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РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогие читатели!
Перед вами июльский выпуск журнала Life Time. 
В этом году «Хан Шатыр» празднует свой 
день рождения. В День столицы 6 июля торго-
во-развлекательному центру исполняется 9 
лет! В честь этой знаменательной даты мы 
подготовили для вас интересную инфографи-
ку о «Хан Шатыр». 
Также у нас в гостях побывала актриса теле-
канала ТНТ Зоя Бербер, мы побеседовали с ней 
о ее жизни и творчестве. «Хан Шатыр» под 
одним куполом объединяет мировые бренды, в 
этом выпуске вы найдете материал о модных 
итальянских брендах, представленных в ТРЦ. 
Июль — самый разгар летних отпусков и от-
дыха, поэтому на страницах журнала вы узна-
ете о трендовых новинках месяца, полезную 
подборку для путешествий, идеи для детско-
го досуга. Читайте о новых магазинах, меро-
приятиях и еще о многом другом на страни-
цах июльского номера.
Мы от всей души поздравляем всех с Днем 
столицы и желаем вам много ярких моментов 
в жизни! 

Искренне ваша,
Анна Русакова

Қымбатты оқырмандар!
Life Time журналының шілде шығарылымы алда-
рыңызда. Осы жылы «Хан Шатыр» өзінің туған 
күнін тойлайды. Елорда күні – 6-шілдеде сау-
да-ойын-сауық орталығымызға 9 жыл толады! 
Осы айрықша күнге орай біз сіздерге «Хан Ша-
тыр» туралы қызықты инфографиканы дайын-
дадық.
Сондай-ақ, бізде қонақта ТНТ телеарнасының 
актрисасы Зоя Бербер болды, біз ол кісімен оның 
өмірі және шығармашылығы туралы сұхбат-
тастық. «Хан Шатыр» бір күмбездің астын-
да әлемдік брендтерді біріктіреді, бұл шыға-
рылымда сіз СОСО ұсынған сәнді итальяндық 
брендтер туралы жазбаларды табасыз. Шілде 
– жазғы демалыстардың қызған кезі, сондықтан 
журнал беттерінде сіз ай трендтерінің жаңа-
лықтарын, саяхатқа арналған пайдалы топта-
маны, балалардың бос уақытын тиімді өткізу-
дің идеяларын білесіз. Жаңа дүкендер, іс-шаралар 
және тағы басқа да көптеген қызықтар тура-
лы шілде нөмірінің беттерінде оқыңыз.
Біз баршаңызды Елорда күнімен шын жүректен 
құттықтай отырып, өмірлеріңізде жарқын 
сәттердің көп болуына тілектеспіз!

Ізгі ниетпен,
Анна Русакова
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 «Хан Шатыр» салу идеясы Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевқа тиесілі. Елорда күнін 
мерекелеу аясында 2010 жылдың 6-шілдесінде «Хан Шатыр» 
СОСО салтанатты түрде ашылды. Президентпен бірге сәулет 
кереметін тамашалауға Дмитрий Медведев, Виктор Януко-
вич, Абдулла Гүл, Серж Саргсян және Эмомали Рахмон келді. 
Ашылу салтанатында әлемге әйгілі опера әншісі Андреа Бо-
челли өнер көрсетті.

9 ЖЫЛ — «ХАН ШАТЫР» СОСО-НЫҢ ТУҒАН КҮНІ

 «Хан Шатыр» СOCO – Нұр-Сұлтанның 
көрікті орындарының бірі, Қазақстан елордасының 
жаңа нышаны. «Хан Шатыр» атақты британдық 
сәулетші Норман Фостердің жобасымен салынған 
және әлемдегі шатыр түріндегі ең ірі құрылыс бо-
лып табылады. Биыл «Хан Шатыр» өзінің тоғызын-
шы туған күнін тойлайды.

         ТРЦ «Хан Шатыр» — одна из ярких досто-
примечательностей Нур-Султана, новый символ 
столицы Казахстана. «Хан Шатыр» спроектирован 
знаменитым британским архитектором Норманом 
Фостером и является крупнейшим сооружением 
шатровой формы в мире. В этом году «Хан Шатыр» 
празднует свой девятый день рождения.  

 Благодаря особенностям своего строения 
ТРЦ «Хан Шатыр» вошел в десятку лучших эко-зда-
ний мира по версии журнала Forbes Style. Кроме 
того, «Хан Шатыр» получил премию Президента 
Республики Казахстан «Алтын сапа» («Золотое ка-
чество») как «Лучшее предприятие по обслужива-
нию малого и среднего бизнеса».
Это единственный lifestyle-центр, который под од-
ним куполом объединяет шопинг мирового уров-
ня, современные развлечения и рестораны. 

 
 «Хан Шатыр» СОСО құрылысының ерек-
шеліктерінің арқасында Forbes Style журналының 
нұсқасы бойынша әлемнің үздік эко-ғимараттары-
ның ондығына енді. Сонымен қатар, «Хан Шатыр» 
Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын 
сапа» сыйлығын «Шағын және орта бизнеске қы-
змет көрсететін үздік кәсіпорын» ретінде алды.
Бұл – бір күмбез астында әлемдік деңгейдегі шоп-
пинг, заманауи ойын-сауық пен мейрамханаларды 
біріктіретін жалғыз lifestyle орталығы.

 Идея построить «Хан Шатыр» 
принадлежала Первому Президенту 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву. 
В рамках празднования Дня столицы в 
торжественной обстановке 6 июля 2010 
состоялось открытие ТРЦ «Хан Шатыр». 
Полюбоваться на архитектурное чудо 
вместе с президентом приехали Дми-
трий Медведев, Виктор Янукович, Аб-
дулла Гюль, Серж Саргсян и Эмомали 
Рахмон. На открытии выступал всемир-
но известный оперный певец Андреа 
Бочелли. 

9 ЛЕТ — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

9 
лет

 исполняется  
«Хан Шатыр»

1
256 

дүкен бар 
магазинов в ТРЦ

3 негізгі ойын-сауық алаңдары бар/ 3 основных развлекатель-
ных площадки: Chaplin Cinemas, Sky Beach Club, Fame City 

150м

127
тысяч кв. метров 

общая площадь ТРЦ

27 
Науқанда 12-ден аса пәтерлер, 15 

автокөліктер ойнатылды 
Более 12 квартир и 15 автомобилей 

разыграно в акциях 

5СОСО жобасын жүзеге асыру 
үшін 5 жылға жуық уақыт кетті 

трудились над реализацией 
проекта ТРЦ

839
Ашылған күннен бастап 

балаларға арналған 839-ден астам 
іс-шара болды 

детских мероприятий прошло со дня 
открытия

2544 мерекелік іс-шаралар өткізілді
проведенных мероприятия

108
Wish tree акциясы аясында

 108-ден астам қайырымдылық 
жәрмеңкесі өтті 

благотворительных ярмарок в рамках 
акции Wish tree

2333
Сіздермен бірге Wish tree жобасының аясында 

балалардың 2333 тілектерін орындадық
Вместе с вами мы исполнили 2333 заветных 

желания для деток в рамках проекта Wish tree

8000 аса сыйлықтар ойнатылды 
подарков разыграно

Более
70 000 000

«Хан Шатыр» СОСО-ының келуші 
қонақтардың саны 70 млн-нан 

астам ТРЦ «Хан Шатыр» посетили 
более 70 млн гостей

составляет высота 
по шпилю

Шпиль бойынша 
биіктігі 

жыл
лет

Более

суперпризов

СОСО-ның жалпы ауда-
ны 127 мың шаршы метр

СOCO-да

Гиннесс рекордтар Кітабына енген 
әлемдегі алғашқы және жалғыз 

биік шатыр 
Первый и единственный высокий 
шатер в мире, занесенный в Книгу 

рекордов Гиннесса
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Зоя, рады приветствовать Вас в нашей столи-
це! Расскажите, пожалуйста, про Ваш первый 
визит в Казахстан.

Я никогда раньше не была в Казахстане. Пока то, 
что я успела, так это сравнить два города: Алма-
ты и Нур-Султан. Как мне кажется, Алматы — это 
зеленый город, а столица более индустриальная. 
Нур-Султан — это город с красивой архитектурой, 
здесь все новое и очень чисто. Погода удивляет: 
то очень тепло и солнечно, то ветрено и дождли-
во.

Нұр-Cұлтан қаласына келгенге дейін әлемнің ең 
үлкен шатыры туралы естідіңіз бе? Ішіне кірген-
де қандай эмоцияларды сезіндіңіз?
Мені оның ерекше пішіні таң қалдырды. Мұны 
сауда орталығы деп ойламас едім. Мүмкін, плане-
тарий немесе музей. Кейіннен мұнда жағажай да, 
балалар ойын-сауығы да, монорельсті жол, «Баш-
ня» аттракционы, кинотеатр бар екенін білдім.

Сіз көпшілікке «Реальные пацаны» сериалын-
дағы Лера Оборина рөлімен танымалсыз. Айтып 
беріңізші, кастингтен қалай өттіңіз, ТНТ-да жұ-
мыс істеу әсері қандай?
«Реальные пацаны» сериалы 9 жыл бойы көрсетіліп 
келеді. Мен қалай түстім? Мүмкін, жолым болды. 
Бұл сәттіліктің, мүмкін, менің табандылығымның 
арқасы. Сериал әлі де көрсетіледі, және мен оның 
басты жанкүйерлерінің бірімін. Мен қалай ойнаға-
ныма қарамаймын, оның тарихын, сюжетін бақы-
лаймын. Қазір сериалды түсіру әлі де жалғасуда.Зоя Бербер

 «ХАН ШАТЫР» СОСО-ДА ҚОНАҚТА | В ГОСТЯХ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

З    

Актриса, TНT телеарнасындағы «Реальные пацаны» сериа-
лындағы басты әйел рөлін орындаушы

Актриса, исполнительница главной женской роли в сериале 
«Реальные пацаны» на телеканале ТНТ

26 сәуірде «Хан Шатыр» СОСО-ға «Реальные пацаны» сериалындағы басты әйел 
рөлдерінің бірін сомдаған Зоя Бербер келді. Ол Қазақстанға «Один день в городе» 
бағдарламасы үшін түсіру тобының құрамымен келді. Біздің редакция актрисамен 
оның Қазақстанға алғашқы сапары және жалпы шығармашылығы туралы сұхбат 
алды.

26 апреля ТРЦ «Хан Шатыр» посетила исполнительница одной из главных жен-
ских ролей в сериале «Реальные пацаны» Зоя Бербер. Она приехала в Казахстан 
в составе съемочной группы для передачи «Один день в городе». Наша редакция 
побеседовала с актрисой о ее первом визите в Казахстан и в целом о творчестве.

оя, Сізді біздің елордамызда қарсы 
алуға қуаныштымыз! Өзіңіздің Қа-
зақстанға алғашқы сапарыңыз ту-
ралы айтып беріңізші.

Мен бұрын Қазақстанда болған емеспін. Әзірге 
менің үлгергенім, бұл –Алматы мен Нұр-Cұлтан 
қалаларын салыстыруым. Меніңше, Алматы – 
жасыл қала, ал елорда – көбіне индустриалды. 
Нұр-Cұлтан – әдемі архитектурасы бар қала, мұн-
да бәрі жаңа және өте таза. Ауа райы таңқалар-
лық: біресе өте жылы және күн ашық, біресе жел-
ді және жаңбырлы.

До приезда в Нур-Султан слышали о самом боль-
шом шатре мира? Какие эмоции ощутили, как 
только оказались внутри?
Меня удивила его необычная форма. Не подума-
ла бы, что это торговый центр. Может быть, плане-
тарий или музей. Впоследствии узнала, что здесь 
есть и пляж, и развлечения детские, монорельсо-
вая дорога, аттракцион «Башня», кинотеатр. 

Вы известны большинству по роли Леры Обори-
ной в сериале «Реальные пацаны». Расскажите, 
пожалуйста, как Вы прошли кастинг, каково ра-
ботать на ТНТ?
Сериал «Реальные пацаны» идет уже на протяже-
нии 9 лет. Как я попала? Повезло, наверное. Здесь 
сработала удача, может быть, моя напористость. 
Сериал еще будет идти, и я одна из главных его фа-
натов. Я не смотрю, как я играю, а слежу за истори-
ей, сюжетом. Сейчас сериал продолжает снимать-
ся.

Изменилась ли Ваша жизнь после сериала «Реаль-
ные пацаны»?
Кардинально. Благодаря сериалу я увидела мир. За 
9 лет многое поменялось. Изначально мы снимали 
только в Перми. Никуда не выезжали и не знали, 
что стали популярны. Как-то мы прилетели во Вла-
дивосток, и оказалось, что нас узнают на улицах. Я 
поняла, что нас вся Россия смотрит. 

И не только Россия...
Ну, да! Как-то даже стала себя чувствовать популяр-
ной, появилась небольшая «звездная болезнь». От 
нее мои коллеги меня благополучно «вылечили» 
(смеется).

«Реальные пацаны» сериалынан кейін Сіздің 
өміріңіз өзгерді ме?
Түбегейлі. Сериалдың арқасында әлемді көрдім. 9 
жыл ішінде көптеген өзгерістер болды. Бастапқыда 
біз тек Пермьде түсірдік. Ешқайда шықпадық және 
танымал болғанымызды білмедік. Бірде біз Вла-
дивостокқа ұшып келдік, сонда бізді көшелерде 
адамдар танып жатты. Бүкіл Ресей бізді қарайты-
нын түсіндім.

Тек Ресей ғана емес...
Солай, иә! Тіпті өзімді танымал сезініп, кішігірім 
«жұлдызды ауру» пайда болды. Одан менің әріп-
тестерім мені сәтті «емдеді» (күледі).

Нұр-Cұлтан – әдемі 
архитектурасы бар 

қала, мұнда бәрі 
жаңа және өте таза. 
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В ГОСТЯХ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Қазіргі уақытта Сіз «Моя планета» арнасын-
да тележүргізушісіз бе?
Иә, тележүргізушілердің бірімін. Мен жүкті 
болған кезде тек екі арнаны қарадым: «Моя 
планета» және «Москва 24». Екі арнада да жұ-
мыс істегім келді. Ойлар орындалады екен!

«Моя планета» арнасындағы жұмыстан 
басқа тағы немен айналысасыз?
Қазір аға буын аудиториясы қарайтын «Девять 
жизней» сериалы шықты. Рөл жақсы шықты 
деп айтады. Басында, шынымен, барлығы мені 
Маша емес, «Реальные пацаны» сериялында 
сияқты Лера деп атады.

Зоя, шын жүректен сұхбаттасқаныңыз үшін 
алғыс айтамыз! Сізге шығармашылықта та-
быстар тілейміз!

В данный момент Вы телеведущая на канале 
«Моя планета»?
Да, одна из ведущих. Когда я была беременна, 
я смотрела только два канала: «Моя планета» 
и «Москва 24». Хотела поработать на обоих ка-
налах. Мысли материализуются!

Помимо работы на канале «Моя планета», 
чем еще параллельно занимаетесь?
Сейчас вышел сериал «Девять жизней», кото-
рый смотрит аудитория старшего поколения. 
Говорят, что роль хорошо получилась. Сначала, 
правда, меня все называли Лерой, как в сериа-
ле «Реальные пацаны», а не Машей.

Зоя, благодарим Вас за душевный разговор! 
Желаем Вам успехов в творчестве! 

«

Нур-Султан — это город с красивой архи-
тектурой, здесь все новое и очень чисто.

Сериалдың арқа-
сында әлемді 

көрдім. 

«
Благодаря сериалу 

я увидела мир.«
Фото взято с развлекательно-социального сайта PEOPLETALK
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Поклонники КХЛ «Барыс» могут 
приобрести новый джойстик с 
датчиками движения, встроен-
ным динамиком и сенсорными 
элементами. Теперь вы можете 
поделиться моментом своего 
игрового триумфа благодаря все-
го одному нажатию кнопки Share.

АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА

MUST HAVE

«Барыс» ҚХЛ жанкүйерлері қозға-
лыс датчиктері, динамик және 
сенсорлы элементтер кірістіріл-
ген жаңа джойстик сатып ала ала-
ды. Енді сіз Share түймесін бір рет 
басу арқылы өзіңіздің ойын три-
умфы сәтімен бөлісе аласыз.

SULPAK-ТАҒЫ SONY PS4 
DUALSHOCK-4 КАСТОМИЗА-

ЦИЯЛАНҒАН ГЕЙМПАДЫ

Іскер ер адамның атрибуты – 
сапалы былғары аксессуарлар. 
CAMPO MARZIO-да сіздер үй, 
кеңсе және саяхат үшін стильді 
былғары бұйымдар табасыз.

CAMPO MARZIO 
ПАСПОРТҚА АРНАЛҒАН 

ҚАПТАМА

КАСТОМИЗИРОВАН-
НЫЙ ГЕЙМПАД SONY PS4 
DUALSHOCK-4 В SULPAK

-MEN

Атрибут делового мужчины — 
качественные кожаные аксес-
суары. В CAMPO MARZIO вы 
найдете стильные кожаные из-
делия для дома, офиса и путе-
шествий.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАСПОРТА 
CAMPO MARZIO

Қандай әтір демалыс атмосфе-
расын береді? Әрине, сергіткіш 
және жазғы хош иіс. 2019 жылы 
шығарылған Giorgio Armani-дің 
жаңа парфюмі дәл осындай бо-
лып табылады.

MON AMIE ДҮКЕНІНДЕГІ 
2019 ЖЫЛДЫҢ ARMANI 
CODE ABSOLU GIORGIO 

ARMANI ӘТІРІ

Какой парфюм передаст атмос-
феру отпуска? Конечно, бодря-
щий и летний аромат. Именно 
таким является новый парфюм 
от Giorgio Armani, выпущенный 
в 2019 году.

ПАРФЮМ 2019 ГОДА 
ARMANI CODE ABSOLU 

GIORGIO ARMANI 
В MON AMIE

В последнее время рюкзак — один 
из самых актуальных аксессуаров. 
Неудивительно, ведь мало что пре-
восходит его по функциональности 
и удобству. ZARA Man — это муж-
ские рюкзаки на любой случай: на 
работу, прогулку или путешествия.

РЮКЗАК ОТ ZARA MAN

Соңғы уақытта рюкзак — ең өзекті 
аксессуарлардың бірі. Таңқаларлық 
емес, өйткені ол функционалдығы 
мен ыңғайлылығы жағынан бар-
лығынан асып түседі. ZARA Man — 
бұл кез-келген жағдайда: жұмысқа, 
серуендеуге немесе саяхатқа ыңғай-
лы ерлер рюкзактары.

ZARA MAN-НЕН РЮКЗАК

Часы Tissot Seastar 1000 обладают 
высокой степенью водонепрони-
цаемости и благодаря своему ме-
ханизму идеально подходят для 
дайвинга в сезон отпусков.

ЧАСЫ SEASTAR 1000 
POWERMATIC 80 ОТ TISSOT

Tissot Seastar 1000 сағаттары су 
өткізбейтін жоғары дәрежеге ие 
және оның механизмінің арқа-
сында демалыстар маусымында 
дайвинг үшін өте қолайлы.

TISSOT-ТАН SEASTAR 
1000 POWERMATIC

80 САҒАТТАРЫ

Спортшыларға мықты және 
жеңіл спорттық аяқ киім-
дерінің болуы маңызды. UNDER 
ARMOUR брендінен жаңа мо-
дель – жүгіру кезінде табанды 
сапалы реттейтін фирмалық 
амортизациясы бар компрес-
сиялық матадан жасалған 
спорттық аяқ киімдер. UNDER 
ARMOUR спорттық аяқ киім-
дерін 1-қабатта сатып алыңыз.

UNDER ARMOUR-ДАҒЫ UA 
CURRY 6 СПОРТТЫҚ АЯҚ 

КИІМІ

Спортсменам важно иметь 
прочные и одновременно лег-
кие кроссовки. Новая модель 
от бренда UNDER ARMOUR 
— кроссовки из компрессион-
ной ткани с фирменной амор-
тизацией, которая качествен-
но фиксирует стопу во время 
бега. Приобретайте кроссовки в 
UNDER ARMOUR на 1 этаже.

КРОССОВКИ UA CURRY 6 В 
UNDER ARMOUR

Салауатты өмір салтын ұстанушыларға BORK жаңалығы — шағын сақтау 
үшін қақ бөлініп жиналатын спорттық жүріске арналған жолақ ұнайды. Бұ-
дан өзге, жолақтың айналу жылдамдығын қолмен немесе алға не артқа 
қадам жасап басқаруға болады.

BORK ДҮКЕНІНЕН D670 СПОРТТЫҚ ЖҮРІСКЕ АРНАЛҒАН ЖОЛАҚ

Поклонникам здорового образа жизни понравится новинка от BORK — 
дорожка для спортивной ходьбы, которая складывается пополам для ком-
пактного хранения. Кроме того, скоростью 
вращения дорожки можно управлять вруч-
ную или сделав шаг вперед или назад.

ДОРОЖКА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ D670 ОТ BORK

Жазға арналған Must have – негіз-
гі жеңіл жейде. Әр түрлі реңктегі 
TOMMY HILFIGER жеңіл жейделер 
сіздерге күн сайын нағыз жеңіл және 
жайлы бейнелер жасауға көмекте-
седі.

TOMMY HILFIGER ДҮКЕНІНЕН 
ЖЕҢІЛ ЖЕЙДЕ Барлық мезгілге аксессуар — сәнді және 

стильді белбеу. Сапалы белбеулерді сіз 1-қа-
баттағы LEVI’S дүкенінен таба аласыз.

LEVI’S БЕЛБЕУІ

Аксессуар на все времена — лаконичный и 
стильный ремень. Качественные ремни вы 
найдете в магазине LEVI’S на 1 этаже.

РЕМЕНЬ ОТ LEVI’S
Must have лета — базовая футбол-
ка.  Футболки TOMMY HILFIGER раз-
ных оттенков помогут вам составить 
по-настоящему легкие и комфорт-
ные образы на каждый день.

ФУТБОЛКА ОТ TOMMY HILFIGER
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА

Новинка от INGLOT — первая 
именная палетка с десятью ярки-
ми летними оттенками, которые 
помогут вам создать необыкно-
венно красивый макияж.

ИМЕННАЯ ПАЛЕТКА ОТ 
INGLOT

Narciso Rodriguez ұсынған 
Pure Musc For Her жаңа хош 
иісі гүлді ағаш-мускус то-
бына жатады. Бұл – әйел-
дің екіжақтылық рухы ай-
шықталған талғампаз және 
заманауи, жаңа мускусті 
коктейль.

MON AMIE-ДЕ NARCISO 
RODRIGUEZ-ТЕН 2019 
ЖЫЛДЫҢ ХОШ ИІСІ

MAС ұсынған The Disney Aladdin кос-
метикасының жаңа жиынтығы — бұл 
диснейлік сарын мен ертегідей ашық 
түстердің әсерлі үйлесімі. Жаңа лимитті 
жиынтық далабы ерніңіздің сұлулығын 
айшықтап береді.

MAC ДҮКЕНІНЕН RAJAH ТҮСТІ THE 
DISNEY ALADDIN ДАЛАБЫ

MUST HAVE

Сағаттар коллекциясын SWAROVSKI-дің бірегей су өткізбейтін сағатымен то-
лықтырыңыз. Қызғылт алтын түсті білезік пен корпус отыз Swarovski криста-
лымен жиектелген. SWAROVSKI сағаты сіздің күнделікті бейнңізге сән-салта-
нат береді.

SWAROVSKI-ДЕН LOVELY CRYSTALS САҒАТЫ

Пополните коллекцию часов уникальными водонепроницаемыми часами 
от SWAROVSKI. Браслет и корпус в оттенке розовое золото обрамляют трид-
цать кристаллов Swarovski. Часы от SWAROVSKI внесут ноту роскоши в ваш 
ежедневный образ.

ЧАСЫ LOVELY CRYSTALS ОТ SWAROVSKI

Новая коллекция косметики The Disney 
Aladdin от MAC — это изумительное со-
четание диснеевских мотивов и ярких 
сказочных оттенков. Помада из новой 
лимитированной коллекции подчер-
кнет красоту ваших губ.

ПОМАДА THE DISNEY ALADDIN ОТ 
MAC В ОТТЕНКЕ RAJAH

LICHI дүкені заманауи тренд-
терде әсемдік пен әйелдік 
рухын айшықтауда. Сәнді 
туфли металл күміс сақина-
мен безендірілген және күн-
делікті, әрі мерекелік бейне 
жасауға тамаша жарасын бе-
реді.

LICHI ТУФЛИІ 

L’OCCITANE-де жаңа түсім — душқа арналған 
жұмсақ хош иісті бадам қосылған шейк жазғы 
кештерде сергек сезінуге көмектеседі. Бадам 
майымен және сүтімен байытылған ол теріңізді 
ұқыпты тазартады, әрі лезде нәрлендіреді, ал хош 
иісті көбік көңіл-күйіңізді көтереді.

L’OCCITANE ДҮКЕНІНЕН ДУШҚА АРНАЛҒАН 
БАДАМ ҚОСЫЛҒАН ШЕЙК

Новинка в L’OCCITANE — шейк для 
душа с мягким ароматом миндаля 
поможет взбодриться летними ве-
черами. Обогащенный миндальным 
маслом и молочком, он бережно 
очистит и мгновенно напитает вашу 
кожу, а ароматная пена поднимет на-
строение.

МИНДАЛЬНЫЙ ШЕЙК ДЛЯ ДУША 
ОТ L’OCCITANE

GlamGlow-дан ашық апельсин реңін-
дегі бетке арналған маска — теріге 
жарқыл мен тамаша ылғал беретін 
мультифункционалды күтім құралы. 
Терінің барлық түрлеріне қолайлы.

MON AMIE ДҮКЕНІНДЕ ЖАРҚЫЛ 
ӘСЕРІН БЕРЕТІН GLAMGLOW 

БЕТ МАСКАСЫ 
Маска для лица в ярком апельсино-
вом оттенке от GlamGlow — мульти-
функциональное средство, которое 
придает коже сияние и отлично ув-
лажняет. Подходит для всех типов 
кожи.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С ЭФФЕК-
ТОМ СИЯНИЯ GLAMGLOW В 

MON AMIE

INGLOT-тан жаңа түсім — он ашық 
жазғы түсті алғашқы атаулы палет-
ка сіздерге айрықша әдемі макияж 
жасауға көмектеседі.

INGLOT ДҮКЕНІНЕН АТАУЛЫ 
ПАЛЕТКА

Новый аромат Pure Musc 
For Her от Narciso Rodriguez 
принадлежит к группе цве-
точные древесно-мускус-
ные. Это новый мускусный 
коктейль, элегантный и со-
временный, в котором за-
печатлен дух женской двой-
ственности.

АРОМАТ 2019 ГОДА ОТ 
NARCISO RODRIGUEZ В 

MON AMIE

Магазин LICHI воплощает дух 
элегантности и женственно-
сти в современных трендах. 
Элегантные туфли оформле-
ны металлическим серебри-
стым кольцом и отлично по-
дойдут и к повседневным, и к 
праздничным образам.

ТУФЛИ ОТ LICHI

Рюкзаки стали модным атрибутом современной жительницы мегаполи-
са и давно не ассоциируются только с путешествиями или школой. Мод-
ные рюкзаки с трендовым принтом в виде тропических цветов можно 
найти на 1 этаже в магазине ALDO.

РЮКЗАК ОТ ALDO

Демалыстар маусымының нағыз 
қызған кезі. Сапарға шыққанда 
косметикалық құралдар, аксессу-
арлар және басқа керекті заттар 
үшін қолға ұстайтын шағын жай-
лы шабадан үнемі қажет болады. 
CARPISA-дан жаңа шағын пішінді 
шабадан – жол жүргенге қажетті.

CARPISA ДҮКЕНІНЕН ШАҒЫН 
ШАБАДАН 

Сезон отпусков в самом разгаре. 
В небольшие поездки всегда не 
хватает под рукой компактного 
удобного чемодана для косме-
тических средств, аксессуаров и 
других нужных вещей. Новые ла-
коничные чемоданы в мини-фор-
мате от CARPISA — то, что нужно 
в любой поездке.

МИНИ-ЧЕМОДАН ОТ CARPISA

Рюкзактар бұрыннан саяхаттар немесе 
мектеппен ғана байланысты емес, ол ме-
гаполистің заманауи тұрғынының сәнді 
атрибутына айналды. Тропикалық гүлдер 
түріндегі трендті принті бар сәнді рюк-
зактарды 1-қабаттағы ALDO дүкенінде 
табуға болады.

ALDO РЮКЗАГЫ 
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Итальян стилі бірегей үйлесіммен ерекшеленеді: сән-салтанат және қарапайым сұлбалар, 
стиль және ыңғайлылық. «Хан Шатыр» СОСО-да елорда сыртына шықпай-ақ, итальяндық 

сән әлеміне батуға болады

CAMPO MARZIO – сапалы сөм-
келер, жол аксессуарлары мен 
кеңсе тауарларын өндірумен 
айналысатын итальяндық ком-
пания. CAMPO MARZIO өнім-
дерін ашық түсті гаммадағы ди-
зайннан және жоғары сапалы 
былғарыдан тану оңай. Бренд 
дизайнерлері клиенттердің 
тенденциялары мен қажет-
тіліктерінің өзгеруін аңғарады 
және барлық уақытта стильді 
бұйымдарды жасайды. CAMPO 
MARZIO бренді жоғары сән сұлу-
лығын және қажетті утилитар-
лықты біріктіреді.

TERRANOVA – жастарға арналған әлемге әйгілі итальян-
дық киім маркасы. Бренд тұжырымдамасы жоғары, сапа-
лы, ыңғайлы киім жасауға бағытталған, ол табиғи матери-
алдармен және жайлы пішіммен қамтамасыз етіледі. Бұл 
марка өзінің танымалдығымен колжетімді бағаларына да 
міндетті. TERRANOVA – бұл әрқашан топтан ерекшелену-
ге ұмтылатын адамдарға арналған ашық түсті және сәнді 
киім.

CARPISA — бренд эксклюзивных яр-
ких сумок с более чем 600 магази-
нами по всему миру. Итальянский 
бренд также выпускает чемоданы, 
бумажники, кошельки и другие аксес-
суары как для женщин, так и для муж-
чин. Дизайнерские сумки CARPISA 
ценятся обладателями за свою прак-
тичность, надёжность, оригинальный 
стиль и привлекательные цены.

CAMICISSIMA – ерлер костюмдерінің, 
жейделердің және галстуктардың 
танымал бренді. CAMICISSIMA киімі 
талғампаз әмбебаптығымен ерекше-
ленеді. Оны тек іскерлік кездесулер 
үшін ғана емес, күнделікті өмірде де 
кию үшін үлкен қуанышпен сатып 
алады. Барлық маталарды шеберлер 
қолмен іріктейді. Дүкендерден 300-
ден астам сәнді комбинациялары 
бар жібек галстуктер, жоғары сапалы 
мақта-мата жейделер, сондай-ақ үтік-
теуді қажет етпейтін жейделер таба 
аласыз!

OVS бренді – ерлерге, әйелдерге және балаларға арналған жоға-
ры сапалы киім үлгілерін, сондай-ақ сәнді аксессуарларды ұсына-
тын ең ірі итальяндық бренд. Бренд өте танымал, әр итальяндық 
OVS-та сауда жасайды. Дүкен ең трендты силуэттер және тартым-
ды бағамен сәнді итальяндық киім таңдау еркіндігін береді. OVS-
та бірден бүкіл отбасыңызды киіндіресіз!

MOTIVI – 1994 жылдан бастап әйел-
дер киімін, аяқ киім және аксессуар-
лар шығаратын итальяндық марка. 
Барлық киім – сапалы табиғи мате-
риалдардан жасалады. Брендтің ба-
сты ерекшелігі – классикалық іскер-
лік фасондар мен casual күнделікті 
стилінің үйлесімі. MOTIVI топтама-
ларында өзекті тенденцияларды жү-
зеге асырады және сіздің нәзік жан-
ды екендігіңізді көрсетуге арналған.

TERRANOVA — известная во всем мире итальянская марка 
одежды для молодежи. Концепция бренда ориентирована 
на создание удобной одежды высокого качества, что обе-
спечивается натуральными материалами и комфортным 
кроем. Своей популярностью марка обязана и демокра-
тичным ценам. TERRANOVA — это яркая и модная одежда 
для тех, кто всегда стремится выделиться из толпы.

ИТАЛЬЯНСКИЕ БРЕНДЫ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДАҒЫ ИТАЛИЯНДЫҚ БРЕНДТЕР
Итальянский стиль отличается уникальным сочетанием: роскошь и простые силуэты, стиль 
и удобство. Окунуться в мир итальянской моды можно, не выезжая за пределы столицы, в 

ТРЦ «Хан Шатыр».

CAMPO MARZIO — итальян-
ская компания, занимающаяся 
производством качественных 
сумок, дорожных аксессуа-
ров и канцелярских товаров. 
Изделия CAMPO MARZIO лег-
ко узнать по дизайну в яркой 
цветовой гамме и высокока-
чественной коже.  Дизайне-
ры бренда тонко улавливают 
изменения тенденций и по-
требности клиентов и создают 
стильные изделия на все вре-
мена. Бренд CAMPO MARZIO 
соединяет красоту высокой 
моды и необходимую утили-
тарность. 

CARPISA – әлем бойынша 600-ден 
астам дүкендері бар эксклюзивті 
ашық түсті сөмкелердің бренді. Ита-
льян бренді әйелдер мен ерлер үшін 
шабадандар, әмияндар, қапшықтар 
және басқа да аксессуарлар шығара-
ды. CARPISA дизайнерлік сөмкелер 
өздерінің тиімділігі, беріктігі, өзіндік 
стилімен және тартымды бағала-
рымен танымал.

CAMICISSIMA — известный бренд 
мужских костюмов, рубашек и галс-
туков. Одежда CAMICISSIMA отлича-
ется изысканной универсальностью. 
Ее покупают не только для деловых 
встреч, но и носят с большим удо-
вольствием в повседневной жизни. 
Все материалы вручную отбираются 
мастерами. В магазинах вы найдёте 
шёлковые галстуки более чем с 300 
модными сочетаниями, высококаче-
ственные хлопчатобумажные рубаш-
ки, а также рубашки, которые не нуж-
но гладить!

Бренд OVS — крупнейший итальянский бренд, представляю-
щий высококачественные модели одежды для мужчин, женщин 
и детей, а также модные аксессуары. Бренд пользуется большой 
популярностью, почти каждый итальянец делает покупки в OVS. 
Магазин предоставит свободу выбора стильной итальянской 
одежды самых трендовых силуэтов и по привлекательным це-
нам. В OVS за один раз вы оденете всю семью!

MOTIVI — итальянская марка, выпу-
скающая с 1994 года женскую оде-
жду, обувь и аксессуары. Вся одежда 
изготавливается из качественных 
натуральных материалов. Главная 
особенность бренда — это сочета-
ние классических деловых фасонов 
и повседневного стиля casual. MOTIVI 
воплощает в коллекциях актуальные 
тенденции и призван подчеркнуть 
вашу женственность. 
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Әсем, 41 жаста, 
Роза, 63 жаста

Ақмарал, 24 жаста

Роберт Маклович, 
55 лет

Бейбарыс, 17 лет

Амина, 70 лет

Кайрат, 33 года

Бүгін менің жаным үшін – демалыс күні. Мен үй 
шаруасынан демалуды шешіп, «Хан Шатырға» се-
руендеуге келдім. Жалпы «Хан Шатырға» жиі ке-
лемін. Екі немерем бар. Олармен киноға келеміз, 
дүкендерден бірдеңе сатып аламыз: «Хан Шаты-
рда» бұл ыңғайлы. Менің немерелерім Fame City 
аттракциондарына барады. Кейде Fame City-ге 
арнайы келіп, фуд-кортта кафеде отырып, міндет-
ті түрде тамақтанамыз.

У меня сегодня выходной для души. Я решила от-
дохнуть от домашних забот и пришла в «Хан Ша-
тыр» прогуляться. Вообще частенько прихожу в 
«Хан Шатыр». У меня есть две внучки. Приходим 
с ними сюда в кино, что-то купить в магазинах. В 
«Хан Шатыр» это удобно. Мои внуки еще ходят 
на аттракционы в Fame City. Иногда специально 
в Fame City и приходим, конечно, обязательно ку-
шаем в кафе на фуд-корте. 

Мен «Хан Шатырға» отбасыммен келдім. Дема-
лыс күні қыдыруға, демалуға келдік. Біз мұнда үл-
кен сауда орталығы болған соң келдік, мұнда бәрі 
ыңғайлы. Әр апта сайын «Хан Шатырға» келеміз 
десе де болады. Мұнда қолжетімді бағалар мен 
киімдердің үлкен ассортименті бар. Chaplin кино-
театрында да боламыз. Бұрын балалар кішкентай 
болған кезде «Монорельс», «Башня» аттракцио-
нында бірге сырғанайтынбыз.

Я в «Хан Шатыр» с семьей. Пришли прогуляться, 
отдохнуть в выходной день. Мы здесь, потому что 
это большой торговый центр, здесь все удобно. 
Почти каждую неделю в «Хан Шатыр» прихо-
дим. Здесь доступные цены и большой ассорти-
мент одежды. Бываем еще в кинотеатре Chaplin. 
Раньше, когда дети были маленькими, катались 
все вместе на аттракционах: на «Монорельсе», 
«Башне». 

Бүгін осында келгенімнің себебі – досымның туған 
күні. Ол оны «Хан Шатырда» атап өтеді. Жалпы «Хан 
Шатырда» жиі болып тұрамын. Мен өзіме қажетті 
киім, аяқ киімді сатып алуға келемін. Менің мұн-
дағы сүйікті дүкендерім: NEW YORKER, ZARA Man.

Сегодня я здесь, потому что у друга день рождения. 
Он отмечает его в «Хан Шатыр». Вообще часто бы-
ваю в «Хан Шатыр». Прихожу за нужными покупка-
ми: за одеждой, обувью. Мои любимые магазины 
здесь: NEW YORKER, ZARA Man. 

Это мой первый визит в Казахстан. Я повар и кулинарный 
журналист из Польши, веду телепередачу «Кулинарные 
путешествия Роберта Макловича». Мы путешествуем с 
командой по миру и освещаем гастрономическую куль-
туру и традиции разных стран. Покажем кухню и инте-
ресные места Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Шымкент 
и Туркестан. Мы интересовались достопримечательно-
стями города и знаем, что автор этого замечательного 
строения британский архитектор Норман Фостер. «Хан 
Шатыр» — это огромный красивый центр, самый боль-
шой шатер в мире! Не могу представить, чтобы кто-то 
приехал в столицу и не посетил это место. На него стоит 
посмотреть.

Бұл менің Қазақстанға алғашқы сапарым. Мен Поль-
шалық аспаз және аспаздық тілшімін, «Кулинарные пу-
тешествия Роберта Макловича» телебағдарламасын 
жүргіземін. Біз әлемге саяхат жасап, әр елдің гастроно-
миялық мәдениеті мен дәстүрін көрсетеміз. Қазақстан 
қалалары: Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент және Түр-
кістанның ұлттық тағамдары мен көрікті орындарын 
көрсетеміз. Біз қаланың көрікті жерлеріне қызығушылық 
таныттық және осы тамаша құрылыстың авторы бри-
тандық сәулетші Норман Фостер екенін білдік. «Хан 
Шатыр» – бұл үлкен әдемі орталық, әлемдегі ең үлкен 
шатыр! Кімде-кім елордаға келіп тұрып, осы жерге бар-
мауын елестете алмаймын. Оны міндетті түрде көруге 
тұрарлық.
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Демалыстар маусымы ашылды! Барлық адамдар сапарларды жоспарлап, саяхаттар үшін жаңа 
бағыттар іздейді. Өз сапарыңды дұрыс ойластырып, ештеңе ұмытпау үшін қажеттінің тізімін жа-
сау пайдалы. Біздің топтамада саяхатыңызды жайлы етуге қабілетті функционалдық заттар ұсы-

нылған.

САЯХАТТА ПАЙДАЛЫ ЗАТТАРДЫҢ ТОП-ТІЗІМІ

Открыт сезон отпусков! Все планируют поездки и ищут новые маршруты для путешествий. Что-
бы как следует продумать свою поездку и ничего не забыть, полезно составлять списки необхо-
димого. В нашей подборке представлены функциональные предметы, способные сделать ваше 

путешествие комфортным. 

ТОП-ЛИСТ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ В ПУТЕШЕСТВИИ

MINISO

NEW BALANCE
PULL&BEAR

LEVI’S

PENTI

MINISO

CAMPO MARZIO

CARPISA

INGLOT

MARWIN

SULPAK

CAMPO MARZIO

SULPAK

TOMMY HILFIGER

CAMPO MARZIO

CAMPO MARZIO

SULPAK

SULPAK

ALSER.KZ

STRADIVARIUS

ACCESSORIZE

ACTUAL OPTICPENTI

PARFOIS
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САЯХАТТАҒЫ ПАЙДАЛЫ ЗАТТАРДЫҢ ТОП-ТІЗІМІ

MON AMIE MAC MON AMIE

BEATYMANIA EUROPHARMA FRESH LINE MON AMIE

L’OCCITANE

EUROPHARMA

MON AMIE

THE FACE SHOP

YVES ROCHER YVES ROCHER

Fresh Line — Грекиядан тірі 
органикалық косметика

Линия Hera — кемелденген теріге 
арналған қартаюға қарсы күтім

Fresh Line — живая органическая 
косметика из Греции

Линия Hera — антивозрастной уход для зрелой кожи
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Мамыр айында жаңа тұжырымдамада MAGNAT дү-
кенінің ашылуы болды. MAGNAT түрік бренді ерлер 
киімі мен аксессуарлардың үлкен таңдауын ұсынады. 
Сіз костюмдер, пиджактар, жейделер, шалбар, жеңіл 
жейделер, теннис, джинстер, сондай-ақ галстуктер, 
галстук-көбелектер, кепкалар, рюкзактар, әмияндарды 
тиімді бағамен таба аласыз. MAGNAT ең жоғары сапалы 
табиғи маталардан жасалған заттарды ұсынады және 
үлкен өлшемді қатары бар. MAGNAT киімі жұмыс істеуге 
де, серуендеуге де ыңғайлы.

1-маусымда 2-қабатта жаңа тұжырымдамада BAGOZZA 
дүкенінің ашылуы өтті. BAGOZZA – сlassic және casual 
стиліндегі итальяндық ерлер киім бренді. Дүкенде ита-
льяндық дизайнерлер әзірлеген ерлер костюмдерінің, 
жейделердің, шалбардың, аяқ киімдердің және аксес-
суарлардың кең ассортименті бар. BAGOZZA брендінің 
басымдылығы жоғары сапалы киім болып табылады, ол 
ерлер киімі сегментінде әлемдік деңгейге шығуға мүм-
кіндік берді.

В мае состоялось открытие магазина MAGNAT в новом 
концепте. Турецкий бренд MAGNAT представляет боль-
шой выбор мужской одежды и аксессуаров. Вы найдете 
костюмы, пиджаки, рубашки, брюки, футболки, тенни-
ски, джинсы, а также галстуки, бабочки, кепки, рюкзаки, 
портмоне по приемлемым ценам. MAGNAT предлагает 
вещи из натуральных тканей самого высокого качества 
и имеет большой размерный ряд. Одежда MAGNAT 
удобна как для работы, так и для прогулок. 

1 июня на 2 этаже состоялось открытие магазина 
BAGOZZA в новом концепте. BAGOZZA — это итальян-
ский мужской бренд одежды в стиле classic и casual. В 
магазине представлен широкий ассортимент мужских 
костюмов, рубашек, брюк, обуви и аксессуаров, разра-
ботанных итальянскими дизайнерами. Приоритетом 
бренда BAGOZZA является одежда высококлассного 
качества, что позволило ему выйти на мировой уро-
вень в сегменте мужской одежды.  

АШЫЛУЫ | ОТКРЫТИЕ
Они ждут вас с бесплатными купонами на 

аттракционы каждые выходные с 15.30 до 17.30

ХАНБАЛА МЕН ХАНШАЙЫМ 
СІЗДЕРДІ FAME CITY БАЛАЛЫҚ 
ШАҚТЫҢ СИҚЫРЛЫ ӘЛЕМІНЕ 

ШАҚЫРАДЫ! 

Олар сіздерді әр демалыста 15.30-дан 17.30-ға дейін 
аттракциондарға тегін купондармен қуантады.

ХАНБАЛА И ХАНШАЙЫМ ПРИГЛАШАЮТ ВАС 
В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ ДЕТСТВА FAME CITY!
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»

Шілде – жазғы жаппай сатылымның басы және тиімді сауда жасау уақы-
ты. KANZLER ерлер киімі мен аксессуарлар дүкенінде 2-қабатта 15-шіл-
деге дейін барлық жазғы коллекцияға жаппай сатылым болады!

Июль — начало летних распродаж и самое время совершать выгодные 
покупки. В магазине мужской одежды и аксессуаров KANZLER на 2 эта-
же до 15 июля распродажа на всю летнюю коллекцию! 

2-қабатта CHESTER дүкенінде жазғы ұсыныс. Аяқ киімнің үлкен ассорти-
ментін 50% жеңілдікпен таба аласыз. Анатомиялық аяқ киім және жеңіл 
аксессуарлар ыстықта аса қажетті және сіздерді бірнеше маусым бойы 
қуантады.

В CHESTER на 2 этаже действует летнее предложение. Вы найдете боль-
шой ассортимент обуви со скидкой до 50%. Анатомичная обувь и легкие 
аксессуары незаменимы в жару и будут радовать не один сезон.

STARBUCKS кофеханасында жаз бойы 10.00-ден 12.00-ге дейін MasterCard 
байланыссыз картасының иелері үшін тиімді акция: екі сусынды бір 
бағамен алыңыз!

В кофейне STARBUCKS все лето с 10.00 до 12.00 для обладателей бескон-
тактной карты MasterCard выгодная акция: возьми два напитка по цене 
одного! 

Fame City ойын орталығында 4-қабатта BLANFOT аралында акция жұ-
мыс жасайды: кез келген аквагрим-суретті таңдап алған жағдайда,  сый-
лыққа тегін фото беріледі!

На 4 этаже в игровом центре Fame City на островке BLANFOT действу-
ет акция: при выборе любого аквагрим-рисунка в подарок бесплатное 
фото!

«Хан Шатыр» СОСО-да түскен суреттеріңізді #khanshatyr хэ-
штегімен жариялаңыздар. Ең қызықты суреттерді Life Time 
журналының келесі санында көрсететін боламыз. Әлемдегі 
ең үлкен шатырдың журналының беттерінен көріну мүмкін-
дігін жіберіп алмаңыздар.

Отмечайте свои фотографии в ТРЦ «Хан Шатыр» под хэште-
гом #khanshatyr. Наиболее интересные публикации мы раз-
местим в следующем выпуске Life Time. Попадите на стра-
ницы журнала самого большого шатра в мире!

#KHANSHATYR
@roma.sioma @_tristanalexandra_ @astu_erke

@aitymzhakupov @shakhri_aman @bibka1207

@narimanovaidana @jan.omar.081213 @madyna_bahytkizy
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Жазда баламен бос уақытты барынша тиімді ұй-
ымдастыру үшін көптеген мүмкіндіктер бар. Сіздің 
балаңыз оқудан тиісінше демалып, жыл бойына күн, 
дәрумендер қоры және жақсы әсер алуы керек. Жазғы 
демалыс кезінде баланың бос уақытын әр алуан, та-
нымдық етіп ұйымдастыру – ата-аналар үшін үлкен 
міндет.

БАЛАЛАР ҮШІН БЕЛСЕНДІ ШІЛДЕ

Летом появляется множество возможностей для 
того, чтобы организовать досуг с ребенком с мак-
симальной пользой. Ваш ребенок должен как следует 
отдохнуть от учебы, получить запас солнца, вита-
минов и хорошие впечатления на весь год. Разноо-
бразный, познавательный досуг для ребенка во время 
летнего отдыха – целая задача для родителей. 

АКТИВНЫЙ ИЮЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Көшедегі белсенді ойындар – жазғы демалыс 
негізі. Бадминтон, роликтер, теннис, секіртпе 
кез-келген жастағы балаларға ләззат береді.

Активные игры на улице — основа летнего 
отдыха. Бадминтон, ролики, теннис, скакалка 
доставят удовольствие детям любого возраста.

Демалыс кезінде топтық логикалық ойындар үшін 
достармен жиналуға уақыт көп. Үстел ойындары ба-
ланың ақыл-ойының логикалық жинағын дамытады, 
ойын түрінде талдау жасауға үйретеді және жарыс 
рухын көрсетеді.

Во время каникул больше времени, чтобы собрать-
ся с друзьями за командными логическими играми. 
Настольные игры развивают логический склад ума 
ребенка, учат анализировать в игровой форме и про-
являют соревновательный дух. 

Жаз – өзінің шығармашылық қабілеттерін көрсететін 
тамаша уақыт. Сурет салу, мүсіндеу, бояу, аппликаци-
ялар, әртүрлі бұйымдар, пазлдарды жинау – еркіндік 
тек сіздегі қиялмен және баланың қалауымен шекте-
леді.
Лето — прекрасное время проявить свои творческие 
способности. Рисование, лепка, раскрашивание, ап-
пликации, различные поделки, собирание паззлов  
– простор ограничивается лишь вашей фантазией и 
желанием ребенка.

Жаз – экстремалдық сауықты ұнататындардың нағыз 
шағы. Скейтбордтар, лонгбордтар, мини-круизерлер, 
роллерсерфтер – роликті тақталардың барлық түр-
лерімен танысып, балаңызға қолайлысын таңдауды 
ұсынамыз.

Лето — самое время для любителей экстремально-
го досуга. Скейтборды, лонгборды, мини-круизеры, 
роллерсерфы — предлагаем ознакомиться со всеми 
видами роликовых досок и выбрать подходящую для 
вашего ребенка. 

Сүйікті фильмді көру немесе жақсы қызықты кітапты 
оқу – балаңыздың демалысының бір бөлігі. Ең басты-
сы – мұндай демалысты басқа белсенді шаралармен 
алмастыру. 

Просмотр любимого фильма или чтение хорошей ин-
тересной книги — тоже часть отдыха вашего ребенка. 
Главное — чередовать такой отдых с другими актив-
ными занятиями.

«Спортмастер»
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«Спортмастер»

«Спортмастер»
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Адреналинді қайдан 
сезінуге болады?
Жолаушылар ұшу және 
құлау сәтінде алуан түрлі 
сезімдерге бөленгенімен, 
«Башня» аттракцио-
нынан жағымды әсерде 
қайтады!

Америкалық төбешіктерде қай жерде 
сырғанауға болады?
Fame City ойын орталығында «Золотая 
шахта» аттракционына барыңыз. Бұл қа-
зына іздеумен біріктірілген америкалық 
төбешіктер сіздің саяхатыңызды ұмытыл-
мастай және әсерлі етеді. 

Жұмбағы мол ежелгі әлем қайда?
Динозаврлар дәуірі адам пайда болардан 
көп уақыт бұрын аяқталды, сондықтан 
олардың ежелгі тарихын біздің 
«Динопарк»-тен біле аласыз.

Мультфильмдердің сүйікті кей-
іпкерлерін қайда көруге болады?
«Конвой» аттракционында сы-
рғанау кезінде балалар өздерінің 
сүйікті мультфильмдерінен үлкен 
аниматроникстерді көре алады.

БАЛАЛЫҚ ШАҚ ПЕН ОЙЫН-САУЫҚ ЕЛІ

Где испытать адрена-
лин?
Какие только ощущения 
не испытывают пассажи-
ры в мгновения взлета и 
падения, но покидают ат-
тракцион «Башня» очень 
довольные! 

Где прокатиться на американских гор-
ках?
Прокатитесь на аттракционе «Золотая 
шахта» в игровом центре Fame City. Это 
американские горки, совмещенные с по-
иском сокровищ, которые сделают ваше 
путешествие незабываемым и ярким. 

Где погрузиться в загадочный древний 
мир?
Эра динозавров завершилась задолго до 
появления человека, поэтому узнать их 
древнюю историю вы сможете, посетив 
наш «Динопарк».

Где увидеть любимых героев из 
мультфильмов?
Катаясь на аттракционе «Кон-
вой», дети смогут увидеть огром-
ных аниматрониксов из своих 
любимых мультфильмов.

СТРАНА ДЕТСТВА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Fame City – сізді балалық шақтың тамаша еліне енгізетін 
таңғажайып ойын-сауық әлемі. Мұнда ең заманауи ат-
тракциондар мен аниматроникстер, ең үздік ойын авто-
маттары мен карусельдер шоғырланған.

Эмоциялар қуатын қайдан алуға болады?
«Охота за привидениями» аттракционы – 
жүйке жүйесі мықтылар үшін. Қорқыныш 
бөлмесі өзіңізді қорқынышты фильм кей-
іпкері ретінде сезінуге көмектеседі.

Fame City — удивительный мир развлечений, который 
погрузит вас в прекрасную страну детства. Здесь сосре-
доточены самые современные аттракционы и анима-
трониксы, лучшие игровые автоматы и карусели. 

Где получить заряд эмоций?
«Охота за привидениями» — аттракцион 
не для слабонервных. Комната страха по-
может ощутить себя героем фильма ужа-
сов. 

Әлемдік астаналарды қайда көруге болады?
Қаладан шықпай-ақ, «Монорельс» қызықты ат-
тракционымен әлемдік астаналарға саяхатқа бара-
сыз.
Где посмотреть на мировые столицы?
Не выезжая из города, вы отправитесь в путеше-
ствие по мировым столицам на увлекательном ат-
тракционе «Монорельс». 
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Бодрум — Эгей теңізінің көркем жағалауында ор-
наласқан белсенді демалыс үшін бірегей орын. 
Бодрумдағы сияқты көптеген ойын-сауықты, сіздер 
басқа түрік курортынан таба алмайсыздар. Шілде ай-
ында мұнда ауа райы қолайлы болады: су температу-
расы – 25°C, ауа 28°C дейін қызады.
Таза Эгей теңізінің жағалауында әлемдік қонақ үйлер, 
құмды жағажайлар және танымал курортты аудандар: 
Торба, Битез, Ялыкавак, Тургутрейс, Гюмбет, Ортакент 
шоғырланған. Битез және Бардакчи жағажайларын-
да ыстық күн мен салқын судан әсер алыңыз. Гюмбет 
белсенді түнгі өмірмен және көптеген сәнді клубтар-
мен танымал, ал әдемі күннің батуымен Ялыкавактың 
балық аулайтын әдемі мейрамханаларында сүйсінуге 
болады.

Бодрум жағажай демалысының ұнатушыларын да, 
белсенді ойын-сауық әуесқойларын да тартады. Күн-
дізгі уақытта белсенді спорт түрлерімен, оның ішінде 
серфинг, виндсерфинг, кайтсерфингпен айналысуға 
болады. Желдің арқасында желкенді спортпен айна-
лысу үшін барлық жағдай жасалған. Яхтамен серуен-
деу, дайвинг, балық аулау, серфинг, су шаңғысы – бұ-
ның барлығы Бодрум.

БОДРУМ — ШІЛДЕДЕ ДЕМАЛУҒА 
АРНАЛҒАН ТАПТЫРМАС ОРЫН

Бодрум — это уникальное место для активного от-
дыха, которое находится на живописном побережье 
Эгейского моря. Столько развлечений, как в Бодруме, 
вы не найдете ни на каком другом турецком курорте. 
В июле здесь устанавливается комфортная погода: 
температуры воды — 25°C, воздух прогревается до 
28°C. 
На берегу чистейшего Эгейского моря сосредоточе-
ны мировые отели, песчаные пляжи и популярные ку-
рортные районы: Торба, Битез, Ялыкавак, Тургутрейс, 
Гюмбет, Ортакент. Насладитесь жарким солнцем и 
прохладой воды на пляжах Битез и Бардакчи. Гюмбет 
славится активной ночной жизнью и многочислен-
ными модными клубами, а полюбоваться закатами 
можно в красивейших рыболовных ресторанах Ялы-
кавака.

Бодрум привлекает поклонников и пляжного отдыха, 
и любителей активных развлечений. В дневное время 
можно заняться активными видами спорта, в том чис-
ле серфингом, виндсерфингом, кайтсерфингом. Бла-
годаря ветрам в Бодруме созданы все условия для за-
нятий парусным спортом. Прогулки на яхтах, дайвинг, 
рыбалка, серфинг, водные лыжи — все это Бодрум.

БОДРУМ — ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОТПУСКА В ИЮЛЕ

Бодрум мариндерін Жерорта теңізіндегі ең сән-
ділерінің бірі деп санайды. Олардың талғампаз 
мейрамханалары мен мөлдір таза су бүкіл әлемнің 
жанкүйерлерін тартады. Ең ірі яхталық клубтар 
Тургутрейс пен Ялыкавакада орналасқан. Барлық 
мариндер су мен қоршаған ортаның тазалығы үшін 
«Голубой флаг» наградасымен марапатталды, сон-
дай-ақ жоғары деңгейде яхт қызметін ұсынады.
Бодрумның жағалау аймағымен серуендеп, ең 
әдемі және ежелгі ғимараттардың бірі – Әулие 
Петрдің қорғанын қызықтауға болады. Дәл осы 
жерде, теңіз жағасында, 15-ғасырда қаһарлы және 
сәулетті бекініс салынды. Әулие Петрдің қорғаны 
– қала символына айналған ең танымал көрікті 
орындардың бірі.
18-ғасырдан бері сақталып қалған көне жел диір-
мендері Бодрумның бетке ұстар нысандары бо-
лып табылады. Олар Бодрум қаласының тамаша 
көрінісін ашатын биіктерде орналасқан. Кешкісін 
мұнда таң-тамаша күннің батуымен және теңіз 
пейзажымен сүйсінуге болады.
Rixos Premium Bodrum сәнді курорттық қонақ үй-
інде тоқтап, рахаттандыратын демалыс атмосфера-
сына енсеңіз болады. Орталықтан 10 км жерде ор-
наласқан қонақ үй сіздерге кез-келген талғамға сай 
демалыс өткізуге тамаша мүмкіндік береді. Жеке 
жағалау сызығы, бассейндер, жайлылығы жоғары 
деңгейлі нөмірлер мен виллалар, әлемдік тағамдар, 
СПА-салон, балалар клубы, Rixos Premium Bodrum 
– отбасылық демалыс үшін тамаша орын.

Марины Бодрума по праву считают одними из самых 
роскошных на Средиземном море. Их изысканные ре-
стораны и кристально чистые воды привлекают по-
клонников со всего мира. Самые крупные яхтенные 
клубы находятся в Тургутрейсе и Ялыкаваке. Все ма-
рины отмечены наградой «Голубой флаг» за чистоту 
вод и окружающей среды, а также предлагают обслу-
живание яхт на высшем уровне.
Прогуливаясь по прибрежной зоне Бодрума, можно 
полюбоваться на одно из самых красивых и древних 
сооружений — замок Святого Петра. Именно здесь, 
на берегу моря, в 15 веке была возведена грозная и 
величественная крепость. Замок Святого Петра — 
одна из самых узнаваемых достопримечательностей, 
ставшая символом города. 
Старинные ветряные мельницы, сохранившиеся еще 
с 18 века, являются визитной карточкой Бодрума. Они 
располагаются на холме, с которого открывается ве-
ликолепный панорамный вид на город Бодрум. По 
вечерам здесь можно полюбоваться потрясающими 
закатами и морским пейзажем.   
А окунуться в атмосферу умиротворяющего отдыха 
можно, остановившись в роскошном курортном от-
еле Rixos Premium Bodrum. Расположенный в 10 км 
от центра, отель подарит вам отличную возможность 
для отдыха на любой вкус. Собственная береговая ли-
ния, бассейны, номера и виллы с высочайшим уров-
нем комфорта, мировая кухня, СПА-салон, детский 
клуб, Rixos Premium Bodrum — отличное место для 
семейного отпуска. 

ТУРИЗМ

«Бодрум привлекает поклонников и пляжного отдыха, 
и любителей активных развлечений»

«Бодрум жағажай демалысының ұнатушыларын да, белсенді 
ойын-сауық әуесқойларын да тартады»

Бодрум

Мельницы Бодрума

Rixos Premium Bodrum Замок Святого Петра

Пляж Битез Марины Бодрума

Вид на Бодрум
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Көптеген келушілер «Хан Шатыр» СОСО-да тұрақты 
түрде ауқымды жүлделермен науқандар өтетінін 
біледі. 2018 жылдың қысында «Жүлдехан» науқаны 
аяқталды, оның жеңімпаздары BI Group компаниясы-
ның үш бөлмелі пәтеріне, Mercur Auto Volkswagen Polo 
автокөлігіне, сондай-ақ Sulpak Apple гаджеттеріне ие 
болған. 2019 жылдың көктемінде «Нұрлы Науқан» шу-
ақты науқаны аяқталды, онда 9 бақытты адам Rixos 
желісінің үздік әлемдік отельдеріне жолдама ұтып 
алған болатын.
2-маусым күні жарқыраған концерттік бағдарламамен 
«Жүлдехан» жаңа науқаны басталды, ол 16-желтоқ-
санға дейін жалғасады. Біз супер жүлделерді ойната-
мыз: «Лея» компаниясынан үш бөлмелі пәтер, Toyota 
City Astana-дан Toyota Corolla маркалы автокөлігі 
және Sulpak-тан Apple гаджеттері!
Бұдан өзге, 13-шілде, 17-тамыз, 14-қыркүйек, 14-қазан 
және 16-қараша күндері өтетін аралық ұтыс ойында-
рында біз Sulpak-тан Apple-гаджеттерді ойнайтын бо-
ламыз.

Многие посетители знают, что в ТРЦ «Хан Шатыр» на 
постоянной основе проходят акции с грандиозными 
призами. Зимой 2018 года завершились акция «Жүл-
дехан», в которой победители выиграли трехкомнат-
ную квартиру от BI Group, автомобиль Volkswagen 
Polo от Mercur Autо, а также Apple-гаджеты от Sulpak. 
Весной 2019 года завершилась солнечная акция «Нұр-
лы Науқан», в которой 9 счастливчиков выиграли пу-
тевки в лучшие мировые отели сети Rixos. 
2 июня с яркой концертной программой стартовала 
новая акция «Жүлдехан», которая продлится до 16 
декабря. Мы разыгрываем суперпризы: три одноком-
натных квартиры от компании «Лея», автомобиль 
марки Toyota Corolla от Toyota City Astana и Apple-гад-
жеты от Sulpak!
Кроме того, на промежуточных розыгрышах, 13 июля, 
17 августа, 14 сентября, 14 октября и 16 ноя-
бря, мы будем разыгрывать Apple-гаджеты от Sulpak.

«Жүлдехан» науқанына қатысыңыз!

1 «Хан Шатыр» СОCО-да 1 күнде кез-келген дүкен-
дерде жалпы сомасы 20000 теңгеге сауда жасау.

Совершить покупки в ТРЦ «Хан Шатыр» на общую 
сумму 20 000 тенге за 1 день в любых магазинах.

2 Атриумдағы «Жүлдехан» науқанының промоүстелінде 
чектерді көрсету.

Предоставить чеки на промостойке акции «Жүлдехан» 
в атриуме.

3
«Жүлдехан» науқанының купондарын алу. Купон «Хан Шатыр» СОСО-ның әр 
түрлі жалдаушылар берген 1 күн ішінде жалпы сомасы 20000 теңге құрайтын 
фискалдық чекті көрсеткен кезде беріледі. Тауар чектері, валюта айырбастау 
пункттерінің, банк бөлімшелерінің, төлем терминалдарының чектері науқанға 
қатысуға жіберілмейді.

Получить купоны акции «Жүлдехан». Купон выдается при предъявлении фи-
скального чека или чеков, выданных разными арендаторами ТРЦ «Хан Ша-
тыр» на общую сумму за 1 день в 20 000 тенге. Товарные чеки, чеки пунктов 
обмена валют, отделений банков, платежных терминалов не допускаются к 
участию в акции.

4
Купондар мен чектерді науқанның 16-желтоқсанда өтетін 
басты ұтысына дейін сақтау.
«Жүлдехан» науқанына қатысыңыз! Барлықтарыңызға сәт-
тілік және табыс тілейміз!

Сохранить купоны и чеки до главного розыгрыша акции, 
который состоится 16 декабря. 
Участвуйте в акции «Жүлдехан»! Желаем всем везения 
и удачи!

Чтобы поучаствовать в акции «Жүлдехан» необходимо:
«Жүлдехан» науқанына қатысу үшін қажет:

Ал сіз дүкенге азық-түлікке бару, 
жақсы аяқ киім немесе қажетті 
гаджет сатып алу сіз үшін сондай 

сәтті болуы мүмкін деп 
ойландыңыз ба?

16
ДЕКАБРЯ

А вы когда-нибудь задумывались о том, что простой поход в магазин за продуктами, 
покупка хорошей обуви или нужного гаджета могут оказаться для вас счастливыми?

20 000 
тенге

Участвуйте в акции «Жүлдехан»!
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Халықаралық балаларды қорғау күніне орай, 1 маусым 
күні «Хан Шатыр» күмбезінің астында үлкен ойын-са-
уық балалар фестивалі өтті. Би мәдениетінің жанкүй-
ерлері МВ dance би студиясының концертінде болды. 
Кішкентай балалар үшін «Алиса в Стране чудес» атты 
театрландырылған қойылым өтті. Fame City ойын ор-
талығының аумағында балаларға қызықты ойын-са-
уық бағдарламасы дайындалды. Человек-паук, Капи-
тан Америка, LOL қуыршақтары, Гарри Поттер және 
Гермиона, трансформерлер, сабын көпіршіктері мен 
сиқыршылардың шоуымен интерактивті ойындар 
және тағы басқалары. Барлықтарыңызды отбасылық 
демалыс күндерінде біздің сауда орталығымызда кү-
теміз!

В честь Международного дня защиты детей 1 июня 
под куполом «Хан Шатыр» прошел большой развле-
кательный детский фестиваль. Поклонники танце-
вальной культуры побывали на концерте танцеваль-
ной студии MB dancе. Для совсем маленьких деток 
прошла занимательная театрализованная постанов-
ка «Алиса в Стране чудес». На территории игрового 
центра Fame City для детей была подготовлена инте-
ресная развлекательная программа. Интерактивные 
игры с Человеком-пауком, Капитаном Америкой, ку-
клами LOL, Гарри Поттером и Гермионой, трансфор-
меры, шоу мыльных пузырей и фокусника, а также 
многое другое. Ждем всех на семейные выходные в 
нашем торговом центре!

Балалар ойын-сауық бағдарламаларын, 
театрландырылған қойылымдарды, ойын-
дар мен сайыстарды өте жақсы көреді. 15 
маусым күні атриумда кішкентай қонақтар 
үшін «Сказка о приключениях Аладдина» 
атты театрландырылған қойылым өтті. Ба-
лалар сүйікті достары мен ержүрек батыр 
Аладдиннің шытырман оқиғасын көрді. 
«Хан Шатыр» СОСО-да қойылым екінші 
рет өтті, бірақ сауда орталығында демалыс 
және мереке күндері тұрақты негізде сіз-
дердің балаларыңыз үшін қызықты іс-ша-
ралар өткізіледі. Іс-шараларға кіру – тегін.

Дети очень любят развлекательные про-
граммы, театрализованные постановки, 
игры и конкурсы. 15 июня для маленьких 
гостей в атриуме прошла театрализован-
ная постановка «Сказка о приключениях 
Аладдина». Ребята наблюдали за приклю-
чениями всеми любимого дружелюбного 
и бесстрашного героя Аладдина. В ТРЦ 
«Хан Шатыр» постановка прошла во вто-
рой раз, но в торговом центре на посто-
янной основе в выходные и праздничные 
дни проводятся интересные мероприятия 
для ваших детей. Вход на мероприятия 
бесплатный.
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ШІЛДЕ\ИЮЛЬ

20-маусым күні үлкен ойын-сауық бағдарлама-
сымен «День SUPER скидок» акциясы өтті. Бұл 
күні тиімді жеңілдікпен жазғы жаппай сатылым 
басталды. Біздің қонақтарымыз шопинг бары-
сында саксофонның дыбыстарымен рақаттанып, 
акробаттар мен барабаншылар шоуын тамашала-
ды. Ең кішкентай қонақтар үшін конкурстар мен 
ойындар, сиқыршы, сабын көпіршіктері шоуы бар 
қызықты бағдарлама дайындалды. Акция фина-
лында атриумда iPhone XR супержүлдесінің ұтыс 
ойыны өтті! Жүлдені ҚазҰӨУ оқытушысы Ракише-
ва Медина иеленді. «Хан Шатырға» ол анасының 
туған күніне орай SWAROVSKI дүкенінен сыйлық 
сатып алу үшін арнайы келген. Біздің ұтыс ойын-
дарымызға қатысыңыздар!

20 июня с большой развлекательной программой со-
стоялась грандиозная акция «День SUPER скидок» в 
«Хан Шатыр». В этот день стартовала летняя распро-
дажа с выгодными скидками. Наши гости в течение 
всего шопинга могли насладиться звуками саксофо-
на, посмотреть занимательное выступление акроба-
тов, шоу барабанщиков. Для самых маленьких гостей 
была подготовлена интересная программа с конкур-
сами и играми, фокусником, шоу мыльных пузырей. 
В финале акции в атриуме состоялся розыгрыш су-
перприза iPhone XR! Счастливой обладательницей 
приза стала Ракишева Медина, преподаватель из Каз-
НУИ. В «Хан Шатыр» она приехала специально, чтобы 
ко дню рождения мамы купить подарок в магазине 
SWAROVSKI. Участвуйте в наших розыгрышах!

Король Лев
Жуырда Муфаса арыстанның мұрагері Симба дүниеге келді. Шрам деген аш-
көз арыстанның сараңдығынан Муфаса өледі, мұның бәрі ұлының көз ал-
дында болады. Тимон мен Пумба деген жаңа достарын тауып, есейген Симба 
тағын қайтару үшін қайта оралады, өйткені ол саваннаның шынайы патшасы 
болып табылады.

Человек-паук: Вдали от дома
Питер Паркер достарымен бірге жазғы демалысқа Еуропаға барады, алай-
да оның демалуы екіталай болады. Жұмбақ Мистериомен бірге ол табиғи 
апаттарды тудыратын ерекше тіршілік құпиясын ашып, тағы да өзінің мін-
детін орындауы керек.

Король Лев
У льва Муфасы недавно родился наследник Симба. По вине алчного льва 
Шрама Муфаса умирает, и все это случается на глазах у сына. Обретя новых 
друзей Тимона и Пумбу, повзрослевший Симба возвращается, чтобы вернуть 
себе трон, ведь именно он является истинным королем саванны. 

Человек-паук: Вдали от дома
Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Евро-
пу, однако ему вряд ли удастся отдохнуть. Вместе с загадочным Мистерио 
он снова должен исполнить свою миссию, раскрыв тайну необычных су-
ществ, вызывающих стихийные бедствия.




