МАЗМҰНЫ
СОДЕРЖАНИЕ
6

На обложке: слева направо модели Хамидуллаева Айнель,
Саня Кемал, Казакова Алиса, Суесинова Жанель,
Тамабаев Жанибек
Модельное агентство Bella Fashion School
Фотограф: Шаймергенов Данияр
Ретушь фото: Кабди Лейла
Визажист: Кононенко Марина
На Айнель представлен бренд ORCHESTRA, аксессуары MARWIN
На Кемале бренд GLASMAN
На Алисе бренд GLASMAN
На Жанель бренд ORCHESTRA, рюкзак MARWIN
На Жанибеке бренд GLASMAN, рюкзак MARWIN

Қайтадан мектепке: «Хан Шатыр» СОО дүкендер
бойынша нұсқаулық
Снова в школу: гид по магазинам ТРЦ «Хан Шатыр»

12
14
17
22
24
34
40

ГЕЛЬ-КРЕМ
«ВЕРБЕНА»,
L’OCCITANE

Әдемі жылынамыз: сәнді жылы киім
Утепляемся красиво: модная теплая одежда
Джинс маусымы: деним трендтері 2021
Джинсовый сезон: тренды денима 2021
Аяқ киім 2021-2022: негізгі тенденциялар
Обувь 2021-2022: основные тенденции
Жаңа көзқарас: мұқият қарау керек тауарлар
Новый взгляд: товары, к которым стоит присмотреться

РЕДАКЦИЯДАН
ОТ РЕДАКЦИИ

ПОРТФЕЛЬ,
«ДЕТСКИЙ МИР»

Қыркүйек айының керемет уакыты келді. Самал жел,
салқындау кештер, шөп иісі, ағаштардың реңктері мен
бояулары. Таңертең ұйқылы ояу бүлдіршіндер мектепке
асығады, үлкендер жаңа жұмыс жоспарларын құрады, ал
енді біреулер түбегейлі өз өмірлерін өзгертуге шешім
қабылдайды.
Бұл шығарылым сізге шабыт және пайдасын тигізу
үшін, біз әр мақалаға ерекше мән бере отырып дайындадық. Мектеп топтамаларын әзірлеуде оңай бағдар алу
үшін «Хан Шатыр» СОО-ның барлық дүкендері бойынша нұсқаулық әзірледік. Алдағы маусымда сәнге қандай
үрдістер келетінін көрсетіп, олардың кейбірі туралы
толық айттық. Экология және эко-тауар тақырыптарын қозғап, сізді әдемі жылы күзгі макияжға шабыттандырып, түрлі брендтердің ерекше жаңа топтамаларын көрсеттік.
Күз тамаша өтсін!

Әр күн үшін жеңіл күзгі макияж
Легкий осенний макияж на каждый день

LC WAIKIKI

Ізгі тілекпен,
Анна Русакова

«Нұрлы Науқан» жеңімпаздары
Победители акции «Нұрлы Науқан»

СЕРЬГИ, SWAROVSKI
ШАРМ, PANDORA

Мысырдағы жылы күз маусымы — қыркүйек айында
демалу үшін ең жақсы таңдау
Бархатный сезон в Египте — лучший выбор для отдыха в
сентябре

ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА, MARWIN
ORCHESTRA

Пришла очаровательная сентябрьская пора. Легкий
ветерок, прохладные вечера, запах травы, оттенки и
краски деревьев. Утром спешат в школу сонные ребятишки, взрослые строят новые рабочие планы, а ктото решается кардинально изменить свою жизнь.
Мы наполнили каждую статью особым смыслом, чтобы этот выпуск подарил вам вдохновение и пользу.
Составили гид по всем магазинам ТРЦ «Хан Шатыр»,
чтобы вы легко ориентировались в школьных коллекциях. Показали, какие тенденции наступают в моде предстоящего сезона, рассказали о некоторых из них очень
подробно. Затронули тему экологии и эко-товаров, а
еще вдохновили вас на красивый теплый осенний макияж и показали необычные новинки разных брендов.
Хорошей осени!

КАРАНДАШ ДЛЯ
ВЕК, MAC

РЮКЗАК, «ДЕТСКИЙ МИР»

РУМЯНА BOTANIC PANIC, MAC

LIFE TIME журналы «Хан Шатыр» СОО меншігі болып табылады. Журнал «Хан Шатыр» СОСО, Rixos
President Astana, Rixos Khan Shatyr Residences таратылады. Редакция жарнамалық материалдардың
мазмұнына жауап бермейді. Редакцияның пікірі автордың пікірімен сәйкес бола бермейді.
Таралымы: 2000 дана. Қарағанды қ., «Форма Плюс» баспаханасында басып шығарылды.
E-mail: marketing@khanshatyr.com
Тел: +7 (7172) 57-26-26
Журнал LIFE TIME является собственностью ТРЦ «Хан Шатыр». Журнал распространяется в ТРЦ «Хан
Шатыр», Rixos President Astana, Rixos Khan Shatyr Residences. Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных материалов. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Тираж: 2000 экземпляров. Отпечатано в типографии «Форма Плюс», г. Караганда.
E-mail: marketing@khanshatyr.com
Тел: +7 (7172) 57-26-26

ЕЖЕДНЕВНИК, MOLESKINE

ZARA KIDS

С теплыми пожеланиями,
Анна Русакова.

Нөмірді шығаруға атсалысқандар:
Над номером работали:
Анна Русакова, Юлия Дериглер,
Дастан Бактияров, Асылбек Жанкылыш,
Нурсила Куншыгарова
Дизайн: Дарья Онучка
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КОЛЬЦО, SWAROVSKI

ҚАЙТАДАН МЕКТЕПКЕ: «ХАН ШАТЫР» СОО
ДҮКЕНДЕР БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

OSTIN KIDS — бұл жоғары сапалы киімнің ресейлік
бренді. OSTIN KIDS мектеп топтамалары үлгілер мен
стильдердің жақсы құрамы және алуан түрлілігімен
ерекшеленеді. Топтамада киім, аяқ киім және аксессуарлар бар.
2000 теңгеден бастап

СНОВА В ШКОЛУ: ГИД ПО МАГАЗИНАМ ТРЦ «ХАН ШАТЫР»
Мектепке дайындық маусымы — бұл жағымды жұмыстардың уақыты. Күнделік таңдап, арқа қоржынын
қарап және ашық түсті дәптерлер алу қажет! Біз баланы мектепке оңай дайындайтын дүкендер бойынша
үлкен нұсқаулық жасадық.

Сезон подготовки к школе — это время приятных
хлопот. Выбирать дневник, рассматривать рюкзаки
и подбирать яркие тетради! Мы составили большой
гид по магазинам, в которых вы с легкостью подготовите ребенка к школе.

«Детский мир» — ең танымал балалар дүкендерінің
бірі. Топтамада сарафандар мен бүрмелі белдемшелер,
жейделер, мектеп шалбарлары және вискоза немесе
мақта аралас маталардан жасалған сұр және көк түсті
пиджактар бар. Киімнен басқа, аяқ киім, кеңсе тауарларын, аксессуарлар таба аласыз.
Футболкалар 599 теңгеден бастап
«Детский мир» — один из самых популярных детских
магазинов. В коллекции сарафаны и юбки в складку,
блузки, школьные брюки и пиджаки серого и синего
цветов из смесовых тканей с вискозой или хлопком.
Кроме одежды, можно найти обувь, канцелярию, аксессуары.
Футболки от 599 тг

OSTIN KIDS — это российский бренд высококачественной одежды. Школьные коллекции OSTIN KIDS отличают хороший состав и разнообразие фасонов и стилей. В
коллекции представлены одежда, обувь и аксессуары.
От 2000 тг
GLASMAN — бұл жетекші қазақстандық өндірушінің
мектеп формасы. Топтамада екілік костюмдер, мектеп сарафандары, шотландка белдемшелері, тоқылған
желеткелер бар. Киімді жасау кезінде табиғи материалдар мен маталарды өңдеудің экологиялық таза әдістері қолданылады.
1000 теңгеден бастап
GLASMAN — это школьная форма от ведущего казахстанского производителя. В коллекции костюмы-двойки, школьные сарафаны, юбки-шотландки,
трикотажные жилеты. При создании одежды используются натуральные материалы и экологичные методы обработки тканей.
От 1000 тг
ORCHESTRA — бұл маталардың сапасы мен қолжетімді
бағалары бойынша өзін дәлелдеген балаларға арналған
сәнді киімдердің француздық бренді. Дүкенде көптеген
брендтер бар, сондықтан сіз мұнда мектепке қажетті
топтамаларды таба аласыз.
2000 теңгеден бастап
ORCHESTRA — это французский бренд модной одежды для детей, который зарекомендовал себя качеством
тканей и доступными ценами. В магазине представлено
много брендов так, что вы найдете здесь подходящие
коллекции для школы.
От 2000 тг

LC WAIKIKI KIDS — мектеп формасының жарқын жайлы және заманауи үлгілерінің ең үлкен таңдауы бар
түрік бренді. 4 жастан 14 жасқа дейінгі балаларға арналған әдемі және стильді топтамалар бар.
1290 теңгеден бастап
LC WAIKIKI KIDS — турецкий бренд с самым большим
выбором ярких комфортных и современных моделей
школьной формы. Красочные и стильные коллекции
для детей в возрасте от 4 до 14 лет.
От 1290 тг
«Спортмастер»-де спортқа арналған мектеп топтамаларының ең үлкен таңдауы бар. Спорттық костюмдер, балалар футболкалары, кроссовкалар, арқа қоржындары
— барлығы қолжетімді бағада.
590 теңгеден бастап
В «Спортмастер» самый большой выбор школьных
коллекций для занятий спортом. Спортивные костюмы,
детские футболки, кроссовки, рюкзаки — все по приемлемым ценам.
От 590 тг
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LACOSTE KIDS — бұл бөлшектерден іске асырылған
және мінсіз пішім стилі. Француз брендінің топтамалары жоғары сапасымен ерекшеленеді. Мұнда сіз ең
мықты футболкалар мен спорт полосын таба аласыз.
18280 теңгеден бастап
LACOSTE KIDS — стиль, воплощенный в деталях и
идеальном крое. Коллекции французского бренда
отличаются высоким качеством. Здесь вы найдете самые прочные футболки и спортивные поло.
7
От 18280 тг

ADIDAS KIDS — спорттық киімнің танымал неміс бренді. Өнім материалдарының сапасына байланысты бала
кез-келген спорт секциясында өзін еркін сезінеді.
7990 теңгеден бастап
ADIDAS KIDS — популярный немецкий бренд спортивной одежды. Благодаря качеству материалов изделий
ребенок будет чувствовать себя свободно на любой
спортивной секции.
От 7990 тг

ZARA KIDS — балалар киімінің испан бренді. Еуропалық стильдегі ең стильді мектеп топтамаларының
тамаша таңдауы. Бұл қыздарға арналған жағалы көйлектер мен бүрмелі белдемшелер, ұлдарға арналған
классикалық костюмдер және негізгі оксфорд жейделері.
2990 теңгеден бастап

DK — бұл оқуға және жұмыс істеуге арналған өнімдерге мамандандырылған дүкен. Мұнда сіз арқа
қоржындардан бастап баспа материалдарына дейін
бәрін таба аласыз.
Арқа қоржындар 2500 теңгеден бастап
DK — магазин, специализирующийся на товарах для
учебы и работы. Здесь можно найти все: от рюкзаков
до материалов для печати.
Рюкзаки от 2500 тг

Егер сіз мектеп үшін ең ерекше заттарды сатып алғыңыз
келсе, онда MINISO сізге арналған. MINISO топтамаларында стильді қаламсауыттар, жарқын кеңсе жиынтықтары, жұмсақ блокноттар бар. Мектептегі жұмыс
күндерін жарқын етіңіз!
Қалам жиынтықтары 350 теңгеден бастап

ZARA KIDS — испанский бренд детской одежды. Прекрасный выбор самых стильных школьных коллекций
в европейском стиле. Это платья с воротничками и
плиссированные юбки для девочек, классические костюмы для мальчиков и базовые оксфордские рубашки.
От 2990 тг

Если вы хотите приобрести самые необычные вещи для
школы, то MINISO для вас. В коллекциях MINISO стильные пеналы, яркие наборы канцелярии, мягкие блокноты. Сделайте школьные будни ярче!
Наборы ручек от 350 тг
ACCESSORIZE — бұл жарқын аксессуарлардың ең үлкен
таңдауы арқасында даңққа ие болған ағылшын бренді. Мұнда сіз әдемі кеңсе тауарлары мен қыздарға арналған стильді арқа қоржындарын таба аласыз.
750 теңгеден бастап
ACCESSORIZE — английский бренд, который завоевал
славу благодаря самому большому выбору ярких аксессуаров. Здесь можно найти красивую канцелярию и
стильные рюкзаки для девочек.
От 750 тг

MARWIN-мен мектепке дайындық көп уақытты қажет етпейді. Мұнда сіз жарқын арқа қоржындардың,
стильді қаламсауыттардың, ерекше кеңсе тауарлары
мен шығармашылыққа арналған блокноттардың ең
үлкен таңдауын таба аласыз.
Арқа қоржындар 2500 теңгеден бастап
C MARWIN подготовка к школе не займет много времени. Здесь вы найдете самый большой выбор ярких
рюкзаков, стильных пеналов, необычную канцелярию
и блокноты для творчества.
Рюкзаки от 2500 тг

MOLESKINE — шабыттандыратын бірегей кеңсе стилі.
Ықшамды органайзерлер, стильді блокноттар, шағын
сөмкелер мен ноутбук кейстері — MOLESKINE көмегімен сіз әсемдіктен ләззат аласыз.
3950 теңгеден бастап
MOLESKINE — неповторимый стиль канцелярии, который вдохновляет. Лаконичные органайзеры, стильные блокноты, минималистичные сумки и кейсы для
ноутбуков — с MOLESKINE вы насладитесь эстетикой.
От 3950 тг

FLO — бұл бүкіл отбасы үшін аяқ киім мен аксессуарлардың мультибрендтік дүкені. Сіз мұнда ресми және
спорттық стильдегі ұлдар мен қыздарға арналған аяқ
киім таба аласыз.
1490 теңгеден бастап
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FLO — это мультибрендовый магазин обуви и аксессуаров для всей семьи. Вы найдете здесь обувь для мальчиков и для девочек в официальном и спортивном стилях.
От 1490 тг
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DEFACTO — түрік брендінің мектеп топтамалары.
DEFACTO-да 14 жасқа дейінгі қыздар мен ұлдарға арналған киім топтамалары ұсынылған. Бренд қолжетімді
бағалармен қуантады.
3490 теңгеден бастап
DEFACTO — школьные коллекции турецкого бренда. В
DEFACTO представлены коллекции одежды для девочек и мальчиков в возрасте до 14 лет. Бренд радует демократичными ценами.
От 3490 тг

Жақсы құрам, қолжетімді бағалар мен дизайн —
KOTON брендінің басты артықшылығы. Дүкенде бастауыш және орта мектеп балаларына арналған мектеп
топтамалары бар.
1490 теңгеден бастап
Хороший состав, демократичные цены и дизайн —
главные преимущества бренда KOTON. В магазине
представлены школьные коллекции для детей начальной и средней школы.
От 1490 тг

TIFLANI-де балалар ортопедиялық аяқ киімі ұсынылған.
Аяқ киімнің эргономикалық сипаттамаларына ерекше
назар аударылады. Аяқтың физиологиялық ерекшеліктері мен климаттық жағдайлар ескеріледі.
1500 теңгеден бастап
В TIFLANI представлена детская ортопедическая обувь.
Особое внимание уделяется эргономическим характеристикам обуви. Учитываются физиологические особенности стопы и климатические условия.
От 1500 тг

INTERTOP жыл сайын ұлдар мен қыздарға арналған аяқ
киімдер мен арқа қоржындар жиынтығын ұсынады. Бұл
тек осы дүкенде ұсынылған Vans, Skechers, Asics, Crosby,
Geox сүйікті брендтері. INTERTOP — барлық жағдайларға арналған арқа қоржындары және сапалы аяқ киім.
3250 теңгеден бастап
INTERTOP
ежегодно представляет школьные коллекции обуви и рюкзаков для мальчиков и девочек. Это всеми любимые бренды Vans, Skechers, Asics, Crosby, Geox, которые
представлены только в этом магазине. INTERTOP —
рюкзаки на все случаи жизни и качественная обувь.
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От 3250 тг

ӘДЕМІ ЖЫЛЫНАМЫЗ:
СӘНДІ ЖЫЛЫ КИІМ

Түсті блоктар стиліндегі желбегейлер – 80-жылдардағы серпінді және
жарқын стильдің нақты көрінісі.

ARMANI EXCHANGE

Ветровки в стиле цветовых блоков —
сегодня актуальное воплощение динамичного и яркого стиля 80-х.

УТЕПЛЯЕМСЯ КРАСИВО: МОДНАЯ ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА
Жаңа маусым және гардеробты жаңарту уақыты Новый сезон и вновь пора обновлять гардероб! Предкелді! 2021 жылдың күзіне арналған сыртқы киім үрді- лагаем познакомиться с тенденциями верхней одежстерімен танысуды ұсынамыз.
ды на осень 2021 года.
Металл әсері бар киім — 2021 маусымының керемет тренді. Күміс
ең сәнді «металл» болып саналады: коллекциялардан сіз сыртқы
киімдерді ғана емес, көйлектер,
шалбарлар, туфлилер, сөмкелерді де таба аласыз.

MASSIMO DUTTI

LACOSTE

Ықшам сырмалы жилеттер әлі
де танымалдылыққа ие болуда.
Олар шағын көрінеді, оларды
киіп жүру ыңғайлы және жылы.

ARMANI EXCHANGE

Лаконичные стеганые
жилеты
все еще набирают популярность. Смотрятся
минималистично, в них комфортно и тепло.

Одежда с эффектом металлик
— блестящий тренд сезона 2021.
Самым модным «металлом»
считается серебро: в коллекциях
можно найти не только верхнюю
одежду, но и платья, брюки, туфли, сумки.

BERSHKA

Стандартты джинс курткалары
артта қалды. Осы маусымда барлық үлгілер мен стильдер ұсынылған.

Әр түрлі түстің тренчтері — осы күздің
тренді. Стандартты классикалық түстерден ашық және ерекше түстерге ауысыңыз.

Стандартные джинсовые куртки
отошли на второй план. В этом
сезоне представлены всевозможные фасоны и стили.

Тренчи разных цветов — тренд этой осени. Переключайтесь со стандартных классических цветов на яркие и необычные.

ZARA

ZARA

ZARA

Бір түсті мақта курткалары - ерлерге
арналған ыңғайлы нұсқа. Сүйікті және
танымал модель — бомбер. Қара, ақ,
қоңыр және көкшіл сұр секілді классикалық түстер өзекті. Мақта курткалары
күнделікті күтімге ыңғайлы, берік және
жағымды.

Салқын күзге арналған сәнді
нұсқа — куртка-жейде. Жарқын
баспалармен танымал, мысалы
тор.

Однотонные куртки из хлопка — комфортный вариант для мужчин. Излюбленная и популярная модель — бомбер. Актуальны классические цвета:
черный, белый, коричневый и хаки.
Куртки из хлопка практичны в повседневном уходе, прочные и приятные.

Модный вариант на прохладную
осень — куртка-рубашка. Популярны именно с яркими принтами, например, клеткой.
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Мақтадан
жасалған
жеңіл бос тренчтер —
жылы күз үшін тағы
бір ыңғайлы нұсқа.
Шалбармен де және
көйлекпен де тамаша
үйлеседі.
Легкие
свободные
тренчи из хлопка —
еще один удобный
вариант для теплой
осени. Отлично сочетаются и с брюками, и
с платьями.

Сұр пальто – әмбебап
нұсқа. Қара түс секілді ресми көрінбейді.
Онымен іскерлік костюмдерді
біріктіре
аласыз.
Серое пальто — универсальный вариант.
Выглядит не так официально, как черное.
Можно с ним сочетать
и деловые костюмы.

Соңғы жылдардағы тренд
— туристік киім үрдістерінен шыққан анорактар. 2021 күзінде жарқын
реңктер маңызды.
Тренд последних лет —
анораки, вышедшие из
тенденций туристической
одежды. Осенью 2021 актуальны яркие оттенки.

13

THE NORTH
FACE

LACOSTE

ДЖИНС МАУСЫМЫ:
ДЕНИМ ТРЕНДТЕРІ 2021

ZARA

BERSHKA

ZARA

STRADIVARIUS

CALVIN KLEIN
JEANS

ДЖИНСОВЫЙ СЕЗОН: ТРЕНДЫ ДЕНИМА 2021
Джинстер пайда болғаннан бері шамамен 150 жыл өтсе де олар әлі де
маңызды. Күзгі-қысқы маусымның
джинс сәнінде қандай трендтер мен
үрдістер басты болатынын біздің
шолуымыздан оқыңыз.
Тіке белдемшелер
Джинс белдемшелері өз орындарын бермек емес. Жаңа
маусымда тіке және кеңейтілген түрі сәнді болмақ.
Прямые юбки
Джинсовые юбки не уступают своих позиций. Модные
в новом сезоне как прямые, так и расклешенные.
MANGO

ARMANI EXCHANGE

Прошло почти 150 лет с момента
появления джинсов, а они по-прежнему актуальны. Какие тренды и тенденции будут главными в джинсовой
моде осенне-зимнего сезона, читайте в нашем обзоре.
Комбинезондар
Жаңа маусымның
хиті — комбинезондар. Олар
тағы да сәнде, қайтадан ыңғайлы
және
әмбебап.

TOMMY HILFIGER

Комбинезоны
Хит нового сезона — комбинезоны. Снова
в моде, снова
комфортные
и универсальные.

Индиго түсті джинстер
Қара көк деним ғажайып туғызады: қарапайым күнделікті джинстер жылтыр мен талғампаздыққа ие
болады.

CALVIN KLEIN
JEANS

Кең джинстер
Барлық дерлік бренд дизайнерлері келесі маусымды кең джинссыз елестете алмайды. Трендте —
қолпылдақ кең модельдер және
белден кең балақты джинстер.
Широкие джинсы
Не представляют себе следующий
сезон без широких джинсов почти
все дизайнеры брендов. В тренде
мешковатые модели и клеш от бедра.

Джинсы цвета индиго
Темно-синий деним творит чудеса: обычные повседневные джинсы приобретают лоск и элегантность.

Жакет
Жылдың кез келген уақытында ең сүйікті және әмбебап киім.
Олар жазда көйлектермен, күзде шалбармен керемет көрінеді.
2021 жылы ұзартылған және oversize модельдерін таңдаңыз.
Жакет
Самая любимая и универсальная вещь на любое время года.
Отлично смотрятся и летом с платьями, и осенью с брюками.
В 2021 году выбирайте удлиненные модели и модели oversize.
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Жыртылған джинстер
Көптеген жылдар бойы
кесілген, тілінген және жамалған джинстер сәннен
шыққан жоқ. Олар тағы да
өзекті.
Рваные джинсы
Джинсы с потертостями,
разрезами и заплатками из
моды не выходят уже много
лет. Вновь актуальны.
ZARA

Қысқартылған модельдер
Келесі маусымның ең сәнді
джинстері қысқа ұзындыққа
ие. Мұндай ұзындықтағы
джинстер
бәтеңкелермен
және ботильондармен тамаша үйлеседі.

Кең балақты джинстер
Күзде белсенді түрде ұсынылған тағы бір тренд — кең
балақты джинстер. Аяқтарды визуалды түрде ұзартады және өкшелі аяқ киіммен
жақсы үйлеседі.

Тіке модельдер
Егер біз көптеген жылдар
бойы скинни джинстерін
киіп жүрген болсақ, бүгінде маңызды болып көріну
үшін тіке модельдерді
таңдауға кеңес береміз.

Укороченные модели
Самые модные джинсы следующего сезона имеют укороченную длину. Такая длина прекрасно сочетается с
ботинками и ботильонами.

Джинсы клеш
Еще один тренд, активно
представленный
осенью,
джинсы клеш. Визуально удлиняют ноги и хорошо сочетаются с обувью на каблуке.

Прямые модели
Если раньше много лет
подряд мы все носили
джинсы скинни, то сегодня
рекомендуем предпочесть
более прямые модели, чтобы выглядеть актуально.

TOMMY HILFIGER

Буфтары бар көйлектер
Деним — тек джинс қана емес.
Джинс матасынан тігілген көйлектер өте тығыз және сапалы болады. Виктория стилінде
стильді көрінеді.
Платья с буфами
Деним — это не только джинсы. Платья из джинсовой ткани
очень плотные и качественные.
Стильно смотрятся в викторианском стиле.
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Миди көйлек
Миди ұзындығы — күзгі маусымға дәл келеді.
Сіз белге немесе тіке
кесілген көйлекке баса
назар аударатын модельдерді таңдай аласыз.
Платье миди
Длина миди — в самый
раз на осенний сезон.
Можно подобрать модели с акцентом на талии или платья прямого кроя.

ZARA

CHARLES&KEITH

Белые ботинки

Лоферы на платформе

CHARLES&KEITH

MASSIMO DUTTI
ZARA

Базовые кроссовки

АЯҚ КИІМ 2021-2022:
НЕГІЗГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАР
Обувь с квадратным носом
Сапоги-трубы
CHARLES&KEITH

Обувь на шнуровке
STRADIVARIUS

Обувь с квадратным носом
ZARA

CHARLES&KEITH

ОБУВЬ 2021-2022:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Әйелді жаңа аяқ киім
сатып алу сияқты ештеңе қуантпайды. Жаңа
күзгі маусымға дайындық кезінде қандай модельдерге ерекше назар
аудару керектігін біздің
шағын
нұсқаулықтан
оқыңыз.
Мюли

Высокие кеды на платформе
MASSIMO DUTTI

Ничто так не радует женщину, как покупка новой
пары обуви. На какие
модели стоит обратить
особое внимание, готовясь к новому осеннему
сезону, читайте в нашем
мини-гиде.
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Мягкие балетки

БІР НӘРСЕНІҢ ТАРИХЫ / ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ
ZARA

PULL&BEAR

MASSIMO DUTTI

БІР КИІМНІҢ ТАРИХЫ:
КОСУХА КУРТКАСЫ ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ: КАК ПОЯВИЛАСЬ КУРТКА-КОСУХА
Аңызға айналған былғары косуха курткасы туралы бәрі біледі, ол біздің гардеробымызда әлі де өзекті, бірақ оның неге бұлай аталатыны туралы көп
адамдар ойлай бермейді. Косуха — бұл диагональ
бойынша сыдырмасы бар қысқа былғары куртка. Сыдырманың қиғаш орналасуы курткаға 19 ғасырдағы
АҚШ азаматтық соғысы кезіндегі әскери мундирлерге ұқсастық танытты. Әйгілі косуха курткасы ұзақ
тарихы бар және ерлер мен әйелдердің гардеробындағы ең сәнді киімдердің бірі болғанға дейін бірнеше
түрленуден өтті.

Все знают о легендарной кожаной куртке-косухе, которая до сих пор актуальна в нашем гардеробе, но
мало кто задумывался, почему она так называется.
Косуха — это короткая кожаная куртка с молнией
по диагонали. Такое расположение молнии придавало куртке сходство с военными мундирами времен
Гражданской войны в США в 19 веке. Знаменитая
куртка-косуха имеет длинную историю и пережила
несколько перевоплощений перед тем, как стать
одной из самых модных вещей в мужском и женском
гардеробе.

Алғашқы косуха Америкада 1860 жылдары Солтүстік
пен Оңтүстік арасындағы Азаматтық соғыс кезінде
пайда болды. Сыдырма сол жақ белден оң иыққа қарай салынды. Ол кезде ол тек заманауи үлгілерді еске
салатын еді.
20 ғасырдың басында мұндай модель ұшқыштар арасында кеңірек танымал болды. Косуха куртканың заманауи моделінің авторы орыс иммигрантының ұлдары,
Нью-йорктік Ирвин мен Джэк Шоттқа тиесілі деп саналады. 1928 жылы Ирвин мотоцикл жүргізушісі ретінде
байкерлерге арналған қысқа былғары куртка ойлап
тауып, оны Perfecto деп атады. Кейіннен осындай кесілген барлық курткалар Perfecto jacket деп аталды. Осы
сәттен бастап косуха курткасы танымал бола бастады.
Косуха куртканың танымалдылығына 1953 жылы «Дикарь» фильмінде байкер бандасының жетекшісі ретінде шыққан теңдесі жоқ Марлон Брандо үлес қосты.
Содан бері қиғаш кесілген былғары курткалар бүкіл
әлемдегі байкерлер мен түрлі бағыттағы музыканттар
арасында еркіндіктің символына айналды. Косуха бұзақылық рухты бейнелей бастайды және оны американдық мектептерде киюге тыйым салынады, бұл оған
деген қызығушылықты одан әрі арттыра түсті.
Косуха куртканы музыка әлемінде Элвис Пресли бірінші болып киді. Әлемдегі көптеген Элвис жанкүйерлері
өздерінің пір тұтатын әншілерінің сәнін бірден қабылдады. Кейінірек Kiss металл тобының музыканттары
және алғашқы Ramones панктері курткалар киді. Бұл
эстафетаны британдық Sex Pistols тобы іліп әкетті. Косуха «ауыр» музыка символдарының біріне айналды.
Сән әлеміне келетін болсақ, әйгілі сән дизайнерлері Ив
Сен-Лоран мен Вивьен Вествудты атап өткен жөн, олар
сән көрсетілімдерінің подиумдарына косуха куртканы
шығарды.

Первая косуха появилась в Америке в период Гражданской войны между Севером и Югом, еще в 1860-е
годы. Молния как раз шла по косой от левого бедра к
правому плечу. Тогда она лишь напоминала современные модели.
В начале 20 века такая модель была особенно популярна среди пилотов. Авторство современной модели
куртки-косухи приписывают сыновьям русского иммигранта, нью-йоркцам Ирвину и Джэку Шотту. В 1928
году Ирвин, будучи заядлым мотогонщиком, придумал
короткую кожаную куртку для байкеров и назвал ее
Perfecto. Впоследствии все выпускаемые куртки такого
кроя стали называться Perfecto jacket. С этого момента
куртка-косуха набирает свою популярность.
Известности куртке-косухе добавил несравненный
Марлон Брандо в фильме «Дикарь», в котором он в
1953 году предстал в образе главаря байкерской банды. С тех пор кожаные куртки с косым кроем становятся символом свободы по всему миру среди байкеров
и музыкантов всевозможных направлений. Косуха
начинает символизировать хулиганский дух, и ее уже
запрещают носить в американских школах, что еще
больше подогревало интерес к ней.
Первым в мире музыки надел косуху Элвис Пресли.
Множество поклонников Элвиса по всему миру тут
же переняли моду своего кумира. Позже в куртки оделись музыканты метал-группы Kiss и первые панки
Ramones. Эту эстафету подхватила британская группа
Sex Pistols. Косуха стала одним из символов «тяжёлой»
музыки.
Что касается мира моды, то стоит упомянуть и о знаменитых модельерах Ив Сен-Лоран и Вивьен Вествуд,
которые адаптировали куртку-косуху на подиумах
модных показов.
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MASSIMO DUTTI

BERSHKA

Косуха курткасы өзінің классикалық нұсқасына ие:
берік және қалың былғары, көбіне белі белбеумен жиі
тарылған, жеңдері ұзартылған, білектерінің жанында
сыдырма, үш сыдырма қалта, батырмасы бар кішкентай қалта және әрине, қиғаш сыдырма. Артқы жағындағы қатпарлар қозғалыс еркіндігіне қызмет етеді.
Бүгінгі таңда косуха курткасы 20 ғасырдағыдай бүлікшіл рух пен бостандықтың ішкі мәтінін көтермейді,
бірақ ерлер мен әйелдердің гардеробтарында әлі де
сенімді негіз болып қала береді. Бұл романтикалық
көйлектермен, комбинезондармен және трикотаждармен, юбкалармен, джинстармен үйлеседі. Сондай-ақ,
олар сіздің өміріңізге рок-н-роллдың қажетті үлесін қосады.

Куртка-косуха имеет свой классический силуэт: прочная и толстая кожа с подкладкой, зауженная талия часто с поясом, удлинённые рукава, молнии возле запястий, три кармана на молнии и маленький кармашек с
кнопкой и, конечно, косая молния. Складки по бокам
спины служат для свободы движения.
Сегодня косуха не несет того бунтарского духа и подтекста свободы, как в 20 веке, но по-прежнему остается
верной базой в мужском и женском гардеробах. Сочетается и с романтичными платьями, и с комбинезонами, и с трикотажными изделиями, юбками, джинсами.
А еще добавляют вам ту нужную долю рок-н-ролла в
жизнь.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД:
ТОВАРЫ, К КОТОРЫМ
СТОИТ ПРИСМОТРЕТЬСЯ

1.

Сіз үшін дүкендерде назар аудару керек ең
жақсы тауарлардың таңдау-ұсынысы.
Для вас подборка-рекомендация лучших товаров, на которые стоит обратить внимание в магазинах.

3.

2.

ЖАҢА
КӨЗҚАРАС:
МҰҚИЯТ
ҚАРАУ КЕРЕК
ТАУАРЛАР
5.

6.

4.
7.
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1. CARPISA өзінің чемодандары мен сөмкелерімен танымал. Бірақ олардан басқа, сіз мұнда жарқын макияж сөмкелерін немесе шағын
саяхат жиынтықтарын таба аласыз.
2. Шаш аксессуарлары мен әшекейлерінің ең
үлкен таңдауын STRADIVARIUS-тен табуға болады.
3. Көп адамдар байқамайды, бірақ ZARA-да сіз
қолжетімді бағада жақсы иіс су таба аласыз.
Өзіңізді ерекше жаңа хош иіспен қуантыңыз.
4. Baldi зергерлік бұйымдары — жағымды
бағамен маңызды және стильді зергерлік бұйымдар. Кешкі бейне және әр күн үшін зергерлік бұйымдарды таңдауға болады.
5. LACOSTE – бұл casual-коллекциялардың тамаша кесілуі мен құрамы ғана емес, сонымен
қатар өте стильді аксессуарлар мен бас киімдер.
6. CHALRES&KEITH — ерекше керемет сөмкелер және өте стильді әмияндар. Клатч ретінде
ұстауға болады.
7. Қарап көріңіз. Испандық MANGO бренді күннен қорғайтын көзілдіріктің сәнді топтамаларын шығаруда.
1. CARPISA славится своими чемоданами и сумками. Но кроме них, вы найдете здесь яркие
косметички или лаконичные наборы для путешествий.
2. Самый большой выбор аксессуаров и украшений для волос можно найти в STRADIVARIUS.
3. Мало кто замечает, но в ZARA можно найти
хороший парфюм и по демократичным ценам.
Порадуйте себя необычным новым ароматом.
4. Украшения в BALDI — актуальная и стильная
бижутерия по приятным ценам. Можно подобрать и под вечерний образ, и на каждый день.
5. LACOSTE — не только идеальный крой и состав casual-коллекций, но и очень стильные аксессуары и головные уборы.
6. CHALRES&KEITH — необычные уникальные
сумки и очень стильные кошельки. Можно носить в качестве клатча.
7. Присмотритесь. Испанский бренд MANGO
выпускает модные коллекции солнцезащитных очков.

1. MASSIMO DUTTI-де іскерлік немесе күнделікті киімдер ғана емес, үйде де киюге ыңғайлы
табиғи материалдардан жаңа soft-коллекциясы ұсынылған.
2. PULL&BEAR-да аксессуарлар, мысалы, көзілдірік, чехолдар, белдік сөмкелер, ерекше басып
шығарылған әмияндар табуға болады.
3. TIMBERLAND-ке аяқ киім үшін ғана бармаңыз. Мұнда сіз ықшам стильдегі кепкалар
таба аласыз.
4. Егер сіз тауға саяхатқа баратын болсаңыз
немесе ауыр затқа берік арқа қоржыны қажет
болса, THE NORTH FACE-ке жол тартыңыз. Арқа
қоржындары жоғары жүктерге арналған.
5. Кейбір спорт түрлеріне арналған жабдықты
ADIDAS-тан табуға болады, мысалы, футболға,
баскетболға арналған берік және жарқын доптар.
6. Көп адамдар байқай бермейді, бірақ TOMMY
HILFIGER-де әдемі әмияндар, визиткалар, картхолдерлер бар. Сыйлық үшін керемет.
7. ALTINYILDIZ CLASSICS дүкенінде жең ілгектер
мен галстуктардың өте үлкен жиынтығы бар.
Іскерлік костюмдер мен күнделікті киетін костюмдер үшін таңдауға болады.
8. KOTON-да киім коллекциясынан басқа, қолжетімді бағамен жақсы берік белдік табуға болады. Сондай-ақ, бас киімдер, шұлықтар мен іш
киімдер ұсынылған.
1. В MASSIMO DUTTI можно найти не только
деловую или повседневную одежду. Представлена новая soft-коллекция из натуральных материалов, которую комфортно носить и дома.
2. В PULL&BEAR можно найти аксессуары, например, очки, чехлы, поясные сумки, кошельки
с необычными принтами.
3. В TIMBERLAND отправляйтесь не только за
обувью. Здесь можно найти кепки в минималистичном стиле.
4. Если вы собираетесь в поход в горы или вам
нужен прочный рюкзак для тяжелого, отправляйтесь в THE NORTH FACE. Рюкзаки предназначены специально для высоких нагрузок.
5. Снаряжение для некоторых видов спорта
можно найти в ADIDAS, например, прочные и
яркие мячи для футбола и баскетбола.
6. Мало кто замечает, но в TOMMY HILFIGER
представлены красивые портмоне, визитницы,
картхолдеры. Отлично подойдут для подарка.
7. В магазине ALTINYILDIZ CLASSICS очень большая коллекция запонок и галстуков. Можно
подобрать и для строгих деловых костюмов, и
для повседневных.
8. В KOTON, кроме коллекций одежды, можно
найти хороший прочный ремень по доступной
цене. Также представлены головные уборы,
носки и белье.

1.

2.

4.

3.

5.

6.
8.

7.
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ӘР КҮН ҮШІН ЖЕҢІЛ КҮЗГІ МАКИЯЖ
ЛЕГКИЙ ОСЕННИЙ МАКИЯЖ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

2021 күзгі макияж трендтері әртүрлі. Бұл жарқын
көз бояулары, бейтарап және ерінге баса назар аударатын макияж. Дәл күзде әр түрлі нәрсенің барлығын көргің келеді. Мұндай жағдай үшін біз 2021
Тренды осеннего макияжа 2021 самые разные. Это и яркие сәнді күзгі макияжға арналған жаңа макияж өнімтени, и нейтральные, и макияж с акцентом на губы. Имен- дерінің ең жақсы нұсқаларын жинадық.
но осенью хочется пробовать самое разное. Для такого
случая мы собрали лучшие варианты новинок косметики
для модного осеннего макияжа 2021.
Бет бояуының реңктері
Бұл маусымда бет бояуының жылы реңктері басым болады. Қызғылт палитраны қолданған дұрыс, өйткені бұл
маусымның негізгі түсі. Оны тек бетке ғана емес, көзге де
қолдануға болады.
Prisme Libre Givenchy бет бояуы, MON AMIE
Күңгірт бет бояуы, YVES ROCHER
Dior лимиттелген бет бояуы, BEAUTYMANIA
Оттенки румянца
В этом сезоне преобладают теплые оттенки румян. Лучше
использовать палитру розового, так как это основной цвет
сезона. Наносить можно не только на скулы, но и на глаза.
Румяна Prisme Libre Givenchy, MON AMIE
Матовые румяна, YVES ROCHER
Лимитированные румяна Dior, BEAUTYMANIA
Әдемі және шырынды
2021-дің сезімтал тренді — ылғалды еріндер. Қоңыр, күлгін,
қызғылт-ақшыл
көк
түс, сәбіз реңктерін
таңдаңыз.
«Фруктовый Нектар»
далабы, L’OCCITANE
Botanic Panic ерін далабы, MAC
Grand Rouge күңгірт
ерін далабы, YVES
ROCHER
Красивые и сочные
Чувственный
тренд
2021 — влажные губы.
Выбирайте оттенки коричневого, фиолетового, розово-сиреневого,
морковного.
Помада «Фруктовый
Нектар», L’OCCITANE
Губная помада Botanic
Panic, MAC
Матовая губная помада Grand Rouge,
YVES ROCHER

Мәртебелі — реңк
Әрине, мінсіз аппақ бет әлпеті енді сәнді емес, бірақ табиғи
жарқыл маңызды. Бетіңізге сау көрініс беру үшін жеңіл
ылғалдандыратын негіздерді таңдаңыз.
Even Better Clinical Clinique тоналды кремі, BEAUTYMANIA
SPF 24 ультра ылғалдандырғыш кушон, IT’S SKIN
SPF 25 Smashbox реңктеу кремі, MON AMIE
SPF 45 Futurist Estee Lauder реңктеу кремі, MON AMIE

Его величество — тон
Конечно, идеальный фарфоровый тон лица уже не в моде,
но естественное свечение важно. Выбирайте легкие увлажняющие основы, чтобы придать лицу здоровый вид.
Тональный крем Even Better Clinical Clinique, BEAUTYMANIA
Ультраувлажняющий кушон SPF 24, IT’S SKIN
Тонирующий крем SPF 25 Smashbox, MON AMIE
Тональный крем SPF45 Futurist Estee Lauder, MON AMIE
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Көз бояуы жағы
Түрлі-түсті көз бояулары қайтып келеді!
Биылғы жылы қызғылт, көгілдір және сәнді
күлгін түстің барлық реңктері сіздің көзіңізді
көзтартарлық етеді.
Chanel палеткасы, BEAUTYMANIA
Dior лимиттелген палеткасы, MON AMIE
Теневая сторона
Цветные тени возвращаются! Все оттенки розового, голубого и модного в этом году фиолетового эффектно подчеркнут ваши глаза.
Палетка Chanel, BEAUTYMANIA
Лимитированная палетка Dior, MON AMIE

Қоңырқай көздер
Ерекше
түстердегі
қоңырқай қалың кірпіктер — тағы да трендте.
Көк, қоңыр, жасыл сүрме
қолданыңыз. Қалың кірпіктерді жалпақ қылқаламмен алуға болады.
High Impact Clinique сүрмесі, BEAUTYMANIA
«Метаморфоза» сүрмесі, YVES ROCHER
Monsieur Big Lancome
сүрмесі, MON AMIE
Бархатные глаза
И вновь в тренде бархатные густые ресницы необычных цветов.
Используйте
синюю,
коричневую, зеленую
тушь. Густые ресницы
можно получить с помощью широкой кисточки.
Тушь
High
Impact
Clinique, BEAUTYMANIA
Тушь «Метаморфоза»,
YVES ROCHER
Тушь
Monsieur
Big
Lancome, MON AMIE

Алтын және қола
Алтын сән көрсетіліміндегі модель макияждарына басымдық ретінде жиі шығатын. Қола реңктерін бетке, көзге немесе
ерінге қосуға болады.
Terracotta Guerlain қола опасы, MON AMIE
Yves Saint Laurent қылқалам-хайлайтер,
MON AMIE
Chanel
бет
бояуы-хайлайтер,
BEAUTYMANIA

Золото и бронза
Золото в качестве акцента часто появлялось в макияже моделей на подиумах.
Бронзовые оттенки можно добавить на
скулы, глаза или губы.
Бронзирующая пудра Terracotta Guerlain,
MON AMIE
Кисточка-хайлайтер Yves Saint Laurent,
MON AMIE
Румяна-хайлайтер Chanel, BEAUTYMANIA
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ЭКОЛОГИЯ — БІЗДІҢ БОЛАШАҒЫМЫЗДЫҢ НЕГІЗІ

Сақтауға арналған себеттер, жәшіктер, контейнерлер
Қайта өңдеудің қосымша шығындарын қажет етпейтін
экологиялық таза және табиғи материалдардан сақтау
сыйымдылық заттарын таңдаңыз. Бамбук, себет тал, ротанг, ағаш негізгі материал ретінде өте қолайлы.

ЭКОЛОГИЯ — ОСНОВА НАШЕГО БУДУЩЕГО
Қазіргі әлемде қоршаған ортаға қамқорлық жасау
— бұл өмір салты. Ғаламшарды сақтауға азғантай
үлесімізді қосып, әлемді сәл жақсартайық. Біз үлкен
іске көмектесе алатын кішкентай қадамдар туралы мысалдар келтірдік.

В современном мире забота об окружающей среде —
это стиль жизни. Давайте сделаем мир чуть лучше,
внеся свой небольшой вклад в сохранение планеты.
Мы собрали примеры того, как маленькие шаги могут помочь в большом деле.

Көп мәрте қолданылатын суға арналған бөтелке
Пластикалық бөтелкелер 100 жылдан астам уақытта
шіриді. Ұзақ уақытқа пайдалануға болатын, көп мәрте
қолданылатын су бөтелкелерін сатып алуды ұсынамыз.

Корзины, ящики, контейнеры для хранения
Выбирайте емкости для хранения из экологически чистых и природных материалов, которые не требуют дополнительных затрат на утилизацию. Бамбук, лоза, ротанг, дерево идеально подойдут в качестве основного
материала.

EVIM

YVES ROCHER

Многоразовая бутылка для воды
Пластиковые бутылки разлагаются более 100 лет. Рекомендуем приобретать многоразовые бутылки для
воды, которые прослужат долгое время.
Эко-сөмке
Эко-сөмкелер әлдеқайда
ыңғайлы: олар сыйымды,
көп орын алмайды, көп
салмақты көтере алады.
Олар стильді және әдемі
көрінеді.

Сусындарға арналған жеке
стақан
Көптеген адамдар таңертең кофеханаға баруды ұнатады. Әдемі
термостакан немесе күрішке
қоқысқа шығарылатын тауарлардың пайызын едәуір азайтады.

Эко-сумка
Эко-сумки гораздо практичнее: они вместительные, не занимают много
места, могут выдерживать
большой вес. Выглядят
стильно и красиво.

ZARA

STARBUCKS

Экологичная одежда и обувь
Многие бренды задумываются о вторичной переработке и защите окружающей среды. Например, бренд
ADIDAS выпускает линейку кроссовок Stan Smith, верх
которых на 50% состоит из переработанных материалов.

Индивидуальный стакан для напитков
Многие любят с утра забежать
в кофейню. Красивый термостакан или кружка значительно сократят процент выбрасываемых
товаров.

ADIDAS

MINISO

Шыны контейнерлер
Пластик қоршаған ортаға ғана емес, ағзамызға да зиянын тигізеді. Сондықтан жарма мен басқа да өнімдерді шыны контейнерде сақтау керек.

Экологиялық таза ойыншықтар
Каучук, ағаш ― бұл баланың даму процесін қауіпсіз
және экологиялық таза етуге мүмкіндік беретін материалдар.

Стеклянные контейнеры
Пластик вредит не только окружающей среде, но и
нашему организму. Поэтому крупы и другие продукты
следует хранить в стеклянном контейнере.

Экологически чистые игрушки
Каучук, дерево ―
это те материалы,
которые позволят
сделать процесс
развития ребенка
безопасным и экологичным.

MADAME COCO
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Экологиялық киім мен аяқ киім
Көптеген брендтер қайта өңдеу және қоршаған ортаны қорғау туралы ойлайды. Мысалы, ADIDAS бренді Stan Smith кроссовкаларының желісін шығарады,
олардың жоғарғы жағы 50% қайта өңделген материалдардан тұрады.

Экологиялық косметика
YVES ROCHER косметикалық бренді табиғи ингредиенттерге негізделген ерекше өнімдер жасайды. Косметика үшін арнайы өсірілген шикізатты қолданады
немесе қалпына келтіруге болатын заттарды пайдаланады.
Экологичная косметика
Бренд косметики YVES ROCHER создает уникальные
продукты на основе натуральных ингредиентов. Использует сырье, которое выращивается специально
для косметики, или использует то, что может быть
восстановлено.
Экологиялық қаптама
Мысалы, L’OCCITANE табиғи француз
косметикасының бренді сәнді металл
қаптамаларды ұсынады, оларды жұмсақ пакеттердегі эко-қорларды сатып
алу арқылы бірнеше рет пайдалануға
болады.
Экологичная упаковка
Например, бренд натуральной французской косметики L’OCCITANE предлагает стильные металлические
упаковки, которые вы можете использовать много раз, лишь докупая
эко-запасы в мягких пакетах.

MARWIN
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L’OCCITANE

Төзімділікті арттыру. Жүзу бұлшықет пен
күшті дамытады, дене мүсініңізді жақсартады. Бассейннен кейін сіз өзіңізді өте жеңіл
және сау сезінесіз.
Повышение выносливости. Плавание развивает мускулатуру и силу, улучшает вашу
осанку. После бассейна чувствуешь себя
очень легким и здоровым.
Иммунитетті нығайту. Шомылу жүрек-тамыр
ауруларының қаупін азайтады. Бассейнге
үнемі бару арқылы дененің төзімділігін арттыруға болады.

SKY BEACH CLUB — ПАЙДАЛЫ ДЕМАЛЫС
ЖӘНЕ БЕЛСЕНДІ ОЙЫН-САУЫҚ

Укрепление иммунитета. Купание уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. С
помощью регулярного посещения бассейна
можно повысить выносливость организма.

SKY BEACH CLUB —
ПОЛЕЗНЫЙ ОТДЫХ И АКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ағзаны қанықтыру. Жүзу кезінде өкпе дамып, тыныс алу жүйесі жақсарады. Күшті тыныс алу қанды оттегімен қанықтырады.

Жүзудің пайдасын бағаламау мүмкін емес. Біз жылдың кез келген уақытында бассейнге барудың қандай
пайдалы екенін айтамыз.

Насыщение организма. Во время плавания
развиваются легкие и улучшается работа
дыхательной системы. Энергичное дыхание
насыщает кровь кислородом.

Пользу плавания трудно переоценить. Мы расскажем, почему ходить в бассейн полезно в любое время
года.
Энергия қуаты. Жүзу күнделікті стрессті
жеңілдетеді, тыныштандырады және энергия қуатын береді.

Сандық детокс. Бассейнде сіз тіпті қоңырауларға жауап бере алмайсыз. Сыртқы қарбалас және күнделікті міндеттерден көңіліңіз
бөлінеді.

Заряд энергии. Плавание снимает ежедневный стресс, успокаивает и дарит заряд
энергии.
Пішінді жақсарту. Жүзу салмақты азайтуға
көмектеседі, өйткені көптеген бұлшықет
топтары бірден жұмысқа қатысады, ал суық
су қосымша энергияны жұмсауға көмектеседі.
Улучшение формы. Плавание помогает
снизить вес, так как в работу вовлекается
сразу много групп мышц, а холодная вода
помогает тратить дополнительную энергию.
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Цифровой детокс. В бассейне вы будете недоступны даже для звонков. Отвлечетесь от
внешней суеты и ежедневных задач.
ЖАДЫНАМА
18 жасқа дейінгі балаларға Sky Beach Club аумағына кіруге тек ересектердің алып жүруімен рұқсат
етілгеніне назар аударыңыз. 5 жасқа дейінгі немесе
бойы 100 см-ден төмен бүлдіршіндер тек балалар
бассейні аумағында болуы керек. 150 см-ден төмен
немесе жүзе алмайтын балаларға тек жеңқапта немесе кеудешеде ғана шомылуға рұқсат етіледі. Sky
Beach Club аумағындағы балалар үшін оларға ілесіп
жүретін ересектер (18 жастан бастап) жауапты
болады.

ПАМЯТКА
Обратите внимание, что вход на территорию Sky
Beach Club детям до 18 лет разрешен только в сопровождении взрослых. Детям до 5 лет или ростом
ниже 100 см следует находиться только в зоне детского бассейна. Купание детям ниже 150 см или неумеющим плавать допускается только в нарукавниках или жилетах. Ответственность за детей на
территории Sky Beach Club несут сопровождающие
их взрослые (от 18 лет).

29

Жоспарланған істеріңіз бірнеше айдан бері тізімде В списке висят дела уже несколько месяцев, вы нежазулы тұр, сіз 5 кітапты оқып бітірген жоқсыз, кур- дочитали 5 книг и недослушали курс до конца. А
сты соңына дейін тыңдамадыңыз. Оның үстіне, кешке еще хотите заниматься спортом по вечерам, дерспортпен шұғылданып, пәтеріңізді тамаша тәртіпте жать в идеальном порядке квартиру, привести тело
ұстағыңыз келеді, денеңізді қалыпқа келітіріп, доста- в форму, больше видеться с друзьями и успевать
рыңызбен жиі кездесіп және балаларыңызды дамы- развивать детей. Предлагаем вам расслабиться и
туға үлгергіңіз келеді. Сізге демалып, өмірден ләззат наслаждаться жизнью, а почему, читайте ниже.
алуды ұсынамыз, неге екенін төменнен оқыңыз.
Постоянно быть продуктивным невозможно. Даже
Үнемі өнімді болу мүмкін емес. Тіпті ең нәтижелі самые эффективные люди нередко позволяют себе
адамдар да көбінесе бүкіл кешті үй шаруасына емес, провести весь вечер за сериалом или посидеть в кисериалмен өткізуге немесе кинотеатрда отыруға мүм- нотеатре, вместо домашних забот.
кіндік береді.
Лучший отдых — смена деятельности. Вы гораздо
Ең жақсы демалыс — қызмет ауыстыру. Егер сіз әл- эффективнее будете решать задачи, если станете
сін-әлсін демалсаңыз немесе назарыңыздың бағытын периодически отдыхать или менять сферы своего
өзгертсеңіз, мәселелерді тиімдірек шешесіз.
фокуса внимания.
Ләззат алу үшін өмір сүріңіз. Істің барысымен рахатта- Живите в удовольствие. Наслаждайтесь процессом,
ныңыз, шаруалармен рахаттаныңыз және күннің өзі- наслаждайтесь делами и самим днем. Вместо рунен рахаттаныңыз. Күнделікті тапсырмалардың орны- тинных задач отправьтесь на шопинг или посидите
на шопинг жасауға барыңыз немесе отбасылық дәмді за вкусным семейным ужином в кафе.
кешкі асты дәмханада өткізіңіз.
Напряженное следование целям сильно изматываМақсаттарды қарқынды орындау қатты шаршатады. ет. Инвестируйте в себя и в свои ресурсы. Это может
Өзіңізге және ресурстарыңызға инвестиция салыңыз. быть спорт, медитации, физическая нагрузка или акБұл спорт, медитация, жаттығу немесе белсенді ой- тивные развлечения, например, встречи с семьей на
ын-сауық болуы мүмкін, мысалы, жағажайда отбасы- пляже.
ларыңызбен кездесу өткізу.
Вы уже многого достигли. Напоминайте себе о своСіз көп нәрсеге қол жеткіздіңіз. Өз жетістіктеріңізді их достижениях, так вы быстро ощутите прилив поеске түсіріп отырыңыз, осылайша сіз тез жағымды эмо- ложительных эмоций, появится мотивация что-то
циялардың артуын сезінесіз, бірдеңе жасауға мотива- делать.
ция пайда болады.
Расслабляйтесь, отдыхайте, радуйтесь жизни, а мы в
Демалыңыз, өмірден ләззат алыңыз, ал біз «Хан Ша- ТРЦ «Хан Шатыр» вам в этом поможем!
тыр» СОО сізге осыған көмектесеміз!
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А ВТО Р С К А Я КО ЛО Н К А

А В Т О РД Ы Œ Б А ҒА Н Ы

W I S H T R E E ЖО БАС Ы Н А Қ АТ Ы С —
БА Л А Л А Р ҒА БА Қ Ы Т С Ы Й Л А
ПОДАРИ СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ — УЧАСТВУЙ В ПРОЕКТЕ WISH TREE
Wish tree немесе «Дерево желаний» — бұл «Хан Ша- Wish tree, или «Дерево желаний» — это благотвотыр» СОО-на әрбір келуші қатыса алатын қайырым- рительный проект, в котором может принять участие каждый посетитель ТРЦ «Хан Шатыр».
дылық жоба.
Жоба аясында кімге көмек көрсетіледі?
«Нұр-Сұлтан қаласы мүгедек балалар қоғамы» ҚБ және
«Батыр» ҚБ-дегі даму ерекшеліктері бар балаларға.
Конверттерде не бар?
Конверттерде балалардың тілектері жазылған, атап айтқанда балаға не қажеттігі жайында.
Қандай тілектер көрсетілген?
Бұл алғашқы қажетті заттар: киім, аяқ киім, дамыту ойыншықтары.
Сома бойынша шектеулер бар ма?
Иә. Әрбір тілектің құны 30 000 теңгеден аспайды.
Жобаға қалай қатысуға болады?
Ағаштан конверт алып, сыйлық дайындау қажет. Оны
хатта көрсетілген мекен-жай бойынша жеке тапсыруға
немесе осы міндетті біздің маманға тапсыруға болады.
Сондай-ақ, қайырымдылық жәшігіне кез келген соманы тастау арқылы көмек көрсетуге болады.
Армандарды орындаңыздар және басқаларға көмектесіңіздер!

Кому в рамках проекта оказывается помощь?
Детям с особенностями развития из ОО «Общество детей инвалидов города Нур-Султан» и ОО «Батыр».
Что находится в конвертах?
В конвертах написаны желания детей, а именно то, в
чем нуждается ребенок.
Какие желания указаны?
Это предметы первой необходимости: одежда, обувь,
развивающие игрушки.
Есть ли ограничения по сумме?
Да. Стоимость каждого желания не превышает 30 000
тенге.
Как принять участие в проекте?
Взять конверт с дерева и подготовить подарок. Его
можно вручить лично по указанному в письме адресу
или доверить эту миссию нашему специалисту. Также
можно оказать помощь, пожертвовав любую сумму в
благотворительный бокс рядом.
Исполняйте мечты и помогайте другим!
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« Н Ұ РЛ Ы Н АУ Қ А Н »
А К Ц И Я С Ы Н Ы Ң Ж Е Ң І М П АЗ Д А Р Ы

« Н Ұ РЛ Ы Н АУ Қ А Н »
АКЦИЯСЫНА
Қ АТ Ы С У
ЕРЕЖЕЛЕРІ:

ПОБЕДИТЕЛИ АКЦИИ «НҰРЛЫ НАУҚАН»

1. 25 тамыздан 28 қыркүйекке дейін
бір күнде «Хан Шатыр» СОО-да 20
000 теңгеден кем емес сомаға сауда жасаңыз.
2. Немесе вакцина жасап, «Хан Шатыр» СОО белгісі бар вакцинация
туралы жадынама алыңыз.
3. Сатып алу туралы фискалды чек
немесе атриумдағы промо үстелде вакцинация туралы жадынама
беріңіз және қатысушының купонын алыңыз.
4. Купондарды «Хан Шатыр» СОО
әртүрлі дүкендерінен бір күн ішінде жалпы сомасы 20 000 теңгеге
чектерді көрсеткен кезде алуға болады. Купон келесі ұтыс ойынына
дейін акцияға қатысады. Акцияның
лототроны ай сайын жаңартылып
отырады.
5. Акцияға 18 жасқа толған кез келген адам қатыса алады.
6. Келесі ұтыс ойыны 28 қыркүйекте @khanshatyr Instagram парақшасында тікелей эфирде өтеді. Жаңалықтарды қадағалаңыз!

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

С 25 апреля по 28 сентября в нашем торгово-развлекательном центре проходит акция «Нұрлы Науқан», в которой вы можете выиграть суперпризы.
Каждый месяц мы разыгрываем проживание в лучших мировых отелях сети Rixos в Турции, Египте,
ОАЭ и отелях Казахстана!

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

24 тамызда «Нұрлы Науқан» суперакциясының төртінші
ұтыс ойыны өтті! Біз Rixos қонақ үйлерінде тұру сертификаттарының бақытты иелерінің есімдерін анықтадық!
Исмагулова Алия, №16345 купон, Rixos Premium Saadiyat
Island қонақ үйінде тұруды жеңіп алды.
Макатова Сауле, №18107 купон, Karavansaray Kun қонақ
үйінде тұруды жеңіп алды.
Исаева Меруерт, №16960 купон, Rixos The Palm Dubai қонақ үйінде тұруды жеңіп алды.
Жеңімпаздарымызды шын жүректен құттықтаймыз!
Instagram-дағы тікелей эфир көрермендері арасында біз
YVES ROCHER-ден бағалы сыйлықтар ойнаттық

34

24 августа прошел четвертый розыгрыш суперакции
«Нұрлы Науқан»! Мы узнали имена счастливых обладателей сертификатов на проживание в отелях Rixos!
Исмагулова Алия, купон №16345, выиграла проживание в отеле Rixos Premium Saadiyat Island.
Макатова Сауле, купон №18107, выиграла проживание в отеле Karavansaray Kun.
Исаева Меруерт, купон №16960, выиграла проживание в отеле Rixos The Palm Dubai.
От души поздравляем наших победителей!
Среди зрителей прямого эфира в Instagram мы разыграли ценные призы от YVES ROCHER.

«Хан Шатыр» СОО тұрақты акцияларына қатысыңыз және жеңіске
жетіңіз! Барлық жаңалықтарды
@khanshatyr Instagram-аккаунтынан
қадағалаңыз.

Участвуйте в постоянных акциях
в ТРЦ «Хан Шатыр» и выигрывайте! За всеми новостями следите в
Instagram-аккаунте @khanshatyr.
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1. Совершите покупки с 25 августа
по 28 сентября за один день на
сумму не менее 20 000 тенге в ТРЦ
«Хан Шатыр».
2. Или сделайте вакцину и получите памятку о вакцинации с отметкой ТРЦ «Хан Шатыр».
3. Предоставьте фискальный чек с
покупок или памятку о вакцинации на промостойке в атриуме и
получите купон участника.
4. Купоны можно получить при
предъявлении чеков на общую
сумму 20 000 тенге за один день
из разных магазинов в ТРЦ «Хан
Шатыр. Купон участвует в акции до
дня следующего розыгрыша. Лототрон акции обновляется каждый
месяц.
5. Участвовать в акции имеет право любой человек, достигший 18
лет.
6. Следующий розыгрыш пройдет 28 сентября в прямом эфире
Instagram на странице @khanshatyr.
Следите за новостями!

#KHANSHATYR

ТРЦ «Хан Шатыр» — это прогулки для нашей семьи.
Из магазинов хороший выбор в ZARA, YVES ROCHER,
MASSIMO DUTTI, ADIDAS, KIMEX. Перекусить останавливаемся в COFFEEBOOM ИЛИ STARBUCKS. Пару раз
были на пляже, очень понравилось! Спасибо!

Абилхаир, Нурсулу

«Хан Шатыр» СОО — бұл әдемі шабыттандыратын
орын және ерекше сәулетті ғимарат. Мұнда келу бізге өте ұнайды. Біз мұнда қайта-қайта келіп уақыт
өткіземіз, шопингті өте жақсы көреміз. Біз TOMMY
HILFIGER, STRADIVARIUS-ті ұнатамыз. COFFEEBOOM
ашылғаны ұнады.

Луиза, Анар, Дана

@iskakova.assem85

Сіздердің үздік суреттеріңіз
Life Time журналының беттерінде! Бізді Instagram-да
#khanshatyr хештегімен немесе
Khan Shatyr Entertainment Center
геолокациясымен белгілеңіздер.

ТРЦ «Хан Шатыр» — это красивое вдохновляющее
место и необычное архитектурное сооружение. Сюда
очень приятно приходить. Мы периодически проводим здесь время, очень любим шопинг. Любим TOMMY
HILFIGER, STRADIVARIUS. Понравилось, что открылся
COFFEEBOOM.

«Хан Шатыр» СОО — бұл көрікті орын. Мұнда көптеген брендтер, ойын-сауық, мекемелер бар. Қаланың қақ
ортасындағы әдемі ғимарат. Бүгін біз киім сатып алу
үшін келуді шештік. KOTON, NEW YORKER, PULL&BEAR,
BERSHKA-да сауда жасауды жөн көреміз. Барлық аттракциондарға мініп, жағажайда да болдық. Алған әсеріміз
керемет!
ТРЦ «Хан Шатыр» — это достопримечательность. Здесь
много брендов, развлечений, заведений. Красивое сооружение в самом центре города. Сегодня решили
зайти, чтобы купить одежду. Предпочитаем шопинг в
KOTON, NEW YORKER, PULL&BEAR, BERSHKA. Катались
почти на всех аттракционах, были и на пляже. Впечатления супер!

@seidildaeva_aliya

@dkulamashinova

Дихан, Малика

Шопинг — бұл мен үшін рахаттану. Бір апта ішінде
мен «Хан Шатыр» СОО-на үшінші рет келіп тұрмын.
Барлығы ыңғайлы және қолжетімді, барлық қажетті дүкендер мен брендтер бар. Сондай-ақ, COFFEEBOOM-да
болдым, тағамдары өте дәмді екен. Бос уақытымда Sky
Beach Club бассейніне барғым келеді.

Анель

@bagym_bolatkyzy

@mariyam.abdrahman
@allinasmag

Ваши лучшие фото на страницах журнала Life Time! Отмечайте нас в Instagram под хештегом
#khanshatyr или геолокацией Khan
Shatyr Entertainment Center.

Шопинг — это удовольствие для меня. За неделю я уже
третий раз в ТРЦ «Хан Шатыр». Все удобно и доступно, есть все нужные магазины и бренды. Была также в
COFFEEBOOM, очень вкусно. Хочу в свободное время
посетить бассейн Sky Beach Club.
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@uzbekbaevaaigirim
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@zhanara_00

@saltushaaidabulova

#KHANSHATYR

ЗАМЕТКИ О ТРЦ «ХАН ШАТЫР»

«ÕАН ØАТЫР» СОО ТУРАЛЫ ЖАÇБАЛАР

«Хан Шатыр» СОО — бұл біздің отбасымыз үшін серуен. Дүкендерден ZARA, YVES ROCHER, MASSIMO DUTTI,
ADIDAS, KIMEX-те жақсы таңдау бар. Тамақтану үшін
COFFEEBOOM немесе STARBUCKS-қа тоқтаймыз. Жағажайда бірнеше рет болдық, өте ұнады! Рақмет!

«ÕАН ØАТЫРДАҒЫ» ҚЫÇЫҚТАР
ИНТЕРЕСНОЕ В «ХАН ШАТЫР»
Бүгінгі таңда табиғатқа жақын болу
маңызды. DEFACTO түрік бренді қоршаған ортаны сақтау және
қорғау мақсатында эко-тауарларды
қолдайды. DEFACTO қайта өңделген материалдарды қолдана отырып, өзінің эко-сөмкелерін шығарады. Ыңғайлы, стильді және берік,
сөмкелер бір жылдан астам уақыт
қызмет жасайды.
«Хан Шатыр» СОО-да LUCHI дүкені
ашылды. Бұл стильді бижутерия мен
күміс зергерлік бұйымдар. Дүкеннің
басты артықшылығы — мұнда сіз
алдағы маусымның ең керемет және
әрдайым маңызды трендтерін таба
аласыз. Сөмкелердің сәнді пішіндері,
трендттегі бижутерия және ерекше
аксессуарлар. Орналасуы: 1 қабат,
сыртқы шеңбер.

В ТРЦ «Хан Шатыр» открылся магазин LUCHI. Это стильная бижутерия
и серебряные украшения. Главное
преимущество магазина в том, что
здесь вы найдете самые горячие и
всегда актуальные тренды наступающего сезона. Модные формы
сумок, трендовая бижутерия и необычные аксессуары. Локация: 1 этаж,
внешний круг.
Қыркүйек айында француздық
YVES ROCHER косметика бренді клиенттерін сыйлықтар және
жеңілдіктермен қуантады. 30%
жеңілдікпен сүйікті бет күтімі
құралдарын, әшекейлі косметика
мен иіс су сатып алуға болады. Тауарларды 6 000 теңгеден жоғары
сомаға сатып алған кезде — бетке
арналған бірегей жаңа сарысу, 3000
теңгеден жоғары сатып алған кезде
— жаңа иіс су сыйлыққа беріледі.
Орналасқан жері: 1 қабат, ішкі шеңбер.

BEAUTYMANIA-да суретші Coco
Capitán-мен
бірлесіп
құрылған
Biotherm құралдарының шектеулі
сериясы ұсынылған. Топтаманың
дизайны климаттың өзгеруінің салдары мен әлемдік мұхитқа тигізетін
кері әсері туралы хабардар болуды жоғарылатуға арналған. Қаптама үшін қайталама шикізат: қайта
өңделген шыны және пластик, оны
безендіру үшін «Канагавадағы үлкен толқын» нақышының фрагменті
пайдаланылды. Орналасуы: 1 қабат,
сыртқы шеңбер.

Сегодня важно быть ближе к природе. Турецкий бренд DEFACTO
поддерживает эко-товары в целях
сохранения и защиты окружающей
среды. DEFACTO производит собственные эко-сумки, используя переработанные материалы. Удобные,
стильные и прочные, сумки прослужат не один год.

В BEAUTYMANIA представлена
лимитированная серия средств
Biotherm, которые созданы в коллаборации с художницей Coco
Capitán. Дизайн коллекции призван
повысить осведомленность о последствиях изменениях климата и
негативном влиянии на Мировой
океан. Для упаковки использовано
вторичное сырье: переработанное
стекло и пластик, а для ее оформления фрагмент гравюры «Большая
волна в Канагаве». Локация: 1 этаж,
внешний круг.
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Французский бренд косметики YVES
ROCHER в сентябре радует клиентов
подарками и скидками. Со скидкой
30% вы можете приобрести любимые
средства по уходу за лицом, декоративную косметику и парфюм. При покупке товаров на сумму свыше 6 000
тенге в подарок новая уникальная сыворотка для лица, при покупке свыше
3000 тенге — новая парфюмерная
вода. Локация: 1 этаж, внутренний
круг.

Курорт Хургада

ТУРИЗМ

Мысырдағы жылы күз маусымы —
қыркүйек айында демалу үшін ең жақсы таңдау
Бархатный сезон в Египте —
лучший выбор для отдыха в сентябре

Мысыр курорттары — кез-келген талғамға арналған
демалыс және ойын-сауық айлағы. Қыркүйекте бұл жердегі су температурасы +26-28°С. Күзде теңіз өте жылы
болады, сондықтан бұл маусым ыстық емес демалыс
үшін ең жақсы болып саналады. Көркем маржан рифтері
бар керемет Қызыл теңіз алғашқы сүңгуден-ақ әсер береді. Мыңдаған туристер оның жағалауына асығады.
Біз әр курорттық аймақтың артықшылықтары туралы айтатын боламыз.

Египетские курорты — гавань отдыха и развлечений
на любой вкус. Температура воды здесь в сентябре
составляет +26-28°С. Осенью море остается очень
теплым, поэтому этот сезон считают лучшим для
нежаркого отдыха. Великолепное Красное море с живописными коралловыми рифами впечатляет с первого
погружения. На его побережье устремляются тысячи
туристов. Мы расскажем о преимуществах каждой курортной зоны.
Источник фото: Rixos Premium Seagate

Шарм-эль-Шейх
Туристердің сүйікті курорттық аймағы және ең арзан
бағыттардың бірі. Қызыл теңіз мұнда ерекше, жылы,
жайлы су түбіне дейін мөлдір, бұл мұнда маскамен
жүзу — снорклингті ең танымал ойын-сауыққа айналдырады. Мұнда сіз отбасыңызбен немесе достарыңызбен бес жұлдызды Rixos Sharm El Sheikh қонақ үйінде
бола аласыз, ол сізді Мысырдың экзотикалық атмосферасына апарады. Набк-Бэй шығанағы — отбасылық
демалыстың ең танымал бағыты. Оның аумағында сауда орталығы, ұлттық қорық және балаларға ыңғайлы
құмды жағажайлар бар. Бес жұлдызды Rixos Premium
Seagate қонақ үйінде су спортына арналған өзіндік маржан рифі бар.

Шарм-эль-Шейх

Источник фото: Rixos Sharm El Sheikh

Излюбленная курортная зона туристов и одно из самых недорогих направлений. Красное море здесь просто уникально, теплая комфортная вода прозрачна
до самого дна, что и делает здесь самым популярным
развлечением снорклинг — плавание с маской. Здесь
вы можете остановиться с семьей или друзьями в роскошном пятизвездочном отеле Rixos Sharm El Sheikh,
который перенесет вас в экзотическую атмосферу
Египта. Бухта Набк-Бэй — самое популярное направление для семейного отдыха. На ее территории находится торговый центр, национальный заповедник и комфортные для детей песчаные пляжи. Пятизвездочный
отель Rixos Premium Seagate располагает собственным
коралловым рифом для занятий водными видами
спорта.
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Хургада

Хургада

Хургада курорты — Мысырдың ең көне және ең
үлкен курорты. Көптеген аттракциондар мен теңізге құмды, жұмсақ кіреберіс бар, бұл кішкентай
балалармен демалуға өте ыңғайлы. Хургада тарихты сүйетіндерді және қарапайым жағажай демалысын армандайтындарды қызықтырады. Мұнда
Rixos желісіндегі керемет қонақ үйлердің бірінде
тоқтаңыз. Қызыл теңіздегі Rixos Premium Magawish
Suites&Villas ультра заманауи қонақ үйі бірінші
дәрежелі қызмет пен көптеген ойын-сауық түрін
ұсынады. Серфинг пен дайвингке арналған арнайы
клуб — Қызыл теңіздің су астындағы қазыналарын
зерттегісі келетіндер үшін тамаша орын. Хургададан
сіз ежелгі Луксор қаласына тез жете аласыз.

Курорт Хургада — старейший и самый большой курорт Египта. Здесь много достопримечательностей
и песчаный, пологий вход в море, что идеально для
отдыха с маленькими детьми. Хургада привлекает
любителей истории и тех, кто мечтает о простом
пляжном отдыхе. Здесь остановитесь в одном из
великолепных отелей сети Rixos. Ультрасовременный отель Rixos Premium Magawish Suites&Villas на
берегу Красного моря предложит первоклассный
сервис и море развлечений. Специальный клуб для
серфинга и дайвинга — идеальное место для всех,
кто хочет исследовать подводные сокровища Красного моря. Из Хургады вы сможете быстро добраться до древнего города Луксор.

Источник фото: Rixos Premium Magawish Suites&Villas
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ТУРИЗМ

Мысырдың солтүстік жағалауы
Мысырдың солтүстік жағалауында сіз Жерорта теңізінің керемет сұлулық көріністерін таба
аласыз. Бұл жерде Қызыл теңіздегідей туристер көп емес, сондықтан сіз жайлы демалыстан ләззат аласыз. Әсіресе Батыс жағалауының нәзік және жұмсақ құмды жағажайларын
ерекше атап өткен жөн. Rixos Alamein — Жерорта теңізінің оңтүстік жағалауында орналасқандығымен танымал сәнді жаңа қонақ
үй. Бұл аймақ жақында ғана кез келген адам
қалайтын саяхат орнына айналды, сондықтан
ол басқа курорттарға қарағанда тыныш. Құмды
жағажай, Rixy балалар клубы, Anjana SPA, түрік
хаммамы, түрлі спорттық және анимациялық
бағдарламалар бірде-бір қонақты бей-жай
қалдырмайды.

ҚЫРКҮЙЕК/СЕНТЯБРЬ

Северное побережье Египта
На северном побережье Египта вам открываются невероятной красоты виды Средиземного моря. Здесь не так много туристов,
как на Красном море, поэтому вы с комфортом насладитесь спокойным отдыхом.
Особенно стоит отметить нежные и мягкие песчаные пляжи западного побережья.
Rixos Alamein — роскошный новый отель,
который славится своим расположением
на нетронутом южном побережье Средиземного моря. Этот регион лишь недавно
стал желанным местом для путешествий,
именно поэтому он спокойнее, чем остальные курорты. Песчаный пляж, детский клуб
Rixy, Anjana SPA, турецкий хаммам, разнообразные спортивные и анимационные
программы не оставят равнодушными ни
одного гостя.

Источник фото: Rixos Alamein
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