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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ
Құрметті оқырмандар!
Желтоқсан айын ғажайыптарға толы, ең керемет
уақыт деп білеміз, өйткені осы ай мерекелерге толы:
Тұңғыш Президент күні, Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздік күні, Рождество және Жаңа жыл. Бұл жақындармен бірге уақыт өткізіп, көп серуендеп, сыйлық әзірлеп, келер жылға мақсаттар құрып, тілектер тізімін
жазатын уақыт.
Желтоқсандағы басылым, әрине, мерекелік күндерге арналады. Осы басылымда сіздер бізбен бірге еліміздің тарихымен қауышатын боласыздар, сонымен бірге жаңа
жылдық көңіл-күйге бөленесіздер. Біз барлығымыз жақындарымызға сыйлықтар іздейміз, отбасымен өткізетін
кештерге дайындаламыз, өзімізді шопингімен қуантып,
жаңа эмоциялар аламыз. Біз сіздер үшін сыйлықтар идеялары мен жаңа жылдық киім топтамаларын әзірледік.
Бізбен макияждағы сәнді үрдістер жайында INGLOT кәсіби визажисті Әсел Құрмашқызы өзінің сараптамалық
пікірімен бөлісті. Сыйлықтарға қатысты идеялар туралы әңгіме қозғау барысында, сіздерді сауда орталығымыздағы зергерлік брендтермен таныстырғымыз келді.
Сонымен бірге, сіздер үшін Жаңа жылдық дайындығыңызды жеңілдететін іс-шаралар тізімін жасадық.

L’OCCITANE

Дорогие читатели!
Декабрь считается самым волшебным, самым чудесным временем, потому что он всегда проходит под
знаком праздников: День Первого Президента, День
Независимости Республики Казахстан, Рождество и
Новый год. Самое время проводить время с близкими,
много гулять, готовить подарки, планировать цели и
составлять списки желаний на будущий год.
Декабрьский выпуск посвящен, конечно, праздничным
дням. В этом номере вы вместе с нами прикоснетесь
к истории нашей страны, а еще проникнетесь новогодним настроением. Все мы будем искать близким подарки, готовиться к вечерам в кругу семьи, радовать
себя шопингом и получать новые эмоции. Мы собрали
для вас идеи подарков и новогодние коллекции одежды.
О грядущих трендах макияжа с нами поделилась своим экспертным мнением профессиональный визажист
INGLOT Асель Курмашкызы. Говоря об идеях для подарков, нам захотелось познакомить вас и с ювелирными
брендами в нашем торговом центре. А еще составили
для вас полезный список дел для подготовки к Новому
году.

Желтоқсан айына қош келдіңіз!
Анна Русакова
ZARA HOME
ШАПО´
ПАРФЮМ GOOD GIRL FANTASTIC
CAROLINA HERRERA, MON AMIE

ТУШЬ PROMISE, INGLOT

НАБОР ПОМАД SMASHBOX, MON AMIE

Добро пожаловать в декабрь!
Анна Русакова

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР УХОДОВЫХ СРЕДСТВ, YVES ROCHER
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Асылбек Жанкылыш
Дизайн: Дарья Онучка

4

L’OCCITANE

БРАСЛЕТ PANDORA ROSE
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ТРЦ «ХАН ШАТЫР», 2 ЭТАЖ

ТӘУЕЛСІЗДІК ПЕН ДАМУ
ЖОЛЫНДА 29 ЖЫЛ

29 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ — 29 ЛЕТ РАЗВИТИЯ
Кетіп бара жатқан жылдың соңғы айы жан
үшін мереке секілді. Бұл сиқырлы Жаңа жылды күту және жақындарыңызға керемет
сыйлықтар іздеу, басталған жұмыстарды
аяқтау, жоспарлаумен қоса әрине де, негізгі
мемлекеттік мерекелер: Тұңғыш Президент
күні және Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні. Біздің еліміздің тарихындағы екі
маңызды күн.
1991 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің бірінші бүкілхалықтық сайлауы өтіп,
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайлаушылардың ең көп санының қолдауына ие болды. Қазақстандықтардың бірлігі еліміздің қарқынды
дамуы үшін берік іргетас қалаған болатын, оны
мемлекеттіліктің қалыптасу тарихы айқын
растайды.
1 желтоқсан — халық тарихы үшін жаңа кезең мен жаңа белесті білдіретін маңызды күн.
Тұңғыш Президент күні аясында салтанатты
мәдени іс-шаралар мен концерттер өткізіледі.
Тұңғыш Президенттің саясаты елдегі бейбітшілік пен келісімді нығайтуға өз ықпалын тигізді.
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Уходящий месяц года словно праздник для
души. Это и радостное предвкушение волшебной новогодней поры, и поиск своим близким чудесных подарков, и завершение начатых дел, планирование и, конечно, главные
государственные праздники: День Первого
Президента и День Независимости Республики Казахстан. Две важные даты в истории
нашей страны.
В 1991 году состоялись первые всенародные
выборы президента Республики Казахстан, в
которых Нурсултан Абишевич Назарбаев получил поддержку наибольшего числа избирателей. Единение казахстанцев заложило крепкий фундамент для стремительного развития,
и история становления государственности наглядно подтверждает это.
1 декабря — важный день, знаменующий новый этап и новую веху для истории народа. В
рамках Дня Первого Президента проводятся
торжественные культурные мероприятия и
концерты. Политика Первого Президента способствовала укреплению мира и согласия в
стране.
Источник фото: ресурсы Internet

Ал 1991 жылғы 16 желтоқсан — Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялаудың тағы бір маңызды күні. Биыл еліміз
егемендігінің 29 жылдығын атап өтуде. Тәуелсіздік — бұл елдің саяси және халықаралық
деңгейдегі бостандығы ғана емес, сонымен қатар ойлау, әрекет ету, пікір білдіру және әрекет
ету бостандығы.
Біз барлық қазақстандықтарды еліміздің басты мемлекеттік мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз! Сізге және сіздің отбасыларыңызға сәттілік, бейбітшілік, махаббат,
денсаулық және бақыт тілейміз!
Махаббатпен, сіздің «Хан Шатыр» СОО!
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А 16 декабря 1991 — еще одна важная дата —
провозглашение государственной независимости Республики Казахстан. В этом году наша
страна празднует 29 лет своего суверенитета.
Независимость — это не только свобода страны в политическом и международном планах,
но и свобода в мышлении, действиях, выражении и поступках.
От всей души поздравляем всех казахстанцев
с главными государственными праздниками
нашей страны! Желаем успехов, мира, благополучия, любви, здоровья и счастья вам и вашим семьям!
С любовью, ваш ТРЦ «Хан Шатыр»!

ЛИНИЯ СРЕДСТВ CARAMEL BISCUIT, FRESH LINE

LIFE TIME ТАŒДАУЫ / ВЫÁОР LIFE TIME

ЕНДІ ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ
СЫЙЛЫҚ ТАҢДАУ ОП-ОҢАЙ

СМАРТФОН APPLE IPHONE 12 PRO, SULPAK

ВДОХНОВЛЯÞÙИЕ ИДЕИ
ПОДАРКОВ НА НОВЫЙ ГОД

Біз
барлығымыз бір
ғажайып, сиқырлық мен
өзгерістерді күтудеміз, өйткені
Жаңа жыл жаңа бақыт әкеледі деп
үміттенеміз! Ия, төрімізге Жаңа жылдың
енуіне сәл-ақ қалды! Мерекелік демалыстарды тағатсыз күту, сыйлық алмасудан
алған толқу сәттері мен жақындарымызбен
дастархан басында өткізген жылы кештер.
Ал, «не сыйлаймын» деген басты сұрақ
сізді мазаламаса да болады, өйткені
біз сіздер үшін жаңа жылдық сыйлықтар идеяларын әзірлеп
қойдық.

ЛИНИЯ СРЕДСТВ CLINIQUE, MON AMIE
ПАРФЮМИРОВАННАЯ
СВЕЧА «ПРЯНОЕ ЯБЛОКО»,
YVES ROCHER

МУЖСКИЕ БОТИНКИ
TIMBERLAND
PREMIUM 6-INCH
НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ, MAC

OMEGA CONSTELLATION
CO-AXIAL, SWISS TIME
БРАСЛЕТ
«МАТОВОЕ
СИЯНИЕ»,
PANDORA

ЗАПОНКИ,
KANZLER

КОФЕЙНАЯ СТАНЦИЯ C807, BORK

ЯНДЕКС-CТАНЦИЯ, ALSER.KZ
ПОДАРОЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,
L’OCCITANE

СУМКА,
CHARLES&KEITH

БРАСЛЕТ «ТИАРА МЕЧТЫ»,
PANDORA

ПАРФЮМ PAULA’S
IBIZA LOEWE,
MON AMIE
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ЧАСЫ GALAXY WATCH
ACTIVE-2, ALSER.KZ

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР JIMMY CHOO MAN BLUE, MON AMIE

Мы
все в ожидании
чуда, волшебства и перемен, ведь скоро Новый год!
Радостное предвкушение праздничных выходных, яркие эмоции
от получения подарков и вечера с
самыми близкими. А главный вопрос
— что подарить — отпадет сам
собой. В нашей подборке вдохновляющие идеи новогодних
подарков.
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БУМАЖНИК, ARMANI EXCHANGE

РЕМЕНЬ, ARMANI EXCHANGE

КНИГА,
MARWIN

LIFE TIME ТАŒДАУЫ / ВЫÁОР LIFE TIME

КОЛЛЕКЦИЯ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»,
PANDORA

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
EHF96241FK

ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ
EOB93434AX

• Сенсорные переключатели
• 4 конфорки Hi Light
• Таймер

• 9 режимов нагрева
• Электрический гриль
• Объем 72 л

ПИЖАМЫ, PENTI

LEFIELD

B + BAT T

ИГР

S 1T
BOX ONE
НСОЛЬ X
ОВАЯ КО

K
V, SULPA

ИГРА «ЙО-ЙО
TORNEO DISNEY
PRINCESS»,
«СПОРТМАСТЕР»

ИГРА PS4, SULPAK

СІЗДІҢ БАЛАҢЫЗҒА АРНАЛҒАН ЖАҢА
ЖЫЛДЫҚ СЫЙЛЫҚТАР ИДЕЯЛАРЫ
ВДОХНОВЛЯÞÙИЕ ИДЕИ ПОДАРКОВ
ДЛЯ ВАØЕГО РЕБЕНКА

138 990

ХОЛОДИЛЬНИК
RB38T7762SA/WT

SMART-ТЕЛЕВИЗОР
50 SMART TV BX

КОНЬКИ, «СПОРТМАСТЕР»
ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ NORDWAY XC
CLASSIC JR NNN, «СПОРТМАСТЕР»

УКРАШЕНИЯ, ACCESSORIZE

РАБЛЬ LEGO NI

ЛЕТАЮЩИЙ КО

IN
NJAGO, MARW

ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ,
ADIDAS KIDS

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН
«ГРАВИТИ ФОЛЗ», MARWIN
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА HASBRO GAMES
МОНОПОЛИЯ, MARWIN
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169 990
www.sulpak.kz
*Акция действует весь декабрь. Подробности акции уточняйте у продавцов магазина либо по номеру 3210

359 990

249 990

MONSOON

LICHI

ZARA

BERSHKA

BALDI

CHARLES&KEITH

CHARLES&KEITH

BERSHKA

ДРЕСС-КОД: ЖАҢА ЖЫЛ
Мерекелер, жанға жайлы
кештер және достармен кездесу уақыты! Бренд иелері
мерекеге арналған киім топтамаларын әзірлеп, өз киім
желілеріне сәнді түстер мен
бұйымдарды қосқан. Сіздің
мерекелік іс-шараларға дайындығыңызды
жеңілдету
үшін, біз жаңа топтамаларға
шағын шолу жасадық. Есіңізде болсын, келе жатқан жылда көк пен күлгін түстердің
барлық реңдері өзекті болмақ. Өз бейнеңізді таңдау
барысында осы түстерге сүйенгеніңіз жөн.

MOTIVI

Время праздников, уютных
вечеров и встреч с друзьями!
Бренды разработали специальные
предпраздничные
коллекции одежды, добавили в свои линейки трендовые
оттенки и аксессуары. Мы
сделали для вас небольшой
обзор новых коллекций, чтобы вам легче было готовиться к мероприятиям. Помните,
что в наступающем году символичны все оттенки синего
и фиолетового цветов. При
выборе своего образа ориентируйтесь на эти цветовые
тенденции.

MOTIVI

MANGO

MOTIVI
ZARA

CHARLES&KEITH

ZARA

MANGO

MANGO

ДРЕСС-КОД: НОВЫЙ ГОД
Жаңа жыл түнінде ең әдемі
киіміңді кигің келеді, өйткені
бұл нағыз жарқырайтын сәт
қой! Жаңа жылдық топтамаларды жасай отырып, бренд
дизайнерлері
балалардың
жеке тұлға екенін және
олардың да сәнденіп, Жаңа
жылға сыйлық таңдап, сыйлық бергісі келетінін ұмытпаған. Балаларға арналған
биылғы киім топтамалары
ересектердікіндей
стильді
әрі ұстамды. Шабыттанып
балаларыңызбен шопинг-саяхатқа аттаныңыз!

В последнее время вектор
моды направлен в сторону
универсальности, комфорта
и удобства, ведь ритм жизни
диктует свои условия. Но в
декабре всегда приходит новогоднее настроение, а с ним
и ощущение праздника! Хочется яркого макияжа, утонченных нарядов и, конечно,
каблуков. Необычный каблук, цепи и ремешок — для
вас гид по новинкам обуви,
которую обязательно захочется надеть на новогоднюю
ночь.

CHARLES&KEITH

STRADIVARIUS

MANGO

STRADIVARIUS

ZARA

ALDO
CHARLES&KEITH
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ALTINYILDIZ
CLASSICS

KANZLER

ALTINYILDIZ
CLASSICS

OSTIN KIDS

MONSOON

«ДЕТСКИЙ
МИР»

ZARA KIDS

ДРЕСС-КОД: НОВЫЙ ГОД
MASSIMO DUTTI

MARC O’POLO

ДРЕСС-КОД: ЖАҢА ЖЫЛ
Жақсы костюм, иіссу, сәнді бұйымдар — ерлік пен
стильдің үлгісі — қашанда
танымалдылықтың шыңында болмақ. Олар әсіресе бір
іс-шараға барарда маңызды. Ерлерге арналған топтамалар желісінде көк түстің
реңдері көп кездеседі, өйткені бұл түс сабырлылықты,
сенімділік пен келер жылдың тұрақтылығын білдіреді.
Ерлерге арналған классикалық іскер үлгідегі киімдер келесі дүкендерде ұсынылған: MASSIMO DUTTI,
MARC O’POLO, ALTINYILDIZ
CLASSICS, CLIMBER, KANZLER,
GLASMAN,
BAGOZZA,
TUDORS,
CAMICISSIMA,
MAGNAT,
MARIO
ZELL,
VINZANO.

Хороший костюм, парфюм,
аксессуары — эталоны мужественности и стиля — всегда
остаются на пике популярности. Особенно важны,
когда необходимо идти на
мероприятие. В линейках
мужских коллекций много оттенков синего цвета,
символизирующего спокойствие, надежность и постоянство наступающего года.
Классическая мужская деловая одежда представлена в
магазинах: MASSIMO DUTTI,
MARC O’POLO, ALTINYILDIZ
CLASSICS, CLIMBER, KANZLER,
GLASMAN,
BAGOZZA,
TUDORS,
CAMICISSIMA,
MAGNAT,
MARIO
ZELL,
VINZANO.

GLASMAN

«ДЕТСКИЙ МИР»
LC WAIKIKI KIDS

Жаңа жыл түнінде ең әдемі
киіміңді кигің келеді, өйткені
бұл нағыз жарқырайтын сәт
қой! Жаңа жылдық топтамаларды жасай отырып, бренд
дизайнерлері
балалардың
жеке тұлға екенін және
олардың да сәнденіп, Жаңа
жылға сыйлық таңдап, сыйлық бергісі келетінін ұмытпаған. Балаларға арналған
биылғы киім топтамалары
ересектердікіндей
стильді
әрі ұстамды. Шабыттанып
балаларыңызбен шопинг-саяхатқа аттаныңыз!

В новогоднюю ночь так хочется надеть на себя все самое красивое, ведь время
сиять! Создавая новогодние
коллекции, дизайнеры брендов не забыли, что дети —
личности, и они тоже очень
любят наряжаться, выбирать
и дарить подарки в Новый
год. Коллекции одежды для
детей в этом году такие же
стильные и выдержанные,
как и для взрослых. Вдохновляйтесь и отправляйтесь
в шопинг-путешествие c вашим ребенком!

MONSOON

MONSOON

ALTINYILDIZ CLASSICS
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OSTIN KIDS

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ

СӘН ТАРИХЫ:
ҚАЙТЫП КЕЛГЕН ТРЕНДТЕР
ИСТОРИЯ МОДЫ:
ТРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ВЕРНУЛИСЬ
Сән қайталымды. Қазірде «ұмыт қалған ескінің»
барлығы көрнекті екені таңғаларлық емес. Сән тарихына қысқаша шолу сізге түрлі стильге не шабыт беретінін айтып береді.
ZARA

Мода циклична. Неудивительно, что становится
популярным «хорошо забытое старое». Небольшой экскурс в историю моды расскажет, чем навеяны стилевые предпочтения.

ФУТЛЯР ПІШІНДІ КӨЙЛЕК
1926 жылы Коко Шанель өзінің аңызға айналған кішкентай қара көйлегін ойлап тапты. Ол 30-жылдары
танымал болып, ал 50-60-жылдары
әйелдік стандартына айналды. Одри
Хепберн экранға шыққан «Завтрак
у Тиффани» фильмінде Хуберт де
Живаншидің аңызға айналған қара
көйлегін киген болатын.

CHARLES&KEITH

ПЛАТЬЕ-ФУТЛЯР
В 1926 году Коко Шанель придумала
свое легендарное маленькое черное платье. Популярным оно стало в
30-е годы, а в 50-60-е стало эталоном
женственности. На экранах в легендарном черном платье от Юбера де
Живанши предстала Одри Хепберн
в фильме «Завтрак у Тиффани».

ZARA

БУФ-ЖЕҢІ
Буф-жеңінің тарихы Англиядағы
Тюдорлар әулетінің билігінен
басталады. I Елизавета көлемді
жеңді кигенді жақсы көретін. Кең
немесе буф-жеңдер 1950 жылдары танымал болған. Буф-жеңін
киген белі шыбықтай бикештің
мүсіні қуыршақ бейнесіне ұқсайтыны сөзсіз.

ТВИД КОСТЮМЫ
Ұзақ уақыт бойы твидтен тек
ерлердің костюмдері тігілген
болатын. Коко Шанель оны
әйелдер шкафына бейімдеуді
өз мойнына алды. Ол әйелдер үшін классикаға айналған
твид костюмін ойлап тапты.
Мұндай костюм аксессуарлармен толықтырылған жакет пен
жіңішке белдемшеден тұрды.
Оған жеңілдік пен әсемдік
беру үшін дизайнер оны алтын
түймелер мен жібекпен безендірген.

КИТТЕН ХИЛЛ
Киттен хилл — бұл 50-жылдарда танымал болған 3-тен
5 см-ге дейінгі миниатюралық өкше болатын. Төмен
өкшелі жинақы туфли керемет танымал болған. Ыңғайлы және әсем бұл аяқ-киім
моделі үлкен сұранысқа ие
болды — себебі тік және
биік өкшелі аяқ-киімді кие
алмайтын бикештер де сәнді туфли кие алды.

ТВИДОВЫЙ КОСТЮМ
Долгое время из твида делали исключительно мужские
костюмы. Адаптировать его
под женский гардероб взялась
Коко Шанель. Она изобрела
ставший впоследствии классикой женский твидовый костюм. Такой костюм состоял из
жакета и узкой юбки, прекрасно дополнялся аксессуарами.
Чтобы придать ему легкость и
элегантность, модельер декорировала его золотыми пуговицами и сочетала с шелком и
хлопком.

MASSIMO DUTTI

MANGO

РУКАВА-БУФЫ
Начало свое берут еще со времени правления династии Тюдоров в Англии. Елизавета I
предпочитала носить объемные
пышные рукава. Фонарики, или
рукава-буфы, были популярны
в 1950-х годах. На контрасте с
подчеркнутой тонкой талией
женская фигура приобретала кукольные формы.

18

КИТТЕН ХИЛЛ
Киттен хилл — это миниатюрный каблучок от 3 до 5
см родом из 50-х. Аккуратные туфли-лодочки на невысоком ходу получили невероятную популярность.
Сочетание удобства и изящества сделало эту модель
очень востребованной —
так женственную шпильку
могли позволить себе даже
те, кто не любил высокий
каблук.
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ЖАҒАЛАР
Питер Пэнның жағасы
деп те аталатын, «Мектеп» қайырма жағасы
брендтер коллекцияларына қайта оралды.
Ол өз атауына Дж.М.
Барридің 1905 жылғы
романының негізінде
бродвей мюзиклі жарық көргеннен кейін
ие болды, мұнда актриса Мод Адамс ер
бала рөлін сомдаған
болатын.
Дизайнерлер бұл оқиғаны еске
алып, винтаждық элементті өмірге қайтаруға шабыттанды.

ВОРОТНИЧКИ
«Школьный» отложной воротник, который еще называют
«воротником Питера
Пэна», вновь вернулся
в коллекции брендов.
Он получил свое название после выхода
бродвейского мюзикла по роману Дж. М.
Барри 1905 года, где
актриса Мод Адамс
сыграла мальчика. Дизайнеры вспомнили
эту историю и решили
вернуть к жизни винтажный элемент.

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ МАКИЯЖ 2021:
ВИЗАЖИСТ КЕҢЕСТЕРІ
2021 жылда — жаңа
оқиғалар, жаңа мақсаттар мен жоспарлар. Ал
макияж ше? Ол да өзгеріс
үстінде. Сіздің заманауи макияждың техникалары мен барлық жаңа
үрдістерін біліп жүруіңіз
үшін, біз кәсіби визажист, INGLOT брендінің
сарапшысы Әсел Құрмашқызымен сұхбаттастық.
2021 год — новые события, новые цели и планы. А как же макияж? Он
тоже претерпевает изменения. Чтобы вы знали современные техники макияжа и все новые
тенденции, мы решили
побеседовать с Асель
Курмашкызы, профессиональным визажистом,
экспертом
бренда
INGLOT.

Әсел Құрмашқызы,
INGLOT кәсіби визажисті
профессиональный
визажист INGLOT

НОВОГОДНИЙ МАКИЯЖ 2021: СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА

Гелевая подводка для глаз
AMC

Starlight Highlighter
Палетка теней
Partylicious

Moonlight Face Primer
Highlighter Soft Sparkler

Kiss Catcher Liquid Lipstick

Illuminizing Face and
Body Mist

«Жаңа 2021 жылы көздің үстіне графикалық, ерекше сызықша салу сәнді
болмақ. Ерекше сызықша салғыңыз
келсе, біздің жаңа тауарымыз —
One Move Liquid Eyeliner сүрмесін
таңдаңыз. Онымен сіз кез келген сызықты сала аласыз, ол өте берік. Ал
егер сіз сызық салуды ұнатпасаңыз,
сіз үшін басқа шешім — кірпік түбін
жеңіл контурмен белгілеңіз. Айта кететіні, кірпік түбіне жеңіл өңдей отырып, контур салу — осы жылдың тағы
бір жаңа лебі. Классикалық smoky
eyes уақыты осымен тәмам, оның орнына қатаң көз формасына сәйкес жасалатын ұқыпты, кешкі макияж келді.
Есіңізде болсын, енді айқын сызылған
қастар өзектілігін жойды. Қас пішінін
қасқа арналған далаппен немесе
гель-фиксатормен шамалы білдіріп
қойыңыз.
2021 жылғы макияждағы басты түс
— қызыл. Сіз оны көзіңізді боярда немесе ерін макияжында қолдансаңыз
болады.
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«В новом 2021 году будут модны
стрелки, графичные и необычные.
Для создания неординарных стрелок
выбирайте нашу новинку — подводку
One Move Liquid Eyeliner. С ней можно
прорисовать любые линии, она очень
стойкая. А если вы не любите стрелки, то решение — подчеркнуть легкой
дымкой межресничный контур. Кстати, прорисовка межресничного контура с легкой тушевкой — еще одно
новое веяние в макияже этого года.
«Уходит» классический smoky eyes, а
на смену ему — деликатный, вечерний макияж строго по форме глаза.
Не забывайте, что уже неактуальны ярко выраженные прорисованные брови. Слегка подчеркивайте их
форму помадой для бровей или гелем-фиксатором.
Превалирующий цвет в макияже
2021-го — красный. Вы можете использовать его в оттенках на глазах
или в макияже губ.

Cream
Foundation
Fond De Teint
Crème

One Move Liquid Eyeliner

Colour Play Lipliner

Күңгірт макияж орнына бетті жеңіл жылтырлату келді.
Маған табиғи таза макияжға беталыс ұнайды, алайда жаңа жылда жарқырамау мүмкін емес! Сау теріні
ұқыпты түрде жарқырату өзекті болмақ. Бұл үшін
біздің жаңа өнім — INGLOT Moonlight Illuminating Face
Primer пайдалануыңызға болады.
Нақты сызықтар мен айқын контуринг енді өткеннің
ісі. Бетіңізді шамалы қызартып қойған абзал. Крем
тәріздес INGLOT Sunlight Stick Blush бет далабымен сіз
бетіңіздің осындай табиғи қызғыш түсіне қол жеткізе
аласыз».
Барлық өзекті құралдарды, текстуралар мен ең қажетті түстерді INGLOT кәсіби косметика дүкенінен
таба аласыз.

На смену матовому макияжу пришел легкий глянцевый блеск кожи. Мне нравится тенденция к натуральному естественному макияжу, но без сияния на новый
год — никуда! Актуально деликатное свечение здоровой кожи. Можно использовать наш новый продукт —
INGLOT Moonlight Illuminating Face Primer.
Четкие линии и выраженный контуринг уже в прошлом. Предпочтение отдавайте легкому румянцу на
лице. С помощью румян с кремовой текстурой INGLOT
Sunlight Stick Blush как раз можно создать естественный румянец».
Все актуальные средства, текстуры, топовые оттенки можно найти в магазине профессиональной косметики INGLOT.
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ҚЫМБАТ ЭМОЦИЯЛАР / ДРАГОЦЕННЫЕ ЭМОЦИИ

«ÕАН ШАТЫР» СОО-ДАҒЫ
ЗЕРГЕРЛІК Б¦ЙЫМДАР БРЕНДТЕРІ

ÞВЕЛИРНЫЕ ÁРЕНДЫ В ТРЦ «ÕАН ØАТЫР»
Зергерлік бұйымдар жанға ең жағымды және ұмытылмас сыйлықтардың бірі болып саналады, өйткені олар сіздің эмоцияларыңызды сақтап «өмір
сүреді». Мереке қарсаңында біз сізге зергерлік
брендтеріміз туралы айтып беруді жөн көрдік.

Одним из самых приятных и памятных подарков
по праву считаются ювелирные украшения, ведь
они «живут», сохраняя ваши эмоции. В преддверии
праздников мы решили рассказать вам о наших
ювелирных брендах.
«Московский ювелирный завод» — зергерлік
бұйымдардың толық циклі бар Ресейдегі зергерлік кәсіпорындардың бірі, бұл бағалы тастарды
өндіретін, өңдейтін және бедерлейтін, сапаны
бақылауды жүзеге асыратын, кең сауда желісі бар
кәсіпорын. Оның негізі 1920 жылы қаланған болатын. Алмаздан жасалған зергерлік бұйымдарын
ұсына ғана қоймай, сонымен қатар оларды тапсырыс бойынша да жасайды.
«Московский ювелирный завод» — одно из старейших ювелирных предприятий России с полным
циклом производства изделий: добычей драгоценных камней, предприятиями по обработке и
огранке, контролем качества и широкой розничной сетью. Основан еще в 1920 году. Предлагает
ювелирные украшения с бриллиантами, а также
изготавливает их по индивидуальному заказу.

Даниялық PANDORA брендінің ықшамды және сәнді зергерлік бұйымдары талғампаздық пен эксклюзивтілікпен
ерекшеленеді. PANDORA зергерлік бұйымдары сәнге
жаңа серпін беріп, ең құпия әңгімелердің бір бөлігіне
айналған. PANDORA сіздің барлық маңызды есте сақтар
сәттеріңізді сақтап қалатыны сөзсіз. PANDORA зергерлік
бұйымдарымен жеке тұлғаңыздың ерекшелігін көрсете,
есте қаларлық оқиғаларды сақтап қалыңыз.
Лаконичные и стильные украшения датского бренда
PANDORA излучают элегантность и эксклюзивность.
Ювелирные изделия PANDORA задают тон моде и становятся частью самых сокровенных историй. PANDORA
запечатлеет все ваши важные моменты. Выражайте
свою индивидуальность, собирая коллекцию памятных
событий в украшениях от PANDORA.

125 жыл бойы SWAROVSKI адамдардың өмірін жарық
етіп келеді. Кристалды бедерлеу бірегей технологияның
арқасында бренд үлкен танымалдыққа ие. SWAROVSKI
кристалдары жүректерді жаулап, ұмытылмас эмоциялар
тудырады. Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Шарлиз Терон, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Бейонсе сияқты танымал тұлғалар дәл осы SWAROVSKI кристаллдарын киіп
көпшіліктің көзіне түскен болатын. SWAROVSKI әлемге
өзінің жарығын сыйлай, жарықты рахатқа айналдырады.
SWAROVSKI вот уже 125 лет озаряет блеском жизнь
людей. Бренд завоевал популярность благодаря уникальной технологии: огранке кристаллов. Кристаллы
SWAROVSKI покоряют сердца, вызывая незабываемые
эмоции. В них блистали: Мерлин Монро, Марлен Дитрих,
Шарлиз Терон, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Бейонсе.
SWAROVSKI дарит свое сияние миру и превращает свет
в наслаждение.

ROYAL JEWELLERY дүкенінде зергерлік бұйымдардың
сан түрлі түрлері бар. Сыйлық ретінде ерекше нәрсе
таңдағыңыз келе ме, немесе өзіңізге көз жауын алатын,
көңіл-күйіңізді көтеретін зергерлік бұйымдар сатып
алғыңыз келе ме? ROYAL JEWELLERY дүкені «Хан Шатыр» СОО-ның 2 қабатында орналасқан.

«ЭПЛ. Якутские бриллианты» — Якутиядағы бриллиант бағалы тастарымен зергерлік бұйымдарының ірі
өндірушісі. Бренд алғашында Blossom атты асыл тастар
коллекциясын баршаға ұсынған кезде өзінің ассортиментін кеңейте алды. Якутияның символы — хромдиопсидтің атын шығаруға деген шынайы ықылас коллекция үшін минералды таңдауда маңызды рөл атқарды.
Өзіңізге үздік шеберлердің топтамасымен жарқын эмоциялар сыйлаңыз. Көздеріңіздегі жарқыл басқаларға
шабыт берсін!

Один из самых больших выборов ювелирных изделий
вы найдете в магазине ROYAL JEWELLERY. Хотите выбрать в подарок что-нибудь особенное или приобрести
украшения для себя, которые будут радовать глаз и повышать настроение? Магазин ROYAL JEWELLERY находится на 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр».
DIMASH SILVER — дизайнерлік күміс зергерлік бұйымдардың қазақстандық бренді. Ұлттық талғамдағы
зергерлік бұйымдармен қатар әр талғамға арналған зергерлік бұйымдардың үлкен таңдауын ұсынады! DIMASH
SILVER-де әркім өз талғамына сай сұлулықты таба алады!

«ЭПЛ. Якутские бриллианты» — крупнейший производитель ювелирных изделий с бриллиантами в Якутии.
Бренд расширил ассортимент, впервые создав коллекцию с драгоценными камнями под названием Blossom.
Немаловажную роль при выборе минерала для коллекции сыграло искреннее желание прославить символ
Якутии — хромдиопсид. Подарите себе яркие эмоции
с коллекцией от лучших мастеров. Пусть искорки в ваших глазах дарят окружающим вдохновение!
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DIMASH SILVER — казахстанский бренд дизайнерских
ювелирных изделий из серебра. Предлагает большой
выбор украшений на любой вкус, а также ювелирные изделия в национальном стиле! В DIMASH SILVER каждый
найдёт красоту по своему вкусу!

ЌЫСТЫЅ КЇНІ СІЗДІЅ ТЕРІЅІЗДІ
ЌОРЄАЙТЫН 5 КОМПОНЕНТ

5 КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ СПАСУТ ВАШУ КОЖУ ЗИМОЙ

Заманауи косметикадағы компоненттер фильмдердегі қаһармандарға ұқсайды: олар бәріне көмектеседі де, бірақ олар туралы барлығы біле бермейді. Біз
сіздерді сіздің қысқы тері күтімі құралдарыңыздың
құрамына міндетті түрде кіруі тиіс компоненттермен таныстыруды жөн көрдік.

Компоненты в современной косметике напоминают
нам супергероев: они творят добро, но о них мало
кто знает. Мы решили познакомить вас с теми, которые точно должны быть в составе вашего зимнего ухода.
Масла
Они поддерживают целостность
кожного барьера и снижают потерю влаги. В составе уходовых
средств ищите масла семян подсолнечника, оливковое, жожоба,
ши, кокоса.

Майлар
Олар терінің бүтіндігін қамтамасыз етіп, ылғалдың жоғалуын
төмендетеді. Күтім құралдарының құрамынан күнбағыс дәндерінің майын, зәйтүн, жожоба,
ши, кокос майларын іздеңіз.
Токоферол
Баршамызға белгілі Е дәрумені.
Оның негізгі міндеті — эпидермисті ылғал жоғалтудан сақтау. Е
дәрумені тонусты көтереді, әжімдерді кетіреді, қыста терінің күйін
жақсартады.

Токоферол
Знакомый каждому человеку витамин Е. Основная его задача —
защита эпидермиса от потери
влаги. Витамин Е повышает тонус,
разглаживает морщины, улучшает состояние кожи зимой.

Божественное масло
Divine, L’OCCITANE

Лосьон для тела
с маслом какао и
витамином Е Palmers,
MON AMIE

Ниацинамид
Бұл компоненттің қорғау және
ылғалдандыру қасиеттері бар.
Кремдердің құрамында ниацинамид болса, тері жасушалары коллагенді көбірек бөле бастайды.
Ол микроциркуляцияны жақсартып, тіндердің серпімділігін арттырады.

Витаминная сыворотка для лица
Donoderm, MON
AMIE

Крем с алоэ вера,
KOKO

Н Е ДУ М А Й О Х О Л О Д Е ,
Н АС Л А Ж Д А Й С Я З И М О Й !

Ниацинамид
Этот компонент обладает защитными и увлажняющими свойствами. Когда в составе кремов
находится ниацинамид, клетки
кожи начинают производить
больше коллагена. Он улучшает
микроциркуляцию и увеличивает
упругость тканей.
Глицерин
Еще один отличный увлажняющий компонент. Все дело в способности глицерина притягивать
влагу. Он проникает глубоко в
кожу и способствует насыщению
водой всех ее слоев.

Глицерин
Тағы бір керемет ылғалдандырушы компонент. Бұл глицериннің ылғалды тарту қабілетімен
байланысты. Ол теріге терең еніп,
оның барлық қабаттарын сумен
қамтамасыз етуге жағдай жасайды.
Алоэ вера сығындысы
Өзінің қабынуға қарсы қасиетінің
арқасында алоэ гелі температураның ауыспалылығынан пайда
болған терідегі қызаруды азайтады, жасушалардың қалпына келуін жылдамдатады және ылғалды сақтап қалу үшін қорғаныс
қабатын құрайды.

СУЫҚТЫ ОЙЛАМАЙ,
Қ Ы С М Е З Г І Л І М Е Н РА Х А Т Т А Н

Увлажняющий крем
для рук,
YVES ROCHER
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Экстракт алоэ вера
Благодаря своим противовоспалительным свойствам гель алоэ
уменьшает покраснения, вызванные перепадами температур,
ускоряет регенерацию клеток
и образует защитный слой для
удержания влаги.
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2-қабат
2 этаж

Сіз кішкентай балалардың армандары «Хан Шатыр»
қабырғаларында өмір сүретінін білесіз бе? Тілектер
күн сайын өзінің орындалуын асыға күтеді. Адам көркі
— жақсы іс, әсіресе балалардың игілігіне жасалатын
болса.
Біздің сауда-ойын-сауық орталығының атриумында
керемет ақ ағаш бар, ол ағашқа балалар үйінің тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі балалардың
тілектері жазылған хаттары ілінген. Біз сіздермен бірге
кем дегенде бір баланың өмірін бақытты ете аламыз!
Wish tree немесе «Тілек ағашы» — бұл балалар үйінің
тәрбиеленушілері мен мүмкіндігі шектеулі балаларға
көмектесуге арналған қайырымдылық жобасы.

Балаға бақыт сыйлау — өте оңай! Қайырымдылық
шарасына қатысудың екі жолы бар:
1. Ағаштан хатты алып, сыйлық дайындаңыз. Акция
өтетін күндері сыйлықты «Хан Шатыр» сауда ойын-сауық орталығына апаруыңызға немесе хатта
көрсетілген мекен-жай бойынша баланың өзіне жеке
сыйға тартсаңыз болады.
2. Қайырымдылық қорабына кез-келген соманы салсаңыз болады.
Қатысқаныңыз үшін рахмет!

26

Знаете ли вы, что в стенах «Хан Шатыр» живут мечты
маленьких детей? Каждый день они ждут своего исполнения. Добрые поступки украшают человека, особенно если они во благо ребенка.
В атриуме нашего торгово-развлекательного центра
находится красивое белое дерево, на котором расположены конверты с желаниями детей из детских домов и детей с ограниченными возможностями. Вместе с вами мы сможем сделать жизнь хотя бы одного
ребенка счастливей!
Wish tree, или «Дерево желаний» — это благотворительный проект, помогающий детям из детских домов
и детям с ограниченными возможностями.
Подарить счастье ребенку — очень просто! Поучаствовать в благотворительной акции можно двумя
способами:
1. Взять конверт с дерева и подготовить подарок.
Принести его в ТРЦ «Хан Шатыр» в дни проведения
акции или подарить его лично по указанному в письме адресу.
2. Пожертвовать любую сумму в благотворительный бокс.
Благодарим вас за участие!

ВОЛØЕÁСТВО И ×УДЕСА: ДЕТСКИЕ КНИГИ ОТ MARWIN

ДАРИТЬ С×АСТЬЕ
— ТАК ПРОСТО!

СИҚЫР ЖӘНЕ ҒАЖАЙЫПТАР: MARWIN БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН КІТАПТАР

БАҚЫТ СЫЙЛАУ
— ОП-ОҢАЙ!

Джонс Д. У.: «Ходячий замок»
Кітаптың басты кейіпкері Софидің басына
қорқынышты қарғыс түскенде, оның Қозғалатын сарайда тұратын жұмбақ сиқыршы Хоулдан көмек сұраудан басқа амалы қалмайды.
Осы кітаптың негізінде Хаяо Миязаки анимациялық фильм түсірген.
Джонс Д. У.: «Ходячий замок»
Когда на главную героиню книги Софи
обрушивается ужасное проклятие, ей
ничего не остается,
как обратиться за
помощью к таинственному чародею
Хоулу, обитающему
в Ходячем замке. По
этой книге Хаяо Миядзаки снял анимационный фильм.
Кинни Дж.: «Тентек балақайдың күнделігі»
Кітаптың басты кейіпкері Грег Хефли — әр
түрлі күлкілі оқиғалар
арасында жүретін қарапайым мектеп оқушысы. Оның күнделігі
— көп нәрсе білуге
болатын
мектептегі
өмір тәжірибесі мен
балалық шақтың оқиғаларына толы қазына.
Қазақ және ағылшын
тілдерінде оқыңыз.
Кинни Дж.: «Тентек
балақайдың
күнделігі»
Главный герой книги Грег Хеффли —
обычный школьник,
замешанный в разных забавных историях. Его дневник
— кладезь школьного опыта и детских
историй, в которых
можно многое почерпнуть. Читайте на
казахском и английском языках.
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Манкастер Г.: «Фантастические каникулы»
Анаңыз — пері, ал әкеңіз
— вампир болған кезде
демалыс қызықсыз бола
ала ма? Изадора теңізге
отбасылық саяхаты кезінде оны қанша шытырман
оқиғалар күтіп тұрғанын
елестете алмаған!

Манкастер Г.: «Фантастические каникулы»
Разве каникулы могут пройти скучно, когда твоя
мама — фея, а папа — вампир? Изадора и представить не могла, сколько приключений её ждёт во время их семейной поездки на море!
Ди Терлицци Т., Блэк Х.:
«Спайдервик. Хроники»
Грейс отбасының балалары өздерінің Нью-Йорктегі пәтерлерінен апасының
сарайына
амалсыздан
көшуі олардың өмірін өзгертетіндігін білді. Бірақ
олар сарайдағы тіршілік
иелерін тапқан кезде бұл
өзгерістер
қаншалықты
таңқаларлық болатынын
елестете де алмады ...
Ди Терлицци Т., Блэк Х.: «Спайдервик. Хроники»
Дети семьи Грейс догадывались, что вынужденный
переезд из нью-йоркской квартиры в особняк двоюродной бабушки изменит их жизнь. Но они не могли
и подумать, насколько потрясающими окажутся эти
перемены, обнаружив в доме существ…
Толкин Дж. Р. Р.: «Хоббит»
Джон Рональд Руэль Толкин мектептегі емтихан
қағазының артында: «Жерде ін болды, сол іннің
ішінде Хоббит өмір сүрді», — деп жазған. Сиқырлы дән сияқты осы сөздерден, «Сақиналар әміршісі» кітаптар сериясының сюжеттік жалғасында
қамтылған әлем әдебиетінің ең танымал туындыларының бірі өсіп шықты.
Толкин Дж. Р. Р.: «Хоббит»
«В земле была нора, а в норе жил Хоббит», — эти
слова написал Джон Рональд Руэл Толкин на обороте школьной экзаменационной работы. Из этих
слов, словно из волшебного зернышка, выросло
одно из самых известных произведений мировой
литературы, воплотившееся в сюжетное продолжение серии книг «Властелин колец».

ЖАҢА ЖЫЛҒА ДАЙЫНДЫҚ: TO DO LIST

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ: TO DO LIST
Жаңа жыл — әрқайсымыз бір ғажайыпты күтетін
көңілді отбасылық мереке. Алайда оны қарсы алу
үшін алдын ала әзірленген жөн. Мереке көңілді әрі ойдағыдай өтуі үшін, алдын ала тізім жасап, түрлі идеялар тауып, сыйлықтарды таңдап қойыңыз. Біздің
кеңестеріміз бен жоспарымызға сүйенсеңіз, мерекеге
дайындықты тез әрі машақатсыз өткізесіз.

Новый год — веселый чудесный праздник. Однако готовиться к нему необходимо заранее. Чтобы праздник прошел легко, составьте списки, продумайте
идеи, выберите подарки. Следуя нашим советам и
вашему плану, вы подготовитесь к празднику быстро и беззаботно.

ZARA HOME

ZARA HOME

ZARA HOME
ZARA HOME

MARWIN

MADAME COCO

1-қадам. Шырша әшекейлері
мен жаңа жылдық қораптарды
шығарыңыз. Осылайша сіз алдын ала жаңа жылдық сәндеуді
қандай үлгіде жасайтыныңызды анықтап аласыз. Шырша
әшекейлерін EVIM, MARWIN,
ZARA HOME дүкендерінде сатып ала аласыз. Сіздің бірден
мерекелік көңіл-күйге бөленетініңізге сенімдіміз!
2-қадам. Жаңа жылдық мерекені оның басты символы —
шыршасыз елестету мүмкін бе?
Әрине, жоқ! Мерекені сезініп,
ерекше көңіл-күйге бөленгіңіз
келсе, тез арада шыршаны
әшекейлеуден бастаңыз. Сіздің
үйіңіздің төріне көрік беретін
әсем шыршалар MARWIN және
EVIM дүкендерінде. Ал қажетті
әшекейлер сізде бар, оларды
шыршаға сәндеп ілу ғана қалды!
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Шаг 1. Достать елочные украшения и новогодние коробки. Вы сможете провести
ревизию и определитесь со
стилем новогоднего оформления. Елочные украшения
можно приобрести в магазинах EVIM, MARWIN, ZARA
HOME. Уверены, у вас сразу
появится настроение праздника!
Шаг 2. Какой же Новый год
без главного символа праздника — елки! Чтобы точно
появилось ощущение праздника и настроение стало чудесным, советуем как можно
скорее начать с украшения
елки. За красивой пышной
елью отправляйтесь в магазины MARWIN и EVIM. А необходимые украшения у вас
уже имеются!

EVIM

MARWIN

3-қадам.
Жақындарымызды
Жаңа жыл қарсаңында тамаша
сыйлықтармен қуантқанға не
жетсін! Әдетте сыйлықтарды мереке алдында дайындай бастаймыз. Басты кеңесіміз — сыйлықтарды асықпай таңдаңыз.
Желтоқсан айының басында
көптеген дүкендерімізде жаңа
жылдық топтамалар ұсынылады.
Зергерлік бұйымдар, парфюм,
косметика, тері күтімі, гаджеттер,
киімдер — «Хан Шатыр» СОО дүкендерінен кез келген талғамға
лайық сыйлықты таба аласыз!
4-қадам. Жаңа жылдық дастарханды дайындау кезінде, оның
көңіл-күйді көтеретіндей көрікті болуын да ұмытпайық. Жаңа
жылдық текстиль, майлықтар
дастарханыңызды одан сайын
жайнатады. Сондықтан жаңа
жылдық дастархан жабдығы үшін
ZARA HOME, MADAME COCO,
EVIM дүкендеріне асығыңыз.
5-қадам. Жаңа жылдық бұйымдар мен әшекей заттарын
шығарыңыз. Мерекелік төсек
орын, сүлгілер, жамылғылар, көрпелер жаңа жылдық көңіл-күйіңізді көтеріп, ғажайып бір күйге
бөлейді. Текстильді ZARA HOME,
MADAME COCO, LUX HOME, EVIM
дүкендерінен ала аласыз.
6-қадам. Ерекше көңіл-күйге
бөлену өз қолыңызда! Шырша
мен қылқан иісі, мандариннің
хош иісі, мерекелік дастархан,
отбасымен қауышу, достармен
көңілді бас қосу, жанып тұрған
майшамдар, жаңа жылдық фильмдер — Жаңа жылдық мерекенің
әр сәтінен ләззат алыңыз!

MARWIN

Шаг 3. Так хочется порадовать
родных и друзей замечательными подарками к Новому
году! Обычно мы готовим
подарки уже перед самым
праздником. Главный совет —
продумывайте их без спешки.
В начале декабря во многих
магазинах уже представлены
новогодние коллекции. Ювелирные украшения, парфюм,
косметика, уход, гаджеты,
одежда — магазинов в ТРЦ
«Хан Шатыр» очень много!
Шаг 4. Продумайте рецепт
новогоднего стола. А еще
лучше — красивую праздничную сервировку. Как часто
мы забываем про все атрибуты праздника. Новогодние
скатерти, текстиль, салфетки
— все это очень вдохновляет. Приобрести все для новогодней сервировки можно в
ZARA HOME, MADAME COCO,
EVIM.
Шаг 5. Достаньте новогодние
аксессуары и предметы декора. Праздничное постельное белье, полотенца, пледы,
одеяла привнесут сказочное
ощущение волшебства. Текстиль можно приобрести в
ZARA HOME, MADAME COCO,
LUX HOME, EVIM.
Шаг 6. Особое настроение!
Создайте его себе сами. Запах ели и хвои, аромат мандаринов, праздничный стол,
фейерверк, горящие свечи и
ароматы, новогодние фильмы — максимум ощущений
от Нового года!

«ДЕТСКИЙ МИР»
MADAME COCO

MARWIN
«ДЕТСКИЙ МИР»
SWAROVSKI

MARWIN

MARWIN

MARWIN
MADAME COCO

Жаңа жылдық безендіруге және үй ішінде жайлылық туды- Все необходимое для новогоднего оформления и создаруға қажеттінің барлығын «Хан Шатыр» СОО дүкендері- ния уюта вы найдете в магазинах ТРЦ «Хан Шатыр»:
нен таба аласыз: BORK, ZARA HOME, MADAME COCO, LUX BORK, ZARA HOME, MADAME COCO, LUX HOME, MARWIN,
HOME, MARWIN, SWAROVSKI, EVIM, MINISO, DK, SULPAK,
SWAROVSKI, EVIM, MINISO, DK, SULPAK, ALSER,
ALSER, «Детский мир».
«Детский мир».
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ТРЦ «ХАН ШАТЫР» 1 ЭТАЖ
МАГАЗИН ARMANI EXCHANGE

«ХАН ØАТЫР» СОО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

«Хан Шатыр» СОО — бұл сатып алулар, ыңғайлылық пен
жайлылық, ерекше жай-күй. Өзіме және қызыма киім қараймыз деп келдік. ZARA, LICHI, BEAUTYMANIA, KIMEX дүкендері ұнайды. Балаларға «Детский мир» дүкенінен аламыз.
Фудкортқа тамақтануға барамыз.

Біз «Дерево желаний» келіп, қайырымдылық акциясына қатысамыз деп шештік. СОО-ға келіп, онда серуендеу мүмкіндігінің туғанына ризамыз. Балалармен үнемі «Хан Шатырға»
келіп тұрамыз, KOTON, «Детский мир» дүкендерінен киім
аламыз, заттары қымбат емес, сапалы. Жағажайда суға түсеміз
жиі. Әсіресе толқынды хауыз ұнайды. Қонақтар келсе, оларды
бірден осында алып келеміз.
Мы пришли к «Дереву желаний», решили поучаствовать в
благотворительности. Очень рады наконец-то гулять, ходить
в ТРЦ. С детьми всегда приходим в «Хан Шатыр», покупаем
одежду в KOTON, «Детском мире», очень недорого и качественно. Часто купаемся на пляже. Особенно нравится волновой бассейн. Если приезжают гости, сразу их приводим сюда.

ТРЦ «Хан Шатыр» — это покупки, удобство и комфорт, атмосфера. Пришли посмотреть что-нибудь из одежды для
себя и для дочери. Любим ZARA, LICHI, BEAUTYMANIA,
KIMEX. Для детей в «Детском мире» покупаем. В основном
на фудкорте останавливаемся перекусить.

Зульфия с семьей,
28 лет

«Хан Шатыр» СОО — бұл шопинг, жақсы қызмет көрсету және
жанға жайлы уақыт кешіру. Бүгін қыстық киімдер сатып алдым. Мен мұнда шопингті, кофе ішуді және достарыммен кездесуді ұнатамын. Менің сүйікті дүкендерім: MASSIMO DUTTI,
CALVIN KLEIN JEANS, TOMMY HILFIGER, ARMANI EXCHANGE.
STARBUCKS-та кофе ішкенді ұнатамын. Жағажай қатты ұнайды, хауызы жақсы.

Айгерим,
21 год

ТРЦ «Хан Шатыр» — это шопинг, хорошее обслуживание и
приятное времяпрепровождение. Сегодня купила на зиму
вещи. Я люблю здесь шопинг, кофе и встречи с друзьями. Мои
любимые магазины: MASSIMO DUTTI, CALVIN KLEIN JEANS,
TOMMY HILFIGER, ARMANI EXCHANGE. Кофе попить люблю в
STARBUCKS. Нравится пляж очень, хороший бассейн.
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Диас,
18 лет

Шолпан,
54 года

Бүгін дүкендерді аралауға шықтық, мүмкін бір нәрсе алармыз. Бәрінен ұнайтыны ZARA, PULL&BEAR, BERSHKA, сондай-ақ STARBUCKS-қа кіріп кофе ішіп тұрамыз. Жағажайда
бір демалғанымыз бар, тіпті сол жерде бір іс-шара да өткізгенбіз.

Артем, Ольга,
Анаида

Сегодня решили пройтись по магазинам, может что-нибудь
купить. Любим больше всего ZARA, PULL&BEAR, BERSHKA,
а еще заходим в STARBUCKS кофе попить. На пляже как-то
отдыхали и даже организовывали там мероприятие.

«Хан Шатыр» СОО — бұл дүкендердің жақсы таңдуы, үйге
жақын орналасуы және тиімді серуендеулер. Бүгін өзіме
арнап шопинг жасауға келдім. Өзіме киім қарап, киім-кешегімді жаңартсам деп ойладым. JACK&JONES, ZARA, COLIN’S,
PULL&BEAR дүкендерінде сауда жасағанды ұнатамын.
ТРЦ «Хан Шатыр» — это хороший выбор магазинов, близость к дому и продуктивные прогулки. Я сегодня здесь на
шопинге для себя. Решил посмотреть что-нибудь и обновить гардероб. Люблю очень покупать в JACK&JONES, ZARA,
COLIN’S, PULL&BEAR.

«Хан Шатыр» СОО — бұл сатып алулар, достар, кофе, ойын-сауық. Мен мұнда көп уақыт өткіземін. Әдетте STARBUCKS-қа
кофе ішуге не қашықтан сабақ оқуға келемін. Бүкіл балалық
шағым «Хан Шатыр» СОО-да өтті, барлық аттракциондарда
ойнадым. Сабақ оқуға келгенімде, осы жердің жай-күйінен
ләззат аламын және бір жола өзімнің сүйікті дүкендеріме
соғамын: ZARA, PULL&BEAR, BERSHKA.
ТРЦ «Хан Шатыр» — это покупки, друзья, кофе, развлечения.
Я тут провожу много времени. Обычно прихожу в STARBUCKS
попить кофе или дистанционно учиться. Все детство проводил в ТРЦ «Хан Шатыр», прокатился на всех аттракционах.
Когда прихожу учиться, наслаждаюсь атмосферой и заодно посещаю свои любимые магазины: ZARA, PULL&BEAR,
BERSHKA.

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ØАТЫР»

Аяулым,
26 лет

Чингиз,
26 лет

«Хан Шатыр» СОО-да ең бастысы — оның көрнекі жер болуы! Бұл дегеніміз шопинг, керемет кафетерийлер мен ойын-сауық. Бүгін серуен құрып, дүкендерде не бар екенін көргіміз келді. Негізі жиі келеміз. Біз үшін ең керемет дәмхана
— ZHEKA’S DONER HOUSE.
В ТРЦ «Хан Шатыр» самое главное — достопримечательность! Это шопинг, классные кафетерии и развлечения. Сегодня решили погулять, посмотреть на выбор в магазинах.
Вообще очень часто приходим. Самое классное кафе для
нас — ZHEKA’S DONER HOUSE.
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ДҮ К Е Н Д Е Р І Н І Ң А Ш Ы ЛУ Ы
О Т К Р Ы Т И Е М А ГА З И Н О В
На 2 этаже открылся магазин домашнего уюта MADAME COCO.
Бренд представляет качественные товары для дома, мягкий
текстиль, красивую посуду, роскошные аксессуары и декор в
эстетике стиля прованс. Большой
ассортимент товаров позволит
наполнить уютом любую комнату — ванную, гостиную, кухню,
спальню. Вместе с MADAME COCO
вы перенесетесь в мир французской богемы, уютных двориков,
ароматной выпечки и уличных
музыкантов Парижа.

ESTIMO сыртқы киім дүкені енді
2-қабатта да ашылды. Тері мен
былғары бұйымдарының өндірушісі
болып табылатын ESTIMO жыл сайын күзгі және қысқы топтамалардың алуан түрін ұсынады. Олардың
ішінде табиғи былғары, тері, жұмсақ
тері (күдері) мен сәніне қарай олардың құрастырылуынан тігілген киім
бар.

Магазин верхней одежды ESTIMO
теперь открылся и на 2 этаже. Являясь производителем кожаных
и меховых изделий, ESTIMO каждый год представляет широкий
ассортимент осенних и зимних
коллекций, включающих одежду
из натуральной кожи, замши,
меха и их комбинаций в зависимости от модных тенденций.

1-қабатта жаңартылған форматта
CHOCOLATE кофеханасы ашылды. Достарыңызбен хош иісті кофе
ішіп, кофеханың ең тәтті десертін
татып, әдемі кеш өткізуіңізге болады. CHOCOLATE кофеханасында
сіз үшін қолдан жасалған шоколад,
торттар мен керемет десерттер бар.

На 1 этаже в обновленном
формате открылась кофейня
CHOCOLATE. Проведите уютный вечер с друзьями за чашкой
ароматного кофе с одним из самых вкусных десертов кофейни.
Шоколад ручной работы, торты
собственного производства и
уникальные десерты для вас в
CHOCOLATE.
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А В Т О Р Л Ы Қ Б А ҒА Н
Желтоқсан айы үш маңызды түсінікпен сипатталады — аяқтау, іске асыру, жоспарлау. Дәл осы айда біз
аяқталып жатқан жылды қорытындылай, болашаққа
көз жүгіртеміз, өйткені желтоқсан айы — кетіп бара
жатқан және алда келер екі әлемнің арасындағы
көпір секілді. Бұл айға өткенді ой елегінен өткізіп,
болашақты айқындайтын мүмкіндік ретінде қуана
қарайық. Әдетте біздің жоспарларымыз бен мақсаттарымыз олардың орындалу мерзімдері мен белестерін белгілеген кезде жүзеге асырылады.
1. Уақытыңызды бөліп, осы жыл сізге қандай жетістіктермен, қуаныштармен есіңізде қалып, қандай өмірлік сабақ бергені туралы ойланыңыз. Келесі жылы
өзіңізді мотивациялау үшін міндетті түрде осы ойларыңызды жазып алыңыз.
2. Содан кейін барлық алға қояр мақсаттарыңызды
екі бағанға бөліп жазыңыз: үлкен мақсаттар және
жақын арада қол жеткізуге болатын оңай мақсаттар.
3. Дәл қазір, қандай армандарды орындай алатыныңызды анықтаңыз. Ай сайын бір қарапайым тілегіңізді орындауға тырысыңыз. Үлкен мақсаттарды
кезеңдерге бөліп, біртіндеп, оларды жүзеге асыруға
көшіңіз.
Мақсаттар тізімін қаншалықты жиі ашсаңыз, соғұрлым арманыңызға жақын болатыныңызды ұмытпаңыз. Бір жылдан кейін жеткен жетістіктер мен
бастан кешкен қуаныштар тізімін толықтырамын
десеңіз, келген желтоқсан айын жаңа мақсаттармен,
жоспарлармен және армандармен өткізіңіз!
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Месяц декабрь наполняют три важных понятия
— завершить, осознать, запланировать. Именно
в этом месяце мы подводим итоги и одновременно смотрим в будущее, словно декабрь —
мост между двумя мирами, уходящим и грядущим. С радостью посмотрим на этот месяц как
на возможность подумать о прошлом и определить будущее. Обычно наши планы и цели воплощаются тогда, когда мы ставим для них сроки
и этапы.
1. Выделите время и подумайте, какие достижения, какие радости и какие уроки преподнес год.
Обязательно запишите, чтобы в следующем году
снова мотивировать себя.
2. Затем запишите все свои цели в две колонки:
глобальные и те, которые легко осуществить в
ближайшее время.
3. Определите, какие мечты вы сможете исполнить уже сейчас. Старайтесь каждый месяц выполнять по одному простому желанию. А глобальные цели поделите на составляющие и
постепенно, шаг за шагом двигайтесь к их осуществлению.
Не забывайте: чем чаще вы будете открывать
свой список, тем ближе вы окажетесь к своей
мечте. Проживите этот декабрь с новыми целями, планами и мечтами, чтобы через год пополнить список достижений и список радостей!

Источник фото: ресурсы Internet

А ВТО Р С К А Я КО ЛО Н К А

2-қабатта үй жайлылығын қамтамасыз етуге көмектесетін MADAME
COCO дүкені ашылды. Бұл бренд
үйге арналған сапалы тауарларды, жұмсақ текстиль, әдемі ыдыс,
керемет әшекейлер мен прованс
стиліндегі декор бұйымдарын ұсынады. Тауар түрі көп, сондықтан
сіз олардың көмегімен кез келген
бөлмеңізді — жуынатын бөлме,
зал, ас үй не жатын бөлмеңізде өз
қалауыңыз бойынша жайлылық
орната аласыз. MADAME COCO дүкенімен бірге сіз француз богемасы,
Париждің жайлы аулалары, жаңа
піскен нанның хош иісі мен көше
музыканттары әлеміне еніп кетесіз.

« М И Л Л И О Н ЖӘ Н Е I P H O N E »
АКЦИЯСЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

« 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»
15 қарашада Instagram тікелей эфирі @khanshatyr парақшасында «Миллион және iPhone» акциясының алғашқы
ұтысы ойналды! Міне, жеңімпаздарды атайтын уақыт та
келіп жетті! №02163 купонын алған Афанасьев Николай
«Хан Шатыр» СОО-да сауда жасауға 1 миллион теңгені
ұтып алды! №03703 купонының иегері Затилла Нурдаулет SULPAK-тан iPhone 11 Pro алды! Жеңімпаздарымызды құттықтаймыз!
Олар жүлделерін ала салысымен бізбен өз әсерлерімен
бөлісті.
Затилла: «Акция ұйымдастырушыларына алғысымды айтамын! Ұтамыз деп ойламадық. Бұрын осылай
оп-оңай жақсы жүлде ұтып алуға болатынына сенбейтінбіз. Сол күні дүкен аралап жүргенмін. ZARA, KOTON,
CLIMBER дүкендерінен киім алып, ұтыс ойналатын жерге барып, бес купон сатып алғанмын. Солардың бірі ұтысты болып шықты. Осындай сыйлық жасағандарыңыз
үшін рахмет!»
Николай: «Мен «Хан Шатыр» ойнататын ұтыстарға
үнемі қатысып жүремін, міне ақырында жүлдеге де жеттім! Сағат сатып алуға келген едім сол күні, он екі купон
жаздырып алдым, енді міне жүлдемен тұрмын! Жүргізуші маған телефон шалғанда, алғашында түсінбей
қалдым да, сенбедім. Содан кейін Instagram-ды ашып
қарадым, эфирді көрген соң, қуанып кеттім! Енді жақындарыма сый сыяпат аламын. Негізі өзім «Хан Шатырды»
жақсы көремін. Бәрі керемет, брендтер мен дүкендерден бастап, супер ұтыстар жеңіп алу мүмкіндігіне дейін.
Тағы да қатысамын!»
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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 20 желтоқсанда, 17 қаңтарда, 14 ақпанда және
14 наурызда Instagram тікелей
эфирінде @khanshatyr парақшасында ойналады.
Жаңалықтарды жіберіп алмаңыз!

15 ноября в прямом эфире Instagram на странице
@khanshatyr состоялся первый розыгрыш акции
«Миллион и iPhone»! Наконец, мы узнали имена
счастливых обладателей призов! Афанасьев Николай с купоном под №02163 выиграл 1 миллион тенге
на шопинг в ТРЦ «Хан Шатыр»! Затилла Нурдаулет,
купон №03703, получил iPhone 11 Pro от SULPAK! Поздравляем наших победителей!
Они поделились с нами своими эмоциями сразу после получения призов.
Затилла: «Благодарю организаторов за такую акцию! Не ожидали, что выиграем. Раньше не верили,
что можно вот так просто выиграть хороший приз.
В тот день пришел на шопинг, прогулялся по магазинам. Купил одежду в ZARA, KOTON, CLIMBER,
подошел к промостойке и получил пять купонов.
Один из них и стал счастливым. Спасибо за такой
подарок!»
Николай: «Я постоянно участвую в розыгрышах от
«Хан Шатыр» и наконец-то выиграл! Покупал себе
часы, оформил двенадцать купонов на стойке и теперь я с призом! Когда ведущий позвонил мне, сначала не понял и не поверил. Потом начал смотреть
эфир в Instagram, очень обрадовался! Теперь куплю
подарки родным. Вообще я люблю «Хан Шатыр».
Все классно, начиная от брендов и заведений до
возможности выиграть суперпризы. Буду еще участвовать!»

П РА В И Л А У Ч А СТИЯ В АКЦИИ
«МИЛЛИОН И
IPHONE»

Сондай-ақ Instagram тікелей эфирінің
көрермендері арасында «ЭПЛ. Якутские бриллианты», SWAROVSKI,
INGLOT, EXPRESSO, LA POSTER брендтері атынан бағалы сыйлықтарды 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,
EXPRESSO, LA POSTER.
С 12 октября по 14 марта в нашем торгово-развлекательном центре проходит суперакция «Миллион и iPhone»,
в которой вы каждый месяц 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: 20 декабря, 17 января,
14 февраля и 14 марта в прямом
эфире Instagram на странице
@khanshatyr. Следите за новостями!

«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
Жыл сайын бүкіл әлемде адамдар тонналап текстиль қалдықтарын тастайды. ZARA,
PULL&BEAR, BERSHKA дүкендерінде қажетсіз киім мен аяқкиім жинау бойынша гуманитарлық бағдарлама іске асырылуда. Сіз әкелген заттар қайта өңделіп, мұқтаж жандарға көмек ретінде жаңа өмірін бастайды. Қажетсіз киімді жинау және қайта өңдеу
өндіріс көлемін қысқартуға мүмкіндік береді. Киім жинайтын контейнерлер дүкендерде орналасқан.
Каждый год люди во всем мире выбрасывают тонны текстильных отходов. В магазинах ZARA, PULL&BEAR, BERSHKA действует гуманитарная программа сбора ненужной
одежды и обуви. Принесенные вами вещи помогут нуждающимся и обретут новую
жизнь. Сбор и переработка ненужной одежды способствуют сокращению объемов
производства. Контейнеры для сбора находятся в магазинах.
L’OCCITANE дүкенінде ерін терісінің күтіміне арналған құралдардың жаңа желісі пайда болды. Жеміс-жидектердің бас айналдырар хош иісі жайлаған Прованс мекендерінің таңғажайып атмосферасы құралдардың жаңа желісін ашуға шабыт берген:
піскен таңқурай, шырынды помело, хош иісті анар. L’OCCITANE дүкенінде күтілген,
әрі әдемі еріндер үшін барлығы бар: далаптар, майлар, скрабтар — осы қыста керегінің барлығы.
В магазине L’OCCITANE новая линия по уходу за кожей губ. Вдохновением для новой
линии средств стали районы Прованса с их удивительной атмосферой, наполненной
пленительным и дразнящим благоуханием фруктов и ягод: спелой малины, сочного
помело, ароматного граната. В L’OCCITANE есть все для ухоженных и красивых губ:
помады, масла, скрабы — то, что нужно этой зимой.

@novikovaalbinaa

@oskenbainesibeli

@kopishova_

#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!

BRUX дүкенінде әлемге әйгілі UGG бренді пайда болды. Уггиді серфингистер Австралияның суық суларында жүзгеннен соң, аяқтарын жылыту үшін ойлап тапқан. Уггидің
сырты кеуекті жұмсақ аң терісімен қапталса, іші қой терісінен тігілген, сондықтан бұл
етік температура жағдайларына жақсы бейімделеді. Бүгінгі таңда UGG аяқкиімі әлемдегі ең көп сатылатын және ең жылы аяқкиімдер қатарына кіреді. BRUX дүкені 2-қабатта
орналасқан.
В магазине BRUX появился всемирно известный бренд UGG. Угги были изобретены
серфингистами для согревания ног после плавания в холодных водах Австралии. Снаружи угги покрывала пористая замша, внутри — овчина, поэтому сапоги идеально
подстраивались под температурные условия. Сегодня обувь UGG лидирует в списке
самой продаваемой и самой теплой обуви в мире. Магазин BRUX находится на 2 этаже.
ADIDAS-та Стелла Маккартниден жаңа топтама ұсынылған — бұл культтік бейнелерді
ой елегінен қайта өткізу. Жүгіруге арналған Ultraboostx3d Knit кроссовкасының жаңа
моделі сіздің табаныңыздың әр қимылына бейімделеді, алғашқы серпілуден бастап
аяқтың соңғы жерге тиген сәтіне дейін. Амортизацияның жұмсақ жүйесі аяқтың шаршауын азайтады, ал қайта өңделген материалдар экологияға зақымын тигізбейді.

@yeragramm

@amidinnadin

@sultanova_0906

@zhunusova.zh

@zhuz_life

@maratkyzy_00

В ADIDAS представлена новая коллекция от Стеллы Маккартни — это переосмысление культовых силуэтов. Новая модель кроссовок для бега Ultraboostx3d Knit адаптируется к каждому движению вашей стопы, от первого отталкивания и до последнего
приземления. Плюшевая система амортизации поможет ногам меньше уставать, а
переработанные материалы не вредят экологии.
MARWIN-де бірегей ойыншықтар ұсынылған — STUNT CAR басқарылатын ойыншық
машиналары. Тек қана қол қимылдары мен арнайы білезікті қолдану арқылы бала жарық және дыбыс қызметтерін басқара алады, ал машина берілген командалардың барлығын мұқият орындайды. STUNT CAR ойыншық машиналарын басқару тіпті бала үшін
де қарапайым, әрі түсінікті. Жаңа жылға керемет сыйлық.
В MARWIN представлены уникальные игрушки — управляемые машинки STUNT CAR.
Используя только жесты рук и специальный браслет, ребенок сможет управлять световыми и звуковыми эффектами, а сама машинка послушно выполнит все команды.
Машинки STUNT CAR просты и понятны в управлении даже ребёнку. Отличный новогодний подарок.
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ТУРИЗМ

Красное море, Египет

ОСЫ АЙДАҒЫ БАСТЫ БАҒЫТ —
МЫСЫР:
МЫСЫР: МАРЖАН
МАРЖАН РИФТЕРІ
РИФТЕРІ
МЕН КҮННІҢ ЫСТЫҚ СӘУЛЕЛЕРІ

Маржан рифтерді көруге, аквалангпен сүңгіп дельфиндермен кездесу үшін яхтамен теңіз саяхатына
шығуға да болады.
Күн сәулелеріне рахаттануды ұнататындарды жағымды эмоциялар күтіп тұр, ойын-сауық орындарға толы
және жоғары абаттанған Шарм-эш-Шейх жағалауының ұзындығы шамамен 30 км. Әсем пейзаждар, мөлдір теңіз және бос уақытты қызықты өткізу мүмкіндігі
көптеген туристерді қызықтырады.

Отправляйтесь в морскую поездку к коралловым рифам на яхте, поныряйте с аквалангом, встретившись
с дельфинами.
Приятные эмоции ожидают и любителей понежиться на солнце: протяженность побережья Шарм-эльШейха составляет около 30 км, отлично благоустроено и наполнено развлекательными площадками.
Прекрасные пейзажи, чистое море и возможность
интересного досуга привлекают многочисленных туристов.

Отель Rixos Sharm El Sheikh

НАПРАВЛЕНИЕ МЕСЯЦА —

ЕГИПЕТ: КОРАЛЛОВЫЕ РИФЫ И ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
Мысыр әлемдегі ең танымал курорттардың бірі болып саналады, онда шомылу маусымы жыл бойы
тоқтамайды. Қыс мезгілі Мысырда демалу үшін ең
жағымды кез, себебі ауа-райы біркелкі, адамдар
теңіздің бірқалыпты жылы суына түсіп сергіте алады.
Көптеген адамдар Мысырды маржан рифтеріне бай
қызыл теңіз үшін ұнатады. Мұндағы керемет су асты
әлемі көз жауын алады, сондықтан туристер дайвинг
кезінде сүңгу әсемдігін сезінгенді ерекше ұнатады.
Мұнда сіз сондай-ақ снорклинг немесе виндсерфинг
сияқты белсенді спорт түрлерімен де айналыса аласыз.
Егер сіз тарихи турларды жақсы көретін болсаңыз,
сіздің жағажайдағы демалысыңыз Мысырдағы ең
ежелгі көрнекті жерлеріне экскурсиялармен үйлеседі.
Еш күмәнсіз көне ескерткіштерді — ежелгі пирамидаларды және Синай түбегіндегі қасиетті орындарды
өз көзіңізбен көру үшін саяхатқа аттансаңыз болады.
Сапарға баратын жерді таңдағанда, Мысырдың ең танымал курорттық қалаларының бірі Шарм-Эль-Шейх
аймағын қарастырыңыз. Ол өзінің керемет су асты
әлемімен әйгілі, оның сұлулығы бүкіл әлемнің дайверлерін қызықтырады.

Пляж отеля
Rixos Sharm El Sheikh

Одним из самых популярных курортов мира по праву
считается Египет, где целый год не прекращается купальный сезон. В Египте особенно приятно отдыхать
зимой, когда устанавливается комфортная для прогулок погода, а море остается прогретым, позволяя
каждому охладиться в своих водах.
Многим нравится Египет за Красное море богатое коралловыми рифами. Здесь красивейший подводный
мир, поэтому туристы особенно любят ощущать
всю прелесть погружений во время дайвинга. А еще
здесь можно заняться активными видами спорта, например, снорклингом или виндсерфингом.
Если вы любители исторических туров, ваш пляжный
отдых будет сочетаться с экскурсиями по древнейшим достопримечательностям Египта. Несомненно,
отправляйтесь в путешествие, чтобы прикоснуться к
памятникам прошлого — древним пирамидам или
священным местам Синайского полуострова.
Выбирая направление для своего путешествия, присмотритесь к району Шарм-эль-Шейх, одному из самых популярных курортных городов Египта. Он знаменит великолепным подводным миром, разглядеть
красоту которого съезжаются дайверы со всего мира.
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Отель Rixos Sharm El Sheikh

Шарм-Эль-Шейхте сіз Rixos желісінің сәнді бес жұлдызды қонақ үйлерінде тоқтай аласыз. Rixos Premium
Seagate-тің жеке коралл рифі бар, онда сіз су асты
әлемінің сұлулығын бағалай аласыз. Теннис ойынынан ләззат алып, жағажай волейболын, бильярд
ойнап, SPA-орталығына барып, теңізге шомылып,
сергіте аласыз. Ал оған жақын жерде Rixos Sharm El
Sheikh қонақ үйі орналасқан, ол достарыңызбен бірге
өткізетін демалыс үшін өте ыңғайлы. Қонақ үй керемет жағажай кештері мен би шоуларын ұсынады.
Отель Rixos Premium Seagate

Отель Rixos Premium Seagate

В Шарм-эль-Шейх вы можете остановиться в роскошных пятизвездочных отелях сети Rixos. Rixos Premium
Seagate располагает собственным коралловым рифом, где вы по достоинству оцените красоту подводного мира. Насладитесь игрой в теннис, поиграете
в пляжный волейбол, бильярд, посетите SPA-центр,
охладитесь в море. А неподалеку находится отель
Rixos Sharm El Sheikh, отлично подходящий для отдыха с друзьями. Отель предложит вам зажигательные
пляжные вечеринки и танцевальные шоу.

Отель Rixos Premium Seagate
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ТУРИЗМ

Пирамиды, Египет
Отель Rixos Alamein

Мысырдағы ең жаңа курорттардың бірі — Жерорта
теңізінің жағасында орналасқан Rixos Alamein қонақ
үйі бар, оның жаңалығы мен ерекшелігін шөлдің ортасында гүлдеп тұрған оазиспен салыстыруға келеді.
Rixos Alamein өзінің теңізге жақын орналасуымен
танымал. Бірінші дәрежелі қонақ қабырғаларында
өтетін керемет мерекелік шаралар, көптеген мейрамханалар мен барлар, SPA, әсем безендірілген бөлмелер — ұмытылмас сәттер сыйлайды!
Мысырдың экзотикалық атмосфера, билеттердің
тиімді бағалары, all inclusive жүйесі, белсенді демалыс
түрлері, бай су асты әлемі сіздің назарыңыз бен келуіңізге лайық.
Отель Rixos Alamein

На побережье Средиземного моря, одном из самых
нетронутых курортов Египта, находится еще один
отель Rixos Alamein — цветущий оазис посреди пустыни. Rixos Alamein славится своим расположением
в непосредственной близости к морю. Мероприятия,
многочисленные рестораны и бары, SPA, элегантно
оформленные номера — первоклассный отель подарит незабываемые моменты!
Экзотическая атмосфера Египта, комфортные цены
на перелеты, проживание по системе «все включено», активный отдых, богатый подводный мир по
праву заслуживают вашего посещения.
Отель Rixos Alamein
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