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Аулада күздің алтын ортасы — көрікті қазан айы.
Қазанда жайлы, жылы, үйдегі кештерді және біруақытта достармен бірге кездесулер, әдемі саябақтағы серуендеулер, жарқын фотосуреттерді
қалаймыз. Бұл — жайлылық пен жылылықты, жаңаруды қалайтын уақыт кезеңі. Біз Life Time журналының қазан айындағы беттерін сұлулыққа, стиль мен
өз-өзін күтуге арнауды шештік. Fashion-көрсетулер
шағы аяқталды, сондықтан бұл шығарылымда сіздер «Хан Шатырда» оңайлықпен таңдап және кез
келген гардеробпен үйлестіретін негізгі киімдердің
пайдалы топтамасын табасыздар. Сондай-ақ, сіздер денсаулық пен әдемілікті сақтауға көмектесетін өзін-өзі жылдам күтуге арналған пайдалы
кеңестерді табасыздар.
Қазан — Түркияны саяхаттау үшін дәл мезгіл. Бұл
шығарылымда сіздерді әлемнің ең әдемі және көне
қаласы — Ыстанбұлды саяхаттауға жібергіміз
келеді. Редакцияда қонақта продюсер, тележүргізуші, табысты журналист әрі тамаша, жарқын
және көңілді Ләйлә Сұлтанқызы болып қайтты. Ол
бізбен қазақстандық теледидар туралы пікірімен
бөлісіп, өзінің арманы жайлы әңгімеледі. Қазан айындағы журнал беттерінен сіздер «Хан Шатыр» өмірі
туралы көптеген қызықтарды табасыздар: дүкендердің ашылуы, біздің СОСО-дағы қызықты оқиғалар, сіздердің пікірлеріңіз және басқалары!

На дворе красавец октябрь — золотая середина осени. В октябре хочется уютных, теплых,
домашних вечеров и одновременно прогулок по
красивым паркам, ярких фотографий и встреч с
друзьями. Это тот период времени, когда хочется обновления, уюта и тепла. Мы решили посвятить октябрьские страницы журнала Life Time
красоте, уходу за собой и стилю. Закончилась пора
fashion-показов, поэтому в этом выпуске вы найдете полезную подборку базовых вещей, которые вы
с легкостью сможете подобрать в «Хан Шатыр» и
сочетать с любым гардеробом. Вы также найдете
практические советы по быстрому уходу за собой,
который поможет вам сохранить здоровье и красоту.
Октябрь — самое время для путешествий по Турции. В этом выпуске мы хотим вас отправить в путешествие по самому красивому и древнему городу мира — Стамбулу. В гостях редакции побывала
несравненная, яркая и веселая Ляйла Султанкызы,
продюсер, телеведущая, успешный журналист. Она
поделилась с нами мнением о казахстанском телевидении и рассказала о своей мечте. На страницах
октябрьского номера вы найдете много интересного о жизни «Хан Шатыр»: открытие магазинов,
интересные события нашего ТРЦ, ваши отзывы и
многое другое!

Сіздерге жақындарыңызбен бірге қазан айының жайлылығын тілейміз!

Желаем вам уютного октября рядом с вашими
близкими!

Анна Русакова

Анна Русакова

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Анна Русакова, Анна Гечим,

Над номером работали:
Анна Русакова, Анна Гечим,

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Альбина Алдымбаева
Дизайн: Дарья Онучка

Данияр Акчурин, Айгерим Карсон,
Альбина Алдымбаева
Дизайн: Дарья Онучка
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S T Y L I S H

Ләйлә
Сұлтанқызы:
«Қазақ тілі мен қазақтілді
контент дамуы үшін менің
үлкен арманым бар»
«Хан Шатыр» СОСО-да «Жетінші арнаның»
мерейтойын мерекелеу аясында телеарна
жұлдыздарымен әсіре жанкүйерлер кездесуі
өтті. Бізде қонақта продюсер, тележүргізуші,
жетістікті журналист және қарапайым ана
Ләйлә Сұлтанқызы болып қайтты.

В рамках празднования юбилея «Седьмого канала» в ТРЦ «Хан Шатыр» прошла фан-встреча со звездами телеканала. У нас в гостях
побывала Ляйла Султанкызы, продюсер, телеведущая, успешный журналист и просто
мама.

әйлә, Сізді бізде қонақта қошеметтеуге қуаныштымыз! «Хан Шатырда» болғанда алғашқы әсеріңіз
есіңізде ме?
Есімде, әрине. «Хан Шатырға» міне тоғыз жыл толды! Ол енді ашылған сәтінде астанадағы өзгеше
және аумақты, әдемі орындардың ең алғашқыларының бірі болды. Мен бұл орталықтан барлығын
таба алатынымды анық түсіндім. Бұл «Хан Шатырдың» үлкен артықшылығы. Күмбез астындағы
қала тәрізді. Сүйікті брендтер де, ойын-сауық та,
дәмханалар да, мейрамханалар — бәрі осында!
Брендтердің өте көптігі және кез келген сараланымы ұнайды. Мысалы, мен бір нәрсені ZARAдан да, MASSIMO DUTTI-ден де сатып ала аламын.
Маған EVIM ұнайды, онда үйге және жайлылыққа
арналған барлығын табуға болады. Басқа орындарда мұндай жоқ. Мұнда өте ыңғайлы және жайлы — дәл осы сөздер «Хан Шатырға» лайық.

Ляйла, рады приветствовать Вас у нас в гостях! Помните ли Вы свое первое впечатление,
когда оказались в «Хан Шатыр»?

Л

Помню, конечно. «Хан Шатыр» исполнилось уже
девять лет! Когда он только открылся, это было
одно из самых первых красивых мест в столице,
необычных и просторных. Я поняла, что могу найти здесь абсолютно все. Это большое преимущество «Хан Шатыр». Словно город под куполом.
Здесь и любимые бренды, и развлечения, и кафе,
рестораны. Нравится, что брендов очень много и
любого сегмента. Например, я могу купить чтото и в ZARA, и в MASSIMO DUTTI. Мне нравится
EVIM, где можно найти все для дома и уюта. В
других местах такого нет. Здесь очень удобно и
комфортно — именно такие слова присущи «Хан
Шатыр».

«У меня есть большая мечта, чтобы развивался
казахский язык и казахоязычный контент»
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Ақиқатында, Сізді «Хан Шатырмен» көп нәрсе
байланыстырады.
Иә, мен «Хан Шатырда» өте жиі боламын, кейде
тіпті әр демалыстарда. Біз мұнда отбасымен де
келеміз, сондай-ақ жұмыспен де болып тұрамын.
Мен BORK брендінің амбассадорымын, кейде
түсірілімдерге қатысамын. Мұнда әр жылы «Сәлем,
Ұлы дала» фестивалі өтеді, онда да қатысамын, сондықтан шынымен өте көп дүние байланыстырады.
Менің білуімше, Сіздің кітабыңыздың тұсаукесері
де «Хан Шатырда» өткен?
Иә, рас, сондықтан «Хан Шатырды» сүйемін, мені
онымен көбі байланыстырады.
Бүгін «Жетінші арна» мерейтойына арналған
қонақтармен кездесу. Сіз оның дамуына көп күш
салдыңыз. Бірнеше ондаған жылдардан соң біздің
қазақстандық телевизияны қалай елестетесіз?
Өзекті сұрақ. Қазір Astana Media Week өтуде, және
бұл сұрақ конференцияларда көтерілді де. Көптеген шетелдік және қазақстандық спикерлер телевизияның танымалдығы азайып бара жатқанын
айтқан. Біздің телевизия Қазақстан тұрғындарының барлық санаттарына қызықты болуы үшін
ұмтылуда. Қазірде жас ұрпақ YouTube-арналарды
көруді ұнатады, не көретінін таңдауды қалайды.
Бұл біздің ең басты міндеттердің бірі: кез келген
адамға қызықты болатын контент дайындау. Интернет-арналар, әрине, дамып және танымал болуда, бірақ телевизия — бұл классика.

«

Мен біздің жастарға
қараймын да
қуанамын

«

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

Я смотрю на нашу
молодежь и радуюсь

На самом деле, Вас очень многое связывает с «Хан Шатыр».
Да, я очень часто здесь бываю, иногда даже каждые выходные. Мы и с семьей приходим сюда, также по работе
бываю. Я амбассадор бренда BORK, участвую иногда в
съемках. Здесь каждый год проходит фестиваль «Сәлем,
Ұлы дала», где я тоже участвую, так что да, очень многое
связывает.
Презентация Вашей книги, насколько мне известно,
тоже была в «Хан Шатыр»?
Да, правда, поэтому «Хан Шатыр» люблю, многое меня с
ним связывает.
Сегодня встреча с гостями посвящена юбилею «Седьмого канала». Вы приложили много усилий для его развития. Каким Вы видите наше казахстанское телевидение через несколько десятков лет?
Вопрос актуальный. Сейчас проходит Astana Media Week,
и данный вопрос уже поднимался на конференции. Многие зарубежные и казахстанские спикеры говорили, что
телевидение становится менее популярным. Наше телевидение делает так, чтобы всем категориям жителей
Казахстана было интересно. Молодое поколение сейчас
любит смотреть YouTube-каналы, предпочитает выбирать, что смотреть. Это одна из наших самых главных задач: готовить контент, который будет интересен для любого человека. Интернет-каналы, конечно, развиваются и
становятся популярны, но телевидение — это классика.
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«ХАН ШАТЫР» СОСО-ДА ҚОНАҚТА | В ГОСТЯХ В ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Мұнда өте ыңғайлы және жайлы —
дәл осы сөздер
«Хан Шатырға»
лайық

«Здесь очень удобно и комфортно — именно
Вы и телеведущая, и продюсер, и успешный
журналист. Поделитесь секретом тайм-менеджмента?
Лет пять назад у меня был свой тайм-менеджмент. Я много работала на разных проектах. Сейчас я стараюсь выбирать то, что мне нравится. Я
смотрю на нашу молодежь и радуюсь. Они знают,
что для них срочно, важно или менее важно. Они
знают, чего хотят от жизни.
Вы автор нескольких книг: «Менің екінші кітабым», «Әйел». Скажите, пожалуйста, как Вы
пришли к тому, что хотите написать книгу?
Я всегда говорю, что я не писатель и даже не претендую на эту роль. В определенный момент это
был мой крик души. Вопросы, которые меня волновали, все, о чем я переживала, изложила в книге. В них запечатлена часть моей жизни.
Ляйла, каков Ваш главный стимул для профессионального роста?
У меня есть большая мечта, чтобы развивался казахский язык и казахоязычный контент: книги, телепередачи, видео. Хочется, чтобы это было модно и популярно. Мы готовим сейчас один проект,
собираемся выпускать книгу о воспитании детей.
Хотели бы задействовать молодых талантливых
писателей, чтобы их ценили, знали, читали. Хочу,
чтобы мы развивались, шли только вперед.
Благодарим Вас за душевный разговор, Ляйла!
Ждем Вас снова в гости!
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Сөмке: 20 990 тг
Сағат: 16 990 тг
Сақина: 4 490 тг

Сіз әрі тележүргізуші, әрі продюсер, әрі жетістікті журналиссіз. Тайм-менеджмент құпиясымен
бөлісіңізші?
Бес жыл бұрын менің өзімнің тайм-менеджментім
болды. Мен әртүрлі жобаларда көп жұмыс істедім.
Қазір мен өзім ұнататынды таңдауға тырысамын.
Мен біздің жастарға қараймын да қуанамын.
Олар өздеріне ненің жедел, маңызды және аздап
маңызды екенін біледі. Олар өмірден не қалайтынын біледі.
Сіз «Менің екінші кітабым», «Әйел» атты бірнеше кітаптардың авторысыз. Айтыңызшы,
мархабат, кітап жазуды қалайтын жайға қалай
жеттіңіз?
Мен жазушы еместігімді және бұл рөлден үміттенбейтінімді әрқашан айтып келемін. Бұл менің
белгілі бір сәттегі жанайқайым болды. Мені
толғандырған сұрақтарды, мен уайымдағанның
барлығын кітапқа түсірдім. Менің өмірімнің бір
бөлігі соларда айшықталған.
Ләйлә, Сіздің кәсіби өсуіңіз үшін басты ынта
қандай?
Қазақ тілі мен қазақтілді контент дамуы үшін
менің үлкен арманым бар: кітаптар, телехабарлар, бейне. Мұның сәнді және танымал болуын
қалаймын. Біз қазір бір жоба дайындаудамыз, балалар тәрбиесі туралы кітап шығармақпыз. Жас
талантты жазушыларды іске қосып, оларды оқып,
біліп, бағалауы үшін жақын тартқымыз келеді. Біз
дамып, тек алға қадам басқанымызды қалаймын.
Ләйлә, Сізге сырлы сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз! Сізді қайыра қонақта күтеміз!

Хан Шатыр СОО, 1 қабат

такие слова присущи «Хан Шатыр»
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
SULPAK-ТАҒЫ MI BAND 4
ФИТНЕС-БІЛЕЗІК

ФИТНЕС-БРАСЛЕТ MI BAND 4
В SULPAK

Атышулы Mi Band білезігі жаңа төртінші нұсқада шықты. Енді ол түрлі-түсті
AMOLED-дисплейге ие, соның арқасында
тіпті шуақты күнде барлық ақпарат жеңіл
оқылады. Ақылды трекермен сіздер денсаулық жайын бақылап, уақыт туралы ақпарат алып, ақылды оятқышты белсендіріп,
сондай-ақ телефондағы барлық қосымшалардан хабарламаларды көре аласыздар.

Нашумевший браслет Mi Band вышел в
новой четвертой версии. Теперь он имеет
цветной AMOLED-дисплей, благодаря которому даже в солнечный день вся информация легко читается. С умным трекером
вы сможете следить за состоянием здоровья, получать информацию о времени,
активировать умный будильник, а также
видеть уведомления из всех приложений
на телефоне.

MUST HAVE
LACOSTE-ДЕН БЕЛДІК

NEW BALANCE ЖАҢАЛЫҒЫ
574 MID
NEW BALANCE кроссовкаларының
жаңа моделі — 574 Mid! Олар табиғи
былғарыдан жасалған және ұзақ серуендеуге де, белсенді қала өмірі
үшін де жақсы. Тұрақтандырғыш қосымшасымен үйлесімді ENCAP технологиялы арнайы ұлтаны екпінді
толқынды сіңіріп және әрбір қадамыңызды амортизациялап, адам
нанғысыз ыңғайлылықты қамтамасыз етеді. Күзде New Balance 574 Mid
кроссовкаларында жылы және жайлы
болады.

НОВИНКА NEW BALANCE 574 MID
Новая модель кроссовок в NEW
BALANCE — 574 Mid! Они выполнены из натуральной кожи и одинаково
хороши для длительных прогулок и
активных городских будней. Специальная подошва с технологией ENCAP
в сочетании со стабилизирующей
вставкой обеспечивают невероятный
комфорт, поглощая ударную волну и
амортизируя каждый ваш шаг. Осенью в кроссовках New Balance 574 Mid
будет тепло и комфортно.

Ерлер гардеробында қандай
стиль өзекті болса да, классикалық белдік — барлық мезгілге must have. Жоғары сапалы
былғары белдіктерді LACOSTEде табуға болады. Бұл стильді
сапалы былғары өнімдерді өндіретін франсуздық бренд. Сонымен қатар, дүкенде киімнің,
аяқ киімнің және аксессуарлардың жаңа стильді күздік топтамасы ұсынылған.

ALDO ACCESSORIES
ПОРТФЕЛІ

Іскерлік өмір немесе жұмыс сапарлары үшін ALDO
ACCESSORIES
ұсынған
эко-былғарыдан жасалған портфель сәйкес келеді. Ол ішкі
жағынан тозуға төзімді материалдан жасалған және ыңғайлы
көлемге ие. Портфельге барлық
қажеттіліктер, соның қатарында
сіздің ноутбук те сыяды. «Хан
Шатырдың» 1-қабатынан сатып
алуға болады.

ПОРТФЕЛЬ ALDO
ACCESSORIES

РЕМЕНЬ ОТ LACOSTE
Какой бы ни был актуален стиль
в мужском гардеробе, классический ремень — must have на
все времена. Кожаные ремни
высокого качества можно найти в LACOSTE. Это французский
бренд, который производит
стильные качественные кожаные изделия. Также в магазине
представлена новая стильная
осенняя коллекция одежды, обуви и аксессуаров.
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Для деловых будней или рабочих визитов подойдет портфель из эко-кожи от ALDO
ACCESSORIES. Он выполнен изнутри из износостойкого материала и имеет комфортный размер. В портфель поместится все
необходимое, в том числе и ваш
ноутбук. Приобрести можно на
1 этаже в «Хан Шатыр».

CLIMBER BC-ДЕН ЖЫЛЫ ПӘЛТЕ ТЕПЛОЕ ПАЛЬТО ОТ CLIMBER BC
CLIMBER BC— ерлердің іскерлік
киімдерін, аяқ киімдерін және аксессуарларын өндіретін жетекші түрік
бренді. Мұнда сіздер классикалық
пішімдегі жылы жайлы пәлтелерді
табасыздар — бұл күзге арналған
нағыз must have. Пәлте өзінің әмбебап түсі мен классикалық стилінің
арқасында сіздердің гардеробтарыңызға тамаша сай келеді.

CLIMBER BC — ведущий турецкий
бренд по производству мужской
деловой одежды, обуви и аксессуаров. Здесь вы найдете теплые
уютные пальто классического кроя
— это настоящий must have для
осени. Пальто отлично впишется в
ваш гардероб, благодаря своему
универсальному цвету и классическому стилю.

ALTINYILDIZ CLASSICS ҰСЫНҒАН ЖЕМПІР
ALTINYILDIZ CLASSICS іскерлік костюмдердің,
ерлерге арналған аяқ киімдердің және аксессуарлардың үлкен түржинағымен ғана емес,
күнделікті өмірде тасуға арналған топтамалардың таңдауымен де танымал. Салқын күз
үшін дүкенде ыңғайлы және жылы жемпірлер мен свитерлердің түржинағы ұсынылған.
ALTINYILDIZ CLASSICS — стиль және жақсы
сапа.

-MEN
BEAUTYMANIA-ДА ТЕРІГЕ
АРНАЛҒАН CLINIQUE FOR MEN
СҰЙЫҚ САБЫНЫ

Clinique For Men күтім құралдарының желісі — ерлердің терісінетиімді қамқорлық. Бетке арналған
сабын тазартқыш ингредиенттер кешенінің көмегімен кір мен
шаңнан тазалайды. Сабын құралы
құрамындағы ментолдың арқасында ұзақ уақытқа балғындық пен
сергектік сезімін сыйлайды. Бет
терісінің тамаша күйін сақтау үшін
таңертең және кешқұрым пайдаланыңыз.

ЖИДКОЕ МЫЛО ДЛЯ
КОЖИ CLINIQUE FOR
MEN В BEAUTYMANIA
Линии уходовых средств
Clinique For Men — эффективная забота о мужской
коже. Мыло для лица глубоко очищает от грязи и
пыли с помощью комплекса очищающих ингредиентов. Благодаря ментолу
в составе средства мыло
придает ощущение свежести и бодрости на долгое
время. Используйте утром
и вечером для поддержания кожи лица в наилучшей форме.

ДЖЕМПЕР ОТ ALTINYILDIZ CLASSICS
ALTINYILDIZ CLASSICS славится не только
большим ассортиментом деловых костюмов,
мужской обуви и аксессуаров, но и выбором коллекций для ношения
в повседневной жизни. Для прохладной осени в магазине представлен ассортимент удобных и теплых джемперов и свитеров. ALTINYILDIZ
CLASSICS — стиль и хорошее качество.

TIMBERLAND СУ
ӨТКІЗБЕЙТІН ЖЕКЕТІ
TIMBERLAND күзге арналған жаңа су
өткізбейтін күрткелерді ұсынады. Олар
тозуға төзімді материалдан жасалған
және артықшылықтардың бірқатарына
ие: ылғал өткізбейді, жылдың салқын
мезгілінде жылу мен жайлылықты
сақтайды. Одан өзге, күртке соңғы маусымдарда өзекті түстер топтамасы
стилінде жасалған.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
ЖАКЕТ TIMBERLAND
TIMBERLAND представил новые водонепроницаемые куртки для осени. Они
изготовлены из износостойкого материала и обладают рядом преимуществ:
не пропускают влагу, сохраняют тепло
и комфорт в прохладное время года.
Кроме того, куртка выполнена в стиле
цветовых блоков, актуальном в последние сезоны.
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АЙ ТРЕНДТЕРІ / ТРЕНДЫ МЕСЯЦА
LACOSTE СӨМКЕСІ

Әрбір қыздың арсеналында сөмкелердің
бірнеше түрлері болуы керек. Әр күнге
арналған шағын сапалы сөмке — нағыз
must have. LACOSTE-де ұзын баулы
былғары сөмкелердің жаңа топтамасы
ұсынылған. Олар әмбебап: жұмысқа да,
киноға баруға да, кешкі шараларға да жарайды. 1-қабаттағы дүкенде қолжетімді.

СУМКА LACOSTE

В арсенале у каждой девушки должно
быть несколько видов сумок. Небольшая
качественная сумка на каждый день —
настоящий must have. В LACOSTE представлена новая коллекция кожаных сумок
на длинном ремешке. Они универсальны:
подойдут и для работы, и для походов в
кино, и для вечернего мероприятия. Доступны в магазине на 1 этаже.

MUST HAVE

ACCESSORIZE-ТЕН
ЖҮННЕН ТОҚЫЛҒАН БЕРЕТ

Соңғы жылдардың тренді — кепештер, бірақ классикалық береттер көптеген онжылдықтар
бойы өзінің өзектілігін жоғалтпай келеді. Жүннен тоқылған
береттердің базалық күзгі түстерінің әртүрлі модельдерін
ACCESSORIZE дүкенінде сатып
алуға болады. Бренд, сонымен
қатар, қалпақтардың, кепештердің, құлақшындардың, мойынорағыштардың, қолғаптардың күзгі топтамасын ұсынады.

ШЕРСТЯНОЙ БЕРЕТ ОТ
ACCESSORIZE
Тренд последних лет — кепи,
но классические береты не
теряют своей актуальности уже много десятилетий.
Приобрести разные модели
шерстяных беретов базовых
осенних цветов можно в магазине ACCESSORIZE. Бренд
представляет также осеннюю коллекцию шляп, кепи,
шапок, шарфов, перчаток.

PARFOIS-ТАН ШАБАДАН

Қазан айында демалысқа жиналғанда «Хан Шатыр» СОСО-ның 1-қабатындағы PARFOIS дүкеніне соға кетіңіздер. PARFOIS-да сыйымды дизайнерлік шабадандар ұсынылған. Сондай жеңіл
шабадан поездарда құтқарады және өте ұзаққа
қызмет етеді. Оның төрт мықты доңғалағы, сондай-ақ сыйымды ішкі бөлімі бар.

ЧЕМОДАН ОТ PARFOIS
Собираясь в отпуск в октябре, загляните в магазин PARFOIS на 1 этаже в ТРЦ «Хан Шатыр». В
PARFOIS представлены вместительные дизайнерские чемоданы. Такой легкий чемодан спасет в поездках и прослужит вам очень долго. Он
имеет четыре устойчивых колеса, а также вместительный внутренний отдел.

ZARA HOME ҰСЫНҒАН ХОШИІСТІ МАЙШАМ
Жайлы қазан кешінде жамылғы астында қолға кітап алып, жағымды хошиісті
иіскеп және атмосфераға рахаттанып жайғасу жан сүйсіндіреді. Pure Gardenia
хош иісті балауыз шырағы 100% табиғи өсімдік құрамдасынан дайындалған.
Гардения, шегіргүл және шабдалының күшті хошиісі қуат және күш таратады.
Майшамның жану ұзақтығы 80 сағат шамасында.

АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА ОТ ZARA HOME
Хорошо расположиться уютным октябрьским вечером под пледом с книжкой
в руках, вдыхая приятный аромат и наслаждаясь атмосферой. Ароматическая
восковая свеча Pure Gardenia изготовлена из 100% натуральных растительных
компонентов. Стойкий аромат гардении, фиалки и персика излучает энергию и
силу. Продолжительность горения свечи около 80 часов.
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LICHI-ДЕН БЕШПЕТ
Біз гардеробқа аздаған күзгі реңктерді қосуды
ұсынамыз. Олар сіздің бейнеңізді нәзік әрі жайлы етеді. Соңғы маусымдардың тренді — тік
қосөңірлі бешпет. Ол көзбен қарағанда тұлғаны ұзартады, сырбаздық пен стиль қосады,
сондай-ақ, арнайы кең белдіктің арқасында
бөксеге басымдық береді.

ЖАКЕТ ОТ LICHI
Мы предлагаем добавить в гардероб немного
осенних оттенков. Они сделают ваши образы
нежными и уютными. Тренд последних сезонов — прямой двубортный жакет. Он визуально удлиняет фигуру, добавляет элегантности и
стиля, а также делает акцент на талии благодаря специальному широкому ремню.

-WOMEN

INGLOT-ТАН БЕТКЕ АРНАЛҒАН
DREAM DROP FACE OIL МАЙЫ

INGLOT-тан Dream Drop жұғымды
майы құрғақ теріні ылғалдандыру
үшін мінсіз жарамды. Ол Q10 коэнзимінің көп мөлшерін құрайды.
INGLOT жаңалығы қартаю үдерісін
баяулатады, тері түсін тегістейді және
терең сіңеді.

МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА DREAM
DROP FACE OIL ОТ INGLOT
Питательное масло Dream
Drop от INGLOT идеально
подойдет для увлажнения
сухой кожи. Оно содержит
большое количество коэнзима Q10. Новинка от INGLOT
замедляет процесс старения,
выравнивает цвет кожи и
глубоко питает.

ADIDAS-ТАН OZWEEGO КРОССОВКАЛАРЫ

Ozweego футуристік кроссовкалары 90-шы
жылдардың соңы мен 2000 жылдардың басындағы стильді жаңа арнада ұсынады. Кроссовкалар аяқта күні бойында адам нанғысыз
жайлы сезіледі. Табанның алдыңғы бөлігіндегі
Adiprene+ аса серпінді материалдан тұратын арнайы қосымша қадамның жұмсақтығын, тамаша
амортизацияны қамтамасыз етеді және серпілу
күшін ұлғайтады.

КРОССОВКИ OZWEEGO ОТ ADIDAS
Футуристические кроссовки Ozweego представляют стиль конца 90-х –
начала 2000-х в новом ключе. Кроссовки ощущаются на ноге невероятно
комфортно в течение всего дня. Специальная вставка из сверхупругого материала Adiprene+ в передней части стопы обеспечивает мягкость шага,
превосходную амортизацию и увеличивает силу отталкивания.

CHARLES&KEITH ТОБЫҚТЫ ЕТІКТЕРІ
CHARLES&KEITH ұсынған жылы күзгі реңктегі және
металлдық элементтері бар бұл тобықты етіктер
әмбебаптығы мен сапасының арқасында күнделікті
гардеробтың бөлігіне айналады. Оларды гардеробтың кез келген стилімен бірге киюге болады. Ыңғайлы пішін, ықшамды дизайн және сапа — көптеген
қыздардың ұнататыны.

РЮКЗАК ОТ CARPISA

БОТИЛЬОНЫ CHARLES&KEITH

Эти ботильоны от CHARLES&KEITH в теплом осеннем оттенке и металлическими элементами станут
частью ежедневного гардероба, благодаря универсальности и качеству. Их можно носить с любым
стилем гардероба. Удобная форма, лаконичный
дизайн и качество полюбились многим девушкам.

CARPISA-ДАН АРҚА ҚОРЖЫН
Үлкен қаладағы өмір үшін арқа
қоржындар тамаша үйлеседі. Оны
функционалдығы жағынан асып
түсетін нәрсенің аздығы таңқаларлық
емес. Арқа қоржынның, сөмкенің немесе шабаданның қажетті нұсқасын
CARPISA-да таңдап алуға болады. Бұл
— сөмкелер мен аксессуарлардың
итальяндық бренді, оның өнімдері
сапасы мен стилі үшін даңқты.

17

Для жизни в большом городе отлично подходят рюкзаки. Это неудивительно, ведь мало что превосходит
его по функциональности. Подобрать нужный вариант рюкзака, сумки или чемодана можно в CARPISA.
Это итальянский бренд сумок и аксессуаров, продукция которого славится за качество и стиль.

Джинс күртке
Джинсовая куртка
PULL&BEAR

Былғары күртке
Кожаная куртка
GUESS

ЗАМАНАУИ ҚЫЗДЫҢ ГАРДЕРОБЫНДАҒЫ 20 НЕГІЗГІ КИІМ
Кешкі көйлек
Вечернее платье
TOMMY HILFIGER

Базалық гардероб тақырыбы көптеген қыздарды толғандырады. Өз
гардеробын базалық яки негізгі
деп санау үшін қанша киім қажет?
Киімдердің нақтыланған тізімі бар
ма? Негізгі және біруақытта стильді
гардеробты қалай жасауға болады?
Қандай гардероб әрбір стиль үшін
базалық? Біздің топтама сіздерге гардеробта басқалармен сәйкестеуге
болатын әмбебап киімдердің қайсысын ұстау керектігін айтып береді.

Базалық көйлек
Базовое платье
ZARA WOMAN

Базалық қара жеңіл жейде
Черная базовая футболка
OVS

20 БАЗОВЫХ ВЕЩЕЙ В ГАРДЕРОБЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕВУШКИ
Жылы пәлте
Теплое пальто
TOMMY HILFIGER

Тема базового гардероба волнует
многих девушек. Сколько необходимо вещей, чтобы считать свой
гардероб базовым? Есть ли определенный список вещей? Как создать
базовый и одновременно стильный
гардероб? Какой гардероб базовый
для каждого стиля? Наша подборка
подскажет вам, какие универсальные вещи можно иметь в гардеробе,
чтобы сочетать их с другими.

Пенжек
Пиджак
MASSIMO DUTTI

Қалың дығы
орташа свитер
Свитер средней плотности
OVS

Жарқын жеңіл жейде
Яркая футболка
PULL&BEAR

Базалық ақ жеңіл жейде
Белая базовая футболка
BERSHKA

Тренч
MANGO

Спорттық костюм
Спортивный костюм
ADIDAS

Джинс
Джинсы
PULL&BEAR

Базалық
белдемше
Базовая юбка
LACOSTE

Классикалық көйлек
Классическая рубашка
ZARA WOMAN
Бәтеңке
Ботинки
ALDO ACCESSORIES
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Тобықты етіктер
Ботильоны
MANGO

Ақ кроссовкалар
Белые кроссовки
NIKE ОТ BRUX
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Лоферлер
Лоферы
CHARLES&KEITH

Туфли-қайықша
Туфли-лодочки
ZARA WOMAN

CHARLES&KEITH

MASSIMO DUTTI

ZARA WOMAN

ALDO ACCESSORIES

TOMMY HILFIGER

БАСТЫ АКСЕССУАР:
ОСЫ КҮЗДЕ ҚАНДАЙ СӨМКЕ ТАҢДАУ КЕРЕК
ГЛАВНЫЙ АКСЕССУАР: КАКУЮ СУМКУ ВЫБРАТЬ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
Сырмалы сөмкелер, шомбал шынжырлы
сөмкелер, екітүсті немесе домалақ сөмкелер, сөмке-дорбалар, жыртқыш принтті немес логотипті сөмкелер — күз 2019
аксессуарлар әуесқойларын сәнді топтамалардың үлкен таңдауымен қуантады.
Ерекше сөмке бейнені толықтырып қана
қоймай, айналадағы адамдардың назарын
да аудартады. Біздің топтама «Хан Шатыр» дүкендерінде қандай өзекті трендті
сөмкелердің барынан хабардар етеді.

Стеганые сумки, сумки с массивными
цепями, двухцветные или круглые сумки, сумки-торбы, сумки с хищным принтом или логотипами — осень 2019 радует любителей аксессуаров большим
выбором модных коллекций. Необычная сумка не только дополнит образ, но
и привлечет внимание окружающих.
Наша подборка подскажет, какие актуальные трендовые сумки есть в магазинах «Хан Шатыр».

MANGO

ZARA WOMAN

CARPISA

CHARLES&KEITH

ALDO ACCESSORIES

CAMPO MARZIO

GUESS

PARFOIS
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СУПЕРАКЦИИ В SKY BEACH CLUB

СҰЛУЛЫҚ ҮШІН БҮГІНГЕ НЕ ІСТЕУ КЕРЕК:
ЭКСПРЕСС-КҮТІМНІҢ БАСТЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
ЧТО СДЕЛАТЬ ДЛЯ КРАСОТЫ СЕГОДНЯ:
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ЭКСПРЕСС-УХОДА ЗА СОБОЙ

Заманауи өмір ағымы өз шарттарын күшпен таңуда. Бізге өз-өзімізге күтім үшін барынша аз уақыт
қалған сияқты көрінеді. Әрбір қыздың жинақ сандықшасында жылдам «жұмыс істейтін» және ішкі
теңгерімді сақтауға көмектесетін күтім жөніндегі пайдалы құралдар кешені болуы керек. Біз бүгінде
денсаулық пен сұлулықты ұзарту үшін күнделікті
күтімде нені қолдануға болатынын әңгімелейміз.

Патчи для глаз от
THEFACESHOP

Увлажняющий тоник
Lancome в MON AMIE

Бальзам для губ
L’OCCITANE

Маска-гель на основе
меда Guerlain в
BEAUTYMANIA

Сыворотка для лица и шеи
Chanel в BEAUTYMANIA

Тонизирующая вода
L’OCCITANE

Ритм современной жизни диктует свои условия. Нам
кажется, что все меньше времени остается для ухода
за собой. В копилке каждой девушки должен быть комплекс полезных средств по уходу, которые быстро «работают» и помогают сохранять внутренний баланс.
Мы рассказываем, что можно применить в ежедневном
уходе сегодня, чтобы продлить здоровье и красоту.

Скраб для лица Clinique в
BEAUTYMANIA

Крем для кожи вокруг глаз
INGLOT

БЕТ
Ерте жеткен күз — өте жұғымды құралдар уақыты
емес, бірақ қалыпты жеңіл жаздық крем енді жеткіліксіз болады. Күнделікті күтімге көзге арналған
кремдерді, жеңіл сарысуларды қолдануды қосыңыз,
бет терісі үшін ылғалдаушы маскалар жасауды
бастаңыз. Тоник туралы ұмытпаңыз, ол бетті қосымша ылғалдап, рН-теңгерімді қалпына келтіреді және
ұсақ тесіктерді кемітеді. Ертеңгілікте патчиларды
қолдануға болады — бұл көз астындағы көгерулерден жылдам арылтатын тиімді құрал. Аптасына бір
рет тазалаушы скрабтарды қолдану тері құрылымын жақсартады және қайта жандандыру үрдісін іске
қосады. Желді күзде косметика заттарын салатын
сөмкеге нағыз must have — еріндерге арналған бальзам. Үйдегі, кеңседегі немесе көліктегі жылыту біздің
терімізді құрғатады, сондықтан ыстық су — тұрақты
ылғалдауда баға жетпес көмекші.

Распахивающая взгляд
сыворотка Biotherm в
MON AMIE

Крем для области
вокруг глаз Guerlain в
BEAUTYMANIA

Маска для лица от
THEFACESHOP

Cухое масло для волос
FRESH LINE

Масло для волос
Palmer’s в MON AMIE

Термозащитный спрей
Schwarzkopf в BEAUTYMANIA

ШАШТАР
Шаштар үшін күтім туралы да ұмытуға болмайды.
Қолдану барысында хош иісті сұйық сабын шаштардың табиғи липидтерін шайып тастап, оларды құрғақ
және сынғыш етеді, сондықтан әсіресе күзде кондиционерсіз болмайды. Шаш құрылымын барлық
ұзындық бойында қалыпқа келтіретін ылғалдаушы
немесе жұғымды маскаларды аптасына 1-2 рет жасауды ұмытпаңыз. Тұйықтаушы кезең есебінде күтімде шашқа арналған майлар немесе спрейлер қолданыңыз. Олар бүкіл ұзындық бойына табиғи және
сау жарқыл береді. Шаштарды ыстық шаш сәндеу
құралдарының жағымсыз әсерлерінен қорғап және
шаштардың әдемілігін ұзартуға термосақтау спрейлері көмектеседі.

Шампунь от
YVES ROCHER

Спрей для волос Toni&Guy
в BEAUTYMANIA

Спрей-термозащита
Schwarzkopf в
BEAUTYMANIA

ВОЛОСЫ
Нельзя забывать и об уходе для волос. В процессе
использования шампунь вымывает естественные липиды волос, делая их сухими и ломкими, поэтому без
кондиционера, особенно осенью, не обойтись. Не забывайте делать 1-2 раза в неделю увлажняющие или
питательные маски, которые восстановят по всей
длине структуру волоса. В качестве закрепительного
этапа в уходе используйте масла или спреи для волос.
Они придают естественное и здоровое сияние по
всей длине. Оградить волосы от негативного воздействия горячих укладочных инструментов и продлить
красоту волос помогут термозащитные спреи.

Дымка для лица против
усталости Givenchy в
MON AMIE

ЛИЦО
Ранняя осень — не время для сильно питательных
средств, но стандартного легкого летнего крема уже
будет недостаточно. Добавьте в ежедневный уход
использование кремов для глаз, легкие сыворотки,
начните делать увлажняющие маски для кожи лица.
Не забывайте про тоник, он дополнительно увлажнит кожу, восстановит рН-баланс и сузит поры. По
утрам можно использовать патчи — это эффективное средство, экстренно избавляющее от синяков
под глазами. Использование одного раза в неделю
очищающих скрабов запустит процесс регенерации
и улучшит структуру кожи. В ветреную осень настоящий must have в косметичке — бальзам для губ.
Дома, в офисе или в машине отопление пересушивает нашу кожу, поэтому термальная вода — незаменимый помощник в регулярном увлажнении.
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Кондиционер John Frieda
в BEAUTYMANIA

Массажное масло
FRESH LINE

Крем для тела Palmer’s в
MON AMIE

Крем для рук от YVES
ROCHER

Масло для душа от
L’OCCITANE

ТӘН
Тән күтіміне уақыттың тіпті өте жеткіліксіздігінде де
— болу керек. Ұзақ сіңетін крем немесе лосьонды
жуылатын құралдарға айырбастауға болады: сіздің
теріңізді жақсы ылғалдайтын душқа арналған май
немесе душқа арналған гель-крем. Одан өзге, косметикалық брендтер қолға арналған кремдерді шағын
пішімде шығаруда. Сіз оларды тіпті шағын сөмкеде
алып жүре аласыз. Ақыры, тән күтіміне арналған әмбебап құрал — скрабтар, олар бір уақытта бірнеше
міндеттерді орындайды: қабыршақтан тазартады,
қан айналымын жақсартады және теріні сергітеді.

Крем-масло для тела
FRESH LINE

Крем-гель для душа от
YVES ROCHER

ТЕЛО
Даже при сильной нехватке времени уходу за телом
— быть. Долго впитывающийся крем или лосьон
можно заменить на смываемые средства: масло для
душа или гель-крем для душа, которые тоже хорошо увлажнят вашу кожу. Кроме того, косметические
бренды выпускают кремы для рук в миниформате.
Вы сможете носить их даже в сумочке. Наконец, универсальное средство для ухода за телом — скрабы,
ведь они выполняют несколько функций одновременно: отшелушивают, очищают, улучшают кровообращение и тонизируют кожу.
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«ХАН ШАТЫР» КҮМБЕЗІНІҢ АСТЫНДАҒЫ АМЕРИКАЛЫҚ
БРЕНДТЕР

АМЕРИКАНСКИЕ БРЕНДЫ ПОД КУПОЛОМ «ХАН ШАТЫР»
Америка — көпұлтты және мультимәдениетті ел, мұнысы
стильдердің алуан түріне де әсер еткен. Америка сән әлеміне жайлылық пен ыңғайлылық постулатын енгізген. Қазіргі
уақытта ол сән индустриясында көшбасшы жайғасымдарға
орналасқан.

TOMMY HILFIGER — ерлердің, әйелдердің және балалардың киімдерін,
аяқ киімдерін, аксессуарлары мен
парфюмериясын өндіруге маманданған америкалық бренд. Киімнің
жаңа желісін туындатып, брендтің талантты дизайнерлері киімде
қарапайымдылық пен ақсүйектік
мұраттарын бірдей іске асыруда.

Америка — многонациональная и мультикультурная страна, что отразилось и в многообразии стилей. Америка
внесла в мир моды постулат комфорта и удобства. В настоящее время страна занимает лидирующие позиции в
индустрии моды.

TOMMY HILFIGER — американский
бренд, специализирующийся на
производстве мужской, женской и
детской одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Создавая новые линейки одежды, талантливые
дизайнеры бренда воплощают в
одежде идеалы простоты и аристократичности
одновременно.

UNDER ARMOUR спорттың әр түріне арналған жоғары технологиялы спорттық киімдер, аяқ киімдер
мен аксессуарлар өндіреді. Әрбір
киім үлкен салмақ пен температураның түрлі режимдерінде спортшылардың
жоғары
өнімділігін
қамтамасыз етеді. UNDER ARMOUR
— жайлылық пен сапа белгісі.
NEW BALANCE — бұл әлемдік нарықта атақты, спорттық аяқ киім мен
киімнің танымал америкалық бренді. Брендтің негізін қалаушы Уильям
Райли жетілдірген арнайы конструкция — аяқ киім үшін биік ұлтарақ,
соның арқасында сіз кез келген салмақта өзіңізді жайлы сезінесіз. Бүгінгі күні NEW BALANCE — жоғары
сапалы спорттық аяқ киім өндіруші.

UNDER ARMOUR производит высокотехнологичную спортивную одежду,
обувь и аксессуары для различных
видов спорта. Каждая вещь обеспечивает высокую продуктивность спортсменов при больших нагрузках и
разных режимах температуры. UNDER
ARMOUR — знак комфорта и качества.

NEW BALANCE — это популярный
американский бренд спортивной обуви и одежды, завоевавший славу на
мировом рынке. Основатель бренда
Уильям Райли разработал специальную конструкцию — супинатор для
обуви, благодаря которому вы чувствуете себя комфортно при любых
нагрузках. На сегодняшний день NEW
BALANCE — производитель высококачественной спортивной обуви.

GUESS — джинс киімдерді қабылдау
түсінігін біржола өзгерткен бренд.
Бүгінде GUESS — жарқын және әдемі
өмірді сүйетін стильді жастар мен қыздарға арналған киімдер, аяқ киімдер,
аксессуарлар топтамасын өндіретін
ең ірі және жетістікті брендтердің бірі.
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GUESS — бренд, навсегда изменивший восприятие джинсовой одежды. Сегодня GUESS — это один из
самых крупных и успешных брендов,
производящих коллекции одежды, обуви, аксессуаров для стильных молодых людей и девушек,
любящих яркую и красивую жизнь.

U.S. POLO ASSN — бұл ат үстіндегі поло спортының арқасында
пайда болған әйгілі америкалық
бренд. Бренд ерлер, әйелдер мен
балалар үшін casual және sport
стилінде киім, аяқ киім және аксессуарлар шығарады. Бренд топтамасына спорттық рухты айшықтайтын
нақтыланған пішім мен түстер тән.

TIMBERLAND — су өткізбейтін «сары»
бәтеңкелер визит карточкасына айналған бренд. TIMBERLAND аяқ киімі
күнделікті серуендеулерге ғана емес,
сол сияқты жаяу туризм, альпинизмге
де арналған. TIMBERLAND табынушыларының арасында Pharrell Williams,
Jay-Z, Rihanna, Cara Delevingne бар.

TIMBERLAND — бренд, визитной карточкой которого стали водонепроницаемые «желтые» ботинки. Обувь
TIMBERLAND предназначена не только для повседневных прогулок, но и
для пешеходного туризма, альпинизма. Среди поклонников TIMBERLAND
значатся
Pharrell
Williams,
Jay-Z, Rihanna, Cara Delevingne.

MAC cosmetics компаниясы —
бүкіл әлемге белгілі кәсіби косметика бренді. MAC — бұл бәрінен
бұрын бренд мұратын өмірге енгізуге ұмтылатын кәсіби визажистер қауымдастығы. Әшекейлі косметиканың кәсіби бренді бүкіл
әлемде өтетін сән апталықтарында
макияждағы сәнді үрдістерді ұсынады.

STARBUCKS — әлемдегі кофеханалар желісіндегі ең танымалысы.
STARBUCKS бүгінде — бұл хошиісті,
шәй, десерттер мен тіскебасарлар. Кофе құмартатындар жиналатын кофеханалар әлемнің 50-ден
астам елінде ашылған. Адамдар
STARBUCKS-ке әңгімелесуге, достарымен кездесуге немесе жұмыс
істеуге келеді. STARBUCKS-те сіздер сапалы қызмет көрсетуге, мейманшылық атмосфераға және тамаша кофеге үміт арта аласыздар.

U.S. POLO ASSN — это знаменитый американский бренд, появившийся благодаря спорту — конному поло. Бренд выпускает одежду,
обувь и аксессуары в стиле casual
и sport для мужчин, женщин и детей. Коллекциям бренда присущи определенный крой и цвета,
отражающие дух самого спорта.

Компания MAC cosmetics — известный во всем мире бренд профессиональной косметики. MAC — это
прежде всего сообщество профессиональных визажистов, стремящихся претворить в жизнь идеалы
бренда. Профессиональный бренд
декоративной
косметики
задает модные тенденции в макияже
на неделях моды по всему миру.

STARBUCKS — самая известная в мире
сеть кофеен. STARBUCKS сегодня —
это ароматный кофе, чай, десерты и
закуски. Кофейни, в которых собираются все любители кофе, открыты
в более чем 50 странах мира. Люди
приходят в STARBUCKS, чтобы поговорить, встретиться с друзьями или
поработать. В STARBUCKS вы можете
рассчитывать на качественное обслуживание, гостеприимную атмосферу и великолепную чашку кофе.
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7 қыркүйекте жаңа концептідегі AVVA дүкенінің
ашылуы болып өтті. Бұл іскер және күнделікті ерлер
киімдерінің, аяқ киімдерінің және аксессуарлардың
жетекші түрік өндірушісі. AVVA — сән әлеміне стильдің табиғи тұжырымдамасымен және киім сапасының
жоғары деңгейімен бұзып жарып кірген. AVVA топтамалары заманауи дизайнды ажыратады, сондықтан
бренд барынша танымал бола түсуде. Одан өзге,
киімнің ыңғайлылығы мен қолайлығына сапа бақылауының көпсатылық жүйесінің арқасында қол жеткізіледі.
7 сентября состоялось открытие магазина AVVA в новом концепте. Это ведущий турецкий производитель
деловой и повседневной мужской одежды, обуви и аксессуаров. AVVA — один из молодых брендов, который
ворвался в мир моды с оригинальной концепцией стиля и высоким уровнем качества одежды. Коллекции
AVVA отличает современный дизайн, поэтому бренд
становится всё популярнее. Кроме того, удобство и
практичность одежды достигаются благодаря многоступенчатой системе контроля качества.

АШЫЛУЫ

12 қыркүйекте NEW YORKER дүкенінің жаңа пішімдегі
ашылуы болды. Бұл неміс бренді әлемдегі ең танымал
киім брендтерінің ондығына кіреді. NEW YORKER топтамалары әрбір маусымда жаңартылады, сондықтан
сіздер әрқашан сәннің ең соңғы жаңа өнімдерін табасыздар. Бренд құндылығы — жоғары неміс сапасы,
киімнің жастарға арналған стилі және демократиялық
бағалар. Енді «Хан Шатырдағы» NEW YORKER бұрыннан да үлкен!
12 сентября в новом формате состоялось открытие магазина NEW YORKER! Это немецкий бренд, который
входит в десятку самых популярных брендов одежды
в мире. Коллекции NEW YORKER обновляются каждый
сезон, поэтому вы всегда найдете самые последние новинки моды. Достоинства бренда — высокое немецкое качество, молодежный стиль одежды и демократичные цены. Теперь NEW YORKER в «Хан Шатыр» стал
еще больше!

ОТКРЫТИЕ
Deutschland

shoe trace

10 қыркүйекте 2-қабатта MARIO ZELL ерлер киімдерінің итальяндық бренді жаңа пішімде ашылды. Дүкеннен сіздер іскерлік стиліндегі ерлер киімдерін, аяқ
киімдер, аксессуарларды сатып ала аласыздар. Бренд
құндылығы — кең өлшемдік қатар, реңктердің, маталардың алуан түрлілігі, өнімнің жоғары сапасы мен
тозуға төзімділігі. Кәсіби тәсілдеменің, білікті қызметкерлердің, топтаманың жақсы сапасының арқасында MARIO ZELL қала тұрғындары арасында танымалдыққа ие.
10 сентября на 2 этаже открылся в новом формате
итальянский бренд мужской одежды MARIO ZELL. В
магазине вы можете приобрести мужскую одежду, обувь, аксессуары в деловом стиле. Достоинства бренда
— широкий размерный ряд, разнообразие оттенков,
тканей, высокое качество и износостойкость изделий.
Благодаря профессиональному подходу, квалифицированному персоналу, хорошему качеству коллекций,
MARIO ZELL пользуется популярностью у жителей города.
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16 қыркүйекте «Хан Шатыр» СОСО-ның 2-қабатында
DEUTSCHLAND SHOE TRACE аяқ киім дүкені ашылды.
DEUTSCHLAND SHOE TRACE дүкенінде келесі әйгілі
еуропалық брендтердің аяқ киімдері ұсынылған —
Marco Tozzi, Gabor, Spur, Tamaris, Caprice, Baden, Rieker,
HOGL, Salamander, ARA. Аяқ киімнен өзге, дүкенде
стильді сөмке мен аксессуарлар таңдап алуға болады.
DEUTSCHLAND SHOE TRACE — әркімге қолжетімді еуропалық сапа!
16 сентября на 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» открылся обувной магазин DEUTSCHLAND SHOE TRACE. В
DEUTSCHLAND SHOE TRACE представлена обувь известных европейских брендов — Marco Tozzi, Gabor,
Spur, Tamaris, Caprice, Baden, Rieker, HOGL, Salamander,
ARA. Кроме обуви, в DEUTSCHLAND SHOE TRACE
можно подобрать стильную сумку и аксессуары.
DEUTSCHLAND SHOE TRACE — европейское качество,
доступное каждому!
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21 тамызында TUTUBI дүкенінің ашылуы болып өтті.
Бұл балалар мен жасөспірімдердің ортопедиялық аяқ
киімдерінің түрік бренді. Өнім шығаруда тек сапалы
былғары қолданылады. Барлық аяқ киім шеберлердің
қолымен жасалады. TUTUBI құндылығы — аяқтардың
шаршағанын басатын және жалпақтабандылықтың
алдын алуға арналған арнайы көпқабатты ұлтарақтың
болуы. Мұндай аяқ киімде баланың аяқтары өзін жайлы сезінеді.
21 августа состоялось открытие магазина TUTUBI. Это
турецкий бренд детской и подростковой ортопедической обуви. При производстве изделий используется
только качественная кожа. Вся обувь изготавливается
мастерами вручную. Достоинства TUTUBI — наличие
специальной многослойной стельки, назначение которой профилактика плоскостопия и снятие усталости с
ног. В такой обуви ноги ребенка чувствуют себя комфортно.

АШЫЛУЫ | ОТКРЫТИЕ

SECRET PERFUME BY KANDAK сауда таңбасы енді «Хан
Шатыр» СОСО-да! Сіздердің таңдауларыңызға ерлер
мен әйелдер парфюмінің 400-ден астам түрі ұсынылған. Дәл осы «Хан Шатыр» СОСО-да және тек осы
SECRET PERFUME BY KANDAK бутигінде хошиістердің
сыйлық нұсқасындағы эксклюзивті тауашалы сериясы
қойылған.
Торговая марка SECRET PERFUME BY KANDAK теперь
в ТРЦ «Хан Шатыр»! Вашему выбору представлено
более 400 мужских и женских видов парфюма. Именно в ТРЦ «Хан Шатыр» и только в этом бутике SECRET
PERFUME BY KANDAK выставлена эксклюзивная нишевая серия ароматов в подарочном варианте.
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«ХАН ШАТЫРДАҒЫ» ҚЫЗЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
FRESH LINE — жұпар және фитотерапияның көне рецептісіне негізделген,
Грекиядан жеткен органикалық косметика. Дүкенде жаңа өнім пайда болды
— денеге күтім бойынша топтамадан целлюлитке қарсы «Афродита» желісі.
FRESH LINE-нің барлық өнімі органикалық табиғи компоненттерден құралған,
құрамында SLS, спирт, парабендер жоқ.
FRESH LINE — органическая косметика из Греции, основанная на старинных
рецептах арома- и фитотерапии. В магазине появилась новинка — антицеллюлитная линия «Афродита» из коллекции по уходу за телом. Вся продукция
FRESH LINE создана из органических натуральных компонентов, не содержит
SLS, спирт, парабены.
Бет терісіне жасалған дұрыс күтім оны көптеген жылдарға сақтауға көмектеседі.
«Цветная» дәріханасы ұсынатын Eric Favre косметикасы — тері және шаштардың
күтіміне мамандандырылған француздық бренд. Қазанда Eric Favre өнімдеріне 20%
шегерім әрекет етеді.
Правильный уход за кожей лица поможет сохранить её на долгие годы. Аптека
«Цветная» рекомендует косметику Eric Favre — французский бренд, специализирующийся на уходе за кожей и волосами. В октябре действует скидка на продукцию
Eric Favre — 20%.

@aida.abildayeva

@nurkaiyrr

@sholpan_amrina

#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!

CLIMBER BC — іскер ерлер киімдері, аяқ киімдер және аксессуарлардың жетекші
түрік өндірушісі. «Хан Шатыр» СОСО-ның 1-қабатындағы дүкенде 2019-2020 жаңа күзгі-қысқы топтама ұсынылған, оған қазан айында 20% шегерім әрекет етеді. CLIMBER
BC сіздің даралығыңызды айшықтай түседі.
CLIMBER BC — ведущий турецкий производитель деловой мужской одежды, обуви
и аксессуаров. В магазине на 1 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» представлена новая осенне-зимняя коллекция 2019-2020, на которую в октябре действует скидка — 20%!
CLIMBER BC подчеркнет вашу индивидуальность.
KOREAN OPTICAL аксессуарлар дүкенінде күннен қорғайтын барлық көзәйнектер мен жиектемелерге 10-нан 50%-ға дейін шегерім әрекет етеді. Сондай-ақ, сіздер дүкеннен жанаспалы
линзаларды тиімді бағамен сатып ала аласыздар. KOREAN OPTICAL «Хан Шатыр» СОСО-ның
2-қабатында орналасқан.
В магазине аксессуаров KOREAN OPTICAL действует скидка от 10 до 50% на все солнцезащитные очки и оправы. Также вы можете приобрести в магазине контактные линзы по
выгодным ценам. KOREAN OPTICAL находится на 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр».

@aigerim.anarbekovna

@aseldzhanabekova

@emelianova01

@bekbolat_tuleshov

@rasul_show_

@s.nursultankyzy

THEFACESHOP-та науқан іске қосылуда. Бүкіл ай бойында Ink Lasting реңкілік
құралының біреуін сатып алғанда екінші құрал сыйлыққа беріледі! Тек Life Time
оқырмандары үшін 5000 теңге сомасына сауда жасаған кезде – сыйлық!
В THEFACESHOP запускается акция. Весь месяц при покупке тонального средства
Ink Lasting, второе средство в подарок! Только для читателей Life Time при покупке на сумму 5000 тенге – подарок!
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«ХАН ШАТЫР» СОСО
ТУРАЛЫ ЖАЗБАЛАР

Мен бүгін мұнда жанұяммен келдім. Дәл айтқанда аптасына бір рет келеміз. Негізінде шопингке және әр демалыс күндері болатын балаларға арналған шараларға
асығамыз. REEBOK, ADIDAS дүкендерінде сауда жасауды
сүйеміз, ал PIZZA CITY-де дәмді тамақтанып, демалуды
ұнатамыз. Бүгін аттракциондарда болдық, балаларға
ұнайды.

«Хан Шатыр» өте ыңғайлы, мұндағы атмосфера жақсы
және ол үйіме жақын орналасқан. Мен мұнда отбасыммен келіп тұрамын. Ойын орталығындағы аттракциондарға арнайы келеміз. Өзіміз үшін және балалар үшін
LC WAIKIKI-де сауда жасаймыз.
«Хан Шатыр» очень удобен, здесь хорошая атмосфера,
и он находится близко к дому. Я бываю здесь с семьей. Приходим специально на аттракционы в игровой
центр. Покупаем для детей и для себя в LC WAIKIKI.

ЗАМЕТКИ О
ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

Аскар,
27 лет

Сегодня я здесь с семьей. Приходим раз в неделю точно.
В основном на шопинг и на детские мероприятия, которые бывают каждые выходные. Любим делать покупки в
REEBOK, ADIDAS, а вкусно покушать, отдохнуть нравится
в PIZZA CITY. Катались сегодня на аттракционах, детям
нравится.

Мен Алматыданмын және астанаға алғаш келуім. Маған
мұнда ұнайды. Көрікті орындары әдемі, сәулеті әсерлі,
адамдары заманауи. «Хан Шатырдан» алған әсерім өте
жақсы. Мұнда өте жайлы, көңілді, таза. STRADIVARIUS
ұнады, көп нәрсе сатып алдым.

Мария,
25 лет

Я из Алматы и в столице впервые. Мне здесь нравится.
Достопримечательности красивые, впечатляет архитектура, люди современные. Первое впечатление от
«Хан Шатыр» очень хорошее. Здесь очень уютно, весело, чисто. Понравился STRADIVARIUS, уже много всего
купила.
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Шопингке келуді және гардеробты толтыру үшін бірдеңе сатып алуды шештік. Бүгін ZARA-да сауда жасадық, ал жалпы алғанда көңіл-күйге қарай, әртүрлі
брендтер ұнайды. Ертеде балалақ шақта «Хан Шатырда» аттракциондарда сырғанағанмын, сол кезде ұнаған.
Жеңіл-желпі тамақтанып алуға әрқашан HARDEE’S-ке
кіремін.
Решили прийти на шопинг и прикупить что-нибудь для
гардероба. Сегодня сделали покупки в ZARA, а вообще разные бренды нравятся, по настроению. Раньше в
детстве катался на аттракционах в «Хан Шатыр», тогда
понравилось. Перекусить всегда захожу в HARDEE’S.

«Хан Шатырдағы» атмосфера ұнайды, мұнда
жан-тәнімізбен демалуға келеміз. Бүгін қызыммен шараны тамашалауға келдік. TERRANOVA, DEFACTO, NEW
YORKER, «Детский мир» дүкендерінде шопингті ұнатамыз. Қонақтар келген кезде оларды жағажайға әкелеміз. «Монорельс» аттракционы ұнайды.

«Хан Шатырда» бір айда 2-3 рет боламыз. Мұнда бағалары жақсы дүкендер, брендтер көп. Балаларға да мұнда
болған ұнайды. Ересектер үшін де, балалар үшін де көбі
осында. Дүкендердің ішінде NEW YORKER, LC WAIKIKI,
ZARA, KOTON, MANGO, BALDI ұнайды.
В месяц 2-3 раза в «Хан Шатыр» бываем. Здесь много магазинов, брендов с хорошими ценами. Детям тоже нравится здесь бывать. Много чего и для взрослых, и для детей. Из магазинов любим NEW YORKER, LC WAIKIKI, ZARA,
KOTON, MANGO, BALDI.

Алтай,
18 лет

Майра,
48 лет

Шолпан,
34 года

Нравится атмосфера в «Хан Шатыр», приходим сюда
отдохнуть душой. Сегодня с дочкой пришли на мероприятие. Шопинг любим в TERRANOVA, DEFACTO, NEW
YORKER, «Детский мир». Когда гости приезжают, ведем их на пляж. Нравится аттракцион «Монорельс».
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Бахыт,
40 лет

ФЕСТИВАЛЬ

KIDS FEST
Білім күні қарсаңында, яғни 31 тамыз бен
1 қыркүйекте «Хан Шатырда» Kids Fest
ауқымды балалар фестивалі өтті, онда
балалардың тартымды цирк бағдарламасында болуға және Fame City-дегі мерекеге қатысуға сәті түсті.
31 тамызда жарқыраған цирктік шоу
өтті. «Хан Шатырға» қонаққа арнайы
бағдарламамен жонглерлер келді. Балаларды клоундар көңілдендірді, ал жаттыққан пудельдердің қойылымы шоуды
ең жарқын және ұмытылмас етті.
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ФЕСТИВАЛІ

В преддверии Дня знаний в «Хан Шатыр»
31 августа и 1 сентября прошел масштабный детский фестиваль Kids Fest, на котором детям посчастливилось побывать
на захватывающей цирковой программе
и посетить праздник в Fame City.
31 августа прошло яркое цирковое шоу.
В гости в «Хан Шатыр» со специальной
программой прибыли жонглеры. Ребят
веселили клоуны, а самым ярким и незабываемым шоу сделало выступление
дрессированных пуделей!

Ал 1 қыркүйекте Fame City ойын орталығында біздің
қонақтар сүйікті кейіпкерлерімен: «LOL» қуыршақтарымен, «Чеширский кот», «Супергерои», «Алиса в
Стране чудес», «Пираты Карибского моря», «История
игрушек» аниматорларымен кездесті. Сондай-ақ, осы
күні көзтартарлық Mini City балалардың мамандықтар
қалашығының салтанатты ашылуы болып өтті.
Білім күніне арналған мереке тартымды өтті.

А 1 сентября в игровом центре Fame City наши гости
встретились с любимыми героями: куклами «LOL»,
«Чеширским котом», аниматорами из «Супергероев»,
«Алисы в стране чудес», «Пиратов Карибского моря»,
«Истории игрушек». В этот день также состоялось
торжественное открытие увлекательного детского городка профессий Mini City.
Праздник в честь Дня знаний удался на славу!
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Балалық шақта еліктіретін кітаптардың бірі Льюис Кэрроллдың «Алиса в Стране чудес» кітабы
болды. 8 қыркүйекте «Хан Шатыр» СОСО-да кітап
желісі бойынша балаларға арналған қызықты
шара өтті. Біздің кішкентай қонақтар кітаптағы
сүйікті кейіпкерлермен кездесті: Алисамен, Чешир мысығымен, Шляпникпен, Красная Королевамен және басқаларымен. Аниматорлар көңілді
ойындар, конкурстар және зеректікке тапсырмалар әзірлеген. «Хан Шатыр» СОСО-да балаларға
арналған барлық шаралар демалыс және мереке
күндерінде өткізіледі. Кіру — тегін!

«Хан Шатыр» — бұл өзінің ең кішкентай қонақтарын қуана қарсы алатын отбасылық сауда-ойын-сауық орталығы. 15 қыркүйекте Қазақстанда
ғажайып мереке — Ана күні тойланады. Осы
жылы және керемет мереке құрметіне атриумда
балақайлар үшін «Подарок маме» атты қызықты
мастер-класс өтті. Жаттықтыратын мастер-класста балалар аналарына әдемі жарқын қобдиша
түрінде тосынсыйлар жасады. Балақайлар өз
сыйлықтарын қуана сыйлады, ал біздің сауда орталығымыз жаңадан бақытты эмоцияларға толды.

Одной из самых увлекательных книг в детстве
была «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
8 сентября в ТРЦ «Хан Шатыр» прошло детское
занимательное мероприятие по мотивам книги.
Наши маленькие гости могли встретиться с любимыми героями книги: Алисой, Чеширским котом, Шляпником, Красной Королевой и другими
героями. Аниматоры подготовили веселые игры,
конкурсы и задания на смекалку. Все детские мероприятия проходят в ТРЦ «Хан Шатыр» по выходным и праздничным дням. Вход свободный!

«Хан Шатыр» — это семейный торгово-развлекательный центр, с радостью встречающий своих самых маленьких гостей. 15 сентября в Казахстане празднуется чудесный праздник — День
матери. В честь этого теплого и прекрасного
осеннего праздника в атриуме для деток прошел
увлекательный мастер-класс «Подарок маме».
На обучающем мастер-классе ребята смастерили мамам сюрпризы в виде красивых ярких шкатулок. Детки с радостью вручили свои подарки, а
наш торговый центр снова наполнился счастливыми эмоциями.
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14 қыркүйекте «Жүлдехан» супернауқанының үшінші
аралық ұтыс ойыны өтті. Жеңімпаздарды құттықтаймыз!
• Тургумбаева Гульжан (iPhone), купон №026456
• Сәрсекеев Сәбит (iPad), купон №017745
• Акрамов Бейбіт (Apple Watch), купон №022845
2 маусымнан 16 желтоқсанға дейін «Хан Шатыр» СОСО-да бір күнде жалпы сомасы 20 000 теңгеге сауда
жасаңыз да келесі керемет сыйлықтарды ұтып алу
мүмкіндігіне ие болыңыз: «Лея» компаниясынан бір
бөлмелі 3 пәтер, Toyota City Astana автоорталығынан
Toyota Corolla автомобилі, сондай-ақ Sulpak-тан керемет Apple-гаджеттері!
Басты ұтыс ойыны 16 желтоқсанда өткізіледі.

38

14 сентября прошел третий промежуточный розыгрыш суперакции «Жүлдехан». Поздравляем победителей!
• Тургумбаева Гульжан (iPhone), купон №026456
• Сәрсекеев Сәбит (iPad), купон №017745
• Акрамов Бейбіт (Apple Watch), купон №022845
Со 2 июня по 16 декабря совершите покупки в ТРЦ
«Хан Шатыр» на общую сумму 20 000 тенге за один
день и получите шанс выиграть суперпризы: 3 однокомнатных квартиры от компании «Лея», автомобиль
Toyota Corolla от автоцентра Toyota City Astana, а также крутые Apple-гаджеты от Sulpak!
Главный розыгрыш состоится 16 декабря.

22 қыркүйекте «Хан Шатыр» СОСО күмбезінің астында халықаралық шебер, шахмат академиясының
жаттықтырушысы Дармен Садвакасовтың Виталий
Козякпен барлық қалаушыларға арналған шахматтан бірінші рет бір мезгілді ойын сеансы болып өтті.
Виталий — академия жаттықтырушысы, 100-ден
астам халықаралық жарыстардың жеңімпазы және
жүлдегері. Шахмат ойыны арқасында бала өз еркімен
ойлауға, шешім қабылдауға үйренеді, жоспарлау дағдылары және кеңістіктік қиялы дамиды. Сіздерді және
сіздердің балаларыңызды «Хан Шатырдағы» шараға
күтеміз!
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22 сентября под куполом ТРЦ «Хан Шатыр» для всех
желающих впервые прошел сеанс одновременной
игры по шахматам с международным мастером, тренером Академии шахмат Дармена Садвакасова Виталием Козяком. Виталий — тренер Академии, победитель и призер более 100 международных турниров.
Благодаря игре в шахматы ребенок учится самостоятельно мыслить, принимать решения, развиваются
навыки планирования и пространственное воображение. Ждем вас и ваших деток на мероприятия в
«Хан Шатыр»!

Голубая мечеть изнутри

Пролив Босфор

ЫСТАНБҰЛ — ЕКІ КОНТИНЕНТ АРАСЫНДАҒЫ КӨПІР

СТАМБУЛ — МОСТ МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТИНЕНТАМИ

Ыстанбұлға күнделікті мыңдаған туристер келеді. Туристке қаланың аңызға айналған өткеніне көз салып, атмосферасын сезіну үшін баруға тұратын ең қызықты орындардың
таңдаулысын ұсынамыз.
Ежедневно в Стамбул приезжают тысячи туристов. Предлагаем подборку самых интересных мест, которые стоить
посетить туристу, чтобы прочувствовать атмосферу и
погрузиться в легендарное прошлое города.

Ұшып келе салысымен, Ыстанбұлмен танысуды қаланың басты көрнекі орынына барудан бастаңыз — адам
нанғысыз әдемі және жұмбақ Топқапы Сарайы. Бұл
көне сарай — басқарушылар осында өмір сүріп, ресми
отырыстар өткізіліп, әлемдік маңызы бар сұрақтар
шешілген 25 түрік сұлтанының резиденциясы. Мұнда
сіздер нағыз гаремнің не екенін көре аласыздар. Сарай
залдарынан өтіп, сіздер өздеріңізді осы арада өрбіген
Осман империясының ұлы тарихының бір бөлігі ретінде сезіне аласыздар.
Сарайға жақын жерде қала рәміздерінің бірі ерекше
және ертегідей Көк мешіт (Сұлтанахмет мешіті) орналасқан. Кез келген туристі оның алты мұнаралы бірегей сәулеттік пішіндері, кескіндері, көгілдір өрнектегі
әшекейі сүйіндіреді. Жанында бүкіл әлемге танымал
көне Айя София соборы орналасқан. Әуелі IV ғасырда
салынған, кезіндегі христиандық храм қаланы османдар жаулап алғаннан кейін мешітке айналдырылған.
Собордың ішкі көрінісі христиандық және мұсылмандық дәстүрлерді үйлестіреді. Бүгінде бұл христиандық
және мұсылмандық әлемдердің және екі діннің бірігу
нышанына айналған музей.

Недалеко от дворца находится необыкновенная и
сказочная Голубая мечеть (мечеть Султанахмет) —
один из символов города. Любого туриста завораживают ее уникальные архитектурные формы с шестью минаретами, очертания, декор в голубой отделке. Рядом
находится знаменитый на весь мир древнейший собор
Айя-София. Некогда христианский храм, построенный
еще в IV веке, он был преобразован после захвата города османами в мечеть. Внутреннее убранство собора сочетает христианские и мусульманские традиции.
Сегодня это музей, ставший символом единения миров и двух религий — христианской и мусульманской.
Ыстанбұлда міндетті түрде баруға тұратын екінші сарай бар — Долмабахче. Бұл Ыстанбұлдағы еуропалық
резиденциялар стилінде салынған алғашқы сарай.
Мұнда соңғы осман сұлтанының, сондай-ақ Түркия
Республикасының бірінші президенті Мұстафа Кемал
Ататүріктің отбасы өмір сүрген. Сарайдың жағалауда
тұрғаны оның үлкен басымдығы болып табылады, сондықтан ғимараттың мұнарасынан қаланың еуропалық
және азиялық бөліктерін біріктіретін Ыстанбұлдың
жаны — Босфор бұғазына тамаша көрініс ашылады.
Босфор бойында серуендеу катерінен қаланың барлық
басты көрнекі орындарына, сондай-ақ Ыстанбұл нышандарының бірі — әйгілі Қыз мұнарасына көріністер
ашылады.

Дворец Топкапы

Дворец Топкапы

Голубая мечеть

Девичья башня

В Стамбуле есть второй дворец, обязательный к посещению — Долмабахче. Это первый дворец Стамбула,
выполненный в стиле европейских резиденций. Здесь
жила семья последнего османского султана, а также
первый президент Турецкой Республики — Мустафа
Кемаль Ататюрк. Огромным плюсом дворца является
то, что он стоит на набережной, поэтому с башен здания открывается великолепный вид на пролив Босфор
— душу Стамбула, соединившую европейскую и азиатскую части города. С прогулочного катера по Босфору
открываются виды на все главные достопримечательности города, а также на известную Девичью башню
— один из символов Стамбула.
Дворец Долмабахче

Дворец Топкапы изнутри

По прилете знакомство со Стамбулом начните с посещения главной достопримечательности города — невероятно красивого и загадочного Топкапы Сарай. Это
старинный дворец, резиденция 25 турецких султанов,
где жили правители, проводились официальные заседания, решались вопросы мирового значения. Здесь
вы увидите, что такое настоящий гарем. Проходя по
залам дворца, вы ощутите себя частью величественной истории Османской империи, которая разворачивалась в этих стенах.
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ҚАЗАН\ОКТЯБРЬ

Ыстанбұлда міндетті түрде барып-қайтуға тұратын орынның бірі, қала нышаны — Галата мұнарасы. Мұнараның шолу алаңынан қалаға, Алтын
мүйіз айлағына және Мәрмәр теңізге кескінді
көрініс ашылады.
Туристер үшін Ыстанбұлдың көркем және қызықты әйгілі аудандары — Таксим, Пера, Нишанташи, Бешикташ. Ал сіздер қаланың нағыз
жүрегіндегі салтанатты бесжұлдызды Rixos
Pera Istanbul қонақүйінде тұрақтай аласыздар.
Ыстанбұлдың мәдени, ойын-сауық және іскерлік
өмірінің ортасында шоғырланған қонақүй сіздерге отбасымен және достарыңызбен жайлы демалыс сыйлайды. Әсем безендірілген бөлмелер мен
сьюттер, әлемнің таңдаулы тамағын ұсынатын
бірнеше мейрамханалар, барлар, SPA-орталығындағы дәстүрлі түрік хаммамы, үлкен фитнес-зал
және басқалары — әлемдегі әдемі қалалардың
біріндегі ұмытылмас демалыс үшін!
Ал Ыстанбұлға Нұр-Сұлтаннан әуе компанияларымен күнделікті жасалатын тікелей сапарлармен жетуге болады. Сіздер Air Astana немесе Turkish Airlines әуе компанияларының жайлы
және жылдам ұшып өтулерін таңдай аласыздар.

Айя-София

Галатская башня

Отель Rixos Pera Istanbul
Отель Rixos Pera Istanbul

Отель Rixos Pera Istanbul

Отель Rixos Pera Istanbul
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Еще одним обязательным местом для посещения в
Стамбуле является Галатская башня — также символ города. С обзорной площадки башни открывается живописный вид на город, бухту Золотой рог и
Мраморное море.
Популярны для туристов живописные и интересные
районы Стамбула – Таксим, Пера, Нишанташи, Бешикташ. А остановиться вы можете в самом сердце
города, роскошном пятизвездочном отеле Rixos Pera
Istanbul. Сосредоточенный в центре культурной, развлекательной и деловой жизни Стамбула отель подарит вам комфортный отдых с семьей или друзьями.
Элегантно оформленные номера и сьюты, несколько ресторанов, предлагающие изысканную мировую кухню, бары, традиционный турецкий хаммам
в SPA-центре, большой фитнес-зал и многое другое
для незабываемого отдыха в одном из красивейших
городов мира!
А добраться до Стамбула можно прямыми рейсами
из Нур-Султана, которые совершаются авиакомпаниями каждый день. Вы можете выбрать комфортные и быстрые перелеты авиакомпаний Air
Astana или Turkish Airlines.
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