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Подари себе лето круглый
год в SKY BEACH CLUB!

Жаңа 2019 жыл да келді. Жылдың басы
əрқашан өзгерістер мен жаңашылдыққа
ынталандырады. Қойылған мақсаттарды
жүзеге асырып, армандарды орындайтын кез
келді. Жаңа бақытты кезең бастамасында
шабытыңызды жоғалтпаңыз. Жаңа жылда
баршаңызға əр күніңіз бақытты сезімдер
сыйласын, үйіңіздің ішінде жайлылық орын
алсын, ал жаныңыз үйлесімдікте болсын. Ауа
райына қарап мұңаймаңыз, жақындарыңызбен көбірек уақыт өткізіп, қыдырыңыз
жəне шаттаныңыз! Ал біз сіздерге керемет
сəттерді көбірек сыйлауға тырысамыз!
Life Time журналының қаңтар айындағы
шығарылымы ерекше жылулықпен жəне
қуанышпен дайындалған. Бұл шығарылымда
көптеген қызықтарды таба аласыз: осы
маусымның трендтері жайлы тұрақты
айдарымызды, 2019 жылдың сəндік
бағыттары, шаш күтіміне байланысты кеңестер, сауда орталығымыздағы іс-шаралар,
кино жаңалықтар, жаңа дүкендердің ашылуы
жəне өзге де қызықтар. Қараша айының
шығарылымына қош келдіңіздер! Жаймақоңыр оқу сəттерін тілейміз, құрметті достар!

Наступил новый 2019 год. Начало года всегда
стимулирует к переменам и новшествам.
Пришло время реализовывать поставленные
цели и осуществлять мечты. Не потеряйте
вдохновение в начале нового счастливого
этапа жизни. Пусть каждый день в новом году
дарит вам ощущение счастья, в доме царит
уютная атмосфера, а в душе настанет
гармония. Не сетуйте на погоду, больше
проводите времени с близкими, гуляйте и
радуйтесь! А мы постараемся дарить вам
больше прекрасных моментов!
Январский выпуск журнала Life Time
подготовлен с особым теплом и радостью. В
новом выпуске вы найдете много всего
интересного: постоянная рубрика о трендах
сезона, модные веяния 2019 года, советы по
уходу за волосами, мероприятия торгового
центра, киноновинки, открытие новых
магазинов и многое другое. Добро
пожаловать на страницы январского номера!
Приятных минут чтения, дорогие друзья!

Ізгі ниетпен,
Анна Русакова
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«Жүлдехан» ұтыс ойынының
жеңімпаздарын құттықтаймыз
Бірнеше ай бойы,яғни 16 маусым мен 25 қараша аралығында

На протяжении нескольких месяцев, с 16 июня по 25 ноября,

СОСО «Хан Шатыр»-да «Жүлдехан» супер науқаны өткізілді.

в ТРЦ «Хан Шатыр» проходила суперакция «Жүлдехан». На

Бас жүлдені Рысбаева Гүлнар есімді қатысушы ұтып, BI

главном розыгрыше Рысбаева Гүлнар стала счастливой

GROUP компаниясының үш бөлмелі пәтеріне ие болды, ал

обладательницей трехкомнатной квартиры от BI GROUP, а

Шаймерденов Жанболат есімді қатысушы MERCUR AUTO

Шаймерденов Жанболат автомобиля Volkswagen Polo от

салонының Volkswagen автокөлігін ұтып алды. SULPAK-тан

MERCUR AUTО! Современные гаджеты от SULPAK выиграли

заманауи гаджеттардың иегерлері Бахраева Айман,

Бахраева Айман, Тасмагамбетова Гүлдана (Iphone),

Тасмагамбетова Гүлдана (Iphone), Рысбаева Гаухар (Ipad),

Рысбаева Гаухар (Ipad),

Бейсенова Шолпан (Iwatch). Құттықтаймыз!

Поздравляем!

Сәлеметсізбе, Гүлнар! Сізді біздің ойын-сауық
орталығымыздың іргесінде көргенімізге қуаныштымыз! Сізді
«Жүлдехан» науқанының бас ұтысы — BI GROUP
компаниясының
үш бөлмелі пәтерін иеленуіңізбен
құттықтаймыз! Сіз бақытты жансыз! Көпшілік сіз және сіздің
отбасыңыз жайлы білгісі келеді. Өзіңіз туралы айта кетсеңіз.
Менің есімім Гүлнар. Мен Қызылорда облысының тумасы
боламын. Біз 2009 жылы Астанаға қоныс аудардық. Менің
ұлым бар. Жақында ол әскерден келді, қазір жұмыс жасап
жатыр. Ұлыммен бірге жер үйде тұрамыз. Астанада үй
жалдап жатқанымызға 10 жылдай болып қалды.
Гүлнар, сіз қайда жұмыс жасайсыңыз?
Мен 5 жыл бойы №54 балабақшада бала тәрбиелеуші болып
қызмет атқарып келемін. Жұмыс үйден алыс болғандықтан,
осындай үлкен үй бұйырып жатқанына қуаныштымын!

Здравствуйте, Гульнар! Рады Вас приветствовать в стенах
нашего торгово-развлекательного центра! Поздравляем Вас
с самым главным подарком акции «Жүлдехан» —
трехкомнатной квартирой от BI GROUP. Вы настоящая
счастливица! Многим хотелось бы узнать о Вас и Вашей
семье. Расскажите немного о себе.
Меня зовут Гульнар. Я родом из Кызылординской области.
Мы переехали в столицу в 2009 году. У меня один сын.
Недавно он вернулся из армии, сейчас работает. Мы живем
вдвоем с сыном в частном доме. Уже около 10 лет я арендую
жилье в Астане.
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Бейсенова Шолпан (Iwatch).

Гульнар, а где Вы работаете?
Я работаю на протяжении 5 лет воспитательницей в детском
саду №54. Работа находится далеко от моего дома, поэтому я
рада, что так получилось — выиграть большую квартиру!

Приветствуем победителей
розыгрыша «Жүлдехан»
«Хан Шатырға» жиі келіп тұрасыз ба?
Мен әрдайым «Хан Шатырға» келіп, өзіме әрі отбасыма сауда
жасаймын. Мұндағы дүкендер мен орталықтың ыңғайлы
орналасуы өте ұнайды.
Алғашқы келгеніңіз есіңізде ме? Қандай әсерде болдыңыз?
Алғашында Астана келгенімде орталыққа кіріп көргенмін. Біз
отбасымызбен қаланың көрікті жерлерін аралап жүріп, «Хан
Шатыр» орталығына да келгенбіз. Таң қалдырғаны
ғимараттың ішкі және сыртқы құрылысы. Мұнда дүкендер,
балалар ойын орталығы, кино, мейрамханалар, тіпті жағажай
да бар екен!
Ал қазір сіздің отбасыңызға орталық несімен ерекше?
Ыңғайлы. Мұнда балалар ойын-сауық орындары, дәмді
асхана, және де қолжетімді дүкендердің көптігі. Бәрінен де
ғимараттың қайталанбас құрылысы өте қатты ұнайды —
ешбір жерде мұндайды көрмедім.
Гүлнар, сіздің сүйікті дүкеніңіз қандай?
Ең сүйіктілері — OSTIN және BASCONI дүкендері.
«Жүлдехан» науқаны туралы кездейсоқ білдіңіз бе?
Иә. Мен бірінші қабаттағы промо үстелді көріп қалдым.
Жақындап, промоутерлерден акция жайында сұрадым.
Қыздар маған барлығын түсіндіріп берді. Мен чектарды
көрсетіп, купон алып кете бердім.
Құпия болмаса, қандай сәтті заттарды сатып алған едіңіз?
Біз ұлыма бәтеңке және супермаркеттен азық-түлік алған
едік.
Ғажайып оқиға болып шықты… Күнделікті сатып алатын
заттар сізге жаңа пәтер сыйлады.
Дәл солай! Мен өзім күтпедім… Нағыз ғажап! «Хан Шатыр»
СОСО-на алғысым шексіз, осындай науқан өткізу арқылы
адамдарға бақыт сыйлап жатырсыңыздар.
Сіз ұтыс-ойынға сенесіз бе? Бұрын соңды осындай
науқандарда қатысып көрдіңіз бе?
Шынымды айтсам, ешқашан қатыспадым. Сенбедім. Бұл
алғаш рет осылай сәтті болды.
Ал купондарды толтырарда сәттілікке үміттендіңіз бе?
Иә! Өте қатты үміттендім. Бәлкім, ұтып қалармын деген ой да
болды.
Жүргізуші сіздің купонды айтқан сәттегі сезіміңіз есіңізде ме?
Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ұмытылмас сезім! Шыны
керек, есеңгіреп қалдық. Сахнаға шыққанда, расында бізбен
болып жатыр ма деп түсінбей тұрдық.
Қазір ұтқаңызды толықтай сезіндіңіз бе?
Ия. Қазір кішкенеде болса тынышталдым. Ұтысқа деген
түсіну келді, бірақ бұйырған сәттілікке әле де таңырқаймын.
Гүлнар, жылы сұхбатыңызға рақмет! Сізді тағы да пәтер ұтып
алуыңызбен құттықтаймыз! Сізде әрқашан біздің ойынсауықтыру орталығында күтеміз!

Часто ли бываете в «Хан Шатыр»?
Я постоянно прихожу в «Хан Шатыр», делаю покупки для
себя и своей семьи. Очень нравятся здесь магазины и
удобное расположение самого торгового центра.
А когда Вы впервые побывали у нас? Какое впечатление
сложилось?
Впервые побывала в торговом центре, когда только приехала
в Астану. Мы с семьей осматривали достопримечательности
нашей столицы и, конечно, посетили «Хан Шатыр». Поразило
строение здания снаружи и внутри. Оказывается, много всего
расположено в центре: и магазины, и детский игровой центр,
и кино, и рестораны, и даже пляж!
А сейчас что особенного для Вашей семьи?
Удобство. Здесь развлечения для детей, вкусная кухня,
много магазинов с доступными ценами. А больше всего
нравится уникальность сооружения — нигде такого не
видела.
Гульнар, а какой у вас любимый магазин?
Самые любимые — OSTIN и BASCONI.
Про акцию «Жүлдехан» узнали случайно?
Да. Я просто увидела промо-стойку на 1 этаже. Подошла и
спросила у промоутеров
про акцию. Девочки мне все
рассказали. Я предоставила чеки от покупок, взяла купоны и
пошла.
А какие удачные покупки Вы совершили, если не секрет?
Мы купили ботинки сыну и продукты в супермаркете.
Чудесная история получилась… Такие простые ежедневные
покупки «подарили» Вам квартиру.
Это точно! Совсем не ожидала…Настоящее чудо! Спасибо
большое ТРЦ «Хан Шатыр» за то, что проводите такие акции
и дарите людям счастье.
Вы в розыгрыши верите? Участвовали раньше в чем-то
подобном?
Никогда не участвовала, честно говоря. Не верила. В первый
раз так повезло.
А когда заполняли купоны, надеялись на удачу?
Да! Я очень надеялась. Мысль была, может быть, что-то
выиграю.
Свои эмоции помните, когда ведущий назвал номер Вашего
купона?
Это не передать словами. Незабываемые чувства!
Настоящий шок! Выходя на сцену, мы не понимали, что это
происходит действительно с нами.
Сейчас уже осознали «победу»?
Да. Сейчас уже успокоилась немного. Осознание пришло, но
удаче до сих пор удивляюсь.
Спасибо Вам, Гульнар, за теплую беседу! Поздравляем Вас
еще раз с квартирой! Ждем Вас всегда в нашем торговоразвлекательном центре!
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Қайырлы күн, Жанболат! Сізді біздің СОСО «Хан
Шатырда» көргенімізге қуаныштымыз! Сіз «Жүлдехан»
супер науқанының ең басты жүлдесі — MERCUR AUTO
салонының Volkswagen Polo автокөлігін ұтып алдыңыз!
Сізді құттықтаймыз! Өзіңіз туралы кішкене ақпаратпен
бөліссеңіз.
Мен үйленгенмін, үш балам бар. Мен жергіліктімін, оған
дейін біраз уақыт отбасыммен Степногорскіде өмір
сүрдік. Енді осында тұрамыз, астанада. Қазір өзіме
өзім жұмыс жасаймын, тауарларды импорттаумен
айналысамын.
Сіз науқан жайлы қайдан естідіңіз? Қандай «бақытты»
сатып алынған заттар сізге сәттілік әкелді?
Біз СОСО «Хан Шатыр» тұрақты келушілеріміз. Мен
купонды толтырған күні менің туған күнім болатын,
сондықтан да сәті түскен болар. REEBOK дүкеніне
спорттық киім алу үшін кірген болатынбыз. Жұбайым
екеуміз ол күні қатты асығып жүрдік. Атриумда
орналасқан промо үстелді көрдім де, чектерді көрсетіп,
тез-тез купондарды толтырып жүгіріп кеттім.
Ұтысқа иеленуге үміттендіңіз бе?
Ия. Мен сәттілікке сенемін. Көп акцияларға қатысамын
да ұмытып кететінмін, осы жолы есімде қалды. Купон
өте сәтті болды.

Добрый день, Жанболат! Рады приветствовать Вас
сегодня, в нашем ТРЦ «Хан Шатыр»! Вы стали одним из
победителей главных подарков суперакции
«Жүлдехан» — автомобиля Volkswagen Polo от
MERCUR AUTО! Поздравляем Вас! Расскажите
немного о себе.
Я женат, у меня трое детей. Я местный, некоторое
время жили с семьей в Степногорске. Теперь живем
здесь, в столице. Сейчас работаю на себя, занимаюсь
импортом товаров.
Откуда Вы узнали про акцию? Какие «счастливые»
покупки вы совершили, которые привели вас к удаче?
Мы постоянные посетители ТРЦ «Хан Шатыр». В тот
день, когда заполнял купон, у меня был день рождения
— может быть, поэтому повезло. Зашли в REEBOK
купить спортивные костюмы. Очень торопились с
женой. Я увидел промо-стойку в атриуме, показал чеки
от покупок, быстро заполнил купоны и побежал.
Очень надеялись на выигрыш?
Да. Я очень сильно верю в удачу. Обычно участвую в
акциях и забываю про них, а тогда почему-то запомнил.
Очень повезло с купоном.
А какие эмоции вы испытали, когда Вам позвонили
наши ведущие?
В день розыгрыша я был дома. Не ожидал звонка.
Ведущие сказали, что машину выиграл! Столько
эмоций! Стали с семьей от счастья по дому бегать! До
сих пор не верится, честно говоря. Меня везде узнают и
поздравляют с машиной.
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Ал біздің жүргізушілеріміз сізге телефон шалғанда
қандай көңіл күйде болдыңыз?
Ұтыс ойналған күні мен үйде болдым. Қоңырау шалады
деп күтпедім. Жүргізушілер автокөлік ұттыңыз деді!
Қуаныш сезімі! Бақыттан отбасымызбен үй ішінде
жүгіре бастадық! Шынымды айтсам, әлі сене алар
емеспін. Мені барлық жерде танып, құттықтап жатады.
«Хан Шатырға» алғашқы келгеніңіз есіңізде ме? Сіздің
алғашқы әсеріңіз қандай болды? Сіздің отбасыңыз үшін
«Хан Шатыр» несімен ерекше?
Бұл өте баяғыда болды. Сенесіз бе, «Хан Шатыр» енді
ашылып жатқан кезде мен Sky Beach Club жағажайына
абономент ұтып алғанмын. Ол кезде де күтпедім.
СОСО «Хан Шатырмен» біздің жолымыз болады, «Хан
Шатыр» - ғажап. Алғашқы келгенімізде осындай
орталықтар қалаға керек екенін бірден түсіндік. Бізге
осында сауда жасау ұнайды, балалармен жиі Fame
City-де боламыз. «Хан Шатыр» өте ыңғайлы
орналасқан, қаланың басты көрікті жерлеріне жақын
және де көлікті қоятын орын көп. Көлік тұрақтарының
жанында кіреберіс бар, іштегі дүкендердің шеңбер
бойымен орналасуы ыңғайлы. «Хан Шатыр» өте
ыңғайлы, әсіресе отбасыңызда үш бала болса.
Сіздің сүйікті дүкеніңіз немесе ойын сауығыңыз
қандай?
Ұлыма MASSIMO DUTTI дүкені, жұбайыма ZARA және
PANDORA дүкендері ұнайды.
Сіздің балаларыңызға бізде не ұнайды?
Дәмді ас, аттракциондар және Sky Beach Club
жағажайы.
Volkswagen Polo ұтыс көлігі сізге қалай, ыңғайлы ма?
Өте ыңғайлы. Әйнектерді, орындықтарды жылыту
мүмкіндігі бар, нағыз астаналық қыс мезгіліне арналған.
Сіз қашан өзіңізді ұтыс иегері ретінде сезіндіңіз?
МАИ шыққан соң көлікке отырған сәтте. Сол кезде
көлік менікі екеніне көзім жетті. Ал оған дейін сене
қоймадым.
Біз, «Хан Шатыр» - адамдардың тек қана сауда жасауға
ғана емес, сонымен қатар отбасымен уақыт өткізуге
арналған орталық болып қалғанына қуаныштымыз!
Жанболат, сізді тағы да ұтысыңызбен құттықтаймыз!
Әлемдегі ең үлкен шатырға келіп тұрыңыздар!

А Вы помните свой первый визит в «Хан Шатыр»? Ваше
первое впечатление? Что особенного здесь лично для
Вашей семьи?
Это было очень давно. Когда «Хан Шатыр» только
открылся, не поверите, я выиграл абонемент на пляж
Sky Beach Club. Тоже не ожидал. Очень везет нам в ТРЦ
«Хан Шатыр» — чудо! Когда впервые побывали, поняли,
что такой центр очень нужен городу. Нам нравится
совершать здесь покупки, с детьми мы очень часто
бываем в Fame City. «Хан Шатыр» удобно расположен,
находится рядом с главными достопримечательностями столицы, здесь много парковочных мест.
Рядом с парковкой входы, внутри удобное
расположение бутиков, по кругу. «Хан Шатыр» очень
удобен, особенно для семьи с тремя детьми.
А какой любимый магазин или развлечение?
Сын очень любит MASSIMO DUTTI, жена — магазины
ZARA и PANDORA.
А Вашим деткам что нравится у нас?
Вкусная еда, аттракционы и пляж Sky Beach Club.
К а к В а м п р и з - а в т о м о б и л ь Vo l k s w a g e n P o l o ,
комфортный?
Комфортный, удобный. Есть подогрев лобового стекла,
зеркал, сидений — все, что нужно для столичной зимы!
Когда к Вам пришло осознание выигрыша?
Когда уже сел в машину после ГАИ. Тогда понял, что
уже все-таки моя машина. А до этого не верилось.
Мы рады, что «Хан Шатыр» остался тем местом, куда
люди приходят не только за покупками, но и провести
время с семьей, отдохнуть. Жанболат, поздравляем Вас
еще раз с выигрышем! Приходите к нам, в самый
большой шатер мира!
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New Balance-тан кроссовкалар

ZARA MAN-нен велвет пальто

MARWIN кітаптары

Велвет - сəнді қыс-2019 маусымының тренді.
ZARA MAN-де іскер ер адамдарға стильді жəне
жылы вильвет пальто ұсынылған».

Ф. Найттың «Аяқ киім сатушысы» атты бестселлері. Nike
компаниясының тарихы оның негізін салушысының атынан
баяндалып, ең танымал спорттық компанияның биікке
шыңдауы жайлы айтылады. Бұл кітап - өз ісін
бастаушылар үшін нағыз олжа.

MON AMIE-ден
Jimmy Choo Man Ice хош иісі

New Balance 999 Made in USA кроссовка моделі
қарқынды қалалық жай күндер үшін де, еркін
серуендер мен саяхаттарға дəл келеді.

Талғамға сай Jimmy Choo Man Ice
хош иісі қайратты ерлер үшін
нағыз олжа болады.

Книга в MARWIN
Бестселлер Ф. Найта
«Продавец обуви.
История компании Nike,
рассказанная ее
основателем» расскажет
историю восхождения
одной из известных
спортивных компаний.
Эта книга — находка для
желающих начать свое
дело.

Аромат Jimmy Choo Man Ice
в MON AMIE
Утонченный аромат
Jimmy Choo Man Ice
станет настоящей
находкой для
мужественных
представителей
сильного пола.

Кроссовки от New Balance
Модель кроссовок New Balance 999 Made in USA
одинаково хороша как для насыщенных
городских будней, так и для ваших
непринужденных прогулок и путешествий.

Пальто из вельвета в ZARA MAN
TOMMY HILFIGER-ден иыққап

Вельвет — тренд модного сезона зима — 2019.
в ZARA MAN представлено новое стильное и
теплое пальто из вельвета для делового
мужчины.

Altınyıldız Classics-тан классикалық қара белбеу
Ерлер гардеробындағы мəңгі классика - теріден
жасалған қара түсті классикалық белбеу.

BORK-тан G802 грилі
BORK-тың G802 ақылды грилі туралы тағы кім біледі?
Ол сіздің сүйікті тағамдарыңызды қуыруға керемет
келеді. Оның көмегімен стейктің тұтастығын бұзбай,
қуыруды жəне еттің қызуын жеңіл қадағалай аласыз.

Иыққаптарға сəн əлі күнге дейін өзекті.
TOMMY HILFIGER-ден үлкен сыйымды
иыққап - заманауи стильді ердің must have-i.

FRESH LINE-нан «Олимпиялық Зевс» сусабыны
FRESH LINE-ның табиғи сусабыны шаш күтіміне нағыз
қажеттің бірі. «Олимпиялық Зевс» ерлер сусабыны бас
терісінің микро қан айналымын жақсартады, сондай-ақ
шаштың ағаруына қарсы қарайтушы əсерге ие.

Классический черный ремень в Altınyıldız Classics
— гардеробе —
Вечная классика в мужском
черный классический ремень из кожи.
FINN FLARE-дан жұмсақ мойынорағыш
Астаналық салқындарда жылы
мойын орағыш нағыз қажеттің бірі.
FiNN FLARE дүкенінен жып-жылы
мойын орағышты алыңыз.

Гриль G802 от BORK

Мягкий шарф от FINN FLARE
Теплый шарф незаменим в
зимние столичные холода.
Приобретите уютный шарф в
магазине FiNN FLARE.

Кто еще не знает об умном гриле G802 от BORK? Он
идеален для прожарки ваших любимых блюд. С его
помощью можно легко контролировать прожарку и
температуру мяса, не нарушая целостности стейка.
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Шампунь «Олимпийский Зевс» от FRESH LINE
Натуральные шампуни от FRESH LINE незаменимы в уходе
за волосами. Мужской шампунь «Олимпийский Зевс»
усиливает микроциркуляцию крови в коже головы, а
также обладает тонирующим эффектом против седины.
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Рюкзак от TOMMY HILFIGER
Мода на рюкзаки до сих пор актуальна. Большой
вместительный рюкзак от TOMMY HILFIGER —
must have современного стильного мужчины.

L'Interdit Givenchy иіс суы MON AMIE-де

FINN FLARE қолғаптары

L'Interdit Givenchy иіс суы — батыл
нəзіктіктің ұраны. Апельсиннің,
ақжұпардың жəне туберозаның иістері
ветивер мен пачулидің сырлы реңдерімен
аралассқан.

CHARLES&KEITH-тен жаңа сөмке
CHARLES&KEITH-ке ең өзекті сөмкелер мен аяқ
киімдерді алуға келіңіздер. Ерекше тұтқасы бар əдемі
сөмке сіздің даралығыңызды ерекше көрсетеді.

FІNN FLARE-да салқын мезгілге ең сапалы әрі
пайдалыны табасыз. Өзіңізге ең жылы
қолғаптарды «Хан Шатыр» СОСО-ның 1
қабатынан ала аласыз.

TOMMY HILFIGER-ден стильді күртке
Сəнді маусымның тренді киімдегі металдық сарындар.
TOMMY HILFIGER дүкенінде
күміс түсті стильді күртке
ұсынылған.

Парфюмерная вода L'Interdit Givenchy
в MON AMIE
Парфюм L'Interdit Givenchy — гимн
дерзкой женственности. Ноты белых
цветов — апельсина, жасмина и туберозы
— переплетены с таинственными
оттенками ветивера и пачули.

Варежки в FINN FLARE

Стильная куртка
от TOMMY HILFIGER
Тренд наступившего
модного сезона —
металлические мотивы
в одежде. В магазине
TOMMY HILFIGER
представлена стильная
куртка в серебристом оттенке.

В FiNN FLARE все самое
качественное и практичное
для холодного времени
года. Приобретите себе
очень теплые варежки и
перчатки на 1 этаже
ТРЦ «Хан Шатыр».

PANDORA-дан «Əмірлік жүректерінің қосылуы» атты шармы

PANDORA дүкенінде «Корольдік қазынасы» жаңа
топтамасы! Өз білезігіңізді екі жүректің үстіне епті
жасалған тəж кигізілген ғажап шарммен безендіріңіз.
Шарм «Соединение царственных сердец» от PANDORA
В PANDORA новая коллекция «Королевские сокровища»!
Украсьте ваш браслет очаровательным шармом
«Соединение царственных сердец». Искусно сделанная
корона венчает два соединённых
сердца из PANDORA Rose.

Новая сумка от CHARLES&KEITH
В CHARLES&KEITH приходите за самыми актуальными
сумками и обувью. Элегантная сумка с необычными
ручками подчеркнет вашу индивидуальность.

МАС-тан Face Compact эинағы:
Medium Deep
Бір жинақтағы опа, далап пен
бронзер беттің əдемі реңкін
келтіруге көмектеседі. Ыңғайлы
палетканы өзіңізбен кез келген
шараларға алып жүруге
болады.

MANGO сырғалары
MANGO сəнді дүкені аксессуарлар топтамасын əрқашан жаңартып отырады. MANGOдан сырғалар, алқалар, сақиналар мен
білезіктер сəн үлгісінің жаңа тендецияларына сәйкес келеді. Танымал геометриялық пішіндегі трендті əшекейлерді «Хан
Шатыр» СОСО-ның 1 қабатынан таба

INGLOT-тан High Gloss Lip Oil
жылтырағы
INGLOT-та керемет жаңа өнімдер!
Құрамында жожоба майы бар
жеңіл ерін жылтырағы ерініңізге
көлем мен жарқындық береді,
сондай-ақ салқын желдің əсерінен
қорғайды. Ерін жылтырағы кеңсе
стиліндегі дресс-кодқа да келеді.

аласыз.

TOMMY HILFIGER-ден
бас киім
TOMMY HILFIGER-ден бас
киім TOMMY HILFIGER-де
сіз ең өзекті киім топтамасынан басқа стильді
аксессуарларды да таба
аласыз.
Шапка от TOMMY HILFIGER
В TOMMY HILFIGER вы
найдете не только самую
актуальную коллекцию
одежды, но и стильные
аксессуары.

Набор Face Compact:
Medium Deep от MAC
Пудра, румяна и бронзер в
одном наборе помогут создать
вам красивый тон лица.
Удобную палетку легко брать с
собой на любое мероприятие.

Серьги от MANGO

Блеск High Gloss Lip Oil от INGLOT

Модный магазин MANGO постоянно

В INGLOT приятные новинки!
Легкий блеск для губ с маслом
жожоба придаст глянца, объема
вашим губам, а также защитит от
воздействия холодного ветра.
Блеск для губ подойдет даже для
офисного дресс-кода.

обновляет коллекции аксессуаров. Серьги,
ожерелья, кольца и браслеты в MANGO
следуют новейшим тенденциям моды.
Трендовые украшения популярной
геометричной формы можно найти на 1
этаже ТРЦ «Хан Шатыр».
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Ботильоны на каблуке от BERSHKA
За зимой придет весна. В BERSHKA новая коллекция
стильных и удобных ботильонов на невысоком каблуке.
Они завершат композицию вашего неповторимого
образа.
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BERSHKA-дан өкшесі бар тобықты етік
Қыстан соң көктем келеді. BERSHKA дүкенінде
стильді жəне ыңғайлы биік емес өкшелі тобықты
етіктердің жаңа топтамасы. Олар сіздің қайталанбас кейіпіңіздің композициясын аяқтайды.
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ТЕНДЕНЦИИ
СЕЗОНА
ЗИМА — 2019
В Новом 2019 году хочется
порадовать себя шопингпокупками. Наступает
время скидок! За новыми
коллекциями одежды,
обуви, аксессуаров
приходи в ТРЦ «Хан
Шатыр», ведь здесь тебя
ждут известные мировые
бренды. Мы выделили
основные тренды
наступающего сезона.
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Жаңа 2019 жылы шопинг
жасап, жаңа нәрсе сатып алу
арқылы өзіңізге қуаныш
сыйлағыңыз келеді.
Жеңілдіктер уақыты келе
жатыр! Киімдердің,аяқ
киімдердің, аксессуарлардың
жаңа топтамасын көру үшін
«Хан Шатыр» СОСО келіңіздер,
себебі мұнда бүкіл әлемдік
брендер бар.Біз келе жатқан
маусымның негізгі трендтерін
айқындадық.

BERSHKA

ер

ни
Сапоги с шир о ким голе

2019 ЖЫЛДЫҢ
ҚЫС МЕЗГІЛІ
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ЖҮГІРУ
ADIDAS

БЕГ

NEW BALANCE

ЖАТТЫҒУЛАР

ADIDAS

ADIDAS

UNDER ARMOUR

БЕГ

NEW BALANCE

UNDER ARMOUR

ADIDAS

UNDER ARMOUR

NEW

BAL

ANC

E

UNDER ARMOUR

Əр мезгіл сайын спорттық брендтер функционалдықты,
технологияны жəне əдемі дизайнды біріктіретін жаңа топтамалар
шығарып отырады. Əр түрлі спорт түрімен шұғылдануға арналған
көптеген спорттық киімдердің ішінен ең тартымдысын таңдадық.

ТАУ ШАҢҒЫСЫ
СПОРТЫ

СПОРТИВНЫЙ
ДРЕСС-КОД
Каждый сезон спортивные бренды выпускают новые коллекции,
объединяющие функциональность, технологии и отличный
дизайн. Из большого разнообразия спортивной одежды мы
выбрали самое интересное для занятий разными видами спорта.

OYSHO
REEBOK

CROSSFIT

«Спортмастер»

REEBOK

ЙОГА

REEBOK

ЖҮРІС

ADIDAS

ADIDAS

ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ 20

ХОДЬБА
OYSHO

REEBOK

REEBOK

OYSHO
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«Спортмастер»

«Спортмастер»

REEBOK

BRUX

ТАУ ШАҢҒЫСЫ СПОРТЫ

ФУТБОЛ

CROSSFIT

ПЛАВАНИЕ

СПОРТТЫҚ
ДРЕСС-КОД

ЖҮЗУ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

БАСКЕТБОЛ

UNDER ARMOUR

ТРЕНИРОВКИ

ЖҮГІРУ

NEW BALANCE

Біздер «Хан Шатырға» әр демалыс сайын және барлық
мерекелік күндерде келіп тұрамыз. Мұнда маған ұнайтын
көптеген дүкендер бар, бірақ бәріненде MANGO дүкенінде
сауда жасағанды ұнатамын. Балаларымызға киімдерді
«Детский мир» дүкенінен алып тұрамыз. Жалпы «Хан
Шатыр»-да қалаған нәрсеңді алуға болады. Ұтыстардың жиі
өтуі де ұнайды. Бұл жерде жақсы атмосфера және іші өте

Маған ыңғайлылық маңызды, ал «Хан Шатырда» бәрі
қарастырылған, сонымен қатар баларға ойнап, тамақтанатын
жерлер де бар. Балаларға арналған дүкендер көп. Бұл жерде
ерекше атмосфера. Ғимараттың заңғарлығына қарамастан,
«Хан Шатырдың» ішінде өте жайлы жағдай жасалған. Кез
келген мереке күндері бірден осында келеміз. Жеке өзіме
«Хан Шатырда» ұнайтын дүкендер өте көп.

әдемі безендірілген.
Мы приходим в «Хан Шатыр» почти каждые выходные и все
праздничные дни. Здесь много любимых магазинов, но
больше всего люблю шопинг в MANGO. Одежду для детей
предпочитаем покупать в магазине «Детский мир». Да и
вообще в «Хан Шатыр» можно купить все, что угодно.
Нравится, что розыгрыши часто проводятся. Здесь хорошая

Мне очень важен комфорт, а в «Хан Шатыр» все
предусмотрено, в том числе и для детей: есть, где покушать,
поиграть. Детских магазинов много. Здесь особенная
атмосфера. Несмотря на величественность здания, в «Хан
Шатыр» очень уютно. В любой праздничный день сразу
приходим сюда. Лично у меня очень много любимых
магазинов в «Хан Шатыр».

атмосфера и очень красивая обстановка.

Балнур, 27 лет

Менің жұмысым сауда орталықтарымен байланысты,
сондықтан мен бұл жерде жиі болып тұрам, сондай-ақ менім
жанұямда «Хан Шатырды» жақсы көреді. Ұлым NEW
YORKER-де киінеді, ал эұбайым - BERSHKA мен PULL&BEARде. Ал ойын-сауықтардан киноға досыммен барып тұрамын,
себебі әйелім коно көргенді онша жақсы көрмейді. Менің
жиендерім жақын жерде тұрады және әрқашан шопингке
келіп тұрады. Sky Beach Club жанұямызбен келуді жоспарлап
отырмыз.
Моя работа связана с торговыми центрами, поэтому бываю
здесь часто, но и семья моя любит «Хан Шатыр». Мой сын
одевается в NEW YORKER, а супруга — в BERSHKA,
PULL&BEAR. А из развлечений мы ходим с товарищем в кино,
потому что жена не очень любит. Мои племянники живут
рядом и всегда приходят на шопинг. Планируем с семьей
также посетить пляж Sky Beach Club.

Турлыбеков
Берик Бахытжанович,
42 года
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Аққозы, 26 лет

«Хан Шатырда» біздер жиі болып, сауда жасап тұрамыз. Қол
жетімді бағадағы және жеңілдіктері бар дүкендер көптігі
ұнайды. Кез келген адам бұл жерден керегін таба алады.
Осында немерелеріммен жиі келіп тұрамын. 4 қабаттағы
Fame City-ге де барып тұрамыз. Үлкен немерелерім де бұл
жерде болып тұрады. Балаларға KFC ұнайды. Бір сөзбен
айтқанда, «Хан Шатырды» отбасымызбен жақсы көреміз.
В «Хан Шатыр» мы бываем часто, совершаем покупки.
Нравится, что здесь много магазинов с доступными ценами и
хорошими скидками. Любой человек здесь подберет для себя
все, что нужно. Очень часто прихожу сюда с внуками. Ходим в
Fame City на 4 этаже. Мои старшие внуки тоже часто бывают
здесь. Детям нравится KFC. Словом, любим «Хан Шатыр»
всей семьей.

Байгалиева
Сания Магзумовна,
58 лет
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Шашқа арналған Coconut
Oil Palmer's іріткісі
MON AMIE дүкенінде
Сыворотка для волос
Сoconut Oil от Palmer's в
MON AMIE

Сусабындар
Бальзамы

для
губ
Шампуни

Elseve шашқа арналған жақпа
майы BEAUTYMANIA дүкенінде
Масло для волос Elseve в
BEAUTYMANIA

Шашқа арналған Lakme Teknia
Deep Care кондиционері
BEAUTYMANIA дүкенінде
Кондиционер для волос Lakme
Teknia Deep Care в
BEAUTYMANIA

Schwarzkopf BC Bonacure
Moisture Kick спрей
кондиционері BEAUTYMANIA
дүкенінде
Спрей-кондиционер
Schwarzkopf BC Bonacure
Moisture Kick в BEAUTYMANIA

Қалпына келтіретін Vitamin
Booster сусабыны
MON AMIE дүкенінде

Ылғандырғыш Guhl
сусабыны
INTERFOOD дүкенінде

Қалпына келтіргіш
L'OCCITANE сусабыны

Жұқа әрі әлсіз шашқа арналған
«Эфтерпия» сусабыны
FRESH LINE дүкенінде

Шампунь восcтанавливающий
Vitamin Booster в MON AMIE

Увлажняющий шампунь
Guhl в INTERFOOD

Восстанавливающий
шампунь от L'OCCITANE

Твердый шампунь «Эфтерпия»
для тонких, ослабленных
волос от FRESH LINE

Бальзамдар мен
кондиционерлер
Бальзамы и
кондиционеры

Қыс мезгілінде шашқа ерекше күтім керек,себебі
оларға көптеген негативті факторлар әсер етеді:
· Даладағы төмен температураның әсері
· Үй-жайдағы ыстық құрғақ ауа әсері
· Витаминдер мен минералдардың жетіспеушілігі
· Күннің болмауы
· Феннің жиі қолданылуы
· Иммунитеттің төмендеуі
Шаштың негізгі күтімі бойынша кеңестер
Шаш құрылысын ылғандандыру. Интенсивті шаш
ылғандыратын спрей,бальзам,жууды талап
етпейтін кондиционерлер мен сывороткалар
қолданыңыздар. Көп мөлшерде су ішіп,ауа
ылғандырғышты үй жайында қосып қойыңыз.
Сіздің шаш типіңізге қарай дұрыс сусабын таңдау.
Егер шашыңыз сусабын қолданғаннан кейін
жылтырап,әрі көлемді болып және де жуу
барысында шаш түптерінде жеңіл сырғу
сезілсе,онда сізге сусабын дұрыс таңдалды.
Дұрыс тамақтану. Өзіңізге А, В, С, Е топтарындағы
витаминдер мен минералдарды және де витаминды
жиынтықты таңдап ішіңіз.
Шашты қалпына келтіру. Аптасына бір рет
протеины бар,майлы әрі витаминді шашты
нәрлендіретін маска жасаңыз.
Бас терісіне массаж жасау. Ұйықтар алдында қан
айналымды жақсарту үшін нүктелі сылау арқылы
басыңызға массаж жасаңыз.
Ыстық құралдарды сирек қолдану. Шашты фенмен,
шаш бұйралағышпен, шаш үтіктегішпен сәндемес
бұрын термоқорғанысты қолдануды ұмытпаңыз.

В зимний период волосам необходим особенный
уход, ведь они подвергаются множеству
негативных факторов:
· Воздействие низких температур на улице
· Сухой горячий воздух в помещении
· Недостаток витаминов и минералов
· Отсутствие солнца
· Частое использование фена
· Сниженный иммунитет
СОВЕТЫ ПО БАЗОВОМУ УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
Увлажнение структуры волос. Используйте
интенсивные увлажняющие спреи, бальзамы,
несмываемые кондиционеры и сыворотки. Пейте
много воды и включайте увлажнитель воздуха в
помещении.
Правильный подбор шампуня под тип ваших волос.
Шампунь вам подходит, если после мытья
присутствуют блеск и объем волос, ощущается
легкий прикорневой скрип во время смывания.
Правильное питание. Подберите также
витаминный комплекс, содержащий витамины
группы А, В, С, Е и минералы.
Восстановление волос. Раз в неделю делайте
питательную маску, которая содержит протеины,
масла и необходимые витамины.
Массаж кожи головы. Делайте перед сном
точечный массаж для улучшения кровообращения.
Редкое использование горячих инструментов.
Перед укладкой феном, щипцами, утюжком не
забывайте про термозащитные средства.
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Зақымдалған шашты қайта
қалпына келтіруге арналған
Tsubaki Damage Care кондиционері
MON AMIE дүкенінде

Шашты көлемді ететін
құлқайыр қосылған
шайқауыш бальзамі YVES
ROCHER дүкенінде

Кондиционер Tsubaki для
восстановления поврежденных
волос Damage Care в MON AMIE

Бальзам-ополаскиватель для
создания объема с мальвой
от YVES ROCHER

Құрғақ әрі зақымдалған
шашқа арналған «Эрато»
кондиционері FRESH LINE
дүкенінде
Кондиционер «Эрато» для
сухих и поврежденных
волос от FRESH LINE

Шашқа арналған KeraSys
Voluming Ampoule Rinse
кондиционері INTERFOOD
дүкенінде
Кондиционер для волос
KeraSys Voluming Ampoule
Rinse в INTERFOOD

Маскалар мен
іріткілер
Маски и
сыворотки
Мінсіз шашқа арналған Tsubaki
Extra Moist майы MON AMIE
дүкенінде

Шашқа арналған
L'OCCITANE қоректік
маскасы

«Полимния» шаш түсуіне
қарсы FRESH LINE
дүкенінде

Шашқа арналған Elseve
маскасы BEAUTYMANIA
дүкенінде

Масло для идеальных волос
Tsubaki Extra Moist в MON AMIE

Питательная маска для
волос от L'OCCITANE

Сыворотка «Полимния»
против выпадения волос
от FRESH LINE

Маска для волос Elseve в
BEAUTYMANIA

Шаш үлгісі мен
көлемі үшін
Для укладки и
объема

Шашқа көлем беретін Tsubaki
Volume Touch бальзамі
MON AMIE дүкенінде

Batiste Party құрғақ
сусабыны BEAUTYMANIA
дүкенінде

Интенсивті «Минутка»
күтім кремі L'OCCITANE
дүкенінде

Шашты сәндеуге әрі көлем
беруге арналған құлқайыр
қосылған YVES ROCHER спрейі

Бальзам для придания объема
волосам Tsubaki Volume Touch в
MON AMIE

Сухой шампунь Batiste
Party в BEAUTYMANIA

Интенсивный крем-уход
«Минутка» от L'OCCITANE

Спрей для объема и укладки с
мальвой от YVES ROCHER
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ОТБАСЫҢЫЗБЕН БЕЛСЕНДІ УАҚЫТ ӨТКІЗУ / АКТИВНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С СЕМЬЕЙ
«Хан Шатыр» СОСО-нда астанамыздағы ең үлкен
ойын орталығы Fame City орналасқан. Достарыңызбен
жəне балаларыңызбее келіп, заманауи аттракциондар
мен аниматроникстарда уақытыңызды көңілді
өткізіңіз.

Ñåêðåòû
õîðîøåãî ÿíâàðÿ

В ТРЦ «Хан Шатыр» располагается самый большой в
столице семейный игровой центр Fame City.
Приходите с друзьями и детьми, чтобы весело
провести время на самых современных аттракционах
и аниматрониксах.

МҰЗ АЙДЫНЫНДА БОЛУ / ПОСЕТИТЬ ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК
Қысқы сауықты сүйермендерге «Хан Шатыр» СОСОның жанында орналасқан үлкен мұз қалашығына
достарыңызбен келуге болады. Белсенді тынығу бір
апта бойына керемет көңіл күй сыйлайды!

STARBUCKS-ТА ЖЫЛЫ КЕЗДЕСУЛЕР ӨТКІЗУ / ПРОВЕСТИ ТЕПЛЫЕ ВСТРЕЧИ В STARBUCKS

«Хан Шатыр» СОСО-ндағы STARBUCKS-та ең жайлы
кештер! Сүйіктіңізбен бірге уақыт өткізуге арналған
керемет жер!

Любители зимних развлечений, отправляйтесь с
компанией друзей в большой ледовый городок возле
ТРЦ «Хан Шатыр»! Активный отдых на свежем
воздухе поднимет настроение на всю неделю!

В STARBUCKS ТРЦ «Хан Шатыр» самые уютные
вечера! Здесь прекрасно проводить время со своей
второй половинкой!

БІР СƏТКЕ ЖАЗ МЕЗГІЛІНЕ ЖАЙҒАСУ / ПОГРУЗИТЬСЯ НА МИГ В ЛЕТО
Ең сəнді жағажайлық клуб-курорты Sky Beach Club-та
отбасыңызбен ұмытылмас əрі қызықты уақыттарыңызды өткізіңіз. Толқынды бассейн, жағажайлық
аймақ, пальмалар, сырғанауға арналған төбешіктер,
керемет көңіл күйдің бəрі сізге жəне сіздің
отбасыңызға қыс мезгілінде қол жетімді!

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН БАСТАУ /
НАЧАТЬ ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Незабываемо и весело проведите время с семьей на
самом фешенебельном пляжном клубе-курорте Sky
Beach Club. Волновой бассейн, пляжная зона,
пальмы, горки, море позитива для вас и вашей семьи
— и все это зимой!

ШАБЫТТАНДЫРАТЫН КІТАПТАР ОҚУ / ПОЧИТАТЬ ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ КНИГИ
Уəждемелі кітаппен жайлы орында сүйсініп
жайғасуға не жетсін! «Атлант иығын жазды» атты
кітабы шабыттандыратын ондыққа кіреді. Кітапты
«Хан Шатыр» СОСО-ндағы MARWIN дүкенінен ала
аласыз.
Какое удовольствие расположиться в уютном месте с
мотивирующей книгой в руках! «Атлант расправил
плечи», несомненно, входит в десятку лучших
вдохновляющих книг. Книга доступна в магазине
MARWIN ТРЦ «Хан Шатыр».
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Жаңа жылдық мейрамдардан соң
ағзаңызға қайта жүктеуді жасаңыз.
Салауатты өмір салтын бастап, дұрыс
тамақтаныңыз. «Хан Шатыр» СОСО-ндағы
«Дирижабль» отбасылық кафесінде
көптеген пайдалы тағамдардың дəмін тата
аласыз.
После новогодних праздников устройте
разгрузку своему организму! Начните
придерживаться здорового образа жизни,
правильно питайтесь. В ТРЦ «Хан Шатыр»
в семейном кафе «Дирижабль» можно
отведать множество полезных блюд.
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FAME CITY-ДЕГІ ҚАҢТАР
АЙЫНЫҢ ДЕМАЛЫСТАРЫ
ЯНВАРСКИЕ КАНИКУЛЫ
В FAME CITY
ДИНОПАРК
Динозаврлар мекен еткен кезең жұмбақ. Олардың дəуірі
адамзвт пайда болмас бұрын біткен. «Динопарктегі» біздің
гидтеріміз динозаврлардың ежелгі тарихы жайлы баяндап
береді.
4-10 жас аралығында — ересектермен бірге

МОНОРЕЛЬС
Астанамыздағы 5 қабатты биіктіктегі жалғыз темір
жол «Монорельс» сізді əлемнің астаналарына
саяхатқа жібереді!
Балаларға 100 см бастап 18 жасқа дейін —
ересектермен бірге

МОНОРЕЛЬС
Единственная в столице железная дорога на высоте 5
этажа «Монорельс» отправит вас в путешествие по
мировым столицам!
Дети от 100 см до 18 лет — сопровождение взрослых

ДИНОПАРК
Мир, в котором проживали динозавры, загадочен. Их эра
завершилась задолго до появления человека. Наши гиды в
«Динопарке» с радостью поведают вам древнюю историю
динозавров.
От 4 до 10 лет — сопровождение взрослых

Х RIDER
X Rider аттракционы — бұл аттракцион
əлемдік индустрияның үздік зерттемелерін қамтыған — нақты уақыт
тəртібіндегі ауқымды бейне, динамикалық қозғалғыш орындықтар.
Бойы 120 см асқан балаларға
МҰНАРА

БАМПЕРЛІ МАШИНАЛАР

Əйгілі «Мұнара» аттракционы мыңдаған
экстримді сүюшілердің жүйкесін
қобалжытады. Көтерілу жəне құлау кезінде
сіз көптеген сезімдерді сезінесіз!
Бойы 130 см асқан балаларға мен
ересектерге

Балаларға куəліксіз көлік айдауға болмайды
деп кім айтты? «Формулы-1» болашақ
жеңімпаздары өз мүмкіндіктерін көрсетіп,
мəредегі жеңістің қызығын көре алады.
90-120 см — ересектермен бірге

БАМПЕРНЫЕ МАШИНЫ
БАШНЯ

Кто сказал, что детям нельзя садиться за
руль машины без прав? Будущие победители
«Формулы-1» уже сейчас могут показать
свои возможности и ощутить радость победы
на финише.
90-120 см — сопровождение взрослых

Знаменитый аттракцион «Башня»
будоражит нервы тысячам любителей
экстрима. Вы получите массу эмоций в
моменты взлета и падения!
Для детей выше 130 см и взрослых

СУ ТӨБЕШІКТЕРІ
Бұл аттракционда сіз өзіңізді таулы өзенде каноэмен жүзіп келе
жатқан нағыз үндіс болып сезінесіз
110-140 см — ересектермен бірге
ВОДНЫЕ ГОРКИ
На этом аттракционе вы почувствуете себя настоящим
индейцем, плывущим в каноэ по горной реке.
110-140 см — сопровождение взрослых
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MOTION SPHERE
Motion Sphere аттракционы ұмытылмас сезімдер сыйлайды. Басқа əлемге
нақты өмірде саяхат жасаңыз. Сізді
ерекше жан толғанысы күтеді!
13 жастан асқан балаларға
MOTION SPHERE
Незабываемые ощущения подарит
аттракцион Motion Sphere. Погрузитесь
в другой мир в режиме реального
времени. Вас ждет буря эмоций!
Для детей от 13 лет

Х RIDER
Аттракцион X Rider — это аттракцион,
собравший в себе лучшие разработки
мировой индустрии — объемное
изображение в режиме реального
времени, динамически подвижные
кресла.
Для детей выше 120 см

АЛТЫН ШАХТА
Батыр алтын іздеушілерді «Алтын шахта»
америкалық төбешігінен сырғанау күтеді. Қазына
іздеу шаттықпен жəне сауық-сайранмен
қиыстырылған!
95-120 см — Ересектермен бірге

ЗОЛОТАЯ ШАХТА
Храбрых золотоискателей ждут на американских
горках «Золотая шахта». Поиск сокровищ совмещен с
радостью и весельем!
95-120 см — сопровождение взрослых
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«ÕÀÍ ØÀÒÛÐÄÀÛ» ÛÇÛÒÀÐ
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ Â «ÕÀÍ ØÀÒÛÐ»
3 қабаттағы «Дирижабль» отбасылық кафесінде апта сайынғы
мастер-кластар өтеді! Әр жексенбіде - аспаздық, әр сенбіде жасампаздық. Мастер-класстарға алдын ала жазылып, сағат 13:00
бастайды. Сіздерді күнделікті шотқа 15% жеңілдікті ұтып алу
мүмкіндігі бар лотореялар күтеді. «Дирижабльде» тек дәмді әрі
жайлы ған емес, сондай-ақ қызықты.
В семейном кафе «Дирижабль» на 3 этаже проводятся
еженедельные мастер-классы! Каждое воскресенье —
кулинарные, каждую субботу — творческие. Мастер-классы
проходят с 13.00 по предварительной записи. Вас также ждет
ежедневная лотерея, в которой можно выиграть скидки на счет до
15%. В «Дирижабль» не только вкусно и уютно, но и интересно!

@z_beauty_kz

@dayana.stark

@kypwa4ka

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

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

Қаңтарда STARBUCKS-та әр бейсенбіде тақырыптық кофесеминарлар өтеді. Шет тілді үйрену, STARBUCKS компаниясы
тарихы және де басқа да қызықтар сізді «Хан Шатыр» СОСО-ның 1
қабатындағы жайлы кафесінде күтеді!
В январе в STARBUCKS каждый четверг будут проходить
тематические кофе-семинары. Изучение иностранного языка,
история о компании STARBUCKS и многое другое ждут вас в
уютном кафе на 1 этаже ТРЦ «Хан Шатыр»!

@anya.vaidurova.02

@evgeny_kz

@gul_nurlanova

JOLLY&JOKER-де әр аптаның жұмасы мен сенбісінде сальсакештер өтеді және DJ-ден би әуендері ойнайды. Дүйсенбіде
отбасылық күндерде - отбасыңызға сағат 12:00-ден 19:00 дейін
түскі асқа 15% жеңілдік! JOLLY&JOKER - сиыр етіінен бургерлер,
сондай-ақ стейктер, пасталар, пиццалар, салаттар - бір сөзбен
айтқанда, сіз ұнататынның бәрі!
В JOLLY&JOKER каждую неделю по пятницам и субботам
проходят сальса-вечеринки и играет танцевальная музыка от DJ.
По понедельникам семейный день — для вас обед с семьей с 12:00
до 19:00 со скидкой 15%! JOLLY&JOKER — фирменные бургеры из
мраморной говядины, а также стейки, пасты, пиццы, салаты —
словом, все, что вы так любите!

@aevacexplore
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@iambailing
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@alenspirit

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
EXPRESSO
EXPRESSO
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ

13 декабря на 1 этаже ТРЦ «Хан Шатыр»
состоялось открытие известного во всем
мире бренда TOMMY HILFIGER! Это
ведущий lifestyle-бренд, который
олицетворяет классический американский
стиль. Впервые компания заявила о себе в
1992 году, выпустив коллекцию мужской
одежды, имевшую успех в мире моды. На
сегодня TOMMY HILFIGER — один из самых
престижных брендов с узнаваемой
фирменной одеждой сине-красно-белой
расцветки.
На 1 этаже вы подберете стильную одежду,
качественную обувь и аксессуары. TOMMY
HILFIGER — выбор знаменитостей и не
только.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА
TOMMY HILFIGER

1 декабря в ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось
открытие новой кофейни EXPRESSO.
Уютная атмосфера кофейни поможет
приятно провести время в кругу родных и
друзей, отдохнуть от суеты и насладиться
чашечкой ароматного кофе! Бариста
приготовят именно тот кофе, который вы
так долго искали. Для любителей вкусно
перекусить предлагается широкий выбор
блюд. Шеф-повар кофейни EXPRESSO
собрал все самые лучшие рецепты
европейской кухни — блюда из мяса,
птицы, рыбы. EXPRESSO — удобное место
для делового завтрака или теплой встречи.
Все самое лучшее кофейной культуры
теперь и в «Хан Шатыр»!

13 желтоқсанда «Хан Шатыр» СОСО-ның 1
қабатында аты әлемге әйгілі TOMMY
HILFIGER ашылды! Бұл алдыңғы қатарлы
lifestyle-бренд классикалық америкалық
стильді бейнелейді. Компания 1992 жылы
өзі жайлы мәлімдеп, сән әлемінде
жетістікке жеткен ерлер топтамасы
киімдерін шығарды. Бүгінгі күні TOMMY
HILFIGER - танымал киімдері фирмалық
көк-қызыл-ақ түстегі ең беделді
брендтердің бірі. 1 қабатта стильді
киімдерді, сапалы аяқ киімді және
аксессуарларды TOMMY HILFIGER-ден
ала аласыз.

TOMMY HILFIGER
ДҮКЕНІНІҢ АШЫЛУЫ
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«Хан Шатыр» СОСО-нда жаңа EXPRESSO
кофеханасы ашылды. Кофехананың жайлы
интерьері жақындарыңызбен жəне
достарыңызбен керемет уақыт өткізуге
көмектесіп, күнделікті қарбалыстан
демалып жəне хош иісті кофенің дəмін
сезіне аласыз. Бариста сіздің іздеген
кофеңізді дайындап береді. Дəмді етіп
тамақтануды сүйетіндер үшін тағамдардың
кең түрі ұсынылған. EXPRESSO кофеханасының шеф-аспазы европа аспаздығының ең дəмді рецепттерін жинаған еттен, құс етінен, балық етінен жасалған
тағамдар, EXPRESSO - іскерлік кездесуге
немесе жылы кездесулерге ыңғайлы жер.
Кофеханалық дəстүрінің ең жақсылары
енді «Хан Шатырда»!

633
2

АПТА САЙЫНҒЫ ШАРАЛАР КҮНТІЗБЕСІ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

МЭРИ ПОППИНС ҚАЙТА ОРАЛУДА
«Мэри Поппинс қайта оралуда» Мэри мен оның
досы Джектың жаңа саяхаттарын баяндайды.
Оларға Бэнкс отбасының жаңа буынымен
кездесу күтіп тұр. Мэри ең қиын уақыттарда
да шынайылық пен қуанышқа орын бар деп
сенеді.

МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ
«Мэри Поппинс возвращается» рассказывает
о новых приключениях Мэри и ее друга Джека.
Им предстоит встретиться с представителями
нового поколения семейства Бэнкс. Мэри
уверена, что даже в самые сложные времена
есть место искреннему восторгу и удивлению!

ҚҰДАЙМЕН СҰХБАТ

ИНТЕРВЬЮ С БОГОМ

Это ваш счастливый день! Каждый вторник действует скидка –50% на тариф полного дня.
Подарите себе и своим близким целый день незабываемого отдыха и отличного
времяпрепровождения.

Жас журналист Пол өмірінің қиын сәттерін
кешуде. Оның әлемі мен иманы әлсіреді.
Күтпеген жерден оған Құдаймен сұхабаттасу
мүмкіндігі беріледі. Ол одан не сұрайды? Ал
сіз ше?

Молодой журналист Пол переживает
непростой период. Его мир пошатнулся, как и
его вера. Неожиданно ему предоставляется
уникальная возможность — провести
интервью с самим Богом. О чем он его
спросит? А вы?

СƏРСЕНБІ | СРЕДА
Жазды толық сезініңіз! Өзіңізге жайлы рақатқа бөлейтін демалысты жанұяңыз бен
достарыңыздың арасында өткізіңіз! Құмды жағажайдағы тропикалық əлемдегі жылу күннің
шуағындағы демалысты сезініп, экзотикалық ас мəзірінен лəззат алыңыз.

МЕН ҚАЛАЙ ОРЫС БОЛДЫМ

КАК Я СТАЛ РУССКИМ

Қыздың әкесіне жағу оңай емес, егер ол қатал
орыс кісі болса, әрі қызын кім көрінгенге
бермейтін болса. Пен - қытайлық, ол өзінің
махаббатының - Ираның соңынан Мәскеуге
сапарға аттанады. Қытайлық күйеубала мен
қалыңдықтың әкесі бір-бірін сыйлап үйренер
ме екен?

Понравиться отцу своей девушки – нелегкая
задача, особенно если он суровый русский
мужчина, не желающий отдавать дочь
первому встречному. Пен — китаец, и он
отправляется в Москву за своей любовью —
Ирой. Научатся ли уважать друг друга жених
из Китая и отец невесты?

АСТЕРИКС ЖӘНЕ ҚҰПИЯ СУСЫН

АСТЕРИКС И ТАЙНОЕ ЗЕЛЬЕ

Күшті галлдар қуатты олардың үлкен қариясы
дайындайтын құпия сусыннан алатын. Бірақ
бәленің басы қадірлі друидттың ағаштан
құлап, екі аяғын сындырып алуында еді.
Астерикс пен Обеликске құпия сусынның
рецептісін білу үшін қауіпті саяхатқа
аттануларына тура келеді...

Могучие галлы черпали силу в секретном
напитке, который готовил их великий старец.
Но беда в том, что почтенный друид упал с
дерева и сломал обе ноги. Астериксу и
Обеликсу предстоит отправиться в опасное
путешествие на поиски рецепта тайного
зелья…

ЖЕКЕ БАС ДАМУЫ ТРЕНИНГІ

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ДҮЙСЕНБІ | ПОНЕДЕЛЬНИК
Дүйсенбі — рақатқа бөленген тынығуды ұйымдастыратын кез. Жылу күннің шуағынан лəззат
алып, рақат əлеміне жайғасып, керемет əуезді əн тыңдаңыз.
Понедельник — самое время, чтобы устроить себе день релаксирующего отдыха. Насладитесь
теплыми лучами солнца, окунитесь в мир блаженства, послушайте прекрасную музыку.
СЕЙСЕНБІ | ВТОРНИК
Бұл сіздің бақытты күніңіз! Əр сейсенбі толық күннің тарифіне 50% жеңілдік. Өзіңізге және
жақындарыңызға толық күнге ұмытылмас демалыс пен керемет уақыт өткізуді сыйлаңыз.

Почувствуйте лето по максимуму! Устройте себе умиротворяющий отдых в кругу семьи и
друзей! Окунитесь в настоящий тропический рай на песчаном пляже, под лучами теплого
солнца. И насладитесь разнообразием нашего экзотического меню. Каждую среду на все
коктейли скидка –30%!
БЕЙСЕНБІ | ЧЕТВЕРГ
Əр сəрсенбі сайын барлық коктейлдерге 30% жеңілдіктер.
Тек əр бейсенбіде — Sky Beach Club-та əйелдер күні. Барлық аяулы ханымдарға толық күннің
тарифіне 50% жеңілдік. Өзіңізге апта ортасында жайлы демалысты сыйлаңыз.
Только каждый четверг — женский день в Sky Beach Club. Для наших милых дам действует
скидка –50% на тариф полного дня. Устройте себе расслабляющие выходные среди недели.
ЖҰМА | ПЯТНИЦА
Жұма! Жанұяңызбен бірге тамаша уақыт өткізетін бұл керемет уақыт. Бізде 6-15 жас
аралығындағы балаларға -50% жеңілдік бар.
Пятница! Это хорошее время, чтобы счастливо провести его с семьей. У нас действует скидка
–50% для детей от 6-15 лет.
СЕНБІ - ЖЕКСЕНБІ | СУББОТА - ВОСКРЕСЕНЬЕ
Ең әсерлі демалыстарыңызды бізбен бірге қарсы алыңыздар!
Әр сенбі, жексенбі күндері сіздерді жағажай волейболы,жалынды музыка мен би және
көптеген қызықтар күтіп тұр. Өзіңізге жұмыс күндерінің бағасымен уақытты көңілді өткізу
мүмкіндігін сыйлаңыз!
Встречайте яркие выходные вместе с нами! Пляжный волейбол, зажигательная музыка и
танцы — все это и многое другое ждет вас по субботам и воскресеньям. Подарите себе
веселое времяпрепровождение по цене буднего дня!
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Банктік клерк Қанаттың сіресіп қалған өмірін
әбден шаршатты. Өмірі инстутта бірге оқыған
ескі досы «үлкен адам» Данияр келе
салысымын өзгере бастайды. Ол қанаттың
өмірі тек қана қымбат сауықтарды енгізе
қоймай, онымен қоса… қылмасқа да апарады.
Басты кейіпкерге тағы да сұрақ туындайды:
қалай өмір сүрем?
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Банковскому клерку Канату претит рутинная
до тошноты жизнь. Она вдруг меняется с
появлением старого институтского друга,
«большого человека» Данияра. Он вносит в
жизнь Каната не только дорогостоящие
развлечения, но и... преступление. И снова
перед главным героем встает вопрос: как
жить?

16 желтоқсан Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай
СОСО «Хан Шатыр»-да Астана әкімшілігінің мемлекеттік
филармониясының Академиялық рухани оркестрі өнер көрсетті.
Атриумда салтанатты классикалық туындылар ойналды.
Мейрамды «Хан Шатыр»-да өткізуге келген адамдар көп болды.

16 декабря в честь Дня Независимости Республики Казахстан в
ТРЦ «Хан Шатыр» состоялось выступление академического
духового оркестра государственной филармонии Акимата
г. Астана. В атриуме звучали торжественные классические
произведения. Многие посетители пришли провести этот
праздничный день именно в «Хан Шатыр».

Кішкентай қонақтарға «Хан Шатыр»-да көңілді әрі
қызықты дүние өте көп! 16 желтоқсан күні
аниматорлар балаларды LEGO LAND бағдарламасымен қуанатты. Конкурстар мен адам бойымен
бірдей Lego қуыршақтары тек балаларды емес, онымен
қоса ата-аналарды да таң қалдырды! Сіздерді біздің
тұрақты іс-шараларда күтеміз!
Для самых маленьких гостей в «Хан Шатыр» очень
много веселого и интересного! 16 декабря аниматоры с
программой LEGO LAND порадовали деток. Конкурсы
и игры с куклами Lego в величину человека поистине
удивили не только ребят, но и их родителей! Ждем вас
на наших постоянных мероприятиях!
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Біз кішкентай қонақтарымызды ойын-сауықтар
мен мейрамдар арқылы қуантуды тоқтатпаймыз.
17 желтоқсанда ойын-сауықтыру орталығына
нағыз трансформерлер келді! Ойын-сауықтыру
бағдарламасында заманауи балалардың
сүйіктілері «Трансформерлер әлемін»
аниматорлар ерекше қылып жаңадан көрсетті.
Бишілік шоу, қызықты ойындар және тағы да
басқалары СОСО «Хан Шатыр»-да.

Балалық шақтағы ең күтетін әрі сиқырлы сәт жаңа жылдық шыршаның жануы. Шыршаны
жағу рәсімі 18 желтоқсан күні атриумда өтті.
СОСО «Хан Шатыр» өзінің ең әдемі және үлкен
шыршасымен танымал! Балалардың қатты
даусына шырша жанды. Қонақтарды көңілді
Аяз ата,Ақша Қар және де Disney сүйікті
кейіпкерлері қарсы алды.

Мы не перестаем радовать маленьких гостей
развлечениями и праздниками. 17 декабря в
торговый центр прибыли самые настоящие
трансформеры! В развлекательной программе
аниматоры воссоздали необычный «Мир
трансформеров», так любимый современными
детьми. Танцевальное шоу, занимательные игры
— все это и многое другое в ТРЦ «Хан Шатыр».

Самый ожидаемый и самый волшебный момент
детства — зажжение новогодней елки.
Церемония зажжения состоялась 18 декабря в
атриуме. ТРЦ «Хан Шатыр» славится самой
красивой и большой новогодней елкой! Под
громкие возгласы детей елочка стала
светиться! Гостей встречали веселые Дед
Мороз и Снегурочка, а также любимые
персонажи Disney.
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Спортивный ледовый центр
Ущелье Цуген

Давос

Давос - отбасылық
ұмытылмас белсенді демалыс орны

Парапланеризм в Давосе

Давос - незабываемый активный отдых с семьей
Давос — Швейцариядағы әйгілі қала, қысқы спорт
түрлерінің фанаттарына және отбасылық
ұмытылмас белсенді демалысқа арналған
Альпадағы ең үлкен аймақ.
Давос қаласына қарай бағытта пойыз терезесінен
Цуген аңғарының керемет көрінісін көруге болады.
Давос өзінің бірнеше мұзды спорт түріне яғни,
мәнерлеп сырғанау, жаппай сырғанау, хоккей,
керлинг, бавариялық керлингке арналған мұз
айдындарымен әйгілі. Еуропадағы ең үлкен мұз
айдынында сырғанаңыз!
«Вейлант Аренада» болуды ұмытпаңыз —
хоккейге арналған ең әдемі стадиондардың бірі.
Жыл сайын Рождество мен Жаңа жыл аралығында
алаңда әйгілі хоккей турнирі - Шпенглер Кубогі
өтеді.
Давос — бес аймағы бар тау шаңғысымен
сырғанауға арналған үлкен өңір: Парсенн,
Якобсхорн, Мадриса, Ринерхорн және Пиша.
Сноубордшылар мен экстрималды сырғанауды
сүйерлерге Якобсхорн трассасы ерекше ұнайды.
Давос — шанамен сырғанауды, яғни тобогганингті
ұнатушыларды тартылыс орталығы. Таулы
құламалардан сырғанау арқылы отбасыңызбен
ерекше әсер алыңыздар!

Давос — знаменитый город Швейцарии и самый
большой в Альпах регион для фанатов зимних
видов спорта, а также незабываемого активного
отдыха с семьей.
По пути в Давос из окна поезда вам открываются
великолепные виды ущелья Цуген.
Давос знаменит своими многочисленными
катками для разных ледовых видов спорта:
фигурное катание, массовое катание, хоккей,
керлинг, баварский керлинг. Покатайтесь на
самом большом в Европе естественном катке!
Не забудьте побывать на «Вейлант Арена» —
одном из самых красивых стадионов для хоккея.
Ежегодно в промежутке между Рождеством и
Новым годом арена проводит знаменитый
хоккейный турнир — Кубок Шпенглера.
Давос — большой горнолыжный регион с пятью
зонами катания: Парсенн, Якобсхорн, Мадриса,
Ринерхорн и Пиша. Сноубордистам и любителям
экстремального катания особенно понравится
трасса Якобсхорн.
Давос — точка притяжения любителей
тобогганинга — катания на санях. Получите яркие
впечатления на спусках горных трасс вместе со
своей семьей.
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Давос құламадарында шанамен сырғанау
Велосипедпен серуендеуді ұнатушыларға да
Давосте ойын сауық табылады — фэтбайкинг,
яғни тау велосипедтерінде болу. Сіздерді Пиша
тауында төрт әсерлі велосипедке арналған
құламалар күтіп тұр.
Давосте парапланда қарлы шыңдарды бірнеше
метр биіктікте ұшып тамашалау мүмкіндігі бар.
Ұмытылмас самғау Якобсхорн немесе Парсенне
ұшу орындарынан басталады.
Сіз ашық аспан астындағы кең террасалы және
су температурасы 34С джакузи бар Eau-là-là
сауықтыру орталығында ерекше әсер аласыз!
Давоста отбасыңызбен бірге келіп тоқтайтын
бірден-бір жер — Rixos Fluela Davos қонақүйі.
Давостың орталығында без жұлдызды қонақүйі
Парсеннбах арқанжолынан бірнеше метр жерде
орналасқан және альпалық керемет
панорамасына керемет көрінісін көре
аласыздар. Сіздерге арнап оңалту кешенінде:
сауна, джакузи, шабыну бөлмесі, жүзу бассейні
мен фитнес-залдар бар. Салтанатты және
заманауи қызмет көрсетілетін жайлы бөлмелер,
таңдаулы тағамдарымен ресторандар және бар
отбасыңызға керемет көңіл күй сыйлайды.
Rixos Fluela Davos — ең әйгілі тау шаңғы
шипажайында орналасқан заманауи
қонақүйінде сіз отбасыңызбен қысқы
демалыстарыңызды жайлы өткізесіз.

Спуск на санях в Давосе

Фэтбайкинг на горе Пиша

«Вейлант Арена»

Центр Eau-là-là
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Трасса Якобсхорн

Rixos Fluela Davos

Любителям велосипедных прогулок в Давосе тоже
найдется развлечение — фэтбайкинг — катание на
горных велосипедах. Четыре впечатляющих
велосипедных спуска ждут вас на горе Пиша.
Только представьте, в Давосе можно еще и полетать над
снежными вершинами на параплане! Незабываемый
полет начнется для вас с точек взлета на Якобсхорне
или Парсенне.
Необычные ощущения вы получите в оздоровительном
центре Eau-là-là , ведь здесь под открытым небом
расположен джакузи с просторной террасой для
релаксации и температурой воды в 34 C!
Лучший выбор для проживания с семьей в Давосе —
отель Rixos Fluela Davos. Пятизвездочный отель в
центре Давоса находится всего в нескольких метрах от
канатной дороги Парсеннбах и открывает вид на
прекрасную альпийскую панораму. К вашим услугам
оздоровительный центр с сауной, джакузи, парилкой,
плавательным бассейном и фитнес-залом. Роскошные и
комфортные номера с современным сервисом,
рестораны и бар с изысканной мировой кухней создадут
прекрасное настроение для всей семьи. Rixos Fluela
Davos — современный отель на самом знаменитом
горнолыжном курорте мира, где вы погрузитесь в
комфортный отдых и получите удовольствие от зимнего
уютного времяпрепровождения с семьей.

Rixos Fluela Davos

Rixos Fluela Davos

Rixos Fluela Davos
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