СОО-ның
қонақтары 2300-ден астам баланы сыйлықпен қуантып үлгерген.

Каждый из вас видел в атриуме «Хан Шатыр» красивое
белоснежное дерево. На нем живут мечты маленьких
детей. Мечты находятся в конвертах и с нетерпением
ждут своего исполнения. Мы решили рассказать вам о
нашем проекте.
• Wish tree, или «Дерево желаний» — это благотворительный проект, в котором каждый может принять участие.
• Цель проекта — помогать детям с особенностями развития.
• Проект был основан в октябре 2011 года. Вот уже более
9 лет наши посетители дарят детям радость исполнения мечты.
• Мы сотрудничаем с родителями детей c особенностями развития и с детскими отделениями №3,4 городской
«Онкологии» при «Научном национальном центре материнства и детства».
• В каждом конверте указаны желания, на осуществление которого вы потратите не более 30 000 тенге. Конверт можно заменить или повесить обратно.
• За время существования проекта гости ТРЦ «Хан Шатыр» успели осчастливить подарками более 2300 детей.

Жобаға қалай қатысуға болады?
1) Ағаштан конвертті алып, сыйлықты әзірлеу. Сыйлықты
хатта көрсетілген мекенжай бойынша өзіңіз жеке табыстауға немесе бұл миссияны біздің мамандарымызға сеніп
тапсыруға болады.
2) Қайырымдылық боксына кез келген соманы садақа ету.
Кең болсаң, кем болмайсың!

Как участвовать?
1) Взять конверт с дерева и подготовить подарок. Подарок можно вручить лично по указанному в письме
адресу или доверить эту миссию нашим специалистам.
2) Пожертвовать любую сумму в благотворительный
бокс.
Одно доброе дело вдохновляет на новые!
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УСПЕÕ НЕ ЗА ГОРАМИ: КНИГИ О ВÛДАÞÙИÕСЯ ЛИЧНОСТЯÕ
Хилл Н.:«Думай и богатей. Подарочное издание»
Наполеон Хилл — өте танымал американдық адвокат,
президент Франклин Рузвельттің кеңесшісі, кітабы ең
көп сатылған автор. Ол ұсынған әдістер мен идеялардың тиімділігі оның өз тәжірибесімен дәлелденген. Бұл
шығарма 80 жылдан астам бестселлер болып келеді!
Обама М.: «Becoming. Моя история»
АҚШ бұрынғы бірінші ледиінің мемуарлары 3 миллион
данадан астам таралыммен сатылып, 32 тілге аударылды. Мишель Обама өз кітабында алғашқы рет жұмыс
пен мен жеке өмір арасын үйлесімділікте ұстаудың
құпияларымен бөліседі.
Кларк Д.: «Alibaba: Джек Ма салған үй»
Қарапайым мұғалімнің Alibaba атты әлемдегі ең қымбат компаниялардың бірін құрғаны туралы қызықты
оқиға. Бұрынғы ағылшын тілі мұғалімі Джек Ма бар
жоғы он жыл ішінде әлемдегі ең ірі виртуалды сауда
орталығын құрған.
Далио Р.:«Принципы. Жизнь и работа»
Рэй Далио дәулеті орташа отбасында өскен. Оның 26
жасында құрған Bridgewater Associates инвестициялық
фирмасы келесі 40 жыл ішінде АҚШ-тағы бесінші орындағы компанияға айналды. Рэй Далио өз өмірінде және
жұмысында ұстанған тиімді тұлғалық қағидаларын
оқып білгеннен соң, сіздің өміріңіздің өзгеруі әбден
мүмкін.
Айзексон У.:«Стив Джобс»
Журналист Уолтер Айзексонға бұл кітапты жазуды Стив
Джобстің өзі, өзінің ауыр диагнозын білгеннен соң,
ұсынған екен. Бұл құлдыраулар мен самғауларға толы
өмір, қайсар адам мен XXI ғасырда жетістікке жету үшін
креативтілік пен технологияларды біріктіру керектігін
алғашқы болып түсінген талантты бизнесмен туралы
әңгіме.
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Хилл Н.: «Думай и богатей. Подарочное издание»
Наполеон Хилл — известнейший американский адвокат, советник президента Франклина Рузвельта, автор
одной из самых продаваемых книг всех времен. Эффективность его методов и идей доказана им на собственном примере.
Обама М.: «Becoming. Моя история»
Мемуары бывшей первой леди Соединенных Штатов
Америки уже проданы тиражом более 3 миллионов
экземпляров, переведены на 32 языка и возглавляют
самые престижные книжные рейтинги. В своей книге
Мишель Обама впервые делится сокровенными секретами своего успешного балансирования между работой и личной жизнью.
Кларк Д.: «Alibaba: Джек Ма салған үй»
Увлекательная история о том, как обычный учитель
построил одну из самых дорогих в мире компаний
Alibaba — глобальную империю электронной торговли. Джек Ма всего за десять лет создал крупнейший
виртуальный торговый центр в мире.
Далио Р.: «Принципы. Жизнь и работа»
Рэй Далио вырос в обычной семье со средним достатком. Основанная им в 26 лет инвестиционная фирма
Bridgewater Associates в течение следующих 40 лет стала пятой по важности частной компанией в США. Рэй
Далио в своей жизни и работе придерживался эффективных личных принципов.
Айзексон У.: «Стив Джобс»
Эту книгу журналисту Уолтеру Айзексону предложил
написать сам Стив Джобс, когда ему уже был известен
страшный диагноз. В основу этой книги легли беседы с
самим Стивом Джобсом. Это рассказ о жизни, полной
падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом
бизнесмене, который одним из первых понял: чтобы
добиться успеха в XXI веке, нужно соединить креативность и технологии.

«ÕАН ШАТЫР» СОО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР
«Хан Шатыр» — бұл іздегеніңнің бәрі табылатын сауда орталығы. Бұл жақындарыңмен кездесетін, жақсы сауда жасап,
жақсы эмоция алатын жер. Мұнда жақсы дүкендер көп. Бүгін
жақындарымызға сыйлық іздедік, оларды MARWIN, MARC
O’POLO-дан алдық. Қазір сәл қыдыра тұрайық деп, шыршаның қасына фотоға түсуге келдік. Жаңа жылда баршаға өзіне сенімділік, батылдық пен денсаулық тілейміз! 2021 жыл
жағымды жаңалықтарға толы болсын!
«Хан Шатыр» — это торговый центр, где найдешь все, что
ищешь. Это место встречи с близкими, хорошие покупки и
эмоции. Много магазинов здесь хороших. Сегодня искали подарки близким, купили их в MARWIN, MARC O’POLO. Сейчас
решили немного прогуляться, сфотографироваться у елки. В
новом году всем желаем уверенности, напористости и здоровья! Пусть 2021 год станет началом всего нового!

Татьяна Григорьевна,
61 год

Айжан, 27 лет,
Юрий, 24 года

«Хан Шатыр» — бұл ерекше атмосфера. Бұл жер әрқашан
жайлы, ғажап және керемет! Бүгін немерелеріммен жаңа
жылдық сыйлықтар алуға келдік. Дәл қазір сонда бара жатырмыз. Мұнда жиі келетіндіктен, ненің қай жерде болатынын
жақсы білеміз. Немерелеріммен жағжайға бардық, ұнады.
Ойын-сауық түрлері көп, дүкен де көп, әрқашан өзіңізді немен айналасатыңызды таба аласыз. Жаңа жылда бәріне денсаулық және көбірек саяхаттауды тілеймін!
«Хан Шатыр» — это особенная атмосфера. Здесь всегда уютно, сказочно, волшебно! Сегодня приехали покупать с внуками новогодние подарки. Сейчас как раз направлялась к ним.
Уже все знаем, где и что находится, потому что здесь бываем
часто. На пляж ходили с внуками, понравилось. Много развлечений, много магазинов, много заведений, всегда есть то,
чем себя занять. Всем здоровья и побольше путешествий в
новом году!

«Хан Шатыр» — бұл жайлылық пен демалыс. Біз демалыс
күндері отбасымызбен «Хан Шатырда» уақыт өткізгенді ұнатамыз. Бүгін баламызға балабақшада киетін аяқкиім іздедік.
Бұл жерде біздің сүйікті балалар дүкендеріміз бар: «Детский
мир», LC WAIKIKI, өзіме — ZARA, MANGO-дан қараймын.
STARBUCKS кофесі ұнайды. Балалармен қыдырып келгенде,
міндетті түрде кафеге тамақтануға кіреміз. Бұл жерде болған
бізге ұнайды, баратын жері көп.
«Хан Шатыр» — это уют и отдых. Нашей семье очень нравится проводить свои выходные в «Хан Шатыр». Сегодня ищем
обувь в детский сад ребенку. Здесь самые любимые магазины для детей: «Детский мир», LC WAIKIKI, для себя — ZARA,
MANGO. Нравится в STARBUCKS кофе. Когда гуляем с детьми,
обязательно идем поужинать в кафе. Здесь приятно находиться и всегда большой выбор, куда сходить.
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Зульфия,
37 лет

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ÕАН ШАТЫР»
Әріптестеріме жаңа жылға сыйлықтар алайын деп едім.
Жоспарлағанымның бәрін алдым. Бұл жердегі барлық дерлік дүкенді ұнатам. KOTON, DEFACTO, LC WAIKIKI — біздің
таңдауымыз. OZYURT, SALLIVAN мейрамханалары да ұнайды. Күйеуім STARBUCKS ұнатады. Бұл жердің энергетикасы
ерекше! Елордаға жақында көшіп келсем де, «Хан Шатырды» жақсы көріп кеттім.
Хотела купить подарки коллегам на новый год. Все, что планировала, уже приобрела. Почти все магазины здесь люблю.
KOTON, DEFACTO, LC WAIKIKI — наш выбор. Нравятся и рестораны здесь: OZYURT, SALLIVAN. Муж любит STARBUCKS.
Здесь особая энергетика! Я очень полюбила «Хан Шатыр»,
хотя совсем недавно живу в столице.

Жания, 21 год,
Анеля, 18 лет

Дәл «Хан Шатырға» шопинг жасау үшін келеміз. Бүгін қыста киетін сыртқы киім іздеп келдік. Бұл жерде ең алдымен
дүкендер ұнайды, сосын осы жердің атмосферасы керемет.
Жалпы бұл жерде барлығын табуға болады, сонысы жақсы.
Біз үшін «Хан Шатыр» — бұл тәтті еске алулар, балалық шақ,
достар мен шопинг.
Приходим именно в «Хан Шатыр» на шопинг. Сегодня ищем
на зиму верхнюю одежду. Больше всего нам здесь нравятся магазины, а еще классная атмосфера. В целом здесь все
есть, и это хорошо. Для нас «Хан Шатыр» — это теплые воспоминания, детство, друзья и шопинг.

Бүгін барлығымыз «Хан Шатырда» бас қоссақ деп шешкенбіз. Ішінде қыдырып, кафеде отырамыз дедік. Сіздерге жиі келеміз. Бұрын аттракциондарға келетінбіз, бұл жердің кафесін
жақсы көреміз. Бұл біздің жиі кездесетін жеріміз. Бұл қала орталығы, барлық ойын-сауық бір жерде — өте ыңғайлы.
Мы подумали, что сегодня можно собраться всем вместе в
«Хан Шатыр». Прогуляться, посидеть в кафе. Мы часто у вас
бываем. Раньше на аттракционы ходили, кафе здесь любим.
Это наше постоянное место встречи. Это центр города, все
развлечения в одном месте, очень удобно.

Мадина,
25 лет

Акбота,
28 лет

Жасмин, Диана,
Акерке, Мирас, Алжан

«Хан Шатырға» бірінші рет келіп тұрмын. Бұл жерге ағам
және күйеуіммен келдім. Бұл жер керемет және әдемі екен.
Әлі еш жерге кіріп үлгермедік, алайда қазірден әсерге толымыз. Таңдауға дүкен көп екен, барлық жер таза! Дүкен аралап, өзімізге киім қарап, жаңа жылдық сыйлықтар алсақ па
дейміз. Сіздерге рахмет!
Сегодня я впервые в «Хан Шатыр». Мы тут с мужем и братом. Здесь очень классно и красиво. Еще нигде не успели
побывать, но уже впечатлены. Большой выбор магазинов,
чистота! Думаем прогуляться по магазинам, посмотреть
что-нибудь из одежды для себя и новогодние подарки. Спасибо вам!
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Міне, жыл басының қаңтар айы да келіп жетті, сонымен қатар жаңа 2021 жыл. Уақыт баға жетпес байлығымыз. Ол жылдам алға ұмтылады және ешқандай
күшке бағынбайды. Жаңа жылда біз барлығымыз
маңызды мәселелерді жоспарлаймыз, алға мақсат
қоямыз және былтырғыға қарағанда, шамалы болса
да, жақсырақ болсақ дейміз. Біз сіздермен қалауыңызды іске асыруға көмектесіп, ісіңізді алға бастыратын
тиімділік құпияларымен бөліскіміз келді.
1. Өз «ертеңіңізді» жоспарлаңыз.
Барлық пысық және жетістікке жеткен адамдар өз
күнін қорытынды жасаумен, ертеңіне жоспар құрумен аяқтайды. Жоспарлар мен мақсаттардың тізімін
жасауды үйреніңіз. Ал тындырған ісіңізді тізімнен
өшіру қандай ләззат десеңізші!
2. Күн сайын жұмыс орнын жинастырып отырыңыз.
Жинақылық пен тазалық өнімділікке икемдейді.
3. Хабарламаларды сөндіріңіз.
Көбімізді телефондағы үнемі келіп тұратын хабарламалар алаңдатады. Оларды жұмыс уақытында сөндіріп тастаңыз, сонда көп нәрсе жасап үлгергеніңізді
байқайсыз.
4. Алдымен жұмыстың ең қиынынан бастаңыз.
Жартысын бітіріп тастасаңыз, қалғанын жасау оңайырақ болады.
5. Бір ғана мәселеге назар аударыңыз.
Көбісі бір уақытта бірнеше мәселені шешу тиімді деп
ойлайды. Керісінше, бұл жұмысты тындыруға кедергі
келтіреді және сіздің мазаңызды алады.
6. Міндетті түрде үзіліс жасап отырыңыз.
Таза ауа көңіл күйіңізді жақсартады, ал бес минуттық
дене жаттығулары бойыңызды сергітеді.
Жаңа жылда жетістікке жетіп, жоспарларыңыз орындалсын!

Вот уже наступил январь, а с ним и новый 2021 год.
Время, наверное, самое драгоценное, что у нас есть.
Оно стремительно бежит вперед и неподвластно
никаким силам. В новом году все мы планируем
важные задачи, ставим цели и хотим быть чуточку
лучше, чем в прошлом. Нам захотелось поделиться
с вами нашими секретами эффективности, которые
помогают достичь желаемого и сделать немножко
больше, чем вчера.
1. Планируйте свое «завтра».
Все продуктивные и успешные люди завершают
свой день с подведения итогов и планирования задач на утро. Научитесь составлять списки планов и
целей. А вычеркивать сделанное — одно удовольствие!
2. Ежедневно приводите в порядок рабочее место.
Порядок и чистота настраивают на продуктивный
лад.
3. Отключайте уведомления.
Многих из нас отвлекают постоянные сообщения в
телефоне. Отключите их во время работы и увидите,
как много успели.
4. Выполняйте сначала самую сложную из всех задач.
Полдела сделано, дальше — легче!
5. Концентрируйтесь на одной задаче.
Многие думают, что многозадачность — это прекрасно. Она вредит эффективной работе и вызывает
напряжение.
6. Обязательно делайте перерывы.
Свежий воздух пробуждает и улучшает настроение,
а пятиминутные зарядки снимают напряжение.
Успехов в новом году и завершенных планов!
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А ВТО Р С К А Я КО ЛО Н К А

А В Т О Р Л Ы Қ Б А ҒА Н

« М И Л Л И О Н ЖӘ Н Е I P H O N E »
А К Ц И Я С Ы Н Ы Ң Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы

« М И Л Л И О Н ЖӘ Н Е
IPHONE» АКЦИЯ С Ы Н А Қ АТ Ы С У
ЕРЕЖЕЛЕРІ

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «МИЛЛИОН И IPHONE»
20 желтоқсанда Instagram тікелей эфирінде @
khanshatyr парақшасында «Миллион және iPhone»
акциясының екінші ұтысы ойналды! Сонымен, бақытты жүлде иелерімен таныстырайық! Сағымбек Дамир
№07476 купонымен «Хан Шатыр» СОО-да сауда жасауға 1 миллион теңге ұтып алды! Қожахметова Әсияға,
№05414 купон иесіне, SULPAK атынан iPhone 11 Pro табысталды! Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз!

1. 12 қазаннан бастап 14 наурызға дейін «Хан Шатыр» СОО-да
бір күнде ең кемі 20 000 теңгеге
сауда жасаңыз.
2. Атриумдағы купон берілетін
орынға барып, фискалдық және
банк чектерін көрсетіңіз де қатысушы купонын алыңыз.
3. Купонды «Хан Шатыр» СОО-дағы әр түрлі дүкендерден
бір күнде ең кемі 20 000 теңге
мөлшеріндегі чекті ұсынғаннан соң ала аласыз. Акцияға 18
жасқа толған кез келген адамның қатысу құқығы бар.
4. Купондар мен чектерді 2021
жылғы 14 наурызға дейін сақтау
қажет.
5. Келесі ұтыстар: 17 қаңтарда,
14 ақпанда және 14 наурызда
Instagram тікелей эфирінде
@khanshatyr
парақшасында
ойналады. Жаңалықтарды жіберіп алмаңыз!

20 декабря в прямом эфире Instagram на странице @
khanshatyr прошел второй розыгрыш акции «Миллион
и iPhone»! Мы узнали имена счастливых обладателей
призов! Сагымбек Дамир с купоном под №07476 выиграл 1 миллион тенге на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»!
Кожахметова Асия, купон №05414, получила iPhone 11
Pro от SULPAK! От души поздравляем наших победителей!

П РА В И Л А У Ч А СТИЯ В АКЦИИ
«МИЛЛИОН И
IPHONE»
Жүлделерін ала салысымен олар өз әсерлерімен бөлісті.
Дамир: «Шынымды айтсам, бірінші рет ұтып тұрмын!
Бұрын ештеңе ұтып көрмеппін, мынау бір жағымды
күтпеген жай болды. Жүргізуші телефон шалып, жүлде
туралы айтқанда, «Хан Шатырдан» хабарласып тұрғанын бірден түсіндім. Басында кішкене күмәнданып
тұрдым. Эфирді қараған соң барып, өз бақытыма сендім. «Хан Шатырда» ESTIMO дүкенінен сыртқы киім
алған болатынмын, сол дүкенде бірден осы акция туралы айтқан-ды. Сол күні купондарды тіркедім де, күтіп
жүргенмін. Қатты ұтқым келді. Енді, міне, нағыз бақытты жанмын!»
Әсия: «Мен тікелей эфирді қарап отырғанмын. Ас үйде
тамақ әзірлеп жатқанда, менің атымның аталғанын
естідім. Қате естіген шығармын деп ойладым, содан
соң мені атағандарына көзім жетті. Таңқалдым, бұрын
бұлай ештеңе ұтып көрмегенмін. «Хан Шатыр» акцияларына қатысып жүргеніме бірнеше жыл болды. Мұнда
ADIDAS, KIMEX, LC WAIKIKI дүкендерінен өзіме қысқы
киім алғанмын, содан соң купон сатып алдым, енді,
міне, жүлде менікі! Ұйымдастырушыларға алғысымды
білдіремін!»

Они поделились с нами своими эмоциями сразу после
получения призов.
Дамир: «Честно говоря, это мой первый выигрыш!
Раньше никогда ничего не выигрывал, и это стало приятной неожиданностью. Когда мне позвонил ведущий
и сообщил о призе, я сразу понял, что это из «Хан Шатыр». Сначала немного сомневался. Посмотрел эфир
и уже тогда поверил своему счастью. В «Хан Шатыр»
покупал в ESTIMO верхнюю одежду, в магазине сразу
рассказали об акции. Зарегистрировал купоны в тот
день и ждал. Очень хотел выиграть. Теперь я настоящий счастливчик!»
Асия: «Я смотрела прямой эфир. Готовила дома на
кухне и услышала, что назвали мое имя. Сначала подумала, что послышалось, а потом поняла, что это я. Так
удивилась, ведь раньше не удавалось ничего выиграть.
Вот уже несколько лет участвую в акциях от «Хан Шатыр». Покупала здесь одежду себе на зиму в ADIDAS,
KIMEX, LC WAIKIKI, получила купоны и приз мой! Спасибо организаторам!»
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Сондай-ақ, Instagram тікелей эфирінде «ЭПЛ. Якутские бриллианты»,
SWAROVSKI, INGLOT, FRESH LINE, LA
POSTER бренділері атынан бағалы
сыйлықтар ойнатқан болатынбыз.
12 қазаннан бастап 14 наурызға дейін
біздің сауда-ойын-сауық орталығымызда «Миллион және iPhone» супер акциясы өтуде, мұнда сіз ай сайын «Хан Шатырда» шопинг жасауға
бір миллион теңге және SULPAK-тан
бір iPhone APPLE-гаджетін ұтып ала
аласыз!

А также среди зрителей прямого эфира в Instagram мы разыграли ценные
подарки от брендов «ЭПЛ. Якутские
бриллианты», SWAROVSKI, INGLOT,
FRESH LINE, LA POSTER.
С 12 октября по 14 марта в нашем торгово-развлекательном центре проходит суперакция «Миллион и iPhone»,
в которой каждый месяц вы можете
выиграть по одному миллиону тенге
на шопинг в «Хан Шатыр» и одному
APPLE-гаджету iPhone от SULPAK!
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1. Совершайте покупки в ТРЦ
«Хан Шатыр» за один день на
сумму не менее 20 000 тенге в
период с 12 октября по 14 марта.
2. Предоставляйте фискальный
и банковский чеки на промостойке в атриуме и получайте
купон участника.
3. Купоны можно получить при
предъявлении чеков на общую
сумму 20 000 тенге за один
день из разных магазинов в
ТРЦ «Хан Шатыр. Участвовать
в акции имеет право любой человек, достигший 18 лет.
4. Купоны и чеки необходимо
сохранить до 14 марта 2021 года.
5. Следующие розыгрыши
пройдут: 17 января, 14 февраля и 14 марта в прямом эфире
Instagram на странице
@khanshatyr. Следите за новостями!

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
BRUX дүкені Nike брендінің киім және аяқкиім топтамасын ұсынады. Заманауи қалалық
стильдегі Nike Sportswear Tech Pack шалбары трейлраннингіге арналған бөлшектермен
толықтырылған. Тоқыма материал мен джерсиден жасалған астар ыңғайлылық пен
төзімділікті қамтамасыз етеді. Үлкен жапсырмалы қалтасына қажетті заттарды салуға
болады, ал шалбардың анатомиялық пішіні еркін қимыл-қозғалысқа кедергі жасамайды.
BRUX 2-қабатта орналасқан.
В магазине BRUX представлена коллекция одежды и обуви бренда Nike. Брюки Nike
Sportswear Tech Pack в современном городском стиле дополнены деталями для трейлраннинга. Тканый материал и подкладка из джерси обеспечивают комфорт и прочность. Во вместительные накладные карманы можно положить нужные вещи, а анатомический крой не сковывает движений. BRUX находится на 2 этаже.
Егер сіз қысқы мерзімге жылы әрі ыңғайлы аяқкиім іздеп жүрсеңіз және спорттық
стильді ұнататын болсаңыз, онда өзіңізге керек модельді NEW BALANCE дүкенінде
таба аласыз. NEW BALANCE-та суық күндердегі ұзақ серуендеулерге лайық кроссовкилердің классикалық 754 моделі ұсынылған. Табиғи былғарының су жұқпайтын жабынмен үйлесуі және ыңғайлы табаны бұл модельді қысқа арналған аяқкиімнің тамаша
нұсқасына айналдырады. NEW BALANCE 2-қабатта орналасқан.
Если вы озадачены поиском теплой и комфортной обуви на зиму и любите спортивный стиль, то в NEW BALANCE вы сможете найти подходящие модели. В NEW
BALANCE представлена классическая модель кроссовок 754, удобная для долгих холодных прогулок. Натуральная кожа в сочетании с водоотталкивающим покрытием
и комфортной подошвой делают эту модель идеальным вариантом для зимы. NEW
BALANCE находится на 2 этаже.

@satenovaaa

@alihan_28042019

@kitt_rina

#KHANSHATYR

«Хан Шатыр» СОСО суреттеріңді #khanshatyr хэштегімен немесе геолокациямен белгіле. Біздің журналымыздың келесі нөмірлерінде ең қызықты басылымдарды жариялаймыз! Өзіңді Life Time беттерінде ізде!

Отмечай свои фотографии в ТРЦ «Хан Шатыр» под
хэштегом #khanshatyr или геолокацией. Наиболее интересные публикации мы разместим в следующем выпуске нашего журнала! Попади на страницы Life Time!

Сіз автомобильдерді ұнатасыз ба? Bburago компаниясы атақты марка автомобильдерінің
кішірейтілген көшірмесін жасаумен айналысады. Модельдер толығымен дерлік автомобильдер мен мотоциклдердің түпнұсқасына сәйкес келеді. Инженерлер мен дизайнерлер ұсақ-түйегіне дейін машинаның әр бөлшегін қайталайды. Өнім 0 қабатта орналасқан
MARWIN дүкенінде ұсынылған.
Вы любите автомобили? Компания Bburago занимается производством уменьшенных
копий автомобилей известных марок. Модели почти полностью совпадают с оригинальными автомобилями и мотоциклами. Инженеры и дизайнеры до мелочей воспроизводят каждую деталь машины. Продукция представлена в магазине MARWIN на 0 этаже.
Желтоқсан айында INGLOT кәсіби декоративті косметика бренді ұлы орыс композиторының құрметіне Tchaikovsky деген ерекше топтаманы ұсынған болатын. Бренд
дизайнерлері театр сахнасының арғы жағына өтіп, Петр Ильич Чайковский шығармаларының сезімтал әрі мәнерлі кейіпкерлерінен шабыт алған. Топтамада: көз қабағына арналған далап палеткалары, ерін далаптары, бет далаптары, хайлайтер, опалар.
INGLOT 1-қабатта орналасқан.
В декабре польский бренд профессиональной декоративной косметики INGLOT
представил необычную коллекцию Tchaikovsky, названную в честь великого русского
композитора. Дизайнеры бренда заглянули за кулисы театральной сцены и вдохновились чувственными и выразительными персонажами из произведений Петра Ильича
Чайковского. В коллекции: палетки теней, помады, румяна, хайлайтер, пудры. INGLOT
находится на 1 этаже.
Елордамыздың суық күндеріне арналған ең жылы киім мен аяқкиімді THE NORTH FACE
дүкенінен табуға болады. Бұл әлемдегі ең танымал американдық брендтердің бірі. Бұл
бренд жоғары сапалы технологиялық спорттық, тау киімдерін, туристік жабдықтарды
жасап шығарады. Өнім альпинистер, жарға өрмелеушілер, туристер мен белсенді өмір
салтын ұстанатын адамдарға арналған, сондықтан 1-қабатта орналасқан бұл дүкенде сіз
міндетті түрде аязды күндерге арналған ең жылы киімді таба аласыз.
Самую теплую одежду и обувь для холодных будней столицы можно найти в THE NORTH
FACE. Это один из самых известных американских брендов в мире. Специализируется на
производстве высококачественной технологичной спортивной, горной одежды, туристического инвентаря. Продукция предназначается для альпинистов, скалолазов, туристов и людей, ведущих активный образ жизни, поэтому в магазине на 1 этаже вы точно
найдете самую теплую одежду для морозов.
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ШВЕЙЦАРИЯ — МІНСІЗДІКТІ
БАҒАЛАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН
МЕМЛЕКЕТ

ШВЕЙЦАРИЯ — СТРАНА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ БЕЗУПРЕЧНОСТИ
Швейцария — Альпі таулары, тау шаңғы спорты,
сұлулығы көз тартатын көлдер, сүтті шоколад, ескі
банкілер мен әлемдегі ең танымал сағат мекені. Белсенді демалыс пен салауатты өмір салтын бағалайтындардың сүйікті жері. Швейцарияның аумағын Альпі
таулары алып жатыр, ал жерінің көп бөлігі —ормандар. Қыста ауа температурасы -10С дейін ғана түседі,
ал тау ауасы тап таза болады. Осының бәрі Швейцарияның тау шаңғы спортының ең үздік бас қалаларының бірі екенін дәлелдейді.

Швейцария — страна Альп, горнолыжного спорта, великолепной красоты озер, молочного шоколада, старинных банков и самых престижных часов в мире. Одно
из излюбленных направлений для ценителей активного отдыха и здорового образа жизни. Территорию
Швейцарии занимают горы Альпы, а большая часть земель покрыта лесами. Зимой здесь чистейший горный
воздух, а температура опускается лишь до -10С. Все
это зарекомендовало Швейцарию как одну из лучших
столиц горнолыжного спорта.

Альпідегі ең үлкен өлке және Еуропаның ең биік таулы
қаласы — Давос. Ол Швейцарияның оңтүстік-шығысында теңіз деңгейінен 1560 метр биіктікте орналасқан,
жанында Цюрих әуежайы бар.
Давос бұрын да, қазір де демалушылардың көңілін
өзінің әдемі табиғат көріністерімен, таза алпілік ауасымен, сондай-ақ қысқы ойын-сауыққа арналған түрлі
алаңдарымен тартып келеді. Әуежайдан қалаға пойызбен аттанған жөн. Сонда сіз терезеден Цуген шатқалының әсем көріністерін тамашалайсыз. Қарасаң көзің
тоймас, бұл көріністер құдды рождестволық ашық хаттардағы суреттердей!

Самый большой в Альпах регион и самый высокогорный город Европы – Давос. Находится он на юго-востоке Швейцарии на высоте 1560 метров над уровнем
моря, рядом — аэропорт Цюрих.
Давос привлекал и продолжает привлекать отдыхающих красотой своих пейзажей и чистым альпийским
воздухом, а еще многообразием площадок для зимних
развлечений. Из аэропорта в город лучше отправиться
на поезде. Из окна вам откроются великолепные виды
ущелья Цуген. Завораживающее зрелище, словно картинки на рождественских открытках!

Давостағы демалыс кезінде іш пысу деген болмайды.
Бұл Парсенн, Якобсхорн, Мадриса, Ринерхорн және
Пиша деп аталатын бес сырғанайтын аймағы бар үлкен тау шаңғы өлкесі. Тау шаңғы аймағы үш жүз километрлік жолдан тұрады және ол дайындығы әр түрлі
деңгейдегі шаңғы тебушілерге лайық. Күн сайын әр
түрлі жерде шаңғы тебуге болады, сонда бір аптадан
соң, сізде әр түрлі курортты айналып өткендей әсер
болады. Экстремалды шаңғы тебуді ұнататындарға
Якобсхорн жолы жақсы келеді, орташа деңгейдегі
спортшыларға — Парсенн, шаңғыны жаңа үйреніп
жүргендерге Мадриса дұрыс.
Давостағы қысқы демалу — бұл тек тауда шаңғы тебу
емес. Давос — сноубордының швейцариялық астанасы. Шынымен де бұл жердегі саябақтар елдегі ең үздіктердің біріне жатады. Якобсхорн биік тауы — барлық
сноубордистердің сүйікті жері. Оның бөктерінде жыл
сайын трамплиндері және қысқы ойын-сауық алаңдары бар орасан зор саябақ салынады.
Давос — тобогганинг, яғни шана тебуді жақсы көретіндерді де тартатын мекен. Ең танымал шана тебетін жол
Ринерхорн тауында салынған. Таудан шана үстінде достарыңмен сырғанау бір ғанибет емес пе!
Тобоганнинг в Давосе

Фэтбайкинг в Давосе

Во время отдыха в Давосе некогда скучать. Это большой горнолыжный регион с пятью зонами катания:
Парсенн, Якобсхорн, Мадриса, Ринерхорн и Пиша.
Горнолыжная область может порадовать тремя сотнями километров трасс, которые подойдут для лыжников любого уровня подготовки. Каждый день можно
кататься в новом месте, так что через неделю у вас
возникнет впечатление, что вы объехали несколько
разных курортов. Любителям экстремального лыжного катания особенно понравится трасса Якобсхорн,
спортсменам среднего уровня — Парсенн, новичкам
— Мадриса.
Зимний отдых в Давосе — это не только горные лыжи.
Давос — швейцарская столица сноуборда. Здешние
парки по праву считаются одними из лучших в стране. Крутая гора Якобсхорн — излюбленное место
всех сноубордистов. На ее склонах ежегодно строится
грандиозный парк с трамплинами и зимними развлекательными площадками.
Давос — точка притяжения любителей тобогганинга
— катания на санях. Самая популярная санная трасса
проложена на горе Ринерхорн. Вы получите по-настоящему яркие впечатления, стремительно спускаясь
вместе с друзьями на санях с горной трассы!

Горнолыжный спорт в Давосе

Горнолыжный спорт в Давосе
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Отель Rixos Fluela Davos

Экстремалдығы төмен қысқы демалысты ұнататындар
үшін де ойын-сауық табылады — фэтбайкинг — тау
велосипедтерін тебу. Пиша тауында сіздерді төрт әсерлі велосипед құламасы күтуде.
Тау шаңғы курортында парапланеризм бола ма? Давоста бұл да мүмкін! Сіз үшін ұмытылмас ұшу Якобсхорн немесе Парсенн тауларындағы ұшу алаңдарынан басталады. Ал тыныш демалуды ұнататындар
қаладағы көптеген мұз айдындарында альпілік ауаны
жұтып, ләззат ала алады. Мәнерлеп және жаппай сырғанау, хоккей, керлинг, баварлық керлинг — осының
бәрі осында, Давос мұз айдындарында.
Фуникулерде сырғанау, тауға жаяу шығу, қарлы серуендеулер, жыл сайынғы халықаралық хоккей турнирі,
Шпенглер Кубогі, атақты импрессионист Эрнст Людвиг Отель Rixos Fluela Davos
Кирхнердің өнерін зерделеу, Альпі тауларының бөктеріндегі жайлы мейрамханалар сізді бейжай қалдырмайтыны сөзсіз.
Ал отбасыңызбен демалуға келгенде, сіз әрдайым бес
жұлдызды керемет отельдердің бірі Rixos Fluela Davos
қызметін пайдалансаңыз болады. Сіздің отбасыңыздың жақсы демалуы үшін сауықтыру орталығы, фитнес-зал, жүзу хауызы, заманауи қызмет көрсету, таңдаулы әлем асханасы бар мейрамханалар мен барлар
жұмыс жасайды. Керемет безендірілген бөлмелерден
Альпі тауларының көркем көріністері көрінеді. Rixos
Любителям менее экстремального зимнего отдыха
Fluela Davos — бұл сіздің қысқы демалыстан ләззат
тоже найдется развлечение — фэтбайкинг — катание
алуыңызға мүмкіндік беретін әлемдегі ең танымал тау
на горных велосипедах. На горе Пиша для вас четыре
шаңғы курортындағы заманауи отель.
впечатляющих велосипедных спуска.
Отель Rixos Fluela Davos
Парапланеризм на горнолыжном курорте? В Давосе
возможно и это! Незабываемый на всю жизнь полет
начнется для вас с точек взлета на горах Якобсхорн
или Парсенн. А любители спокойного отдыха насладятся свежим альпийским воздухом на многочисленных катках города. Фигурное и массовое катание, хоккей, керлинг, баварский керлинг — все это здесь, на
катках Давоса.
Катание на фуникулере, пеший подъем в горы, снежные прогулки, ежегодный международный хоккейный турнир Кубок Шпенглера, изучение искусства известного импрессиониста Эрнста Людвига Кирхнера,
Отель Rixos Fluela Davos
уютные ресторанчики у подножия альпийских гор не
оставят вас равнодушными.
А остановиться с семьей вы всегда можете в одном
из великолепных пятизвездочных отелей Rixos Fluela
Davos. Оздоровительный центр, фитнес-зал, плавательный бассейн, современный сервис, рестораны и
бар с изысканной мировой кухней создадут прекрасное настроение для всей семьи. Из элегантно оформленных номеров открывается вид на красивый альпийский пейзаж. Rixos Fluela Davos — современный отель
на самом знаменитом горнолыжном курорте мира, где
вы получите удовольствие от зимнего отдыха.
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