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Құрметті Air Astana жолаушысы!
Саяхатшылар Түркістаннан солтүстік-батысқа 

қарай жаңа трассаның 45-ші шақырымында 
одан бұрылады. Асфальтталмаған жолмен 
біраз жүргеннен кейін олар жарым-жартылай 
қалпына келтірілген қақпа мен шығысқа 
қарай созылып жатқан жалпақ орға ұқсайтын 
нәрсенің шетіндегі дөңгелек мұнараны көреді. 
Қақпадан өткенде, алдарынан симметриялы 
орналасқан және ішінара қазылған көшелер 
мен ғимараттардың 10 шаршы шақырымға жуық 
аумағын қоршап тұрған сыртқы бекіністердің 
қираған үйінділері шығады. Әдемілігімен 
ерекшелене қоймайтын, бірақ қысқы күннің 
батуы аясында үнсіз мелшиген тісті бекіністері 
көлеңкелерімен денеңді дірілдетіп, тіпті бойыңа 
үрей ұялататын Сауранға қош келдіңіздер. Жібек 
жолының солтүстік бөлігінде ең гүлденген ежелгі 
қоныстардың бірі болған, кейіннен отқа оранып, 
апатты бастан кешкен ол тоң боп қатқан жазық 
дала төсінде елесті қарауылдай болып көрінеді. 
Өзінің неғұрлым танымал егізі Отырармен 
салыстырғанда, азырақ қалпына келтірілген, 
демек, сыры да толық ашылмаған, оңтүстік-
шығысқа қарай орналасқан Сауран тарихы дәл 
осындай қайғылы мекен болған. Монғолдардың 
талан-таражынан кейін қайта қалпына келіп, 
XVIII ғасырдың басында жоңғарлар түбегейлі 
қиратқанға дейін ол Қазақ хандығының маңызды 
қаласы болды.

Сауран — осыдан бір жыл бұрын осы 
парақтарда айтып өткенімдей, қарқынды түрде 
дамып, кез келген бюджетке арналған қонақ 
үйлер, мектептер, университеттер, тұрғын үй 
кешендері, саябақтар бой көтерген Түркістан 
төңірегіндегі таңғажайып орындардың бірі 
ғана. Осының бәрі — Қазақстан тарихында 
із қалдырған көптеген көрнекті саясат, дін, 
өнер және ғылым қайраткерлері жер қойнына 
тапсырылған жерде, әлемнің түкпір-түкпірінен 
зиярат етушілер ағылып келетін, XІV ғасырда 
тұрғызылған Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің 
айналасында жақсылап жоспарланған және 
талғаммен салынған, өсіп келе жатқан кластерде. 
Өткен жылдың желтоқсан айында мұнда жаңа 
әуежай ашылды, Нұр-Сұлтан қаласынан A320 
лайнерімен FlyArystan әуе компаниясының 
алғашқы коммерциялық рейсін сүйемелдеп 
ұшуымның сәті түсті. FlyArystan ұшақтары қазір 
мұнда Алматыдан да, Нұр-Сұлтаннан да ұшады, 
осынау ежелгі мекендер бүгінде оңай қолжетімді 
болғандықтан, барып көруге әбден тұрады.

Сіздерге және отбасыларыңызға бақытты Жаңа 
жыл тілеймін. 2021 жылы бәрі жақсы болады деп 
үміттенемін. Ұшу сапарларыңыз сәтті болсын!

Құрметпен,
Питер Фостер,
Air Astana әуе компаниясының президенті  

Dear Air Astana flyer,
Forty-five kilometres northwest of 

Turkistan the traveller turns right off a new 
highway. Following a short drive down an 
unsealed track, he or she is confronted by 
a partially-restored gatepost and circular 
tower on the edge of what appears to be a 
wide moat stretching far away to the east. 
Walking through the gatepost, crumbling 
outer fortifications enclose around 10 sq. 
km of symmetrically laid out and partially-
excavated streets and buildings. Welcome 
to Sauran, not so much beautiful as awe-
inspiring, frightening even, with its silent, 
jagged fortifications, darkened by the late 
afternoon winter sun, standing as ghostly 
sentinel over the frozen plains and fire and 
elements-shattered remains of what was 
one of the earliest and most prosperous 
settlements of the northern Silk Road. Less 
restored and therefore more mysterious 
than its better-known twin, Otrar, to the 
south east, Sauran suffered a similarly fatal 
historical trajectory, sacked by the Mongols 
before its resurrection as a significant city 
of the Kazakh Khanate, prior to its final 
destruction by the Dzungars in the early 
18th century. 

Sauran is just one of the fascinating 
sites in and around the city of Turkistan, 
the expansion of which I talked about 
in these pages a year ago and whose 
development is now in full swing, 
with hotels for all budgets, schools, 
universities, residential estates and 
parks, in a well-planned and tastefully 
constructed growing cluster around 
the 14th century mausoleum of Khoja 
Ahmed Yasawi, a major international 
pilgrimage site and resting place of many 
of the most illustrious political, religious, 
artistic and scientific figures in Kazakh 
history. A brand-new airport opened last 
December and it was my good fortune to 
accompany the first commercial flight, a 
FlyArystan A320 service from Nur-Sultan. 
FlyArystan now flies from both Almaty 
and Nur-Sultan and therefore these 
previously time-locked ancient lands 
are cheaply and easily accessible, and a 
must-visit. 

I wish you and your families a very 
happy New Year, in the hope that 2021 will 
bring us all better times, and I wish you a 
pleasant flight with us today. 

Yours truly,
Peter Foster
President & CEO Air Astana 

Уважаемый пассажир Air Astana!
На 45-м километре новой трассы, к северо-

западу от Туркестана, путешественники сразу 
же сворачивают с нее. После небольшого 
отрезка пути по неасфальтированной дороге 
они увидят частично восстановленные ворота 
и круглую башню на краю того, что кажется 
широким рвом, простирающимся на восток. 
Если пройти через ворота, то взору пред-
станут руины внешних укреплений, которые 
окружают около 10 квадратных километров 
симметрично расположенных и частично рас-
копанных улиц и зданий. Добро пожаловать 
в Сауран — не столько красивый, сколько 
внушающий трепет и даже пугающий своими 
безмолвными зубчатыми укреплениями, 
отбрасывающими тени в свете закатного зим-
него солнца. Он стоит призрачным стражем 
над замерзшими равнинами, разрушенный 
огнем и стихией, являя собой остатки того, 
что было одним из самых процветающих 
древних поселений на северном отрезке 
Шелкового пути. Менее восстановленный и, 
следовательно, более загадочный, чем его 
более известный близнец Отрар, располо-
женный к юго-востоку Сауран — поселение с 
такой же трагической историей. Разграб- 
ленный монголами, он возродился и стал 
важным городом Казахского ханства, пока в 
начале XVIII века не был окончательно раз-
рушен джунгарами.

Сауран — лишь одно из удивительных 
мест в окрестностях Туркестана, о котором 
я говорил на этих страницах год назад, его 
развитие сейчас идет полным ходом: отели 
на любой бюджет, школы, университеты, 
жилые комплексы, парки. И все это —  
в хорошо спланированном и со вкусом 
построенном растущем кластере вокруг 
мавзолея XIV века Ходжа Ахмеда Ясави, 
куда приезжают паломники со всего мира, 
места упокоения многих выдающихся 
деятелей политики, религии, искусства и на-
уки, оставивших след в истории Казахстана. 
Совершенно новый аэропорт открылся здесь 
в декабре прошлого года, и мне посчастли-
вилось сопровождать первый коммерческий 
рейс авиакомпании FlyArystan на лайнере 
A320 из Нур-Султана. FlyArystan теперь лета-
ет сюда как из Алматы, так и из Нур-Султана, 
и поскольку эти древние земли сегодня 
доступны, то их стоит посетить.

Желаю вам и вашим семьям счастливого 
Нового года. Надеюсь, что 2021 год будет 
лучше. Приятного полета!

С уважением
Питер Фостер,       
президент авиакомпании Air Astana 

air astana
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Біздің жаңалықтарымыз 
Our News
Наши новости

  Тілек Әбдірақымов / Tlek Abdrakhimov /  Тлек Абдрахимов    
 Air Astana, Shutterstock

Air Astana APEX қауымдастығының жоғары бағасын алды
APEX (Airline Passenger Experience Association) америкалық қауымдастығы Air Astana әуе 

компаниясына «Ірі әуе компаниялары» номинациясында 5 жұлдызды рейтингті үшінші жыл 
қатарынан беріп отыр.

Әуе компанияларының рейтингі TripIt мобильді қолданбасы арқылы жиналған әуе 
жолаушыларының онлайн-пікірлеріне негізделген. Онлайн сауалнама әлемнің 600 әуе 
компаниясының бір миллионнан астам рейстерін қамтыды. Жолаушылар әуе 
тасымалдаушыларын 5 параметр: креслолардың жайлылығы, борттағы қызмет көрсету, тамақ 
пен сусындар, ойын-сауық жүйесі және wi-fi қызметі бойынша бағалады.

Air Astana әуе компаниясының бортта қызмет көрсету жөніндегі вице-президенті Маргарет 
Фелан: «Біз өз санатында 5 жұлдызға лайық деп табылған басқа халықаралық әуе желілерімен 
қатар беделді наградаға ие болғанымызды мақтан тұтамыз. Air Astana бортта жолаушыларға 
қызмет көрсету сапасы мен деңгейін үнемі жетілдіріп отырады. Жолаушыларға бізге берген 
жоғары бағалары үшін алғысымызды білдіреміз», – дейді.

APEX — әуе көлігінде қызмет көрсету сапасын зерттеуге және жақсартуға маманданатын 
халықаралық коммерциялық емес ұйым. АPEX сыйлығын тәуелсіз аудиторлық компания 
сертификаттаған.

Air Astana receives Five Star Major Airline award from APEX
Air Astana has received a prestigious Five Star Major Airline award from the Airline Passenger 

Experience Association (APEX), a non-profit trade body dedicated to improving the entire airline 
passenger experience. This is the third time that Air Astana has received this Five Star award.

APEX, in partnership with TripIt from Concur, the world’s highest-rated travel-organising app, bases 
its awards on neutral, third-party passenger feedback and insights. Using a five-star scale, nearly 
one million flights were rated by passengers across more than 600 airlines from around the world. 
Passengers were also given the opportunity to provide anonymous ratings in five subcategories: seat 
comfort, cabin service, food and beverage, entertainment, and Wi-Fi. 

“We are honored to receive this prestigious award and be amongst major international airlines 
awarded Five Stars, the highest rated tier. Air Astana is continuously upgrading its onboard passenger 
experience to provide the very highest quality of service,” said Ms. Margaret Phelan, Vice-President 
Inflight Services, Air Astana. “We deeply appreciate all those passengers who gave us their vote.”

APEX is one of the world’s largest international airline associations and serves to strengthen 
the worldwide airline industry by setting key airline standards and highlighting well-deserved 
recognition across the airline industry. The APEX Official Airline Ratings are independently 
certified by a professional external auditing company.

Air Astana получила высшую оценку ассоциации APEX
Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) третий год подряд 

присваивает авиакомпании Air Astana 5 звезд в номинации «Крупные авиакомпании».
Рейтинг авиакомпаний основан на онлайн-отзывах авиапассажиров, собранных через мобиль-

ное приложение TripIt. Онлайн-опрос охватил свыше миллиона рейсов 600 авиакомпаний мира. 
Пассажиры оценивали авиаперевозчиков по 5 параметрам: комфортабельность кресел, бортовой 
сервис, питание и напитки, развлекательная система и услуги Wi-Fi.

Маргарет Фелан, вице-президент по бортовому сервису авиакомпании Air Astana: «Мы горды 
получить престижную награду наряду с другими международными авиалиниями, удостоившимися 
5 звезд в своей категории. Air Astana постоянно совершенствует качество и уровень пассажирского 
обслуживания на борту. Благодарим пассажиров за высокую оценку».

APEX – международная некоммерческая организация, специализирующаяся на исследова-
нии и улучшении качества обслуживания на воздушном транспорте. Премия APEX сертифи-
цирована независимой аудиторской компанией.

Ұшқыштар қатарының толығуы 
5 адамнан тұратын кадеттердің алғашқы тобы 

Patria Pilot Training ұшқыштар мектебінде Ab-initio 
бағдарламасы бойынша даярлығын аяқтады. Оқыту 
17 айға созылды, әрбір кадет коммерциялық ұшқыш 
лицензиясын алды. Бұдан бөлек, қаңтар айында олар 
тайп-рейтингтен: ұшақтың белгілі бір түрі —  
Аirbus A320 ұшағына қайта оқытып-үйретуден өтеді, 
содан кейін олар Air Astana әуе компаниясының екінші 
ұшқыштары ретінде ұшатын болады.

Patria Pilot Training ұшқыштар мектебі 
Финляндияның Пирккала қаласында орналасқан, 
Испанияның Кордоба қаласында тағы бір базасы бар. 
Мектеп Diamond DA-40 және DA-42 ұшақтарынан 
тұратын флотты пайдаланады. 6 Ab-initio кадетінен 
тұратын келесі топ оқуға кірісіп кетті және оны  
2021 жылғы шілде айында аяқтайды. 

New pilots
The first group of five cadets have completed their 

Ab-initio training at Patria Pilot Training. The course took 
17 months and every cadet received their commercial 
pilot licence. In January they complete their type-rating 
(training to fly a certain type of aircraft) for the Аirbus 
A320, after which they will fly as first officers for Air 
Astana. The Patria Pilot Training school is in Pirkkala, 
Finland, with another base in Cordoba, Spain. The school 
operates a fleet of Diamond DA40s and DA42s. The next 
group of six Ab-initio cadets has already started training 
and will graduate in July 2021. 

Пополнение в рядах пилотов 
Первая группа кадетов из 5 человек завершила под-

готовку по программе Ab-initio в летной школе Patria 
Pilot Training. Обучение заняло 17 месяцев, каждый 
кадет получил лицензию коммерческого пилота. Кроме 
того, в январе они пройдут так называемый тайп-
рейтинг: переобучение на определенный тип само-
лета — Аirbus A320 , после чего будут летать в качестве 
вторых пилотов авиакомпании Air Astana.

Летная школа Patria Pilot Training расположена в 
городе Пирккала, Финляндия, и имеет еще одну базу в 
Кордобе, Испания. Школа оперирует флотом, состоя-
щим из самолетов Diamond DA-40 и DA-42. Следующая 
группа из 6 кадетов Ab-initio уже приступила к обуче-
нию и завершит его в июле 2021 года. 

Антальяға жыл  
бойғы рейстер

Антальяға Нұр-Сұлтан мен 
Алматыдан рейстердің енді жыл 
бойы орындалатындығын қуана 
хабарлаймыз. Ұшу сапарлары 
Алматыдан сейсенбі, сенбі  
және жексенбі күндері және 
Нұр-Сұлтаннан жұма күндері  
Airbus A321/A321LR жайлы әуе 
лайнерімен жүзеге асырылады. 
Түркияның танымал курортында 
демалудан ләззат алып, «әлемнің 
сегізінші кереметі» — Памуккалеге 
барып көріңіздер немесе яхтамен 
серуендеңіздер — сіздерді кез 
келген талғамға сай көптеген ойын-
сауықтар күтеді.

Flights to Antalya  
all year round 

We are delighted to announce that 
flights to Antalya from Nur-Sultan 
and Almaty are now operating all year 
round. Flights will be operated by 
our Airbus A321/A321LRs on Tuesdays, 
Saturdays and Sundays from Almaty, 
and on Fridays from Nur-Sultan. 
Enjoy your holidays at the most 
popular resort in Turkey. There are 
any number of activities on offer, 
from a trip to Pamukkale, the ‘eighth 
wonder of the world’, to a leisurely 
boat cruise in the Mediterranean.  

Рейсы в Анталью — 
круглый год

Рады сообщить, что теперь рейсы 
в Анталью из Нур-Султана и Алма-
ты выполняются в течение всего 
года. Полеты совершаются на ком-
фортабельном авиалайнере Airbus 
A321/A321LR по вторникам, субботам 
и воскресеньям — из Алматы, и по 
пятницам — из Нур-Султана. Насла-
дитесь отдыхом на популярнейшем 
курорте Турции, посетите восьмое 
чудо света — Памуккале или со-
вершите прогулку на яхте. Вас ждет 
масса развлечений на любой вкус!

Air Astana Ташкентке ұшу жиілігін арттырады
Енді Алматыдан Ташкентке ұшатын тікелей рейстер сәрсенбі, 

бейсенбі және сенбі күндері орындалатын болады. Өзбекстанға 
келетін барлық жолаушылар ұшудан көп дегенде 72 сағат бұрын 
алынған теріс нәтижелі ПТР анықтамасын (ағылшын немесе орыс 
тілінде) ұсынулары тиіс. Ұшып келгеннен кейін 14 күндік өзін-өзі 
оқшаулау (карантин) да (үйде немесе өз есебінен қонақ үйде) 
міндетті болып табылады. Екі жасқа дейінгі балаларға ПТР тесті 
қажет емес. Алдағы уақытта хабарланғанға дейін Ташкент арқылы 
үшінші елдерге транзитке тыйым салынған.

Қазақстанға шет елдерден келетін барлық жолаушыларда 
коронавирусқа ПТР тестінің теріс нәтижесін растайтын 
анықтамалары болуы тиіс. Олай болмаған жағдайда, Қазақстан 
азаматтары отандарына оралғаннан кейін үш күндік карантинге 
орналастырылады, ал шетелдік азаматтар ұшу әуежайында бортқа 
қабылданбайды. Бұл ереже 5 жасқа дейінгі балаларға қолданылмайды.

Air Astana increases flight frequency to Tashkent
Direct flights from Almaty to Tashkent are now operating on 

Wednesdays, Thursdays and Saturdays. All passengers arriving in 
Uzbekistan must provide a PCR certificate in English or Russian with 
a negative result for coronavirus, received no earlier than 72 hours 
before departure. A 14-day self-isolation period (quarantine) is also 
required after arrival at home or in a hotel at your own expense. 
Children under two years of age do not need a PCR test. Transit to 
third countries via Tashkent is not allowed until further notice.

All passengers arriving in Kazakhstan from foreign countries must have 
a certificate confirming a negative PCR test result for coronavirus. Without 
one, citizens of Kazakhstan will be placed in a three-day quarantine upon 
arrival and foreign citizens will be prevented from boarding the aircraft at 
the point of departure. The exception is children under 5 years old.

Air Astana увеличивает частоту  
полетов в Ташкент 

Теперь прямые рейсы из Алматы в Ташкент будут выполняться 
по средам, четвергам и субботам. Все пассажиры, прибывающие в 
Узбекистан, должны предоставлять справку о ПЦР (на английском 
или русском языке) с отрицательным результатом, полученную не 
ранее чем за 72 часа до вылета. 14-дневная самоизоляция (каран-
тин) также обязательна по прилете (дома или в гостинице за свой 
счет). Детям до двух лет ПЦР-тест не нужен. Транзит в третьи стра-
ны через Ташкент запрещен до дальнейшего уведомления.

Все пассажиры, прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, 
должны иметь справку, подтверждающую отрицательный результат 
ПЦР-теста на коронавирус. В противном случае граждане Казах-
стана будут помещены на трехдневный карантин по прибытии на 
родину, а иностранные граждане не будут допущены на борт в 
аэропорту вылета. Исключение составляют дети до 5 лет.
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Жолаушыларға қойылатын жаңа талаптар
COVID-19 індетіне байланысты шиеленіскен эпидемиологиялық 

жағдайға орай, Air Astana әуе компаниясының барлық борттарында әуе 
кемесінің бортындағы жолаушыларға қойылатын жаңа талаптар енгізілді:
• Жолаушылар тамақтану уақытынан басқа кезде, бүкіл ұшу сапары 
бойында міндетті түрде маска тағулары тиіс. Маска ауыз бен мұрынды 
жауып тұруы тиіс. Маска тағудан бас тарту айыппұл түріндегі әкімшілік 
жауапкершілікке әкеп соғады. Бортта маска режимі бұзылған жағдайда, 
экипаж полиция қызметкерлерінің көмегіне жүгіне алады. 
• Ұшаққа отырғызу және одан түсіру кезінде жолаушылар 1,5-2 метр 
әлеуметтік арақашықтықты сақтауға міндетті. 
• Жолаушыларға ұшу кезінде дәретханаға кезекте тұрмауға кеңес 
беріледі. Сондай-ақ салонда қажетсіз жүріп-тұрудан аулақ болған жөн. 
• Жолаушыларға ұшақта орын ауыстыруға тыйым салынады.

New requirements for passengers
As a result of the pandemic, new requirements have been introduced for 

passengers travelling on all Air Astana aircraft:
• Passengers must wear face masks for the entire flight except during a 
meal. 
• The mask should cover your mouth and nose. Refusal to wear a mask will 
result in a fine. The crew can ask the police for help if anyone refuses to 
comply while on board. 
• While boarding and disembarking passengers should keep a social distance 
of 1.5-2 m. 
• Passengers are recommended to avoid queuing for toilets during the 
flight. They should also refrain from unnecessary movements around the 
cabin.
• Passengers are not allowed to change their seats in the cabin.

Новые требования к пассажирам
В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

COVID-19, на всех бортах авиакомпании Air Astana введены новые требо-
вания к пассажирам, находящимся на борту воздушного судна:
• Пассажирам обязательно следует носить маски в течение всего полета, 
за исключением времени приема пищи. Маска должна закрывать рот и 
нос. Отказ от ношения маски влечет за собой административную ответ-
ственность в виде штрафа. Экипаж может прибегнуть к помощи сотруд-
ников полиции в случае нарушения масочного режима на борту. 
• При посадке и высадке из самолета пассажиры обязаны соблюдать со-
циальную дистанцию — 1,5–2 метра. 
• Во время полета пассажирам не рекомендуется стоять в очереди у 
туалетов. Также следует воздерживаться от ненужных перемещений по 
салону.
• Пассажирам запрещено менять места в самолете.

Мальдив аралдарына  
тікелей рейстер

Air Astana әуе компаниясы Алматыдан 
Мальдив аралдарына 2020 жылғы  
5 желтоқсаннан бастап аптасына 2 рет: 
сәрсенбі және сенбі сайын және  
14 желтоқсаннан бастап дүйсенбі сайын 
қосымша жиілікпен тікелей ұшу сапарларын 
бастады. Рейстер Airbus A321LR жайлы әуе 
лайнерімен орындалады.

Жаңа жылдық мерекеге қарсы сұраныстың 
көп болуына байланысты 2020 жылғы  
16 желтоқсаннан 2021 жылғы 16 қаңтарға 
дейін бұл бағыттағы рейстер сыйымдылығы 
үлкенірек Boeing 767 кең фюзеляжды әуе 
кемесімен орындалады.

Мальдив Республикасына кіру ережелерімен 
airastana.com сайтында таныса аласыздар.

Direct flights to the Maldives 
Air Astana has launched direct flights 

from Almaty to the Maldives twice a week on 
Wednesdays and Saturdays from 5 December, 
with additional flights on Mondays starting 
from 14 December 2020. Flights are operated by 
comfortable Airbus A321LRs. Due to high demand 
during the Christmas holidays, from 16 December 
until 16 January 2021 flights to this destination 
are being operated by a wide-body Boeing 767 to 
increase capacity. To check the requirements for 
travel to the Republic of Maldives, visit our website 
airastana.com.

Прямые рейсы на Мальдивы 
Авиакомпания Air Astana начала прямые по-

леты из Алматы на Мальдивские острова с час- 
тотой 2 раза в неделю: по средам и субботам — 
с 5 декабря, и с дополнительной частотой 
по понедельникам — с 14 декабря 2020 года. 
Рейсы выполняются на комфортабельном воз-
душном лайнере Airbus A321LR. 

В связи с высоким спросом в новогодние 
праздники — с 16 декабря 2020-го по 16 января 
2021 года — рейсы по данному направлению 
выполняются на широкофюзеляжном судне 
Boeing 767 большей вместимости.

С правилами въезда в Мальдивскую Рес- 
публику вы можете ознакомиться на сайте 
airastana.com.
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Қайта түлеу / Recharge / Перезапуск

CHARTER FLIGHTS TO PARADISE
Back in 2019 Air Astana launched 

direct charter flights from Almaty 
and Nur-Sultan to the Egyptian 
resort of Sharm El Sheikh on the 
Red Sea coast. Tickets to Egypt 
were sold as a tour package and 
this project was highly successful. 

As soon as Egypt re-opened its 
borders for tourists in September 
2020, Air Astana resumed its flights 
to Sharm El Sheikh. The resort has a 
well-developed infrastructure that 
ensures everyone, young and old, 
can take their ideal holiday. The 
resort also offers the all-inclusive 
system that our tourists prefer, in 
hotels with excellent service, 5-star 
facilities and plenty of outdoor 
space. 

The conditions for diving and 
snorkeling are superb in the Red 
Sea, which Jacques-Yves Cousteau 
called “the gallery of miracles”. 
Out of the water there is more to 

ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ В РАЙ
Еще в 2019 году Air Astana начала 

выполнять прямые чартерные рейсы 
из Алматы и Нур-Султана на египетский 
курорт Шарм-эль-Шейх, расположенный 
на побережье Красного моря. Билеты в 
Египет продавались в турпакетах, и этот 
проект оказался очень удачным. 

Как только Египет открыл границы в 
сентябре 2020 года, Air Astana возобнови-
ла полеты в Шарм-эль-Шейх. На курорте 
отлично развита инфраструктура, поэтому 
отдых здесь пришелся по вкусу всем — 
от мала до велика. Кроме того, курорт 
предлагает так полюбившуюся нашим 
туристам систему all inclusive в высоко-
классных отелях с вежливым персоналом 
и огромной территорией. 

Здесь прекрасные условия для дай-
винга и снорклинга, ведь не случайно 
Жак-Ив Кусто называл Красное море 
галереей чудес. Любители экзотики смо-
гут отправиться на экскурсии и посетить 
множество интересных мест и историче-
ских достопримечательностей.

ЖҰМАҚҚА ЧАРТЕРЛІК РЕЙСТЕР
Air Astana 2019 жылдан бастап Мысырдың 

Қызыл теңіз жағалауында орналасқан 
Шарм-әл-Шейх курортына Алматы мен 
Нұр-Сұлтаннан тікелей чартерлік рейстерді 
орындап бастады. Мысырға билеттер 
туристік топтамаларда сатылды және бұл 
жоба өте сәтті болып шықты.

2020 жылдың қыркүйек айында Мысыр өз 
шекараларын ашқан бойда Air Astana Шарм-
әл-Шейхке ұшу сапарларын қайта бастады. 
Курорт инфрақұрылымы тамаша дамыған, 
сондықтан мұнда демалу еңбектеген 
баладан еңкейген кәріге дейін үлкен-кішінің 
бәріне ұнайды. Сонымен қатар, курорт біздің 
туристеріміз сондай жақсы көретін персоналы 
өте сыпайы, аумағы үлкен жоғары санатты 
қонақ үйлердегі all inclusive жүйесін ұсынады. 

Мұнда дайвинг пен снорклингке тамаша 
жағдайлар жасалған, Жак-Ив Кустоның 
Қызыл теңізді ғажайыптар галереясы 
деп атауы кездейсоқ емес. Экзотика 
әуесқойлары экскурсияларға барып, 
көптеген қызықты жерлер мен тарихи 
көрікті орындарды аралай алады.

Міне, әлемді COVID-19 вирусы 
пандемиясының шарпығанына бір 
жылдың жүзі болып та қалды. Одан 
ең көп зардап шеккен салалардың бірі 
авиация болып табылады. Бірақ әуе 
компаниялары оңайлықпен берілмек 
емес; аман қалу тәсілдерін іздеу үстінде 
олардың кейбіреулері жолаушыларға жаңа 
қызмет түрлерін ұсынады. Air Astana да 
жаңа нақтылық жағдайларында жұмысын 
жалғастыра отырып, қалыптасқан 
жағдайдан шығу жолдарын табады. 

Вот уже почти год, как мир охвачен 
пандемией вируса COVID-19.  
Одной из наиболее пострадавших  
от этого отраслей является 
авиация. Но авиакомпании  
не собираются сдаваться, в поисках 
способов выживания некоторые  
из них предлагают пассажирам 
новые виды услуг. Air Astana тоже 
находит выходы из сложившейся 
ситуации, продолжая работать  
в условиях новой реальности. 

For almost a year now, every 
country in the world has found itself 
fighting the threat of COVID-19. 
Aviation has been one of the 
industries most badly affected by 
this pandemic, but we are fighting 
back. Air Astana has developed new 
services and found new ways to offer 
our passengers the opportunity to 
get away and take their holidays in 
some spectacular locations despite 
the current situation.

  Елена Гурина / Yelena Gurina 
 Елена Сергиенко / Yelena Sergiyenko, Air Astana, Shutterstock 
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do with expeditions such as camel 
safaris in the desert or tours to 
historic landmarks. 

During quarantine people 
have missed being able to travel 
and take holidays abroad, so Air 
Astana has been keeping track of 
potential holiday destinations and 
in December 2020 we launched 
charter flights to another idyllic 
location – the Maldives. Three 
times a week a comfortable Airbus 
321LR can whisk you away to 
Malé, the capital of the Republic of 
Maldives, one of the first countries 
to allow tourists to enter without 
a 14-day quarantine upon arrival. 
Incoming visitors only need a 
negative PCR test result in English. 
A visa is issued free of charge at 
the airport when you land.  

The islands of Maldives are an 
earthly paradise. This is where the 
stresses of everyday life will loosen 
their grip and drift away. Recharge 
your batteries by swimming around 
vivid coral reefs set in a turquoise 
sea, relaxing on snowy-white 
beaches and staying in dreamy 
hotels. 

Air Astana not only carries 
individual passengers to their 
resorts, but also large corporate 
groups, sporting teams, musical 
groups and company staff working 
on a rotation basis. For more 
information contact +7 (727) 
258-41-35 (*4403, *4501) or email 
charter@airastana.com.

Карантин кезінде адамдар саяхат пен 
демалысты сағынды, әуе компаниямыздың 
кәсіби мамандарының барлық 
жаңалықтардан үнемі хабардар болуының 
арқасында 2020 жылдың желтоқсан айынан 
бастап әуе компаниясы тағы бір керемет 
демалыс орны — Мальдив аралдарына 
чартерлік рейстерді іске қосты. Аптасына 
үш рет Airbus-321LR жайлы лайнері Мальдив 
Республикасының астанасы — Мале қаласына 
ұшу сапарларын орындайды. Мальдив билігі 
алғашқылардың бірі болып туристерге өз 
елдерін келгеннен кейін 14 күндік карантинге 
орналастырылмайтындай етіп ашты. Мұнда 
келетін жолаушыларда теріс нәтижесі бар  
ПТР тесті туралы ағылшын тіліндегі 
анықтамасы болса жеткілікті. Виза әуежайға 
келген кезде тегін беріледі. 

Мальдив аралдары — нағыз жер бетіндегі 
жұмақ. Мұнда сіздер ертегідегідей маржан 
кедертастарының арасында жүзіп, керемет 
әдемі табиғатты, аппақ жағажайларды, 
таңғажайып мұхитты тамашалаудан және 
жоғары санатты қонақ үйлерде тұрудан ләззат 
алып, бір жылға жетерлік күш-қуат жинай 
аласыздар. 

Air Astana жолаушылардың чартерлік 
рейстерін ұйымдастыру қызметтерін 
курорттарға ғана емес, сонымен қатар, 
корпорациялар мен компаниялар 
жұмыскерлерінің, спорт командаларының, 
музыкалық ұжымдардың және вахталық 
тәсілмен жұмыс істейтін кәсіпорындар 
қызметкерлерінің үлкен топтарын тасымалдау 
үшін де ұсынады. Толығырақ ақпаратты сіздер 
+7 (727) 258-41-35 (*4403, *4501) телефоны 
арқылы немесе, charter@airastana.com 
электронды адресіне сұраным жолдай 
отырып, алуларыңызға болады.

За время карантина люди соскучи-
лись по путешествиям и отдыху, и бла-
годаря тому, что профессионалы нашей 
авиакомпании всегда держат руку на 
пульсе, с декабря 2020 года авиакомпа-
ния запустила чартерные рейсы в еще 
одно прекрасное для отдыха место — 
на Мальдивы. Три раза в неделю 
комфортабельный лайнер Airbus-321LR 
выполняет полеты в столицу Мальдив-
ской Республики город Мале. Власти 
Мальдив одними из первых открыли 
свою страну для туристов без 14-днев-
ного карантина по прибытии. Пассажи-
рам, прибывающим сюда, необходимо 
иметь только справку о ПЦР-тесте с 
отрицательным результатом на англий-
ском языке. Виза выдается бесплатно 
по прилете в аэропорт. 

Мальдивские острова — это настоя-
щий рай на земле. Здесь вы сможете 
зарядиться энергией на целый год, 
поплавав среди сказочных коралловых 
рифов и насладившись красивейшей 
природой, белоснежными пляжами, 
великолепным океаном и проживани-
ем в отелях высшего класса. 

Air Astana также предлагает услуги по 
организации пассажирских чартерных 
рейсов не только на курорты, но и для 
перевозки больших групп работников 
корпораций и компаний, спортивных 
команд, музыкальных коллективов и 
сотрудников предприятий, работающих 
вахтенным способом. Более подробную 
информацию вы можете получить по 
телефону +7 (727) 258-41-35 (*4403, *4501) 
или отправив запрос на электронный 
адрес: charter@airastana.com.
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ЖЫЛ ОН ЕКІ АЙ АНТАЛЬЯ
Қазақстандық саяхатшылар Түркияның 

Анадолы жағалауында демалуды өте жақсы 
көреді, ал енді оларда Алматы мен Нұр-
Сұлтан арқылы Антальяға жыл он екі ай бойы 
ұшу мүмкіндігі бар. Рейстер Airbus-321LR әуе 
лайнерімен орындалады.

Әлдекімдер: «Қыста ол жақта не бар?» деп 
айтуы мүмкін, бірақ олар қатты қателеседі. 
Тау жоталары Антальяны солтүстіктің үскірік 
желінен жауып тұрады, сондықтан қыста мұнда 
+10 оС-тан +17 оС-қа дейін айтарлықтай жылы 
болады. Антальяның өзінде сіздерді көптеген 
қызықты нәрселер: тарихи ескерткіштер, 
сарқырамаларға саяхаттар, ескі қала, теңіз 
қарақшыларының көңілді серуен кемелері бар 
порт, керемет парктер, тамаша океанариум, 
велосеруендер, жағымды маусымдық 
жеңілдіктері бар дүкендерді аралау күтеді. 

Антальяның көп қонақ үйлері жыл бойы 
жұмыс істейді. Қыста туристерге жергілікті 
спа орталықтарында бірқатар сауықтыру 
процедуралары, мысалы, күйзелістен 
және ағзаларында жиналып қалған 
токсиндерден немесе артық салмақтан 
арылғылары келетіндерге арналған ерекше 
бағдарламалар ұсынылады. Осы кезеңде 
тұру бағасы әдеттегіден әлдеқайда төмен 
болады, бес жұлдызды қонақ үйлер көбінесе 
үш жұлдызды қонақ үйлердің бағасымен 
сатылады. Егер сіздер гольф ойнап үйренуді 
армандаған болсаңыздар, қыс маусымы — бұл 
үшін ең қолайлы уақыт: Анадолы аймағында 
көптеген әдемі гольф алаңдары бар, қыста 
гольф таяғын ұстауға сіздерді жылдың жылы 
мезгіліне қарағанда неғұрлым қолжетімді 
бағамен үйретеді. 

ЖҮК ТАСЫМАЛДАРЫ, ЭКСПРЕСС-ПОШТА 
ЖӘНЕ ЖАҒЫМДЫ ҰСАҚ-ТҮЙЕКТЕР 

Қатаң карантин кезінде Air Astana Boeing 767 
лайнерін жүк көтергіштігі 35 тоннаға дейінгі 
жартылай жүк ұшағы етіп қайта жабдықтауға 
рұқсат алды, енді компания жүк чартерлік 
рейстерін жүзеге асыру бойынша қызмет 
көрсетеді. Толық ақпаратты cargo.charters@
airastana.com электронды адресі бойынша 
сұраным жолдай отырып білуге болады.

Air Astana сондай-ақ MyMAIL экспресс-пошта 
қызметтерін табысты дамытуда. Бұл — 
салмағы 3 килограмға дейінгі жазбаша 
корреспонденцияны, құжаттарды және 
сәлемдемелерді Қазақстан, Ресей және 
Қырғызстан бойынша жеткізудің ең жылдам 
тәсілі. Жеткізу уақыты — 5 сағаттан жоғары. 
Жөнелтуге сондай-ақ дәрі-дәрмектер 
мен медициналық мақсаттағы тауарлар, 
автокөліктердің қосалқы бөлшектері, сыртқы 
қатты дискілер, USB-жинақтауыштар, CD-ROM, 
DVD-ROM форматындағы дискілер және т.б. 
қабылданады. Жөнелтуге қабылданатын 
заттардың тізімін және қабылдау шарттарын 
сіздер mymail@airastana.com электронды 
адресі арқылы нақтылай аласыздар.

Брендтелген тауарларды жақсы көретін 
және әуе компаниямыздың бір бөлшегі 
әрдайым қасында болғанын қалайтын 
адамдарға market.airastana.com адресіндегі 
Air Astana Market интернет-дүкеніне бас 
сұғуға кеңес береміз. Мұнда сіздер біздің 
ұшақтарымыздың үлгілерін, киімдерді, 
қызықты аксессуарларды, жол жинақтары мен 
косметика сөмкелерін, соның ішінде бизнес-
класс жолаушыларына таратылатындарын — 
басқаша айтқанда, сіздердің саяхаттарыңызды 
ғана емес, күнделікті өмірлеріңізді де жайлы 
әрі жағымды етуге көмектесетін және сүйікті 
әуе компанияларыңызбен жағымды ұшу 
сапарларын әлі ұзақ уақыт еске түсіретін 
нәрселердің барлығын сатып алуға болады.     

АНТАЛЬЯ КРУГЛЫЙ ГОД 
Казахстанские путешественники 

очень любят отдых на Анатолийском 
побережье Турции, и теперь у них есть 
возможность летать в Анталью круглый 
год через Алматы и Нур-Султан. Рейсы 
выполняются на авиалайнере Airbus-
321LR. 

Кто-то скажет: что там делать зимой? И 
будет не прав. Горные хребты закрывают 
Анталью от пронизывающих северных 
ветров, поэтому зимой там достаточно 
тепло: от +10 оС до +17 оС. В самой Анта-
лье вас ждет масса интересного: истори-
ческие памятники, поездки на водопады, 
старый город, порт с его веселыми 
прогулочными пиратскими кораблями, 
великолепные парки, замечательный 
океанариум, велопрогулки, шопинг с 
приятными сезонными скидками. 

Многие отели Антальи работают круг- 
лый год. Зимой туристам предлагается 
ряд оздоровительных процедур в мест-
ных SPA, например, особые программы 
для желающих избавиться от стресса 
и накопившихся токсинов или сбросить 
лишний вес. Цены за проживание в этот 
период гораздо ниже обычных, зача-
стую пятизвездочные отели распрода-
ются по ценам трехзвездочных. Если 
вы мечтали научиться игре в гольф, то 
зимний сезон — самый подходящий для 
этого: в Анатолийском регионе распо-
ложено множество прекрасных гольф-
полей, зимой вас обучат обращаться с 
клюшкой по более доступным ценам, 
чем в теплый сезон. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ЭКСПРЕСС-ПОЧТА  
И ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ 

В период жесткого карантина Air 
Astana получила разрешение на пере-
оборудование Boeing 767 в полугрузо-
вой с грузоподъемностью до 35 тонн, и 
теперь компания предоставляет услуги 
по выполнению грузовых чартерных 
рейсов. Подробности можно узнать, 
отправив запрос по электронному 
адресу: cargo.charters@airastana.com.

Air Astana также успешно развивает 
услуги экспресс-почты MyMAIL. Это 
самый быстрый способ доставки пись-
менной корреспонденции, документов 
и посылок весом до 3 килограммов по 
Казахстану, России и Кыргызстану. Вре-
мя доставки составляет от 5 часов. К от-
правке принимаются также медикамен-
ты и товары медицинского назначения, 
запасные части автомобилей, внешние 
жесткие диски, USB-накопители, диски 
формата CD-ROM, DVD-ROM и др. Список 
того, что принимается к отправке, и 
условия приема вы можете уточнить, 
обратившись по электронному адресу: 
mymail@airastana.com. 

А тем, кто любит брендированные то-
вары и хотел бы, чтобы частичка нашей 
авиакомпании всегда была рядом, мы 
советуем заглянуть в интернет-магазин 
Air Astana Market на market.airastana.
com. Здесь вы можете купить модели 
наших самолетов, одежду, интересные 
аксессуары, дорожные наборы и кос-
метички, в том числе те, что раздаются 
пассажирам бизнес-класса, — словом, 
все то, что поможет сделать не только 
ваши путешествия, но и  повседневные 
будни комфортными и приятными и 
будет долго напоминать о приятных по-
летах с любимой авиакомпанией.     

ANTALYA ALL YEAR ROUND
Kazakhstanis have always 

loved to spend their holidays on 
Turkey’s Anatolian coast, and we 
now fly to Antalya all year round 
from Almaty and Nur-Sultan. 
Flights are operated by Airbus 
321LRs. 

Winter is still a glorious time 
to visit Antalya. Mountain ridges 
protect the region from the 
penetrating northern winds so 
the winters are relatively warm, 
from 10оС to 17оС. In Antalya itself 
there is so much to see with 
historic buildings, a picturesque 
old town with a port where 
you can catch a ride on a pirate 
ship, city parks, an oceanarium, 
cycle trips, waterfall tours and 
shopping with the advantage of 
seasonal discounts. 

Many hotels in Antalya 
are open all year. In winter 
tourists are offered a number 
of health-improving treatments 
in local spas, including special 
programmes to relieve stress, 
detox or lose weight. It’s a much 
cheaper time to visit and you can 
often stay in 5-star hotels at 3-star 
prices. If you’ve always wanted 
to learn how to play golf, this is 
the time to do it as the Anatolian 
region has many beautiful golf 
courses offering lessons at special 
low-season prices.  

FREIGHT, EXPRESS POST,  
AND MODEL AIRPLANES

When quarantine was at its 
most severe, Air Astana was able 
to remodel a Boeing 767 into a 
semi-cargo aircraft with a carrying 
capacity of up to 35 tons, and now 
offers cargo charter flights. For 
more information send an email to 
cargo.charters@airastana.com.

Air Astana has also developed 
its MyMAIL express postal 
service. This is the fastest way 
to deliver correspondence, 
documents and packages up to 
3 kg within Kazakhstan, Russia 
and Kyrgyzstan. Delivery can 
take as little as 5 hours. The 
following items are also accepted 
for shipping: drugs and medical 
supplies, spare parts for cars, 
external hard disks, USB flash 
drives, CD-ROM and DVD-ROM 
discs etc. For a comprehensive list 
and full details of shipping terms 
and conditions, send an email to 
mymail@airastana.com. 

Anyone who loves branded 
goods and wants to have a small 
piece of Air Astana should visit our 
online shop, Air Astana Market at 
market.airastana.com. You will 
find models of Air Astana planes, 
branded clothing, accessories, 
travel kits and make-up bags, 
including those distributed to 
Business Class passengers; 
everything that makes not only a 
long flight but also your everyday 
more comfortable and entertaining 
and will remind you of great 
holidays and flights with us.     
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Бұған қоса, ол тамаша жар, әке, ұл және аға. Сенімді дос. 
Қарым-қатынаста ашық, жеңіл және шынайы Мақсұт — 
көпшілікке өнегелі кейіпкер үлгісі. Бірақ ол өзін ұстаз немесе 
тәлімгер деп атағанды ұнатпайды. Одан гөрі, шыңдарға шығу, 
аңсаған арманына жету, өзін және өз қорқыныштарын еңсеру 
жолындағы жандарға бағыт-бағдар беретін сталкер деп 
атағанды жөн көреді.

He is also a much-loved husband, father and brother 
and trusted friend. Open, easy-going and sincere, Maskut 
is a role model for many people. But he doesn’t like to call 
himself a teacher or mentor. He prefers the term mountain 
guide, the person who accompanies others up the most 
challenging ascents, helping them to achieve their cherished 
dreams by overcoming their fears and personal limitations. 

А еще он прекрасный муж, отец, сын и брат. Надеж-
ный друг. Открытый, легкий и искренний в общении 
Максут — ролевая модель героя для многих. Но он 
не любит называть себя учителем или наставником. 
Предпочитает называть себя сталкером, проводником 
для тех, кто на пути к восхождению, заветной мечте, 
преодолению себя и своих страхов. 

Максут Жумаев — один из самых титулованных 
альпинистов Казахстана. Человек, покоривший 
все 14 высочайших вершин планеты, капитан 
сборной альпинистов страны, харизматичный 
тренер, чемпион и мотиватор.  

Мақсұт Жұмаев — Қазақстандағы ең атақты 
альпинистердің бірі. Ғаламшардың барлық он төрт 
биік шыңын бағындырған адам, елдің альпинистер 
құрамасының капитаны, харизмалы жаттықтырушы, 
чемпион және ынталандырушы.  

Maksut Zhumayev is one of Kazakhstan’s most 
decorated mountaineers. He has climbed fourteen 
of the highest peaks in the world, is the captain 
of the Kazakhstan national climbing team and a 
charismatic coach, champion and motivator. 

Maksut Zhumayev. Mountain Guide 
Максут Жумаев. Горный сталкер

Tay cталкері 
Мақсұт Жұмаев  

  Әлжан Құсайынова    
 Мақсұт Жұмаевтың мұрағаты 

  Alzhan Kussainova    
 personal files of Maksut Zhumayev 

  Альжан Кусаинова   
 архив Максута Жумаева
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ТАУЛАР ТУРАЛЫ 
Мен үшін таулар — басқа жаһан, басқа 

әлем, басқа өмір. Әрине, менің тағы бір 
сүйікті жаһаным бар, ол — менің отбасым. 
Бірақ менің қарапайым, азаматтық өмірім 
табиғи, таулы, адуын стихиямен үнемі біте 
қайнасып, араласып жатады.

Адамдар үшін таулар өлім қаупіне 
толы жабайы табиғат ортасы деген пікір 
бар. Сонымен қатар, таулар бізге өмірдің 
таңғажайып толықтығын сыйлайды. Онда 
сен кеудеңді толтырып тұрып дем аласың.

Таулар сенің барлық әлсіз тұстарыңды 
көрсетіп береді, бірақ, сонымен қатар, 
қорқыныштарыңды жеңуге де көмектеседі. 
Бұл — таулардың өте күшті ерекшелігі, 
менің оларға сол үшін де алғысым шексіз. 
Таулар — менің самурайлық жолым: 
дәл осы таулар арқылы мен өмірімдегі 
ең ауыр сынақтардың тезінен өттім. Бұл 
сынақтарды, олардың деңгейін, күрделілік 
санатын сен өзің таңдайсың. Әрбір жаңа 
тау мен биіктікті бағындырған сайын 
олар қиындай түседі. Альпинист Валерий 
Хрищатый өзінің «Біз стихиямен біте 
қайнасамыз» атты кітабында адамның 
өзін жеңе отырып, таулармен бірігетіндігі, 
олардың күшімен, даналығымен және 
қуатымен тұтасып кететіндігі туралы 
айтады. Таулардың да, мұхит немесе аспан 
сияқты, шетсіз-шексіз стихия екендігін 
жазады. Таулардың өз биіктігі, тереңдігі 
және құпиясы болады. Біз осы стихиямен 
біте қайнасып, бұл құпияны түсінуге, оның 
сырын ашуға тырысамыз.

THE MOUNTAINS
“For me the mountains are a 

different universe and another life. Of 
course, my other favourite universe 
is my family, but my work keeps 
intruding on this life and bringing 
in the wilder elements of untamed 
nature and the mountains. 

“Some people view the mountains 
as a dangerous environment that is 
hostile to humans, even deadly. At 
the same time, mountains give us an 
astonishing and abundant sense of 
being alive and able to breath freely. 

“Mountains will expose all your 
weaknesses, but they also teach you 
to overcome your fears. This is a 
feature of the mountains for which I 
am forever grateful. The mountains 
are my Samurai path, where I have 
experienced the hardest trials of my 
life. You get to choose how difficult 
these challenges are, as they become 
more complicated with each new 
mountain. The climber Valeriy 
Khrishchatyi said in his book We 
Dissolve in the Elements that a human 
who rises above himself merges with 
the mountains, becoming one with 
them and sharing their strength, 
wisdom and power. He describes 
mountains as an element like water or 
air. Mountains have height, depth and 
mystery. We try to understand this 
mystery by dissolving in this element.

 

О ГОРАХ 
Горы для меня — это другая все-

ленная, другой мир, другая жизнь. 
Конечно, есть еще одна любимая все-
ленная — моя семья. Но моя обычная, 
гражданская жизнь постоянно сопри-
касается и переплетается с природной, 
горной, необузданной стихией. 

Бытует мнение, что горы для чело-
века — это враждебная дикая среда, 
таящая смертельную опасность. Но 
вместе с тем горы дарят нам удиви-
тельную полноту жизни. Ощущение, 
что там ты дышишь полной грудью.

Горы покажут все твои слабые места, 
но они же помогут преодолеть свои 
страхи. Это очень сильная черта гор, за 
что я им премного благодарен. Горы — 
это мой путь самурая: именно там я 
прошел через горнило своих самых 
серьезных испытаний в жизни. Ты сам 
выбираешь эти испытания, их уровень, 
категорию сложности. С каждой новой 
горой, высотой они становятся все 
сложнее. Альпинист Валерий Хрища-
тый в своей книге «Мы растворяемся 
в стихии» говорил о том, что человек, 
преодолевая себя, сливается с горами, 
становится одним целым с ними — с 
их силой, мудростью и мощью. О том, 
что горы — это стихия. Такая же без-
граничная, как океан или небо. Горы 
имеют свою высоту, глубину и тайну. 
Мы пытаемся понять эту тайну, раз-
гадать ее, растворяясь в этой стихии.

 ШЫҢДАРҒА ШЫҒУЛАР ТУРАЛЫ
Таулар біртіндеп, жылдан-жылға маған 

жаңа қырынан ашылуда. Қазір олар маған 
бұрын жасаған барлық әрекеттерімді 
түсінуге көмектеседі. 

Мен әлі күнге дейін олардың барлық 
құпияларын аша алмадым. Олар 
таусылмайды. Бүгінде мен альпинизмнің 
тек спорттық жетістіктер емес екенін 
түсінемін. Бұл — әлдеқайда үлкен 
нәрсе. Нағыз альпинистер спорттық 
амбицияларын қанағаттандыруға 
ұмтылмайды. Олар тауларды тек бар 
болғаны үшін жақсы көреді. Бізге көп 
қуаныш пен сұлулық сыйлайтыны үшін, 
бізді күштірек етіп, өсуімізге, тұлға болып 
қалыптасуымызға көмектесетіндігі үшін 
жақсы көреді. 

Мен ешқашан биік шыңдарды бағындыру 
туралы ойлаған емеспін. Алыстағы Каспий 
маңы ойпатынан, Оралдың шетсіз-шексіз 
даласынан айбынды таулары көк тіреген 
жерге келген мен сияқты жас жігітке олар 
әлдебір ғажайып болып көрінді. Менде 
ешқашан оларды бағындыру, танымал 
болып, биікке көтерілу деген ниет болған 
емес. Мен жай ғана оларға ғашық болдым. 
Олар да менің шын жүректен шыққан 
алғашқы балаң сезімімді қабылдады.

ASCENTS
“Every year mountains open new 

aspects of themselves to me. Now 
they have helped me understand 
what I have achieved in the past. 
I still haven’t managed to solve 
all their mysteries, those are 
inexhaustible. I have realised that 
climbing is not merely a sporting 
achievement, it is so much more. 
Real climbers aren’t driven by a 
desire for awards and accolades, they 
love the mountains just because they 
exist. Because they give us so much 
joy and beauty, and because they 
make us stronger and help us grow 
in stature. 

“When I first looked at the 
mountains I didn’t think of 
ascending them, they looked 
supernatural to me. I was a person 
from the distant lowlands of the 
Caspian and the vast Uralsk steppe. 
The mountains scared me with their 
inaccessibility. I never dreamed 
about conquering them to earn fame 
and fortune, I just fell in love with 
them and they accepted my first 
sincere and childlike delight. 

О ВОСХОЖДЕНИЯХ 
Горы постепенно, год за годом 

открываются для меня с новой 
стороны. Сейчас они помогают мне 
осознать все мои поступки, которые я 
совершил в прошлом. 

Я до сих пор не сумел раскрыть всех 
их тайн. Они неисчерпаемы. Сегодня 
я понимаю, что альпинизм — это не 
только спортивные достижения. Это 
гораздо больше. Настоящие альпини-
сты не стремятся к удовлетворению 
своих спортивных амбиций. Они 
любят горы просто за то, что они есть. 
За то, что дарят нам так много радости 
и красоты. За то, что делают нас силь-
нее, помогают расти, стать личностью. 

Я никогда не думал о больших вос-
хождениях. Для меня — парня, при-
ехавшего из далекой прикаспийской 
низменности, из бескрайних ураль-
ских степей туда, где есть горы, пу-
гающие своей неприступностью, они 
казались чем-то сверхъестественным. 
У меня никогда не было желания 
покорить их, стать знаменитым и 
возвыситься. Я просто в них влюбил-
ся. И мой первый детский искренний 
восторг был ими принят. 
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О ЖИЗНИ ВО ВСЕХ  
ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

Кардинальные, переломные измене-
ния со мной произошли после второго 
восхождения на Эверест, в 2018 году. 
Я тогда словно потерял и обрел заново 
свою душу. Я был словно в состоянии 
транса, когда осознал, что моя душа 
вернулась ко мне другой, обновлен-
ной. В новой одежде, с новой улыбкой, 
с новой жаждой жизни.

Я очень благодарен судьбе за все, 
через что мне довелось пройти. Сейчас, 
повзрослевшему, мне гораздо легче 
понимать жизнь. Я больше не прошу 
небеса о спокойствии и штиле. Потому 
что теперь я осознаю: чем выше волны 
на горизонте, тем выше наши взлеты. 
И пусть за ними следуют падения — я 
становлюсь лишь сильнее и спокойнее. 
К этому приходишь после больших ис-
пытаний. Когда за плечами и радости, 
и огорчения, и смерти, и потери, ты 
ценишь жизнь сильнее. Но если все 
время оставаться в зоне комфорта, то 
не сумеешь вырасти. Самые перелом-
ные, трудные, роковые моменты судь-
бы, как правило, являются и самыми 
решающими. Благодаря им мы учимся 
ценить жизнь и наслаждаться ею.

Мне бы очень хотелось, чтобы мои 
дети и дети всех тех, с кем я сопри-
касаюсь, понимали, что за ними буду-
щее. Им суждено жить по новым за-
конам и исправлять ошибки прежних 
поколений. Меня это одновременно 
пугает, бодрит и вдохновляет.    

ЧТО ДАЕТ ЭНЕРГИЮ 
Конечно, источник моих сил — 

семья и дети. Отношения семейных 
пар, которые находят друг друга в 
горах, очень прочны, их буквально 
цементирует любовь к горам. Секрет 
семейного счастья я вижу в том, 
чтобы проходить вместе с любимым 
человеком через все невзгоды, по-
сланные судьбой, какими бы они ни 
были. Только тогда люди начинают 
чувствовать и понимать друг друга 
на расстоянии, без лишних слов. И 
да, мне кажется, то, что мы испы-
тываем друг к другу, сравнимо с 
чувством единения с горами. 

Но больше всего энергии дают мои 
дети. Их счастливые глаза, их рост, 
то, как они познают мир — с широко 
открытыми глазами. Меня это все 
очень мотивирует и делает счастли-
вым.

Знаете, совсем недавно я открыл 
для себя молитву. Стоя на вершине. 
Молитву, от которой подкашиваются 
ноги, ты падаешь на колени в снег, и 
бегут слезы, которые трудно остано-
вить. Из телефона в это время звучал 
красивый азан (в исламе — призыв к 
молитве), но, подчеркну, для меня это 
не имело ничего общего с религией. 
Звуки, которые создают сильный 
резонанс с твоим внутренним состоя-
нием, как полет души или взмах кры-
льев — свободные и безудержные. И 
это тоже энергия. 

LIFE IN ALL ITS 
MANIFESTATIONS 

“I was fundamentally changed after 
my second ascent of Everest, in 2018. 
I felt as though I had lost my soul and 
found it again. In a trance-like state 
I realised that my soul had changed, 
had been renewed and returned to me. 
I wore new clothes, with a new smile 
and a new thirst for life.

“I am so grateful that it was my 
destiny to go through all these 
experiences. Now, in my maturity, I find 
it easier to understand life. I no longer 
ask heaven to grant me tranquillity 
because I realise that the higher the 
waves on the horizon, the higher are 
our ascents, and they are followed by 
descents. Every time I become calmer, 
as you do after going through a time of 
trial, as you value life more than ever 
when you see the joy and grief and loss 
that lies behind you. We cannot mature 
if we always live in our comfort zone. 
The most critical, difficult, even fatal 
moments tend to be the most pivotal. 
It is through them that we learn to 
appreciate and enjoy life. 

“I very much desire that my 
children, and the children of those 
I come in contact with, understand 
that tomorrow is up to them. They 
are destined to find new ways of 
doing things and to correct the 
mistakes of previous generations. 
This scares, exhilarates and inspires 
me at the same time.”    

WHAT ENERGISES YOU? 
“My family and children are the 

source of my strength. Those with close 
family ties who find themselves in the 
mountains are the ones with the most 
strength, they are literally cemented by 
love to the mountains. To me the secret 
of family happiness is going through 
every difficulty that life throws at you, 
no matter how challenging, with the 
beloved other person. When we do this 
we begin to understand each other, 
though we are far apart, without the 
need for words. For me this bond can be 
compared to the sense of unity we have 
with the mountains. 

“My children energise me the most. 
Their happy gaze, their growth, the way 
they learn about the world with wide-
open eyes, all this motivates me and 
makes me happy. 

“I recently experienced a very personal 
form of prayer. I was standing on the 
peak of a mountain, and it was the kind 
of prayer that makes your legs shake and 
you fall to your knees in the snow with 
tears running down your face that you 
can’t stop. At the same time the sound 
of a beautiful azan (in Islam a call to 
prayer) was coming from my phone, but 
I would like to stress that this moment 
had nothing to do with religion. The 
sounds resonated with my inner being 
and created an out-of-body experience, 
a beating of my spiritual wings, free and 
unrestrained. This filled me with energy. 

ӨМІРДІҢ БАРЛЫҚ  
КӨРІНІСТЕРІ ТУРАЛЫ 

Менің өмірімдегі түбегейлі, бетбұрысты 
өзгерістер 2018 жылы, менің Эверестке 
екінші мәрте көтерілуімнен кейін орын 
алды. Мен өзімнің жанымды жоғалтып, 
қайта тапқандай болдым. Жаным 
жаңарып, басқа кейіпте, өмірге деген жаңа 
құштарлықпен өзіме оралғанын түсінген 
мен өң мен түстей күй кештім.

Мен басымнан өткерген барлық нәрсе 
үшін тағдырыма өте ризамын. Есейіп, 
ес жинаған маған қазір өмірді түсіну 
әлдеқайда оңайырақ. Мен енді тәңірден 
тыныштық пен тымықтық сұрамаймын. 
Өйткені қазір көкжиектегі толқындар 
биіктеген сайын біздің шарықтауымыз 
да биіктей түсетіндігін білемін. Олардан 
кейін құлдыраулар болса да, мен тек 
мықты, әрі сабырлы бола түсемін. 
Бұған сен үлкен сынақтардан кейін 
келесің. Қуаныш пен қайғыны, өлім 
мен жоғалтуды артқа тастағанда ғана 
өмірді күштірек бағалайсың. Бірақ үнемі 
жайлы аймағымыздан шықпасақ, біз өсе 
алмаймыз. Тағдырдың ең бетбұрысты, 
қиын, қауіпті сәттері әдетте шешуші болып 
табылады. Солардың арқасында біз өмірді 
бағалап, одан ләззат алуға үйренеміз.

Мен өз балаларым және өмірде жолым 
түйісетін барлық адамдардың балалары 
болашақ олардың қолдарында екендігін 
түсінгенін қалаймын. Олардың пешенесіне 
жаңа заңдар бойынша өмір сүріп, алдыңғы 
буындардың қателіктерін түзету жазылған. 
Бұл мені бір мезгілде қорқытады, сергітеді 
және жігерлендіреді.    

КҮШ-ҚУАТ БЕРЕТІН НЕ НӘРСЕ?
Әрине, менің күш-қуатымның 

көзі — отбасым мен балаларым. 
Бір-бірімен тауда табысқан 
отбасылық жұптардың қарым-
қатынасы өте берік болады, оларды 
сөзбе-сөз мағынасында тауға деген 
сүйіспеншіліктері бір-біріне цементтеп 
тастайды. Отбасылық бақыттың 
сырын мен сүйген адамыңмен 
бірге жүріп, тағдырдың сан қилы 
ауыртпалықтарын бірге көтеруден 
көремін. Сонда ғана адамдар артық 
сөзсіз, бір-бірін қашықтан сезіне және 
түсіне бастайды. Иә, маған біздің бір-
бірімізге деген сезімімізді таулармен 
бірлесу сезімімен салыстыруға келетін 
сияқты.

Бірақ маған ең көп күш беретін —  
балаларым. Олардың қуанышты 
көздері, өсуі, көздерін кең ашып, 
әлемді тануға ұмтылулары. Осының 
бәрі мені қатты жігерлендіріп, 
бақытты етеді.

Білесіз бе, жақында мен шың 
басында тұрып, өзім үшін бір дұғаны 
аштым. Ол дұғадан аяқтарыңның 
буындары босап, қар үстіне тізерлей 
құлайсың да, көз жасыңды тыя 
алмай, ебіл-дебіл жылайсың. Сол 
сәтте телефоннан әдемі азан үні 
естілді, бірақ мен үшін бұл дінмен еш 
байланысты емес еді. Қанат біткендей 
еркін және тоқтаусыз қалықтаған 
ішкі жан дүниеңмен керемет 
үндесетін дыбыстар. Бұл да энергия.  

kazakhstan
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Сегодня Туркестан поражает масштабами 
строительных работ. Новый аэропорт, стадион, парки 
с фонтанами, жилые и административные здания, 
облагороженные улицы: город преображается 
на глазах. FlyArystan открывает рейсы в новый 
международный аэропорт Туркестана «Хазрет 
Султан» из Нур-Султана и Алматы.

Today the speed of construction in Turkistan is impressive. A 
brand new airport has been built along with a stadium, parks 
with elegant fountains, apartment blocks and administrative 
buildings. This city, surrounded by famous ancient settlements, 
is being swiftly and elegantly modernised. FlyArystan now 
flies to the brand new Hazret Sultan International Airport in 
Turkistan from Nur-Sultan and Almaty.

Бүгінде Түркістан құрылыс жұмыстарының ауқымымен 
таң қалдырады. Жаңа әуежай, стадион, субұрқақтары 
бар саябақтар, тұрғын және әкімшілік ғимараттар, 
абаттандырылған көшелер: қала көз алдымызда 
көркейіп келеді. FlyArystan Нұр-Сұлтан мен Алматыдан 
Түркістандағы жаңа «Әзірет Сұлтан» халықаралық 
әуежайына рейстерді ашады.

  Nurzhan Algashov  
 Nurzhan Algashov, Shutterstock

  Нұржан Алғашов   
 Нұржан Алғашов, Shutterstock

The Heritage of Turkistan наследие ТуркестанА  
Түркістан

  Нуржан Алгашов 
 Нуржан Алгашов, Shutterstock

Түркістанға көптеген адамдардың Қожа Ахмет Яссауи кесенесін 
зиярат ету үшін келетіні жасырын емес. Әрине, бұл қасиетті орын 
мен XIV ғасырдың соңында тұрғызылған аса үлкен сәулеттік 
ғимарат жеке мақала жазуға лайық, бірақ бүгін біз сіздерге 
Түркістан қаласының маңында орналасқан басқа да көрнекті 
орындар туралы әңгімелеп береміз.

It’s no secret that most people who arrive in Turkistan have 
come to see the Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi. It’s not only 
a sacred site but also an awe-inspiring architectural monument of 
the 14th century that deserves an article in its own right, but today 
I would like to talk about the other places well worth seeing within 
easy reach of Turkistan.

Не секрет, что многие приезжают в Туркестан ради посе-
щения мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. Безусловно, это са-
кральное место и грандиозное архитектурное сооружение 
конца XIV века заслуживает отдельной статьи, но сегодня 
мы расскажем вам о других достопримечательностях, рас-
положенных недалеко от города Туркестана.

мұрасы

32 tengri | 1`2021 tengri | 1`2021 33 

kazakhstan



ЕСКІ ҚАЛАЛАРДЫҢ ОРЫНДАРЫ 
МЕН ҚОНЫСТАР

Екі мың жыл уақыт бойы Сырдария 
мен Қаратау таулары арасындағы 
құнарлы алқапта адамдар мекендеген. Тек 
Түркістан төңірегінің өзінде археологтар 
он шақты ескі қалалардың орындары 
мен қоныстарды тапты. Қазіргі кезде 
Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан 
жерде ерте орта ғасырларда Ясы-Күлтөбе 
қалашығы болған. Бүгінгі күні мұнда  
27 гектар аумақта ауқымды археологиялық 
және қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізілуде. Жақын арада қазба 
жұмыстарының орнында археологиялық 
саябақ орналасатын болады.

Түркістанға жақын орналасқан Шауғар 
қаласының орны да ежелгі қоныстардың 
біріне жатады. Мұнда плитка мен су 
құбырының элементтері сақталған. Ал 
Сидақ қаласының орнында құрбандық 
шалу орындары қазылып, исламға дейінгі 
культпен байланысты қызықты заттар 
табылды.

ANCIENT SETTLEMENTS
For two thousand years people 

lived in the fertile valley between 
the Syrdarya River and the Karatau 
mountains. Around the city of 
Turkistan archaeologists have 
discovered a dozen ancient settlements. 
In the early Middle Ages there was a 
settlement called Kultobe, later known 
as Yassi, which surrounds the Khoja 
Ahmed Yasawi mausoleum. The site 
with its archaeological excavations and 
painstaking restoration covers an area 
of 27 hectares. An archaeological park 
is about to open so visitors can visualise 
the city as it was. 

Shavgar, not far from Turkistan, 
is another ancient settlement. Tiles 
and parts of a plumbing system have 
survived to the present day. In the 
settlement of Sidak, archaeologists 
have excavated altars and found 
interesting items related to a pre-
Islamic cult.

ГОРОДИЩА И ПОСЕЛЕНИЯ
На протяжении 2 тысяч лет в пло-

дородной долине между Сырдарьей 
и горами Каратау жили люди. Только 
вокруг Туркестана археологами 
обнаружено десяток городищ и посе-
лений. На месте, где сегодня располо-
жен мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, 
в раннее средневековье существовал 
город Культобе-Ясы. Сегодня здесь 
проводятся масштабные археологи-
ческие и реставрационные работы 
на площади в 27 гектаров. В скором 
времени на месте раскопок будет рас-
полагаться археологический парк.

Городище Шавгар, находящееся не-
далеко от Туркестана, тоже относит-
ся к одному из древних поселений. 
Здесь сохранились плитка и элемен-
ты водопровода. А в городище Сидак 
были раскопаны алтари и найдены 
интересные предметы, связанные с 
доисламским культом.

Кеңінен танымал Сауран қаласының 
орны сақталып қалған сыртқы 
қабырғаларымен таң қалдырады. Ежелгі 
қаланың ішінде үлкен мешіт пен сол 
кездегі әлемнің кереметі деп атауға 
болатын тербелмелі мұнаралары бар 
медресе орналасқан алаң болған. Бұл 
жердің аэрофототүсірілімінде жүздеген 
үйлердің, қонысжайлардың және 
суландыру арналарының сұлбалары 
көрінеді. Қаратаудың тау бұлақтары 
мен жылғаларынан он шақырым 
жерден мұнда таза ауыз суы жер асты 
құдықтары мен су құбырларының 
күрделі желісі арқылы келетін болған. 
Ал бұл жерден үш шақырым жерде 
Сауранға дейін болған Қаратөбе 
(Сауран) қаласының орны бар. 

Біз Түркістан жазирасының 
айналасындағы кейбір ежелгі қалалар 
туралы ғана айттық, олардан басқа, 
қазіргі саяхатшылар мен зерттеушілерге 
өздерінің ежелгі тұрғындары туралы 
көп мағлұмат бере алатын Иқан, Қарнақ, 
Қарашық, Жүйнек, Шаға, Қосқорған 
сияқты қалалардың орындары да бар. 

The well-known ancient settlement 
of Sauran is still impressive as its 
outside walls have been preserved. 
Inside the ancient city there was 
a square and grand mosque and 
madrasah with swinging minarets 
that would have ranked with any 
other wonders of the world of their 
era. Arial photographs show the 
shapes of hundreds of houses, manors 
and irrigation canals. A complicated 
system of underground wells and 
water-pipes brought clean drinking 
water to the city from the mountain 
springs and brooks of Karatau, 10 km 
away. Only 3 km from Sauran is an 
even older settlement called Karatobe 
Sauran.

There are the remains of many 
other towns and cities around 
the Turkistan oasis, such as Ikan, 
Karnak, Karashyk, Zhuinek, Shaga 
and Koskorgan, all of which have so 
much to tell us about their former 
residents, their culture, technology, 
and the people they traded with.

Широко известное городище 
Сауран впечатляет сохранившимися 
внешними стенами. Внутри древнего 
города располагалась площадь с гран-
диозной мечетью и медресе с качаю-
щимися минаретами, которые можно 
назвать чудом света того времени. На 
аэрофотоснимках этого места видны 
очертания сотни домов, усадеб и 
ирригационных каналов. Из горных 
родников и ручьев Каратау сюда за 10 
километров поступала чистая питье-
вая вода по сложной сети подземных 
колодцев и водопроводов. А в трех 
километрах от этого места находится 
городище Каратобе (Сауран), которое 
было предшественником Саурана. 

Мы рассказали лишь о некото-
рых древних городах вокруг Тур-
кестанского оазиса, а ведь есть еще 
такие городища, как Икан, Карнак, 
Карашык, Жуйнек, Шага, Коскорган, 
которые тоже могут очень много 
поведать о своих древних обитателях 
современным путешественникам и 
исследователям.
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ЗИЯРАТ ЕТУ ОРЫНДАРЫ
Түркістаннан солтүстікке қарай 

45 км жерде, Қаратау бөктеріндегі 
Қарнақ кентінің артында зиярат 
етушілер ерекше қастерлейтін орын — 
 Мұхаммед пайғамбардың сахабасы 
және ислам дінін уағыздаушы болған 
Үкаша ата кесенесі орналасқан. Аңыз 
бойынша, оны атса оқ өтпейтін, 
шапса қылыш кеспейтін болған, 
бірақ дұшпандары оның таң намазы 
кезінде қорғансыз болатын осал 
жерін біліп, намаз оқып отырған 
кезде басын шауып алыпты. Үкаша 
атаның басы домалап барып, 
қыр етегіне құлайды, сол жер қақ 
айырылып, жер асты өзені арқылы 
Меккеге жетеді. 

Үкаша атаның қаны төгілген 
жерде кейіннен ұзындығы 21 м 

МЕСТА ПАЛОМНИЧЕСТВА
В 45 километрах севернее Турке-

стана, за поселком Карнак в пред-
горьях Каратау, находится особо 
почитаемое паломниками место — 
мавзолей Укаша-ата, который был 
учеником пророка Мухаммеда и 
исламским проповедником. Легенда 
гласит, что его не брали ни мечи, ни 
стрелы, но его враги, узнав, что он 
уязвим во время молитвы, отрубили 
проповеднику голову, когда тот читал 
намаз. Голова Укаша-ата откатилась в 
сторону и упала в горную расщелину, 
а оттуда по подземной реке попала в 
Мекку. 

Позже на месте, где была пролита 
кровь Укаша-ата, была установлена 
надгробная плита длиной 21 метр, а 
на месте расщелины сооружен коло-

PILGRIMAGE SITES
If you go past Karnak and turn right 

towards the foothills of the Karatau 
mountains, 45 km from Turkistan, 
you will find the Mausoleum of Ukash 
Ata, a place revered by pilgrims. 
Ukash Ata was a pupil of the Prophet 
Mohammed and an Islamic preacher. 
Legend says that neither swords nor 
arrows could hurt him, but his enemies 
learnt that he was vulnerable while 
praying and cut his head off while he 
was reading a Mohammedan prayer. 
Ukash Ata’s head rolled away and fell 
into a cleft in the mountain and from 
there it was transported to Mecca by an 
underground river. 

Later a tombstone, 21 m long, was 
placed over the spot where Ukash Ata 
shed his blood and a well was built into 

қабір құлпытасы орнатылды, ал жарық 
орнында құдық салынды. Тек бейкүнә 
адам ғана құдық түбінен шелекпен су 
ала алады, ал күнәлы адамның шелегі 
бос қайтады деп есептеледі. 

Түркістан қаласының оңтүстік жақ 
шетінде Қожа Ахмет Яссауидің қызы — 
Гауһар ананың кесенесі орналасқан. 
Гауһар ана емші болған деседі. Әлі күнге 
дейін зиярат етушілер оның кесенесіне 
дерттеріне шипа іздеп келеді.

XIX ғасырда шикі кірпіштен 
тұрғызылған Марқозы имам кесенесі 
Түркістаннан 10 шақырым жердегі 
Шұбанақ кентінің шетінде орналасқан. 
Марқозы имам Қожа Ахмет Яссауидің 
замандасы, әрі оның ілімін уағыздаушы 
болған. Ол үстіне үнемі көк түсті 
киім киіп жүретіндіктен, халық оны 
Көктонды ата деп атап кеткен. 

дец. Считается, что лишь безгреш-
ный сможет поднять со дна колодца 
ведро с водой, а грешник получит 
пустое ведро. 

На южной окраине города Турке-
стана находится мавзолей Гаухар-ана, 
дочери Ходжа Ахмеда Ясави. Говорят, 
что Гаухар-ана была целительницей. 
По сей день к ее мавзолею приезжают 
паломники с надеждой на чудесное 
избавление от болезней.

Мавзолей имама Маркозы, постро-
енный из сырого кирпича в XIX веке, 
находится в 10 километрах от Турке-
стана, на окраине поселка Шубанак. 
Имам Маркозы был современником 
Ходжа Ахмеда Ясави и проповед-
ником его учения. Поскольку он 
всегда ходил в одежде синего цвета, 
его также называли Коктонды-ата 
(в переводе с казахского «коктонды» 
означает «в синем тулупе»).

the cleft. It is believed that only a 
person without sin can lift a bucket 
full of water from the bottom of the 
well; a sinner will pull up an empty 
one. 

On the southern fringes of the city 
of Turkistan is the mausoleum of 
Gaukhar Ana, a daughter of Khoja 
Ahmed Yasawi, who is said to have 
been a healer. Today it is a site of 
pilgrimage where people come to pray 
for a miracle cure for their diseases. 
The Mausoleum of Imam Marcozy, 
built of unfired bricks in the 19th 
century, is 10 km from Turkistan on 
the outskirts of Shubanak. Imam 
Marcozy was a contemporary of 
Khoja Ahmed Yasawi and shared 
his teachings. As he always wore 
blue clothes, he was also known as 
Koktondy Ata (in Kazakh koktondy 
means ‘in blue sheepskin coat’).
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МЕШІТТЕРІ МЕН МЕДРЕСЕЛЕРІ
Бір кездері Түркістан мен оның 

төңірегіндегі қалалар ислам ілімінің 
орталықтары болған. Ортағасырлық 
медреселер мен мешіттер біздің 
заманымызға дейін сақталмады 
деуге болатын болса, ХІХ ғасырдағы 
құрылыстарды әлі де кездестіруге 
болады. Олардың көбі мемлекет 
қорғауына алынып, мұражайларға 
айналдырылды.

XIX ғасырдың соңында салынған, 
Бәйдібек ауданындағы Шаян кентінде 
орналасқан Аппақ-ишан мешіт-
медресесі күмбездерінің санымен таң 
қалдырады — мұнда 35 күмбез бар. 
Бұл — бірнеше ондаған жылдар бойы 
салынған тұтас архитектуралық кешен. 
Құрылысты Қосым-ишан бастап, ұлы 
Сейдахмет жалғастырып, немересі 
Аппақ-ишан аяқтайды. XIX ғасырдың 
соңында ондаған шәкірт білім алған 
мешіт пен медресе осы кісінің құрметіне 
аталды. Кеңес заманында медресе 
бөлмелері қойма ретінде пайдаланылып, 
жатақхана ретінде жалға берілді.

Архитектурасы ұқсас, ХІХ ғасырдың 
аяғымен – ХХ ғасырдың басымен 

МЕЧЕТИ И МЕДРЕСЕ
Когда-то Туркестан и окрестные 

города были центрами исламского 
учения. Если средневековые медресе 
и мечети почти не сохранились до 
наших дней, то сооружения XIX века 
все еще можно встретить. Большин-
ство из них находятся под охраной 
государства и превращены в музеи.

Мечеть-медресе Аппак-ишана 
конца XIX века, что в поселке Шаян 
Байдибекского района, впечатляет 
количеством куполов — их здесь 35. 
Это целый архитектурный комплекс, 
который возводили на протяжении 
нескольких десятков лет. Строитель-
ство начал Косым-ишан, продолжил 
его сын Сейдахмет, а завершил внук 
Аппак-ишан. В честь него и были на-
званы мечеть и медресе, где в конце 
XIX века обучались десятки сту-
дентов. В советское время комнаты 
медресе использовались как склад и 
сдавались под общежитие. 

Похожая по архитектуре мечеть 

MOSQUES AND MADRASAHS
Once Turkistan and its surrounding 

cities were a centre of Islamic teaching. 
While most of the medieval madrasahs 
and mosques have disappeared, many 
built in the 19th century are still standing. 
Most are protected by the government and 
have been turned into museums.

The mosque-madrasah of Appak 
Ishan, built at the end of the 19th century 
in the village of Shayan in the Ordabasy 
district has an impressive number of 
cupolas. There are 35. It is part of an 
architectural complex that took several 
decades to build. The work was started 
by Kossym Ishan, continued by his 
son Seidakhmet, and completed by his 
grandson, Appak Ishan. The mosque and 
madrasah, where up to 50 students were 
studying by the end of the 19th century, 
were named after him. During the Soviet 
times the madrasah rooms were used as 
storage and a dormitory. 

The Ishan Bazaar mosque, with similar 
architecture dating back to the end of the 

даталанатын Ишан базар мешіті 
Ордабасы ауданындағы Аққойлы 
ауылының шетінде орналасқан. 
Мешітте 14 күмбез бар. Кеңес заманында 
ол варварлықпен қиратып, бүлдірілген: 
кірпіштерін жергілікті тұрғындар 
үйлері мен қора-қопсыларын салуға 
тасып алып кеткен. Кейінірек бұл жерде 
қойма үй-жайлары мен дүкен болған. 
Мешіт 1990-шы жылдардың басында 
ғана қалпына келтірілді.

ХІХ ғасырдағы сәулет өнерінің тағы бір 
үлгісі Түркістаннан 30 км қашықтықта 
Қарнақ кентінде орналасқан. Мұнда 
мешіт айванының бағандары мен 
төбесі ағаштан жасалып, оюлармен 
өрнектелген. Бұрын шәкірттер оқыған 
үй-жайларда Қарнақтан табылған XVIII-
XX ғасырлардағы тұрмыстық заттар мен 
әшекейлердің экспозициясы ұсынылған. 
Жалпы, бір кездері діни ілімдердің 
орталығы болған Қарнақта 25 мешіт пен 
медресе болған. Мұнда сіздер жасы  
1300 жылдан асты делінетін Мажратут 
тұт ағашын да көре аласыздар.

Ишан-базар, датируемая концом XIX 
– началом XX века, расположена на 
окраине аула Аккойлы Ордабасин-
ского района. У мечети 14 куполов. 
В советское время она варварски 
разрушалась: местные жители рас-
таскивали кирпичи для постройки 
своих домов и сараев. Позже здесь 
размещались складские помещения и 
магазин. Лишь в начале 1990-х годов 
мечеть была отреставрирована. 

Другой образец зодчества XIX 
века находится в 30 километрах от 
Туркестана, в поселке Карнак. Здесь 
колонны и потолок айвана мечети 
изготовлены из дерева и расписаны 
узорами. В помещениях, где раньше 
учились студенты, представлена экс-
позиция предметов быта и украше-
ний XVIII–XX веков, найденных в 
Карнаке. Вообще когда-то в Карнаке, 
центре религиозных учений, было 25 
мечетей и медресе. Здесь же вы може-
те увидеть тутовое дерево Мажратут, 
которому, говорят, более 1300 лет.

19th and beginning of the 20th century 
is found on the outskirts of the village 
of Akkoily in the Ordabasy district. The 
mosque has 14 cupolas. During Soviet 
times it was callously destroyed and the 
locals carried away bricks to build their 
houses and sheds. The site was then 
used as a warehouse and storage facility 
and the mosque was only restored at the 
beginning of the 1990s. 

Another example of 19th century 
architecture is located 30 km from 
Turkistan in the village of Karnak. 
The columns and ceilings of the hall 
of the mosque are made of wood and 
decorated with patterns. The old 
classrooms now house an exhibition 
of domestic and decorative items 
from the 19th to 20th centuries found 
in Karnak. When it was a centre 
of religious teaching there were 
around 25 mosques and madrasahs 
in Karnak. There is a mulberry tree 
(Mazhratut) here that they say is over 
1,300 years old.
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ТАБИҒАТЫ
Қаладан небәрі бірнеше ондаған 

шақырым жүріп өткеннен кейін сіздер 
нағыз тау патшалығына тап боласыздар. 
Түркістанның солтүстігі мен батысында 
Қаратау жотасы өтеді. Таулар мен 
экологиялық туризмді жақсы көретіндер 
жергілікті табиғат сұлулығына лайықты 
бағасын береді.

Кентаудан кейін бірден Хантағы шатқалы 
басталады. Оның бұлай аталуы кездейсоқ 
емес, биік жартаста тастан тұрғызылған хан 
тағы шатқалдың басты көрнекілігі болып 
табылады. Өзен жағасында беседкалар 
мен тұрақ орындары бар. Шатқал Қаратау 
қорығына жатады, сондықтан қорық 
инспекторларының жұмысының арқасында 
мұнда тазалық пен тәртіп орнаған.

Түркістаннан Шолаққорғанға Ащысай 
және таулы асулар арқылы өтетін жол 
сіздерді зеріктірмейді. Ащысайға жетпей, 
сіздер қорған қирандыларына қатты 
ұқсайтын нәрсені көресіздер. Алайда 
бұл қорған емес, революцияға дейін 
ағылшындар салған ескі кен байыту 
фабрикасының қабырғалары.

Қаратаудың солтүстік-шығыс бөлігіне 
өткенде, Созақ ауданындағы Абай 
кентінің жанында сіздер мұндағы ең 
әдемі жерлердің бірі — Келіншектау 
тауларын көресіздер. Жартастардың өткір 
және сілемді шыңдары өте әсерлі. Мұнда 
сондай-ақ Қаратау қорығы кордондарының 
бірі орналасқан.

ПРИРОДА
Проехав всего несколько десятков 

километров от города, вы окажетесь 
в настоящем горном царстве. На 
севере и западе от Туркестана про-
ходит хребет Каратау. Любители гор 
и экотуризма по достоинству оценят 
местные красоты.

Сразу за Кентау начинается ущелье 
Хантагы. Названо оно так не случай-
но, ведь основной достопримечатель-
ностью ущелья является каменный 
ханский трон, воздвигнутый на 
высокой скале. На берегу реки есть 

NATURE
You only need to drive a few dozen 

kilometres from the city before you 
find yourself in a mountain kingdom. 
The glorious Karatau mountain 
range straddles the horizon to the 
north and west of Turkistan and is 
a magnet for nature lovers and eco-
tourists.  

Just past Kentau is the Khantagi 
gorge. The gorge gets its name from 
its main landmark, which is a stone 
throne built into the rocks above. On 
the riverbank are shady spots and 

Оңтүстік Қаратау да өте әдемі. Бұл 
жерде, Боралдай тауларында Боралдай 
петроглифтері деп аталатын жартастағы 
суреттер табылған: жартастарда 
арқарлардың, бұғылардың, салт атты 
адамдардың бейнелері және аңшылық 
көріністері айқын көрінеді.

Түркістаннан батыс жаққа қарай жүретін 
болсаңыздар, құм, түйе тікенектері, 
тоғайлы ормандар және ұлы Сырдария 
өзені патшалығына тап боласыздар. Бұл 
жерлер балықшылардың арасында кеңінен 
танымал: мұнда сазан, табан балығы, 
дөңмаңдай балық, жайын, жыланбас 
балық ауланады. Ал Сырдария-Түркістан 
мемлекеттік аймақтық табиғи паркінің 
кордонында Бұхара бұғысы өсіріледі. Бірақ 
оларды көру — үлкен сәттілік. 

Мүмкін, сәттілік дәл сіздерге күліп 
қарайтын болар?     

беседки и места для стоянок. Ущелье 
относится к Каратаускому заповед-
нику, поэтому благодаря работе его 
инспекторов здесь царят чистота и 
порядок.

Дорога из Туркестана в Шолаккор-
ган через Ащысай и горные перевалы 
не заставит вас скучать. Не доезжая 
до Ащысая, вы увидите что-то очень 
похожее на развалины замка. Однако 
это не замок, а стены старой обога-
тительной фабрики, построенной до 
революции англичанами.

Перебравшись на северо-восточ-
ную часть Каратау, у поселка Абай 
Созакского района вы увидите одно 
из самых красивых здешних мест —  
горы Келиншектау. Острые и мас-
сивные пики скал впечатляют. Здесь 
также находится один из кордонов 
Каратауского заповедника.

Южный Каратау тоже прекрасен. 
Здесь, в Боралдайских горах, были 
найдены так называемые боралдай-
ские петроглифы: на скалах отчет-
ливо видны изображения архаров, 
оленей, всадников и сцены охоты.

Если же выехать из Туркестана в за-
падном направлении, то вы окажетесь 
в царстве песка, верблюжьих колючек, 
тугайных лесов и великой реки Сыр-
дарьи. Эти места популярны среди 
рыбаков: ловятся сазан, лещ, толсто-
лобик, сом, змееголов. А у кордона 
Сырдарья-Туркестанского государ-
ственного регионального природного 
парка разводят бухарских оленей. Но 
увидеть их — большая удача. 

Может, она улыбнется именно 
вам?     

places to park. The gorge is a part 
of the Karatau reserve so inspectors 
look after it and keep it clean.  

The scenic road from Turkistan 
to Sholakkorgan via Achisai and its 
mountain passes makes your journey 
a pleasure. Before reaching Achisai 
you will see what looks like a ruined 
castle, but it is in fact the walls of an 
old ore-dressing plant built by the 
British before the Russian Revolution 
of 1917. 

If you travel to the north-east after 
Karatau towards the village of Abai 
in the Sozak district you will find 
yourself in a local beauty spot framed 
by the Kelinshektau Mountains. 
Massive rocky outcrops cut into the 
sky on the borders of the Karatau 
Nature Reserve.

South Karatau is also beautiful. 
Here, in the Boraldai mountains, 
the Boraldai petroglyphs were 
discovered: on the rocks you can 
clearly see images of argali (wild 
sheep), deer, horsemen and hunting 
scenes.

If you leave Turkistan and travel 
west, you will find yourself in a sandy 
landscape with camel thorn and 
spiky forests of tugai trees and the 
great Syrdarya River. These areas are 
popular with fishermen who come 
here to catch wild carp, bream, silver 
carp, catfish and snakehead. In the 
Syrdarya-Turkistan State Regional 
National Park they breed Bukhara 
deer, but it is rare that you get to see 
them.  

Who knows, you might be lucky.     

КАК ДОБРАТЬСЯ

FlyArystan выполняет рейсы в новый 
международный аэропорт Туркестана «Хаз-
рет Султан» 2 раза в неделю из Нур-Султана 
и 2 раза — из Алматы. Кроме того, Air Astana  
и FlyArystan осуществляют ежедневные 
прямые рейсы из Алматы и Нур-Султана в 
Шымкент. Из Шымкента в Туркестан можно 
добраться поездом примерно за 3,5 часа.    

Для получения подробной информа-
ции посетите наш сайт airastana.com или 
обратитесь в информационный центр по 
телефону +7 (727) 244-44-77.

ҚАЛАЙ ЖЕТУГЕ БОЛАДЫ

FlyArystan Түркістанның «Әзірет Сұлтан» жаңа 
халықаралық әуежайына рейстерді Нұр-Сұлтаннан 
аптасына 2 рет және Алматыдан аптасына 2 рет 
орындайды. Бұдан бөлек, Air Astana мен FlyArystan 
Алматы мен Нұр-Сұлтаннан Шымкентке күнделікті 
тікелей рейстерді жүзеге асырады. Шымкенттен 
Түркістанға пойызбен шамамен 3,5 сағатта жетуге 
болады.

Қосымша ақпарат алу үшін біздің airastana.com 
ресми сайтымызға кіріңіздер немесе  
+7 (727) 244-44-77 телефоны арқылы ақпараттық 
орталыққа хабарласыңыздар. 

GETTING THERE

FlyArystan operates flights to 
Turkistan’s Hazret Sultan International 
Airport twice a week from Nur-Sultan 
and twice a week from Almaty. Air 
Astana and FlyArystan operate daily 
flights to Shymkent from Almaty and 
Nur-Sultan. The journey time from 
Shymkent to Turkistan by train is 
approximately 3.5 hours.  

For more information visit 
airastana.com or contact the call 
centre on +7 (727) 244-44-77.  
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Горный курорт Шымбулак  
на высоте 2260 метров —  
это не только красивый символ 
Алматы и его эффектная 
визитная карточка, украшающая 
одноименное урочище Заилийского 
Алатау. Зимой знаменитый 
курорт с его мягким солнечным 
климатом становится излюбленным 
маршрутом выходного дня  
для алматинцев и гостей города. 

The alpine resort of Shymbulak, at 
a height of 2,260 metres above sea 
level, is one of Almaty’s best-loved 
attractions, located in a picturesque 
valley of the same name in the 
Zailiisky Alatau mountain range. 
Throughout the winter this resort, 
with its numerous activities and 
sunny aspect, is one of the most 
popular weekend destinations for 
the residents of Almaty and visitors 
from abroad. 

2260 метр биіктіктегі 
Шымбұлақ таулы курорты — 
Алматының әдемі символы 
және Іле Алатауындағы аттас 
шатқалдың сәнін кіргізетін 
ажары ғана емес. Қыста әйгілі 
курорт өзінің күншуақты 
жұмсақ климатының 
арқасында алматылықтар мен 
қала қонақтары үшін демалыс 
күнінің сүйікті маршрутына 
айналады.

  Alzhan Kussainova  
 Shymbulak Mountain Resort, Shutterstock

  Әлжан Құсайынова   
 Шымбұлақ таулы курорты, Shutterstock

Shymbulak. From Strength to Strength 
Зимний драйв Шымбулака 

Шымбұлақтағы

  Альжан Кусаинова 
 Горный курорт Шымбулак, Shutterstock

қысқы драйв
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Жыл сайын Алматының төңірегінде 
жаңа тартымды туристік кешендердің 
пайда болатындығына қарамастан, ең 
ескі Шымбұлақ таулы курорты шаңғы, 
фрирайд, фристайл және басқа да белсенді 
қысқы ойын-сауықтардың әуесқойларын 
өзіне магнитше тартып, бәрібір солардың 
арасындағы ең танымалы болып қала 
береді. Өйткені тек осы жерде Медеу 
мұзайдыны мен бәрі алақандағыдай 
көрінетін Шымбұлақтың арасындағы 
заманауи гондолды арқан жолымен жүріп 
өтіп, жол-жөнекей 3200 метр биіктіктегі 
Талғар асуы шыңының ғажайып 
көріністерін тамашалауға, содан соң 
шаңғымен, ледянкамен, баллондармен 
сырғанаудан ләззат алуға немесе  кез 
келген басқа қолайлы ойын-сауықты 
таңдауға болады.

Курорт өз қонақтарына жылдың кез 
келген мезгілінде арқан паркі қызметтерін, 
бойды сергітетін атпен серуендеуді, 
нұсқаушы-ұшқышпен бірге парапланда 
ұшуды, альпинистерге арналған 
экстремалды паркті, квадроциклмен 
турларды, қызықты тау маршруттарын 
және тәжірибелі гидтер алып жүретін 
шыңға шығуларды ұсынады.

Қараша айынан сәуір айына дейін 
тұрақты қар жамылғысы болатын 
Шымбұлақ беткейлерінің әр алуан 
бедері шаңғыға енді тұрып, сырғанауды 
үйренген жаңадан бастаған спортшылар 
үшін де, тәжірибелі спортшылар үшін де 
өте ыңғайлы. Мұнда кез келген шеберлік 

деңгейіне арналған беткейлер мен 
трассалар: жаңадан бастаушыларға — 
көлбеулеу, машықтанған спортшыларға — 
ұзын, экстремалдарға — бас 
айналдырарлықтай шұғыл бұрылысты 
қия жолдар, сондай-ақ могулға 
арналған арнайы трасса бар. Айтпақшы, 
жылдамдықпен түсетін және алып слалом 
жергілікті трассалары әлемдегі ең күрделі 
трассалардың ондығына кіреді.

Курорттың тағы бір жағымды бонусы 
— түнде шаңғы тебу мүмкіндігі: тәуліктің 
қараңғы мезгілінде барлық трассалар 
тамаша жарықтандырылады. Балалары 
бар туристерге мұнда бүлдіршіндермен 
жұмыс істейтін кәсіби нұсқаушылары бар 
балалар паркінің қызметі ұсынылады. Ал 
ересектерге осы мақсатта тау шаңғысы мен 
сноубордтан жеке меншік мектеп ашылған.

Шымбұлақ — Алматының ең сәтті 
инновациялық туристік жобаларының 
бірі, соның арқасында қала қазірдің өзінде 
Орталық Азиядағы танымал қысқы 
демалыс орталығы атағына ие болды.

Despite the number of tourist 
attractions and leisure complexes 
emerging in the Almaty suburbs 
every year, the long-established 
alpine resort of Shymbulak has easily 
remained a favourite with local 
residents, drawing enthusiasts of 
skiing, freeriding, freestyle and many 
other winter sports and activities. 
The modern gondola lift carries 
visitors up from the Medeu skating 
rink to the centre of the resort with 
time to take in the glorious views and 
the peaks that dominate the Talgar 
pass, which is 3,200 m above sea level. 
Once there the choice is yours. You 
can hit the slopes on skis, take your 
snowboard down the half pipe, race 
down the mountain in an inflatable 
doughnut or enjoy any number of the 
range of activities on offer.

From Shymbulak you can access 
the mountains all year round. You 
can challenge yourself in the rope 
park, set off on mountain trails on 
horseback, book a breathtaking trip on 
a paraglider with an instructor pilot, 
visit the climbing park, rent a quad 
bike or a set off for a scenic hike in the 
company of an experienced guide. 

The ski runs at Shymbulak, with 
their varying degrees of steepness, 
have a stable snow cover from 
November till April and are perfect 
for everyone from first-time to 

advanced skiers. Beginners can start 
on the nursery slopes and move on to 
longer runs, with dizzying corners for 
extreme skiers and a special mogul 
track. The downhill and giant slalom 
tracks here are among the ten most 
difficult in the world. 

One of the most popular activities 
is night skiing, when you can speed 
down perfectly-illuminated slopes 
against a backdrop of mountains 
cloaked in darkness. Learning to ski 
is easy at this resort. Families with 
children can use the children’s park 
and take advantage of the instructors, 
while older children can join the ski 
and snowboarding schools, which are 
also available for adults.  

Shymbulak is one of the most 
successful and innovative tourist 
locations in Almaty, giving the 
city the reputation of one of the 
best winter holiday destinations in 
Central Asia. 

Вопреки тому обстоятельству, что с 
каждым годом в окрестностях Алматы 
появляются новые привлекательные 
туристические комплексы, старейший 
горный курорт Шымбулак все равно 
остается самым популярным среди 
них, притягивая к себе как магнит 
любителей лыж, фрирайда, фристайла 
и прочих активных зимних развле-
чений. Ведь только здесь можно про-
катиться на современной гондольной 
канатной дороге между катком Медеу 
и Шымбулаком с прекрасным обзо-
ром, любуясь попутно роскошными 
видами на пик Талгарского перевала 
на высоте 3200 метров, а затем насла-
диться катанием на лыжах, ледянках, 
баллонах или выбрать себе любое 
другое подходящее развлечение. 

Курорт предлагает своим гостям в 
любое время года услуги веревочного 
парка, бодрящие конные прогулки, 
захватывающие дух полеты на пара-
плане с пилотом-инструктором, экс-
тремальный парк для альпинистов, 
туры на квадроциклах, интересные 
горные маршруты и восхождения в 
сопровождении опытных гидов. 

Разнообразный рельеф склонов 
Шымбулака со стойким снежным 
покровом с ноября по апрель от-
лично подходит как для начинающих 
спортсменов, которые только встали 
на лыжи, так и для продвинутых и 
опытных. Здесь есть склоны и трас-

сы, рассчитанные на любой уровень 
мастерства: пологие — для новичков, 
длинные — для подготовленных 
спортсменов, головокружительные 
спуски-виражи — для экстремалов, а 
также специальная трасса для могу-
ла. Кстати, местные трассы скорост-
ного спуска и слалома-гиганта входят 
в десятку сложнейших трасс мира. 

Еще один приятный бонус курорта — 
 возможность ночных катаний: все 
трассы отлично освещаются в темное 
время суток. Туристам с детьми здесь 
предложат услуги детского парка с 
профессиональными инструкторами 
для малышей. Для взрослых с этой 
же целью открыта частная школа 
горных лыж и сноуборда.

Шымбулак — это один из самых 
успешных инновационных турист-
ских проектов Алматы, благодаря 
которому город уже обрел репутацию 
популярного центра зимнего отдыха 
в Центральной Азии.

44 tengri | 1`2021 tengri | 1`2021 45 

kazakhstan

44 tengri | 1`2021 tengri | 1`2021 45 



КУРОРТ ТАРИХЫНАН
Шымбұлақ топонимінің шығу тегі 

туралы айтатын болсақ, «шым» сөзі мүкті, 
шөпті, шымды білдірсе, «бұлақ» сөзі 
өзінің тікелей мағынасында қолданылады. 
Рас, атаудың шығу тегінің стандартты 
емес нұсқалары да кездеседі. Мәселен, 
кейбір зерттеушілер жұмбақ болып 
қалатын Шамбала мифтік елімен әр түрлі 
параллельдер жүргізе отырып, Шамбала 
және Шымбұлақ сөздерінің түбірі бір деп 
сендіреді.

Спорттық тау шаңғысы курортының 
негізі 1954 жылы, алғашқы бугельді арқан 
жолы құрылған мезеттен бастап қаланды. 
Сол алғашқы жол мұнда соғыстан кейін 
Альпіден бөлшектелген күйінде әскери 
олжа ретінде әкелінді. КСРО-ның тау 
шаңғысынан жетекші жаттықтырушылары 

HISTORY OF THE RESORT 
The name Shymbulak comes 

from Sym, meaning ‘moss or grass’, 
and Bulak, meaning ‘spring’. It has 
also been suggested that Shambala 
and Shymbulak have the same root, 
which would draw parallels with the 
mysterious Buddhist kingdom of 
Shambala.

Shymbulak ski resort was founded 
in 1954 with the construction of 
the first rope tow. It was brought 
here from the Alps after the war as 
a trophy. Ski experts from the USSR 
decided that Shymbulak was the 
best place to build a new ski resort 
after a careful study of other suitable 
locations in the Caucasian mountains 
and the polar regions. 

ИЗ ИСТОРИИ КУРОРТА
Если говорить о происхождении 

топонима Шымбулак, то «шым» — 
означает мох, траву, дерн, а «булак» — 
родник. Встречаются, правда, и не-
стандартные версии происхождения 
названия. Некоторые исследователи, 
к примеру, уверяют, что слова «Шам-
бала» и «Шымбулак» имеют один 
корень, проводя различные паралле-
ли с загадочной Шамбалой. 

Горнолыжный спортивный курорт 
был основан в 1954 году, с того само-
го момента, когда здесь была постро-
ена первая канатно-бугельная дорога. 
Ту самую первую дорогу в разобран-
ном виде привезли сюда после войны 
из Альп в качестве военного трофея. 
Ведущие горнолыжные тренеры 

Кавказ, Заполярье, Закарпатье және Іле 
Алатауы тауларындағы жылдамдықпен 
түсетін трассалардың бедерлерін зерттей 
және салыстыра келіп, бугельді арқан 
жолын нақ осы біздің тауларымызда 
орнату туралы шешім қабылдады: мұндағы 
жағдайлар ең қолайлы болып шықты.

Ал 1983 жылдан бастап база кеңестік 
тау шаңғышыларын олимпиадалық 
даярлау орталығы ретінде қолданыла 
бастады. Шымбұлақ баурайында КСРО 
және Қазақстан чемпионаттары өткізілді. 
Жыл сайын ақпан айының басында 
Шымбұлақта тау шаңғышылары  КСРО-
ның 11 дүркін чемпионы, спорт шебері, 
1956 жылғы Олимпиада ойындарының 
қатысушысы Александра Артеменко 
жүлдесі үшін жарысады.

From 1983 the base was used as an 
Olympic training centre for Soviet 
skiers, with Soviet and Kazakh 
championships taking place here 
every year. In early February skiers 
competed in the annual Alexandra 
Artemenko championship, named 
after the 11-time champion of 
the USSR, master of sports and 
participant in the 1956 Olympic 
Games.

 

СССР, изучив и сравнив рельефы 
трасс скоростного спуска в горах 
Кавказа, Заполярья, Закарпатья и За-
илийского Алатау, приняли решение 
монтировать канатно-бугельную до-
рогу именно в наших горах: условия 
здесь оказались самыми лучшими.

А с 1983 года базу начали использо-
вать в качестве олимпийского центра 
подготовки советских горнолыжни-
ков. На склонах Шымбулака прово-
дились чемпионаты СССР и Казах-
стана. Каждый год в начале февраля 
на Шымбулаке соревновались 
горнолыжники, разыгрывая приз 
Александры Артеменко — 11-кратной 
чемпионки СССР, мастера спорта, 
участницы Олимпийских игр 1956 
года.
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ЖАҢА МАУСЫМ ҚОНАҚТАРДЫ 
НЕСІМЕН ҚУАНТАДЫ

Жаңа маусымда танымал курорт 
қонақтарды бірқатар ыңғайлы техникалық 
және ойын-сауық жаңалықтарымен қарсы 
алмақ. Бұл — жалға берілетін жабдықтар 
тізімінің едәуір кеңеюі, неғұрлым 
ыңғайлы мобильді қолданбаның әзірленуі, 
трассаларда жасанды қар жасаудың 
жаңа жүйесі, Тіл мұздығына тамаша 
көрініс ашылатын жаңа панорамалық 
алаң, ратракпен қызықты экскурсия, 
тау шаңғысымен және сноубордпен 
сырғанаудан нұсқаушыларды онлайн-
брондауға арналған жаңа қолданба. 
Онлайн-брондаудың жаттықтырушымен 
жеке жұмыс жасағысы келетін қонақтар 
үшін қарастырылғандығын есте ұстаған 
жөн.

Қонақтарға жылдам қызмет көрсету 
үшін барлық жалдау қызметтерін 
курорттың бірыңғай цифрлық 
инфрақұрылымына біріктірген жаңа 
бағдарламалық жасақтама сатып алынды. 
Туристерге барынша ыңғайлы болуы 
үшін жабдықтар мен киімдерді сақтау 
камераларының орналасу аймақтары да 
өзгерді.

Shymbulak Mountain Resort мобильді 
қолданбасы сіздерге абонементтерді 
онлайн брондап, өз сырғанауларыңызды 
алдын ала ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді. Онда курорттағы іс-шаралар мен 
қонақ үйлер туралы ақпаратпен танысуға 
болады.

Трассаларда жасанды қар жасау 
заманауи жүйесінің арқасында курорттағы 
қысқы маусым енді алты айға дейін 
созылады. Сол жақ Талғар бағытында 

ЧЕМ ПОРАДУЕТ ГОСТЕЙ 
НОВЫЙ СЕЗОН 

В новом сезоне популярный курорт 
обещает встретить гостей рядом удоб-
ных технических и развлекательных 
новшеств. Это значительное расшире-
ние прокатного инвентаря, разработка 
более удобного мобильного приложе-
ния, новая система искусственного 
оснежения трасс, новая панорамная 
площадка с отличным видом на лед-
ник Тиль, увлекательная экскурсия на 
ратраке и, наконец, новое приложение 
по онлайн-бронированию инструк-
торов по катанию на горных лыжах 
и сноубордах. Стоит помнить, что 
онлайн-бронирование предусмотрено 
для гостей, которые хотят заниматься 
с тренером индивидуально.

Для быстрого обслуживания 
гостей приобретено новое программ-
ное обеспечение, которое собрало все 
сервисы проката в единую цифровую 
инфраструктуру курорта. Для боль-
шего удобства туристов изменились 
и зоны расположения камер хране-
ния оборудования и одежды. 

Мобильное приложение Shymbulak 
Mountain Resort позволит вам заранее 
организовать свое катание, забро-
нировав абонементы онлайн. В нем 
можно будет ознакомиться с инфор-
мацией об активностях и гостиницах 
на курорте. 

Благодаря современной системе 
искусственного оснежения трасс 
зимний сезон на курорте теперь 
продлится до шести месяцев. За-
кончены работы по прокладке новой 

WHAT’S NEW AT 
SHYMBULAK THIS SEASON

Shymbulak is not a resort to 
rest on its laurels and is always 
looking to provide the best service 
possible. This year it has hugely 
expanded the range of rental 
equipment, made changes to 
the Shymbulak app, imported a 
new system for adding artificial 
snow to the runs when needed, 
built a new panoramic deck with 
views of the Til glacier, now offers 
fascinating tours in a snow-cat and 
has a new app to make it easier to 
book individual lessons with ski 
and snowboarding instructors. 

New software has been brought 
in to bring rental services into one 
digital infrastructure that includes 
the whole resort. The locker rooms 
have also been rearranged to make 
them more user-friendly. 

The Shymbulak Mountain 
Resort app will allow you to 
organise your skiing in advance 
by booking season tickets online. 
It will also give you information 
about the activities and hotels at 
the resort. 

Thanks to a modern system 
of creating artificial snow, the 
winter season now will last up to 
six months. The extension of the 
main ski run towards Levyi Talgar 
has been completed and the new 
snowmaking system has allowed 
the creation of additional runs in 
Sunny Valley, Green Glade and 
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магистральдің жаңа тармағын салу 
жұмыстары аяқталды. Енді қар жасауға 
«Солнечная долина», «Зеленая поляна» 
және «Дядя Богданович» трассалары 
қолжетімді, олар жаңа маусымда негізгі 
трассалармен бірге ашылады. Қар паркінің 
Сол жақ Талғар асуына ауысуы курортқа 
беткейдің жаппай сырғанауға арналған 
алаңын едәуір кеңейтуге мүмкіндік 
берді. Қар паркінің қонақтары үшін ең 
кішкентай келушілерді көтеруге арналған 
жайлы беби-лифт орнатылды.

Сонымен қатар, әрине, бүгінгі күннің 
нақтылығын ескере отырып, курорт 
әкімшілігі қонақтардан карантин кезінде 
келудің санитарлық ережелерін сақтауды 
өтініп сұрайды, олар: міндетті түрде 
медициналық маска кию; 37 градустан 
жоғары температурамен келмеу; барлық 
объектілерде келушілер арасында екі метр 
арақашықтық сақтау. Кабиналардағы 
отыру орындары — 4 адамға дейін (бір 
отбасы мүшелерін қоспағанда, олардың 
саны бесеу болуы мүмкін), кафедегі отыру 
орындары 50 адамға дейін қысқартылды.

Кассаларда кезек тудырмау үшін 
билеттер мен абонементтерді курорттың 
shymbulak.com ресми сайтында немесе 
Shymbulak Mountain Resort мобильді 
қолданбасы арқылы алдын ала сатып 
алыңыздар.     

ветки магистрали в сторону Левого 
Талгара. Теперь для оснежения до-
ступны трассы «Солнечная долина», 
«Зеленая поляна» и «Дядя Богдано-
вич», которые откроются одновре-
менно с основными трассами в новом 
сезоне. Перенос сноупарка на перевал 
Левый Талгар позволил курорту зна-
чительно расширить площадь склона 
для массовых катаний. Для гостей 
сноупарка установили комфортный 
беби-лифт для подъема самых ма-
леньких посетителей.

Ну и, конечно же, с учетом новой 
реальности администрация курорта 
просит гостей соблюдать санитарные 
правила посещения во время каранти-
на: обязательно носить медицинскую 
маску; не приезжать с температурой 
выше 37 градусов; держать дистанцию 
в два метра между посетителями на 
всех объектах. Посадочные места в 
кабинках сокращены до 4 человек 
(кроме членов одной семьи, их может 
быть 5), в кафе — до 50 человек. 

Чтобы не создавать очередей на 
кассе, приобретайте билеты и абоне-
менты заранее на официальном сайте 
курорта shymbulak.com или через 
мобильное приложение Shymbulak 
Mountain Resort.     

Uncle Bogdanovich, which opened 
with the rest of the resort when the 
season started. Moving the snow 
park to the Levyi Talgat pass has 
enlarged the slopes available to 
skiing in the heart of the resort, 
and a special new lift for very 
small children has been installed 
on the nursery slopes.

Bearing in mind the 
changes imposed as a result 
of the pandemic, the resort 
administration requests that 
visitors follow the latest sanitary 
regulations: wearing a mask is 
obligatory, don’t come if your 
temperature is higher than 37oC 
and keep a two-metre distance 
between yourself and others. Lifts 
can now carry no more than four 
people except for members of the 
same family who can travel in 
groups of up to five, and cafés are 
limited to 50 customers at any one 
time. 

To avoid queues at the ticket 
booths buy ski passes and  
season tickets ahead of time  
on the Shymbulak website 
shymbulak.com or with the 
Shymbulak Mountain Resort app.    
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Іле Алатауының сілемдерімен қоршалған 
Шымбұлақ курортында жаңа туристік нысан — 
Tenir бірегей, жайлы экологиялық қонақ 
үйі ашылды. Теңіз деңгейінен 3200 метр 
биіктікте орналасқан ол Қазақстандағы 
жалғыз биік таулы қонақ үй болып табылады 
және әлемдегі тау қонақ үйлерінің үздік 
ондығына кіреді.

Оңашалану, саф таза ауа, кіршіксіз сұлулық 
және бас айналдырарлық пейзаждар — 
осының барлығы Tenir туралы. Қонақ үй бір-
біріне жақын орналасқан 10 модульдік үйден 
тұрады, олардың әрқайсысы жеке қонақ үй 
нөмірі болып табылады.

На курорте Шымбулак в окружении горных 
массивов Заилийского Алатау открылся 
новый туристический объект — уникальный 
комфортабельный экоотель Tenir. Распо-
ложившийся на высоте 3200 метров над 
уровнем моря, он является единственным 
высокогорным отелем в Казахстане и входит 
в топ-10 горных отелей мира. 

Уединение, кристально чистый воздух, 
первозданные красоты и головокружительные 
пейзажи — это все Tenir. Отель состоит из  
10 модульных домов, стоящих на небольшом 
расстоянии друг от друга, каждый из которых 
является отдельным гостиничным номером.

Tenir заманауи экологиялық қонақ үйі 
Tenir Eco Hotel / Современный экоотель Tenir  

Бұл нөмірлердің басты ерекшелігі — 
қар басқан тау шыңдары мен Богданович 
мұздығына қарайтын үлкен панорамалық 
терезе. Қонақ үй нөмірлері 8 жас пен 14 жас 
аралығындағы бір баланы орналастыру 
мүмкіндігімен екі ересек адамға есептелген.

Серуендеуден немесе сырғанаудан кейін 
шаңғылар мен сноубордтарды арнайы 
қорғалған құрылғыда мықтап бекітіп, 
әр нөмірде болатын фин саунасында 
қыздырынуға болады. Жоғары жылдамдықты 
интернет, теледидар, акустикалық жүйе 
кештерді үйреншікті заманауи өмір 
ырғағында өткізуге мүмкіндік береді. Tenir 
қонақ үйінің қонақтары үшін Шымбұлақ таулы 
курорты ұсынатын қызметтердің кең ауқымды 
спектріне толық қолжетімділік беріледі. 

Қонақ үйдің жанында орналасқан екі 
жайлы мейрамханада керемет тағамдар 
ұсынылады, әрі бұл жерден таулар мен 
қалаға таңғажайып көрініс ашылады.

Қонақ үй экологиялық материалдардан 
салынған және ресурс үнемдейтін 
технологияларды қолданады, оның 
аумағында суды тазарту және қоқысты бөлек 
жинау жүйелері орнатылған.

Tenir экологиялық қонақ үйі қонақтарды 
жыл он екі ай бойы қабылдайды. Нөмірді 
tenirhotels.com ресми сайтында брондауға 
болады.    

Главная особенность всех номеров — это 
огромное панорамное окно с видом на 
заснеженные горные вершины и ледник 
Богдановича. Номера отеля рассчитаны на 
двух взрослых с возможностью размещения 
одного ребенка от 8 до 14 лет.

Вернувшись с прогулки или катания, лыжи 
и сноуборды можно надежно закрепить в 
специальном защищенном устройстве и 
погреться в финской сауне, которая есть в 
каждом номере. Высокоскоростной Ин-
тернет, телевизор, акустическая система 
позволят проводить вечера в привычном со-
временном ритме жизни. Гостям отеля Tenir 
предоставляется полный доступ к широкому 
спектру услуг горного курорта Шымбулак. 

В двух уютных ресторанах, расположенных 
рядом с отелем, — отличная кухня, отсюда 
открываются завораживающие виды на горы 
и город.

Отель построен из экоматериалов и ис-
пользует ресурсосберегающие технологии, 
на его территории установлены системы 
очистки воды и раздельного сбора мусора.

Экоотель Tenir принимает гостей круглый 
год. Забронировать номер можно на офици-
альном сайте tenirhotels.com.     

A stunning new eco hotel called Tenir 
has opened in the Shymbulak ski resort, 
high up in the mountain range of the 
Zailiisky Alatau. Located at an altitude 
of 3,200 m above sea level, it is the only 
alpine hotel in Kazakhstan and one of 
the ten highest hotels in the world. 

Tenir offers solitude, crystal clean air, 
pristine beauty and breathtaking views. 
The hotel consists of  modular houses 
set at a short distance from each other, 
each of which is a single suite.

Every house has a huge, panoramic 
window with a view of snow-covered 

peaks and the Bogdanovich glacier. The 
suites can accommodate two adults 
with an extra bed, if requested, for a 
child aged between 8 to 14 years.

After walking or skiing you can 
store your skis and snowboards in a 
special locker and warm yourself in a 
Finnish sauna, with which every house 
is equipped. With high-speed internet 
access, television and speaker system 
you are provided with all the modern 
conveniences. Guests will also have full 
access to the wide range of services in 
the Shymbulak resort. 

Two cosy restaurants close to the 
hotel offer excellent cuisine with 
glorious views of the mountains and 
distant city.  

The hotel is built of ecologically-
friendly materials and uses resource-
saving technologies and a water 
purification system. Bins for separate 
waste collection are provided 
throughout the hotel.  

The Tenir eco hotel welcomes guests 
all year round. You can book a suite at 
tenirhotels.com.   

Қонақ үйдІң атауы  
Name of Hotel   
Название отеля 

1. Tayka del Desierto

2. Yeti Mountain Home Kongde

3. Hotel Everest View

4. LEAPrus 3912

5. Hacienda El Porvenir

6. Glacier Hotel Grawand

7. Tenir eco hotel 

8. The Lodge at Breckenridge

9. 3100 Kulmhotel Gornergrat 

10. Amankora Gangtey

Siloli Desert, Bolivia

Kathmandu, Nepal 

Solukhumbu, Nepal

Mount Elbrus, Russia

Cotopaxi, Ecuador

Schnalstal, Italy

Almaty, Kazakhstan

Breckenridge, Colorado, USA

Zermatt, Switzerland

Gangtey, Bhutan 

4,600 m

4,250 m

3,962 m

3912 m

3,600 m

3,212 m

3,200 m

3,109 m

3,100 m

3,000 m 

Орналасқан жері  
Location   
Месторасположение 

Теңіз деңгейінен жоғары биіктігі   
Height above sea level    
Высота над уровнем моря
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Кусто дельфинарийлерге 
тыйым салуды қолдайды 

Француз зерттеушісі, қоршаған ортаны қорғаушы, 
педагог және кинопродюсер Жан-Мишель Кусто 
Қазақстан үкіметінің республика аумағында 
дельфинарийлерді жабу мәселесін қарастыру ниетін 
қолдады. Тиісті бейнежолдау Ocean Futures Society 
YouТube арнасында жарияланды. «Бәрекелді! Мен 
Қазақстан халқы мен үкіметіне осы бастамасы үшін 
алғысымды білдіремін және бұл ниетті толығымен 
қолдаймын!» – деді Кусто. Ол сондай-ақ Қазақстан 
президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен экология, 
геология және табиғи ресурстар министріне 
хат жолдады. Кусто еркіндікке шығарылатын 
дельфиндерді оңалтуға өз көмегін ұсынды. Қазақстан 
үкіметі сондай-ақ АҚШ-тың Жануарларды қорғау 
институты мен Косаткаларды зерттеу қорынан 
осындай хаттар алды. regnum.ru

Cousteau supports a ban  
on captive dolphins 

French oceanographer, environmentalist, educator 
and film producer, Jean-Michel Cousteau, has voiced his 
support for the initiative taken by the Government of 
Kazakhstan to consider closing all the dolphinariums in 
the Republic. His video appeal was posted on the Ocean 
Futures Society’s YouTube channel: “Bravo! I commend 
the Kazakh people and government for this initiative 
and fully support its intentions,” said Cousteau. He also 
sent a letter to the President of Kazakhstan, Kassym-
Zhomart Tokayev, and the Minister of Ecology, Geology 
and Natural Resources. Cousteau offered to do anything 
he could to help. The Government of Kazakhstan 
received similar letters from the American Animal 
Protection Institute and a foundation studying killer 
whales. regnum.ru

Кусто за запрет дельфинариев
Французский исследователь, защитник окружаю-

щей среды, педагог и кинопродюсер Жан-Мишель 
Кусто поддержал правительство Казахстана в на-
мерении рассмотреть вопрос о закрытии дельфина-
риев на территории республики. Соответствующее 
видеообращение опубликовано на YouТube-канале 
Ocean Futures Society. «Браво! Я благодарен народу 
и правительству Казахстана за эту инициативу и 
полностью поддерживаю это намерение!» — сказал 
Кусто. Он также направил письмо президенту Казах-
стана Касым-Жомарту Токаеву и министру экологии, 
геологии и природных ресурсов. Кусто предложил 
свою помощь в реабилитации выпускаемых на волю 
дельфинов. Правительство Казахстана также получи-
ло подобные письма из Института защиты животных 
США и Фонда по исследованию касаток. regnum.ru

Тұран жолбарысының қайта оралуы 
Қазақстан құрып кеткен Тұран жолбарыстарының популяциясын қалпына келтіруді 

жоспарлап отыр. Оны қалпына келтіру мүмкін болатын аймақ ретінде Іле өзенінің 
атырауындағы Балқаш көлінің оңтүстік жағалауы таңдалды. Тұран жолбарыстарының 
соңғы өкілдері 1970-ші жылдары жоғалды. Олар Таяу Шығыстың, Закавказьенің және 
Орталық Азияның Түркиядан солтүстік-батыс Қытайға дейінгі 13 елінде кездесетін. ҚР 
Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 15 жылға есептелген Балқаш 
өңірінде жолбарысты қалпына келтіру бағдарламасын әзірледі. Қазіргі уақытта ерекше 
қорғалатын жаңа табиғи аумақ — «Іле-Балқаш» мемлекеттік табиғи резерваты құрылды, 
сонымен бір уақытта қабанның тығыздығын арттыру және Тұран жолбарысы үшін 
азық базасы болып табылатын Бұхара бұғыларының популяциясын қалпына келтіру 
жұмыстары жүргізілуде. Қайта жерсіндіру үшін Амур жолбарыстары тартылады. Айта 
кетерлік бір жәйт, Қазақстан Тұран жолбарысы популяциясын Орта Азияға қайтаруға 
дайын екендігі туралы 2010 жылғы Халықаралық жолбарыстар саммитінде мәлімдеді, 
ал 2017 жылы Қазақстан мен Дүниежүзілік жабайы табиғат қоры (WWF) арасында 
жолбарыстарды Іле өзенінің атырауы мен Оңтүстік Балқаш өңіріне қайта жерсіндіру 
бағдарламасын іске асыру туралы Меморандумға қол қойылды. inform.kz

Return of the Turan tiger 
Kazakhstan is planning to return tigers to the wild. The Turan, or Caspian, tiger, which 

was native to the country and is now extinct, will be replaced by an almost identical 
Amur subspecies. The southern bank of Lake Balkhash in the Ily River Delta has been 
selected as a possible site for their reintroduction. The tigers disappeared from this 
region in the 1970s, but they once roamed 13 countries in the Middle East, the South 
Caucasus and Central Asia, from Turkey to north-western China. The Kazakh Ministry 
of Ecology, Geology and Natural Resources has developed a 15-year reintroduction 
programme. A new protected nature reserve has been established, the Ile-Balkhash State 
Nature Reserve, where efforts have been made to increase the numbers of wild boar and 
Bukhara deer, both of which are hunted by the tiger. In 2010, at the International Tiger 
Summit, Kazakhstan declared its readiness to return the Turan tiger to Central Asia, and 
in 2017 Kazakhstan and the World Wild Fund for Nature (WWF) signed a memorandum on 
the implementation of this programme. inform.kz

Возвращение туранского тигра 
В Казахстане планируют восстановить популяцию вымерших туранских тигров. Райо-

ном возможного его восстановления выбрана территория южного берега озера Балхаш 
в районе дельты реки Или. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х 
годах. Они встречались в 13 странах Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии 
от Турции до Северо-Западного Китая. Министерством экологии, геологии и природных 
ресурсов РК разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая 
рассчитана на 15 лет. В настоящее время создана новая особо охраняемая природная 
территория — Государственный природный резерват «Иле-Балхаш», одновременно 
ведутся работы по увеличению плотности кабана и восстановлению здесь популяции 
бухарского оленя — кормовой базы для туранского тигра.  Для реинтродукции будут 
привлечены тигры, относящиеся к амурскому подвиду. Отметим, в 2010 году Казахстан 
на Международном тигрином саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию 
популяцию туранского тигра, а  в 2017 году был подписан меморандум между Казахста-
ном и Всемирным фондом дикой природы (WWF) о реализации программы по реин-
тродукции тигра в дельту реки Или и Южное Прибалхашье. inform.kz 

Кір жуғыш ұнтақтың орнына талшындар 
Шотландиялық блогер Жозефина Беккер кір жуудың 

экологиялық тәсілін тапты: ол ұнтақтың орнына 
талшындарды пайдалануды ұсынды. Олардың жемістерінен 
табиғи сабын ерітіндісін жасауға болады: талшындардың 
құрамында шайқағанда қалың көбік түзетін сапонин 
органикалық қосылыстары бар. Нәтижесінде талшындардан 
100% экологиялық кір жуғыш құрал алынады. Жуғыш 
құралдардың құрамында қоршаған ортаға түскен кезде 
фосфаттарды және басқа да уытты компоненттерді бөлетін 
қауіпті заттардың болуы мүмкін екендігі белгілі. Солардың 
арқасында цианобактериялар белсенді көбейеді, олар 
да тірі ағзалардың өміріне қауіп төндіретін токсиндерді 
бөледі. Соңғы уақытта сабынды жаңғақтарды — Үндістаннан 
жеткізілетін сапиндус жемістерін ұнтақтарға балама ретінде 
жиі атайды. Талшындар оларды ауыстыруға әбден жарамды 
және барлық жерде дерлік өседі. recyclemag.ru

Chestnuts instead of detergent
A Scottish blogger called Josephine Becker is promoting 

an ecological way to wash clothes using chestnuts instead 
of detergent. Chestnuts (conkers) can be used to make a 
natural soap solution as they contain saponin, an organic 
compound that produces a dense foam when stirred. As a 
result, chestnuts produce a 100% environmentally-friendly 
natural detergent. It is well known that detergents can 
contain dangerous substances that emit phosphates and other 
toxicants when they get into the environment. They can cause 
excess production of blue-green algae (cyanobacteria), which in 
turn can be toxic for living organisms. Lately soapnuts, shells 
of the soapberry fruit, have been offered as an alternative to 
detergents, but they have to be shipped from India at a cost to 
the environment. Chestnuts are another excellent alternative 
and horse chestnut trees can be found in many parts of the 
world. recyclemag.ru

Каштаны вместо стирального порошка
Блогер из Шотландии Жозефина Беккер нашла экологич-

ный способ стирки вещей: вместо порошка она предложила 
использовать каштаны. Из их плодов можно сделать на-
туральный мыльный раствор: каштаны содержат сапонин — 
органические соединения, которые при взбалтывании обра-
зуют густую пену. В результате из каштанов получается на 
100 процентов экологичное средство для стирки. Моющие 
средства, как известно, могут содержать опасные вещества, 
из которых при попадании в окружающую среду выделя-
ются фосфаты и другие токсичные компоненты. Из-за них 
активнее размножаются цианобактерии, которые также 
выделяют токсины, губительные для живых организмов. В 
качестве альтернативы порошкам в последнее время часто 
называют мыльные орехи — плоды сапиндуса, которые до-
ставляются из Индии. Каштаны вполне позволяют заменить 
их и растут практически повсеместно. recyclemag.ru

Германияда темекі 
тұқылдарын қайта өңдейді

Темекі тұқылдары ғаламшарда ең көп таралған қалдық түрі болып 
табылады. Олардың құрамында уытты заттар ғана емес, сонымен қатар, 
пластик (целлюлоза ацетаты) да бар. Табиғатта темекі тұқылдары 
микропластикке ыдырайды, ал улы заттар топырақ пен суға түсіп, 
жануарлар мен теңіз мекендеушілерін улайды, тіпті тамақ тізбегі бойынша 
адам ағзасына да түседі. Германияда TobaCycle атты темекі тұқылдарын 
кәдеге жаратуға арналған ерекше жоба бар. Бұл — тұйық циклды 
экономика қағидаттары бойынша жұмыс істейтін темекі тұқылдарын 
жинау және қайта өңдеу жүйесі. Жинауға арналған контейнерлер 
офистерде, қонақ үйлерде, мейрамханалар мен дәмханаларда, жанармай 
құю станцияларында, темекі дүкендерінде орналастырылады. Темекі 
тұқылдары қайта өңдеуге жіберіледі, олардан темекі тұқылдарын 
жинауға арналған контейнерлер мен қалта күлсалғыштары жасалады. 
Бірақ алдағы уақытта басқа өнімдер шығару жоспарланып отыр. Темекі 
тұқылдарын жинау ісінде жобаға табиғат аясында қоқыс жинауды 
ұйымдастыратын еріктілер көмектеседі. recyclemag.ru

Germany recycles cigarette filters
Cigarette butts are the most widespread waste on the planet. Not only do 

they contain toxic substances (nicotine and heavy metals) but also plastic 
(cellulose acetate). As the cigarette filters slowly disintegrate, microplastic 
and toxic substances are released into the soil and groundwater, poisoning 
animals and marine life and finally humans through the food chain. 
Germany has started a new project called TobaCycle to deal with this 
problem. It is a system of collecting and recycling cigarette ends based 
on the principle of closed-loop recycling. Special collection containers 
are located at offices, hotels, restaurants, cafés, petrol stations and 
tobacconists. The recycled stubs are used to produce pocket ashtrays 
and more collection bins for the project, with a wider variety of products 
planned for the future. Volunteers help by picking up used cigarette butts in 
outdoor spaces. recyclemag.ru

В Германии перерабатывают окурки
Сигаретные окурки являются самым распространенным видом отхо-

дов на планете. Они содержат не только токсичные вещества, но и пла-
стик (ацетат целлюлозы). В природе окурки распадаются на микропла-
стик, а ядовитые вещества проникают в почву и воду, травят животных 
и морских обитателей и даже попадают по пищевым цепочкам в ор-
ганизм человека. В Германии существует необычный проект по утили-
зации окурков — TobaCycle. Это система сбора и переработки окурков, 
которая работает по принципам экономики замкнутого цикла. Кон-
тейнеры для сбора размещаются в офисах, отелях, ресторанах и кафе, 
на заправочных станциях, в табачных магазинах. Окурки отправляются 
на переработку, из них производят контейнеры для сбора сигаретных 
окурков и карманные пепельницы. Но в дальнейшем планируется вы-
пуск другой продукции. В сборе окурков проекту помогают волонтеры, 
которые организуют уборку мусора на природе. recyclemag.ru
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Жеуге жарамды пакеттер
Жапонияның туристер арасында танымал Нара 

қаласында «бұғы қағазынан» пакеттер жасайды. 
Материалдың бұлай аталу себебі — оның көмегімен 
Нараның символы болып табылатын және киелі 
саналатын бұғылардың жергілікті популяциясын сақтап 
қалуға тырысады. Өткен жылы қалалық саябақта тоғыз 
бұғының өлі денесі табылды. Олардың өлуіне себеп 
болған полиэтилен пакеттері екендігі анықталды, 
өйткені денелерін сойған кезде асқазандарынан 
осы пакеттер табылған. Осыдан кейін жергілікті 
кәсіпкерлердің бірі жануарларға қауіпсіз сөмкелерді 
шығару идеясын ұсынды. «Бұғы қағазының» негізін 
қайта өңделген күріш кебегі және сүттен босаған 
картон пакеттер құрайды. recyclemag.ru

Edible bags 
 Bags of ‘deer paper’ are produced in the popular 

tourist destination of Nara in Japan. The material is so 
named because its use is helping protect the local deer, 
which are viewed as sacred and have become the symbol 
of the city. Last year nine deer were found dead in the 
city park, and the post-mortem revealed that eating 
plastic bags had caused their deaths. Following this a 
local entrepreneur came up with a way to produce paper 
bags that were safe for animals, and the resulting ‘deer 
paper’ is made of recycled rice bran and cardboard milk 
cartons. recyclemag.ru 

Съедобные пакеты 
В популярном среди туристов городе Наре в Японии 

делают пакеты из «оленьей бумаги». Материал так 
назван потому, что с его помощью пытаются сохранить 
местную популяцию оленей, которые являются симво-
лом Нары и считаются священными. В прошлом году в 
городском парке были найдены мертвыми 9 оленей.  
Причиной смерти стали полиэтиленовые пакеты, 
обнаруженные в их желудках при вскрытии. Тогда у 
одного из местных предпринимателей родилась идея 
производить безопасные для животных сумки. Ос-
нову «оленьей бумаги» составляют переработанные 
рисовые отруби и картонные пакеты из-под молока. 
recyclemag.ru

Стамбул әуежайы — әлемдегі ең 
қалдықтардан таза әуежай   

Стамбулдың IGA İstanbul Airport әуе айлағы қалдықтарды басқарудың 
жаңа жүйесін енгізгені үшін Zero Waste сертификатын алды. Енді онда 
бүкіл қоқысты бес санатқа бөледі: картон, қаптама, шыны, органика және 
аралас қалдықтар. Бактар қалдықтардың түзілу аймақтарында орналасқан 
және оларды бөлек машиналар шығарады. Күн сайын әуежай аумағында 
лақтырылатын 100 тонна қайталама шикізаттың шамамен 30 тоннасы 
қайта өңдеуге жіберіледі. Zero Waste немесе «Нөлдік қалдық» жобасы 
Түркияда бірнеше жылдан бері қолданылып келеді: қоқысты сұрыптау 
президент сарайынан басталды, кейінірек бүкіл ел бойынша арнайы 
контейнерлер орнатылды. 2023 жылы Түркия жаппай Zero Waste жобасына 
көшуді жоспарлап отыр. Осы уақытқа дейін елде қоқысты бөлек жинау 
және қайта өңдеу жолға қойылып, ыдысқа кепіл құны жүйесі енгізіледі 
және «Қалдықтардан энергия өндіру» зауыты салынады. rayhaber.com

Istanbul airport cuts waste  
The operator of Istanbul Airport, IGA, has installed a waste management 

system which has led to the airport being certified as Zero Waste. Rubbish 
is separated into five categories: cardboard, packaging, glass, organic and 
domestic waste. Bins are located in the areas where the waste is generated 
and are removed by special trucks. Out of 100 tons of waste generated daily 
at the airport about 30 tons are recycled. Turkey’s Zero Waste project has 
been in operation for several years: it started at the president’s palace and 
has been rolled out through public buildings and schools. In 2023 Turkey 
plans to include the entire country in its Zero Waste project, which aims to 
separate waste at the source, increase recycling, create financial incentives 
to change peoples’ behaviour and construct Waste to Energy plants. 
rayhaber.com   

Аэропорт Стамбула — самый безотходный в мире
Стамбульская воздушная гавань IGA İstanbul Airport получила серти-

фикат Zero Waste за внедрение новой системы управления отходами. 
Теперь мусор там все делят на пять категорий: картон, упаковка, стекло, 
органика и смешанные отходы. Баки расположены в зонах образования 
отходов, а вывозят их отдельные машины. Из 100 тонн, которые каждый 
день выбрасывают на территории аэропорта, порядка 30 тонн вторсырья 
идут на переработку. Проект Zero Waste, или «Ноль отходов», действует 
в Турции уже несколько лет: сортировку мусора начали с президентско-
го дворца, а позже специальные контейнеры установили по всей стране. 
В 2023 году Турция планирует перейти на Zero Waste повсеместно. К 
этому времени в стране будут налажены раздельный сбор и переработ-
ка мусора, введена система залоговой стоимости на тару и построен 
завод «Энергия из отходов». rayhaber.com

Кактустан жасалған боксер 
қолғаптары 

Кактус негізіндегі өсімдік терісі барған сайын көбірек 
сұранысқа ие болып келеді. Мексикада жасалған инновациялық 
материал алғаш рет 2019 жылғы Халықаралық тері көрмесінде 
ұсынылды. Ал жақында джиу-джитсу және бокс киімін 
шығаратын Sanabul компаниясы әлемде бірінші болып кактустан 
боксер қолғаптарын жасай бастады. Үлгі Los Cactus деген атқа 
ие болды, оның материалы нопаль кактусынан жасалған. Терінің 
экологиялық баламасы берік және төзімді болып саналады, одан 
жасалған бұйымдар 10 жылға дейін қызмет ете алады. Боксер 
қолғаптары қазірдің өзінде интернет арқылы сатылуда, өсімдік 
терісінен жасалған боксер қолғаптарының бір жұбы 250 долларға 
жуық тұрады. Қолғаптардың дизайны ацтек стилінде жасалған. 
Әзірлеушілер өсімдік терісінің өнім үшін маңызды серпімділік, 
ауа өткізгіштік және төзімділік қасиеттеріне ие болуына қол 
жеткізді. vegetarian.ru 

Boxing gloves made of cactus 
Vegetable leather made of cactus plants is an innovative 

material made in Mexico that was first presented at the 
International Leather Exhibition in 2019. Sanabul, a company that 
produces clothes for jujitsu and boxing, is the first in the world 
to use it to make boxing gloves. The line is called Los Cactus as 
the material is made out of the nopal (prickly pear) cactus. This 
ecological alternative to leather is strong and the gloves are 
expected to last for up to ten years. They are already available 
online, where you can buy a pair of Aztec-style, vegan-leather 
boxing gloves for around $250. The developers of this material 
have managed to incorporate three very important qualities: it is 
breathable, crack resistant and long-lasting. vegetarian.ru 

Боксерские перчатки из кактуса
Растительная кожа на основе кактуса становится все более 

востребованной. Инновационный материал, изготовленный в 
Мексике, впервые представили на Международной выставке 
кожи в 2019-м. А недавно компания по производству одежды 
для джиу-джитсу и бокса Sanabul первой в мире начала делать 
из кактуса боксерские перчатки. Модель получила имя Los 
Cactus, ее материал изготовлен из кактуса нопаль. Экологичная 
альтернатива коже считается прочной и долговечной, пред-
меты из нее могут служить до 10 лет. Боксерские перчатки уже 
продаются в Интернете, одна пара из растительной кожи стоит 
около 250 долларов. Дизайн перчаток выдержан в ацтекском 
стиле. Разработчикам удалось добиться того, что растительная 
кожа обладает важными для продукта качествами: эластична, 
воздухопроницаема и долговечна. vegetarian.ru 

Электр самокаттарын  
қолданбайтын Дания

2021 жылдан бастап Дания астанасының орталығында электр 
самокаттарын жалға беруге тыйым салынады. Экологиялық көліктің 
несі дұрыс емес? Анықталып отырғандай, электр самокаттары 
ауаны шығарындылармен ластамаса да, қоршаған ортаға зиянын 
тигізеді екен. Әдетте оларды пайдалану мерзімі бір айдан бес айға 
дейін созылады, ал оларды өндіру және кейіннен кәдеге жарату 
процесі электр самокаттарының экологиялылығын велосипедпен 
салыстырғанда ғана емес, қоғамдық көлікпен салыстырғанда да 
азырақ етеді. Сәнді көлікті жалға берудегі басты мақсат — пайда табу. 
Мұндай жүріп-тұру тәсілінің кемшілігі физикалық белсенділіктің 
болмауынан да көрініс табады: скутерлер денсаулыққа пайда 
әкелмейді, оның үстіне, көбінесе жаяу жүргіншілер үшін ғана емес, 
скутерді пайдаланатын адамдардың өздеріне де қауіпті болады. 
Тағы бір ерекшелігі — Копенгагеннің ішімдік ішкен тұрғындары 
велосипедтен қашқанмен, самокаттарға үйір келеді. Дания 
Көлік министрлігінің есептеулері бойынша, электр самокаттары 
велосипедтерге қарағанда жеті есе қауіпті. recyclemag.ru   

Denmark bans electric scooters 
From 2021 you will no longer be able to park or rent a ‘free-floating’ 

electric scooter in the centre of Copenhagen. What appears to be an 
environmentally-friendly form of transport turns out to be anything 
but. Though they do not produce harmful emissions they last on average 
between one and five months. The process of producing them for such 
a short lifespan makes e-scooters less ecologically friendly than bicycles 
or municipal transport. Profit is the main driver for this type of business. 
They do not require physical exertion to use so are not a healthy form 
of transport and are often hazardous for pedestrians and scooter-users 
themselves. They clutter up the streets, and some more well-lubricated 
residents are using them to get home in the evenings in preference 
to bikes. According to the Danish Ministry of Transportation, electric 
scooters are seven times more dangerous than bicycles. recyclemag.ru

Дания без электросамокатов
С 2021 года в центре столицы Дании запрещен прокат электро-

самокатов. Что не так с экологичным транспортом? Как выяснилось, 
хотя электросамокаты не портят воздух выбросами, окружающей 
среде они вредят. Обычно срок их эксплуатации составляет от 
одного до пяти месяцев, а процесс их производства и последующей 
утилизации делает электросамокаты менее экологичными не только 
чем велосипеды, но и чем общественный транспорт. Главная цель 
проката модного транспорта — прибыль. Минус этого способа пере-
движения кроется и в отсутствии физической нагрузки: скутеры не 
идут на пользу здоровью и, более того, часто становятся опасными 
как для пешеходов, так и для тех, кто сам пользуется скутером. Еще 
одна особенность — выпившие жители Копенгагена избегают вело-
сипеда, но встают на самокаты. По подсчетам датского минтранса, 
электросамокаты в семь раз опаснее велосипедов. recyclemag.ru
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В Бонне, бывшей столице Западной Германии, есть и замки, 
и кафе, и великолепные музеи. Быть может, он является 
одним из самых недооцененных немецких городов.

The former West German capital has castles, cafés, 
and magnificent museums galore. It also might just 
be the most underrated city in Germany. 

Батыс Германияның бұрынғы астанасы — Боннда қорғандар 
да, кафелер де, керемет мұражайлар да бар. Бәлкім, бұл 
Германиядағы ең жете бағаланбаған қалалардың бірі болар. 

Таңғажайып Бонн
Честно говоря, в конце прошлого века Бонн переживал трудные 

времена. После объединения Германии он потерял статус столицы в 
пользу Берлина, а также немалую часть международного престижа. 
Вдобавок к этому в 1990-х годах здесь случилось самое сильное за по-
следние 100 лет наводнение, вызванное небывалым разливом Рейна, 
протекающего через город, что вызвало серьезные разрушения. 

Но потом Бонн сделал то, что у него всегда отлично получа-
лось: восстановился и вновь расцвел. Так происходило еще со 
времен Римской империи, когда около 2000 лет назад местный 
гарнизон был захвачен мародерами. И каждый раз здесь сохра-
няется частичка прошлого.

Between us, the end of the last century was a bit 
challenging for Bonn. The city had lost its status as the 
capital to Berlin when Germany reunified, and much of the 
international prestige that went with it. To add to this, in 
the 1990s the flooding along the Rhine river (which goes 
through the city) was said to be the worst in a century and 
caused extensive damage. 

But then Bonn did what it does best: adapt and thrive. 
The city has been doing that since the Roman Empire’s local 
garrison was overrun by marauders, nearly 2,000 years ago. 
And each time, a part of the past has been preserved.

Шындығын айтқанда, өткен ғасырдың соңында Бонн қиын 
кезеңдерді бастан кешті. Германия біріккеннен кейін ол Берлиннің 
пайдасына өзінің астана мәртебесінен, сондай-ақ халықаралық 
беделінің едәуір бөлігінен айырылды. Бұған қоса, 1990-шы жылдарда 
мұнда қала арқылы өтетін Рейн өзенінің бұрын-соңды болмаған тасуы 
себебінен соңғы жүз жылдағы ең күшті су тасқыны орын алып, елеулі 
зиян келтірді.

Бірақ бұдан кейін Бонн әрқашан қолынан жақсы келетін нәрсесін 
жасады: қалпына келіп, қайта гүлденді. 2000 жылға жуық уақыт бұрын 
жергілікті гарнизонды тонаушылар басып алған Рим империясы кезінен 
осылай болып келеді. Әр жолы мұнда өткеннің бір бөлігі сақталып қалады.

  Ben Mack   
 Shutterstock

  Бен Мак 
 Shutterstock

  Бен Мак   
 Shutterstock Brilliant Bonn Великолепный Бонн
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Бірақ ретімен бастайық. Франкфуртта 
қонғаннан кейін батыстағы Боннға көлікпен 
жетуге болады. Неміс жолдары туралы 
аңыздар айтылады, алайда, қалыптасқан 
пікірге қарамастан, автобанда жоғары 
жылдамдықпен жүйткуге болмайды. Ал 
енді пойызбен саяхат, шынында да, сіздердің 
естеріңізде қалады.

Deutsche Bahn — Германиядағы ең ірі 
темір жол компаниясы. Пойыздары таза, 
заманауи, жайлы, әдетте уақтылы келеді. 
Бонн Франкфурт пен Кельннің арасында 
орналасқан, сондықтан ол арқылы тікелей 
қатынайтын пойыздар күн сайын көптеп 
жүреді.

Оның үстіне, пойызбен саяхаттау 
сіздерге табиғаттың сұлулығынан және 
көк шалғынды далалар мен ормандардың 
үстінен тас шіркеулері қылтиып тұрған 
деревнялардың көріністерінен ләззат алуға 
мүмкіндік береді — бәрі суреттегідей 
немесе ертегідегідей. Осының бәрін 
вагон-ресторанда (мұндай вагондар 
көп пойыздарда болады) дәмді кофеден 
немесе ыстық шоколадтан ұрттап қойып, 
тамашаласаңыздар, жағымды әсерлер 
күшейе түседі.

Егер сіздер пойызбен саяхаттасаңыздар, 
ол сіздерді сүп-сүйкімді (бірақ әлемдегі ең 
ірі экономикалардың бірін иеленетін елдің 
бұрынғы астанасы үшін таңқаларлықтай 
шағын) орталық вокзалға жеткізеді. Бұл — 

But first things first. After landing 
in Frankfurt, you could drive west to 
Bonn. Germany’s roads are legendary, 
though contrary to popular belief you 
cannot drive as fast as you want on the 
Autobahn. Yet a journey by train is 
really something to experience.

Deutsche Bahn is by far Germany’s 
largest train company. Its trains are 
clean, modern, comfortable, and 
usually on time. Bonn is also on a 
busy line between Frankfurt and 
Cologne, so there are many direct 
connections a day.

A train ride allows you to do 
another thing more easily: take in 
the scenery. Picture-perfect villages 
with stone churches decorate the 
landscape, rising above green fields 
and forests that come straight out of a 
fantasy story or film. The experience 
is even better if enjoyed with a cup 
of warm coffee or hot chocolate from 
the on-board café/restaurant (many 
of the trains have one).

If arriving by train, you’ll get off at 
Bonn’s pretty (and surprisingly petite, 
at least for the former capital of one 
of the world’s largest economies) 
central station. It’s a great place to 
begin exploring as it’s on the edge 
of the Altstadt, or ‘Old City’. This is 

Но давайте по порядку. После 
приземления во Франкфурте можно 
отправиться на машине на запад, 
в Бонн. О немецких дорогах ходят 
легенды, однако вопреки расхожему 
мнению по автобану нельзя мчаться 
с бешеной скоростью. А вот путе-
шествие на поезде — это то, что вы 
действительно запомните.

Deutsche Bahn — самая крупная в 
Германии железнодорожная компа-
ния. Поезда чистые, современные, 
комфортабельные и обычно прихо-
дят вовремя. Бонн расположен между 
Франкфуртом и Кёльном, поэтому 
через него ежедневно проходит мно-
жество поездов прямого сообщения.

Путешествие поездом к тому же 
позволит вам насладиться пейзажа-
ми и видами деревень с каменными 
церквушками, возвышающимися над 
зелеными полями и лесами, — все со-
всем как на картинках или в сказках. 
Приятные впечатления усилятся, 
если любоваться всем этим, попивая 
вкусный кофе или горячий шоколад в 
вагоне-ресторане (они есть во многих 
поездах).

Если вы путешествуете поездом, то 
он доставит вас на симпатичный (и 
удивительно маленький — по край-
ней мере для бывшей столицы стра-

қаламен танысуды бастауға тамаша орын, 
өйткені вокзал Альтштадтпен немесе Ескі 
қаламен шекарада орналасқан.  
Бұл — тарихы бай аудан, мұнда тас 
төселген көшелермен серуендеп, 
дүкендерге, ресторандар мен кафелерге 
бас сұғуға болады.

Bonner Münster кафедралдық  
соборы — Германиядағы ең ежелгі 
және әдемі ғибадатханалардың бірі, 
оның аспанға шаншылған өткір ұшты 
мұнаралары, оп-оңай адасуға болатын 
ирелең жолдарда күтпеген жерден жол 
таппай қиналып қалсаңыздар, тамаша 
бағдар болады. Альтштадттың өзі былай 
да танымал, оның үстіне, Людвиг ван 
Бетховен дәл осы жерде дүние есігін 
ашқан.

Иә, әлемге әйгілі композитор 1770 жылы 
Боннда дүниеге келген. Базар алаңының 
жанында орналасқан, композитордың 
балалық шағы өткен үйде ол туралы және 
оның музыкасы туралы білуге болатын 
мұражай бар. Осы жерге жақын маңайда 
1770-ші жылдары салынған рококо 
стиліндегі Ратуша орналасқан; оны да 
барып көруге тұрады. 

Бонның кейінгі тарихы белгілі бір 
жастағы адамдардың есінде жақсы 
сақталған шығар. Екінші дүниежүзілік 
соғыстан кейін қала Батыс Германияның 
астанасы болады деген шешім қабылданып, 
Шығыс және Батыс Германия біріккенге 
дейін ол осы мәртебесінде болды. Көптеген 
мемлекеттік мекемелер әлі күнге дейін Бонн 
қаласында орналасқан.

Бундесхаус — парламент отырған 
ғимарат, ал Хаммершмидт әдемі 
вилласында ГФР президенті (канцлер 
лауазымынан айырмашылығы, бұл —  
номиналды лауазым) тұрған. Екі 
ғимаратты да барып көруге болады. 

among the most historic places in Bonn, 
where you can wander along cobblestone 
streets and check out some of the shops, 
restaurants and cafés. 

The Romanesque Bonn Minster is 
one of the oldest and prettiest churches 
in Germany and its sharp steeples, 
piercing the sky like spikes, are a good 
visual guide if you get lost among the 
labyrinth of winding streets, which is 
easy to do. The Altstadt is famous in its 
own right, but it has one other, major, 
claim to fame, which is as the birthplace 
of Ludwig van Beethoven.

This extraordinary and world-famous 
composer was born in Bonn in 1770. His 
childhood home near the Market Square 
has been preserved as a museum where 

ны с одной из крупнейших экономик 
мира) центральный вокзал. Это 
великолепное место, с которого стоит 
начать знакомство с городом, так 
как расположен вокзал на границе с 
Альтштадтом, или Старым городом. 
Это район с богатой историей, здесь 
можно прогуляться по мощеным 
улочкам, заглянуть в магазины, ре-
стораны и кафе. 

Кафедральный собор Bonner 
Münster — один из старейших и 
красивейших храмов Германии, его 
острые шпили, пронзающие небо, 
станут отличным визуальным ориен-
тиром, если вы вдруг заблудитесь в 
лабиринтах извилистых улиц, что до-
вольно просто. Альтштадт знаменит 
сам по себе, но, кроме всего прочего, 
именно здесь родился Людвиг ван 
Бетховен.

Да, этот всемирно известный 
композитор родился в Бонне в 1770 
году. В доме, где прошло его детство, 
расположенном возле Рыночной 
площади, находится музей, в котором 
можно узнать о нем и его музыке. 
Недалеко отсюда находится ратуша в 
стиле рококо, простроенная в 1770-х 
годах. Ее тоже стоит посетить.  

Более позднюю историю Бонна, 
вероятно, хорошо помнят люди опре-
деленного возраста. После Второй ми-
ровой войны было принято решение, 
что город станет столицей Западной 
Германии, он оставался в этом статусе 
вплоть до объединения Восточной и 
Западной Германии. Большое количе-
ство государственных учреждений до 
сих пор находится в Бонне.
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Бонның қазіргі тарихы туралы көбірек 
білуге болатын тамаша орын — Haus 
der Geschichte мұражайы немесе Тарих 
үйі, онда неміс саяси карикатурасының 
көрмесін көруге болады.

Басқа көрнекіліктермен танысу үшін 
Koenig мұражайына барыңыздар. Ол 
балаларға ұнайды, өйткені мұнда тұтас 
динозаврдың қаңқасы қойылған. Мұражай 
жануарлар мен өсімдіктерді зерттеуге 
арналған. Мұнда, көптеген экспонаттардан 
басқа, классика мен модерн үйлесім 
тапқан керемет артихектура сіздердің 
назарларыңызды өзіне аударады.

Барып көруге тұрарлық тағы бір 
мұражай — Frauenmuseum немесе Әйелдер 
мұражайы. Мұнда суретші әйелдердің 
жұмыстары қойылып, үнемі көрмелер 
өткізіліп тұрады. Бұл — Германиядағы 
мәдениеттің дамуына әйелдердің қосқан 

үлесі туралы білудің тамаша мүмкіндігі. Бұл 
өте прогрессивті ел екендігіне қарамастан, 
осы таяу уақыттың өзінде мұнда әйелдердің 
құқықтары сонша көп болмаған.

Мұражайлар мен көрікті жерлерді аралап 
шыққанша, қарындарыңыз да ашады. Бонн 
бұрынғы астана болғандықтан, тағамдары 
да кәдімгі жай қаладағыдан гөрі сан алуан 
болып келеді.

Германия өзінің шницельдерімен танымал, 
бұл — қуырылған тауық етінің, күркетауық 
етінің, сиыр немесе шошқа етінің жұқа 
тілімдері. Нұсқалары көп, бірақ қыстың 
суық күнінде саңырауқұлақ қосып, кілегейлі 
тұздықта дайындалған, тойымды және іштен 
жылытатын rahmschnitzel шницелінің дәмін 
татып көрген жөн. Бұл шницельдің дәмін 
татып көруге болатын ең жақсы орындардың 
бірі — Bönnsch. Ескі қаладағы Sterntorbrücke 
көшесінде орналасқан бұл ресторанда өз 
сыраларын қайнатады және шницельмен 
бірге тамаша фри картобын ұсынады.

Бұл жер тәттіқұмарларға да ұнайды: бүкіл 
әлемге өзінің желатинді қонжықтарымен 
танылған Haribo компаниясының штаб-пәтері 
Боннда орналасқан. Сіздер тіпті фабрикаға 
экскурсияға барып, әйгілі тәттілердің қалай 
жасалатынын көре аласыздар, тек қана 
мұның мүмкін болатындығына алдын ала көз 
жеткізіп алыңыздар — пандемия кезіндегі 
шектеулерге байланысты ережелер өзгеруі де 
мүмкін.

Бонн Рейннің жағасында орналасқан, 
онда круиз жасау қатарға қосылу рәсімінен 

you can learn more about the man and 
his influential music. Not far from here 
you will find the Rococo-style Old City 
Hall, dating back to the 1770s, which is 
also well worth a visit.  

Bonn’s more recent history is probably 
what most people above a certain age 
remember it for. After World War II, 
it was decided the temporary capital 
of West Germany would be Bonn and 
it remained that way until East and 
West reunited. Yet many government 
institutions remain in Bonn.

The Bundeshaus is where the 
parliament met, and the beautiful Villa 
Hammerschmidt was where the German 
president (a largely ceremonial role, 
unlike the chancellor) lived. You can 
visit both. A fascinating place to learn 
about Bonn’s contemporary history is 

the Haus der Geschichte museum, which 
includes an exhibition on German 
political cartoons.

For a museum of a different sort, 
take a trip to the Museum Koenig. 
Children will love it because there are 
entire dinosaur skeletons on display. 
The museum is dedicated to the study 
of animals and plants, and besides 
showcasing a huge variety of species the 
architecture – combining classical and 
modern design – is outstanding.

Another museum to visit is the 
Frauenmuseum, the Women’s Museum. 
Featuring art by female artists and 
a rotating array of exhibitions, it’s a 
fascinating exploration of the cultural 
history of women in Germany. Though 
known as a progressive country now, it 
wasn’t so long ago that women didn’t 
have many rights.

All the museums and walking around 
will work up an appetite, and being a 
former capital, Bonn has a much more 
diverse range of cuisine than a small city 
would normally have. 

Few foods are more emblematic of 
Germany than schnitzel – thin slices 
of fried meat, usually chicken, turkey, 
beef or pork. There are many varieties 
to try, but on a cold winter’s day, few 
are as filling (and warm your insides) 
as rahmschnitzel, schnitzel in cream 
sauce with mushrooms. One of the best 

Бундесхаус — здание, в котором 
заседал парламент, а в прекрас-
ной вилле Хаммершмидт обитал 
президент ФРГ (должность по 
большому счету номинальная — в 
отличие от должности канцлера). 
Можно посетить оба здания. Пре-
красное место, где можно узнать 
больше о современной истории 
Бонна, — это музей Haus der 
Geschichte, или Дом истории, в 
котором можно увидеть выставку 
немецкой политической карика-
туры.

Чтобы познакомиться с дру-
гими достопримечательностями, 
отправляйтесь в Museum Koenig. 
Детям он понравится, потому что 
здесь выставлен скелет целого 
динозавра. Музей посвящен изуче-
нию животных и растений. Здесь 
помимо огромного количества 
экспонатов ваше внимание при-
влечет великолепная архитектура, 
в которой сочетаются классика и 
модерн.

Еще один музей, который стоит 
посетить, — Frauenmuseum, или 
Женский музей. Здесь выставля-
ются работы художниц и по-
стоянно проходят выставки. Это 
отличная возможность узнать о 
вкладе женщин в развитие культу-
ры Германии. Несмотря на то что 
это весьма прогрессивная страна, 
раньше у женщин здесь было не 
так много прав.

После прогулок по музеям 
и достопримечательностям вы 
проголодаетесь. И поскольку 
Бонн — бывшая столица, кухня 
здесь гораздо разнообразнее, чем в 
обычном городе. 

Германия славится своими 
шницелями — тонкими ломти-
ками жареного мяса курицы, 
индейки, говядины или свини-
ны. Вариантов множество, но 
в холодный зимний день стоит 
попробовать сытный и согрева-
ющий изнутри rahmschnitzel — 
шницель в сливочном соусе с 
грибами. Одно из лучших заве-
дений, где вы можете его попро-
бовать, — это Bönnsch. В этом 
ресторане, расположенном на 
Sterntorbrücke в Старом городе, 
варят свое пиво и подают к шни-
целю отличный картофель фри.

Сладкоежкам здесь понравит-
ся: в Бонне находится штаб-
квартира компании Haribo, 
которая славится во всем мире 
своими желатиновыми мишками. 
Можно даже отправиться на экс-
курсию по фабрике и посмотреть, 
как делают знаменитые сладости, 
только убедитесь заблаговремен-
но, что это возможно — из-за 
ограничений в период пандемии 
правила могут меняться.

Бонн находится на берегу Рей-
на, и совершить круиз по нему — 
все равно что пройти обряд по-
священия. Многие компании 
предлагают короткие поездки 
даже зимой. Это отличный 

facebook.com/FrauenmuseumBonn/
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КАК ДОБРАТЬСЯ

Air Astana выполняет прямые рейсы из Нур-
Султана и Уральска во Франкфурт. Поездка 
на поезде или автомобиле между Бонном и 
Франкфуртом займет около двух часов.   

Для получения подробной информации по-
сетите наш сайт airastana.com или обратитесь в 
информационный центр по телефону  
+7 (727) 244-44-77.

ҚАЛАЙ ЖЕТУГЕ БОЛАДЫ

Air Astana Нұр-Сұлтан мен Оралдан Франкфуртқа 
тікелей рейстерді орындайды. Бонн мен Франкфурт 
арасында пойызбен немесе автокөлікпен жол жүру 
екі сағатқа жуық уақыт алады.

Толық ақпарат алу үшін біздің airastana.com 
сайтымызға кіріңіздер немесе +7 (727) 244-44-77  
телефоны арқылы ақпараттық орталыққа 
хабарласыңыздар. 

GETTING THERE

Air Astana operates direct flights 
from Nur-Sultan and Uralsk to Frankfurt. 
The journey time between Bonn and 
Frankfurt is about two hours by train 
or car. 

For more information visit airastana.com 
 or contact the call centre on  
+7 (727) 244-44-77.  

burg «бекініс» дегенді білдіреді. Мұнда 
нағыз айдаһарлар жоқ (біздің білуімізше), 
сондықтан еш қорықпаңыздар, бірақ 
қорғанның өзі Дисней фильмдеріндегі 
өрнек суретке ұқсайды. Қорғанды аралап, 
экскурсия жасауға және жергілікті 
ресторанда жеңіл-желпі тамақтанып алуға 
болады. Кім нағыз қорғанда түскі немесе 
кешкі ас ішкендігін айтып мақтанғысы 
келмейді?

Ежелгі Godesburg бекінісі де 
шабыттандырады. Ол 1583 жылы толықтай 
дерлік бұзылып, бірақ кейін қалпына 
келтірілді. Мұнда ресторан да бар, ол 
Бонның орталығына жақын орналасқан.

Бонн одан гөрі үлкенірек Кельн қаласына 
жақын орналасқандықтан (олардың 
арасында электр пойыздары жүреді, 
сондықтан бір қаладан екінші қалаға 
бару еш қиындық тудырмайды), Боннды 
туристер көбінесе айналып өтеді. Бірақ 
бұдан сіздер тек қана пайда көресіздер: 
жергілікті көрнекіліктерге кезек аз болады. 
Әрі-беріден соң демалыс босаңсып, демалу 
үшін берілмей ме?    

өтумен барабар. Көптеген компаниялар 
тіпті қыс мезгілінде де қысқа сапарларды 
ұсынады. Бұл — қаланы әр түрлі 
қырларынан көрудің тамаша тәсілі.

Қаланы тамашалаудың тағы бір 
тәсілі — жете бағаланбай жүрген 
қала маңындағы Венусбергке бару. 
Ол Боннға керемет көрініс ашылатын 
төбе басында орналасқан. Бас  сұғуға 
тұрарлық жайлы кафелері, пабтары 
мен ресторандары бар жылы шырайлы 
деревняда серуендеңіздер. Солардың 
ең жақсыларының бірі — Mauel. 
Аурухананың жанындағы бұрышта 
орналасқан Sigmund-Freud-Straße және 
Sertürnerstraße шағын кафесі мен нан-
тоқаш дүкенінде керемет латте кофесін, 
жаңа пісірілген шоколадты өнімдер мен 
торттарды ұсынады. Қысқаша айтқанда, 
жылыну үшін қажеттінің бәрі бар.

Венусбергтен Коттенфорстқа баруға 
болады. Үлкен жасыл орманда жүрген 
кезде ең алдымен ойларыңызға келетіні — 
сіздер өздеріңізді ертегіге тап болғандай 
сезінесіздер. Бақыттарыңызға орай, мұнда 
зымиян мыстан кемпірлер мен ауызынан 
от шашатын айдаһарлар жоқ, сондықтан 
еш алаңдамасаңыздар да болады.

Айтпақшы, айдаһарлар туралы: 
бірнеше көпірдің бірімен және 
Германиядағы ежелгі тісті темір жол — 
Drachenfels темір жолы арқылы Рейннің 
екінші жағалауына өтіңіздер. Содан соң 
төбелерді бойлай Schloss Drachenburg — 
Драхенбург қорғанына көтеріліңіздер. 
Бұл жерде әсіресе қыста таңғажайып 
көрініс ашылады. Атауының өзі 
қиялыңды қоздырады: drachen неміс 
тілінен аударғанда — «айдаһар», ал 

hills to Schloss Drachenburg. The views 
you’ll get are magical, especially when 
there’s snow on the ground. The name 
alone might stir your imagination: 
‘drachen’ is German for ‘dragon’ and 
‘burg’ means ‘fortress’. There are no 
actual dragons to be afraid of (as far as 
is known), but this castle looks a lot like 
the one seen at the start of Disney films. 
You can take a tour inside and then eat 
in the restaurant. Who wouldn’t want to 
say they had lunch or dinner inside an 
actual castle?

The ancient fortress of Godesburg 
will also inspire you. It was largely 
destroyed in 1583, but has been 
beautifully restored. It too has a 
restaurant, and is closer to Bonn’s city 
centre.

Because it’s so close to the much-
larger city of Cologne (they are 
connected by light rail, making for 
an easy day trip), Bonn often gets 
overlooked by visitors. That’s to your 
advantage: it means you’ll have fewer 
queues for any local attractions. After 
all, aren’t holidays supposed to be 
relaxing?    

places to eat this is Bönnsch. Located on 
Sterntorbrücke in the Altstadt, they also 
brew their own beer, and have good French 
fries to accompany your schnitzel.

If you have a sweet tooth, you’re in luck: 
Bonn is the headquarters of Haribo, known 
worldwide for their gummy bears. You can 
sometimes even take a tour of the factory to 
see how their famous sweets are made, but 
do check in advance as things can change 
due to health restrictions.

Beyond the Altstadt, Bonn sits along 
the Rhine and it’s almost a rite of passage 
to take a boat cruise along it. Many 
companies offer short trips, even in winter. 
It’s a wonderful way to see the city from a 
different perspective.

One other way to see the city is from the 
highly underrated suburb of Venusberg. 
Being up on a hill gives you many views 
of Bonn from above. Walking around 
here feels like being in a friendly village 
with cosy cafés, pubs and restaurants to 
visit. Among the best is Mauel. At the 
corner of Sigmund-Freud-Straße and 
Sertürnerstraße, near the hospital, this 
little café and bakery does amazing lattes 
and chocolatey pastries and cakes. Perfect 
if you need warming up.

Venusberg also gives you access to the 
Kottenforst. Imagine a fairy tale, which is 
what comes to mind as you set off on foot 
through this very green, very large forest. 
Thankfully there are no dangerous witches 
or fire-breathing dragons to worry about. 

Speaking of dragons: head across the 
Rhine using any one of several bridges and 
take the Drachenfels Railway, the oldest 
rack railway in Germany, up through the 

«крепость». Здесь нет настоящих 
драконов (насколько нам извест-
но), так что бояться их не стоит, но 
сам замок выглядит, как на застав-
ке диснеевских фильмов. Можно 
отправиться на экскурсию по нему 
и перекусить в местном ресторане. 
Кто не захочет похвастаться, что 
обедал или ужинал в настоящем 
замке?

Древняя крепость Godesburg 
тоже вдохновляет. Она была почти 
разрушена в 1583 году, но после 
отреставрирована, здесь тоже есть 
ресторан. Находится она ближе к 
центру Бонна.

Так как Бонн расположен не-
далеко от более крупного горо-
да Кёльна (между ними ходят 
электропоезда, поэтому поездка 
из одного города в другой — дело 
простое), его зачастую обходят 
стороной туристы. Но это вам 
лишь на руку: меньше очередей 
к местным достопримечательно-
стям. В конце концов, разве отпуск 
не предназначен для того, чтобы 
расслабляться?    

способ увидеть город с разных 
ракурсов.

Еще один способ полюбовать-
ся городом — это отправиться в 
весьма недооцененный пригород, 
Венусберг. Расположен он на хол-
ме, откуда открываются потряса-
ющие виды на Бонн. Прогуляйтесь 
по дружелюбной деревеньке с 
уютными кафе, пабами и ресто-
ранами, в которые стоит загля-
нуть. Один из лучших — Mauel. В 
этом маленьком кафе и булочной 
на углу Sigmund-Freud-Straße и 
Sertürnerstraße, рядом с больни-
цей, подают великолепный латте, 
шоколадную выпечку и торты. 
То, что нужно для того, чтобы со-
греться.

Из Венусберга можно попасть 
в Коттенфорст. Вы словно попа-
даете в сказку — это первое, что 
приходит на ум, когда вы оказы-
ваетесь в большом зеленом лесу. К 
счастью, здесь нет коварных ведьм 
и огнедышащих драконов, так что 
беспокоиться не о чем. 

Кстати, о драконах: отправ-
ляйтесь на другой берег Рейна по 
одному из нескольких мостов и по 
железной дороге Drachenfels — 
старейшей зубчатой железной 
дороге в Германии. Потом под-
нимитесь по холмам к Schloss 
Drachenburg — замку Драхенбург. 
Виды там волшебные, особенно 
зимой. Само название будоражит 
воображение: drachen в переводе 
с немецкого «дракон», а burg — 

facebook.com/cafevenusberg/mauel1883.de  
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Египет — это вереницы верблюдов, везущих 
сокровища в далекую страну, удивительные 
сооружения древних цивилизаций, тайны которых 
мы до сих пор не можем разгадать, и соседствующая 
с уникальным подводным миром пустыня.  
Именно в эту удивительную страну не так давно 
«Эйр Астана» запустила чартерные рейсы. 

Imagine Egypt, and what do you see? A line of camels, 
laden with treasure, ambling across the sand, past 
monuments built by ancient civilisations that remain 
a mystery to us even today. In the distance, where 
the desert ends, sunlight sparkles on the surface of a 
kaleidoscopic underwater world. Air Astana has recently 
launched charter flights to this extraordinary country. 

  Alina Krasnova   
 Shutterstock

Land of Ancient Gods Страна древних богов
  Алина Краснова 

 Shutterstock

Мысыр — алыс елдерге қазына алып бара жатқан 
түйелер тізбегі, құпиясы бізге әлі күнге дейін 
беймәлім болып отырған ежелгі өркениеттердің 
таңғажайып құрылыстары және бірегей су асты 
әлемімен көршілес жатқан шөл дала. «Эйр Астана» 
жақында нақ осы таңғажайып елге чартерлік 
рейстерді іске қосты.

  Алина Краснова   
 Shutterstock

Ежелгі 
құдайлар 
елі
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ЕҢ АЛДЫМЕН ҚАЙДА БАРАСЫЗДАР
Бұлай деп айту тым еркінсігендей болып 

көрінгенімен, Мысырға келетіндердің бәрі 
дерлік ең алдымен Гиза пирамидаларын 
көруге аттанады. Өйткені онда ежелгі 
әлемнің жеті кереметінің бірі — Хеопс 
пирамидасы орналасқан. Жақыннан 
қарағанда, пирамидалардан шынында 
да ежелгі дәуірлер лебі еседі. Құрылыс 
үгітіліп жатқанымен, уақыт ағымына 
керемет төзімділік танытып тұр.

Бәрі анық болуы үшін әрбір саяхатшы 
білуі тиіс нәрсені айта кетелік: жергілікті 
бәдәуилер керемет айлакер келеді. Гид 
сіздерді серуендеуге жіберген кезде олар 
әп-сәтте пайда болады. Небәрі бір долларға 
түйеге мініп көруді ұсынады. Мәз болған 
турист биікте маңғазданып, мақтанып 
болғаннан кейін түсейін десе, оны тосын 
сый күтіп тұрады: түйеден түсу үшін де ақша 
керек. Әрі бағасы он есе шарықтап кетеді. 
Түйеден өздіктеріңізден түсе алмайсыздар —  
олар өте биік. Және олар иесінің 
бұйрықтарын орындауға дағдыланған.

Бірақ көңілсіз жағдайларды көп 
қозғамай-ақ қоялық. Пирамидалар 
шынында да керемет. Оларды өмірлеріңізде 
ең болмағанда бір рет көру қажет. Бұл — 
міндетті түрде барып көретін жерлердің 
бірі. Әдетте пирамидаларға жеке 
экскурсиялар ұйымдастырылмайды. Сапар 

FIRST STOP
Almost every first-time visitor to 

Egypt will set off straight away to visit 
the pyramids at Giza. The Cheops 
pyramid, the larger of the three, is 
one of the seven wonders of the world. 
Close up can you almost see the 
breath of antiquity emanating from 
these monumental tombs, and even 
though they are crumbling in places 
they show a majestic determination to 
resist the passage of time.

Before you go you should know 
what every traveller learns, which is 
that the local Bedouins can be rather 
sly. When your guide leaves you free to 
wander around, they will immediately 
bring up a camel and offer you a ride 
for, let us a say, a dollar. Many a happy 
tourist has posed for photos from 
the height of a camel’s back only to 
discover that their return journey to 
the ground will also cost them, often 
ten times more than it cost to get up 
in the first place. And believe me, you 
can’t get down on your own as camels 
are very tall and trained to do exactly 
what their owner says. 

Pitfalls aside, the pyramids are 
truly majestic and you really should 
see them once in your lifetime. 

КУДА ВЫ ПОЕДЕТЕ  
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

От этого утверждения несет на-
хальством, но практически все, кто 
приезжает в Египет впервые, отправ-
ляются смотреть пирамиды Гизы. 
Ведь там находится пирамида  
Хеопса — одно из семи чудес древ-
него мира. При ближайшем рассмо-
трении от пирамид и правда веет 
древностью. Кладка крошится, но 
проявляет великолепную стойкость к 
течению времени.

Чтобы сразу расставить все точки 
над «i», скажем, о чем стоит знать 
каждому путешественнику: местные 
бедуины невероятно хитры. Когда 
гид отпустит вас погулять, они будут 
тут как тут. Предложат прокатить-
ся на верблюде. Например, за один 
доллар. Счастливый турист гордо 
позирует с высоты, а когда решает, 
что накатался, его ждет сюрприз: 
спуститься с верблюда тоже стоит 
денег. Цена внезапно возрастает в 10 
раз. Поверьте, самостоятельно вы не 
слезете — верблюды очень высокие. 
И они приучены выполнять команды 
хозяина.

Но хватит о грустном. Пирамиды 
и правда величественны. Их нужно 

Мысыр мұражайына баруды қамтиды, 
онда, ескіліктің басқа ескерткіштерімен 
қатар, кеуіп қалған мумияларды да 
тамашалауға болады. Алайда бұл 
бәріне ұнай бермейді. Сонымен қатар, 
сіздерді міндетті түрде эфир майлары 
мен хош иісті майлар шығаратын 
зауытқа алып барады. Бұл майлар — 
Мысырдың бетке ұстар өнімдерінің 
бірі. Олардың саналуандығы сіздерді 
таң қалдырмасын. Өздеріңізге қажетін 
таңдап алудан ерекше ләззат аласыздар. 
Ең болмағанда кішкентай бір құтысын 
сатып алсаңыздар, соның өзі көп жылға 
жетеді.

ЖЕТЕ БАҒАЛАНБАҒАН ЛУКСОР
Сіздер «Гиза пирамидаларын көру» 

тармағының қарсысына қанатша белгісін 
қойғанда, міндетті түрде Луксорға 
экскурсияға барыңыздар. Алдымен 
сіздерді әйгілі Фива қорымына алып 
барады, онда атағы кем түспейтін 
Патшалар Алқабы орналасқан. 
Әрине, барлық перғауындар ол 
жерден еш зақымсыз шығарылған, 
қазір мазарлар бос. Бірақ мазарларға 
түскен кезде бойларыңызды жайлап 
алатын таңырқау сезімін сөзбен 
айтып жеткізу мүмкін емес. Барлық 
қабырғалар иероглифтермен және 

Generally trips to the pyramids include 
a tour of the Egyptian Museum, 
where you can admire, amongst other 
antiquities, desiccated mummies. 
In all honesty, this delight is not to 
everyone’s taste. You will also be taken 
to a factory that produces essential and 
aromatic oils. These are classic Egyptian 
souvenirs and don’t be intimidated 
by the sheer range of possibilities. 
Choosing the one you want to buy is a 
special joy. Take at least one small bottle 
and it will last for many years.

LESSER-KNOWN LUXOR
When you have seen Giza, make your 

next event a trip to Luxor. Your first port 
of call will be the Theban necropolis 
and the famous Valley of the Kings. The 
pharaohs have now been removed and 
the sepulchres are empty, but it is hard to 
express your sense of awe as you descend 
to the mortuary temples. The walls are 
covered with hieroglyphs and pictures 
that reveal how educated these ancient 
rulers were. You might not believe in 
their divine origins or any other fantastic 
descriptions of their arrival in this 
world, but when you see the picture of an 
astronaut in a space suit or a helicopter 
over a city it is a little scary.

увидеть хотя бы раз в жизни. Это 
одно из мест, обязательных к по-
сещению. Как правило, отдельных 
экскурсий к пирамидам нет. Поездка 
включает визит в Египетский музей, 
где в числе прочих древностей можно 
полюбоваться высохшими мумия-
ми. Если честно, удовольствие — на 
любителя. Также вас непременно 
завезут на завод по изготовлению 
эфирных и ароматических масел. Эти 
масла — одна из визитных карточек 
Египта. Пусть вас не смущает их 
многообразие. Выбор того, что вы 
захотите купить, — особое удоволь-
ствие. Возьмите хотя бы один малень-
кий пузырек, его хватит на много лет.

НЕДООЦЕНЕННЫЙ ЛУКСОР
Когда вы поставите галочку на-

против пункта «увидеть пирамиды 
Гизы», обязательно отправляйтесь 
на экскурсию в Луксор. Сначала вас 
привезут в знаменитый Фиванский 
некрополь, где расположена не менее 
знаменитая Долина Царей. Конечно, 
всех фараонов оттуда благополучно 
извлекли — гробницы пусты. Но 
то удивление, которое охватывает 
тебя при спуске в склепы, не пере-
дать словами. Все стены испещрены 
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суреттермен көмкерілген, оларға қарап, 
ежелгі билеушілердің қаншалықты білімді 
болғандығы туралы ойға қаласыздар. 
Олардың илаһи шығу тегіне және басқа да 
таңғажайып нұсқаларына, ғаламшарымызда 
пайда болуының түсіндірілуіне сенбеуге 
болады, бірақ скафандр киген ғарышкердің 
немесе қала үстінде ұшып жүрген 
тікұшақтың суретін көрген кезде тіпті аздап 
қорқыныш сезімі пайда болады. 

Содан соң сіздерді сиқырлы орын — 
Луксор күтеді, мұнда бәрі бір кездері 
бұл жерде алыптардың өмір сүргендігін 
паш еткендей болады. Әйтпесе көз 
алдарыңыздан ашылған ақылға 
сыймайтын көлемдерді басқаша қалай 
түсіндіруге болады? Карнак ғибадатхана- 
сы — ашық аспан астындағы орасан үлкен 
кешен, оның қалағаннан гөрі аз бөлігі 
сақталған. Ары қарай жүріп отырып, енді 
бәрін көрдік, басқа ештеңе таң қалдыра 
қоймас деп ойлайсыздар. Бірақ алда 
бұдан да керемет таң қалдыратын Луксор 
ғибадатханасы күтіп тұрады. Бұл жерде 
ең бастысы — ауыздарыңызды жабуды 
ұмытпаңыздар, өйткені таңырқағаннан 
жақтарыңыз түсіп қала жаздайды. 
Құдай болмаса да, олармен туыстық 
қарым-қатынаста болғандығы анық 
перғауынның отырған мүсінінің аяқ 
жағына жақындағанда бастан кешетін 
сезімдеріңізді бірде-бір фотосуретпен 
жеткізу мүмкін емес. Миларыңыз бізден 
мыңдаған жылдар бұрын өмір сүрген 
адамдардың мұндай нәрсені қалай жасай 
алғандығын түсінуден бас тартады. 

Дәл осы сәтте сіздер Ежелгі Мысырдың 
барлық күшін, ұлылығы мен құдіретін 
түсіне бастайсыздар. Луксордан 
алған әсерді ежелгі өркениеттердің — 
Оңтүстік Америкадағы майялардың 
немесе инктердің басқа да сақталған 
ескерткіштеріне барған кездегі 
эмоциялармен салыстыруға болады. Еш 
асыра айтқандық емес — бұл керемет!

After that you will find Luxor is 
waiting for you, a magical place that 
looks as though it housed giants many 
years ago. How else can you explain 
the size of everything around you? 
Karnak is a huge open-air complex 
that makes you wish there was more 
of it left to explore. You may feel that 
nothing could surprise you by now, but 
Luxor Temple will prove you wrong. 
One thing to remember is to close your 
mouth from time to time as you tend 
to find your jaw has dropped open. No 
photo can capture that sense you get 
of being at the feet of a seated pharaoh, 
who though he may not have been a 
god, was surely a near relative of one. 
Your brain struggles to comprehend 
how people living thousands of years 
ago managed to create all this. 

This is where you start to 
understand the strength, grandeur 
and power of Ancient Egypt. Luxor 
is easily as breathtaking as the relics 
of other ancient civilizations like the 
Maya or the Incas. It is magnificent. 

иероглифами и картинками, кото-
рые заставляют задуматься о том, 
насколько просвещенными были 
древние правители. Можно не верить 
в их божественное происхождение 
и прочие фантастические версии и 
объяснения их появления на нашей 
планете, но, когда ты видишь изо-
бражение космонавта в скафандре 
или вертолета над городом, это даже 
немного пугает.

А затем вас ждет Луксор — со-
вершенно волшебное место, где все 
говорит о том, что здесь когда-то 
жили гиганты. Иначе как объяснить 
невероятные размеры того, что от-
крывается твоему взору? Карнакский 
храм — это огромный комплекс 
на открытом воздухе, от которого 
сохранилось меньше, чем хотелось 
бы. Отправляясь дальше, ты дума-
ешь, что теперь видел все, удивить 
тебя больше нечем. Но впереди тебя 
ждет Луксорский храм — еще одно 
потрясение. И тут главное — не за-
бывайте закрывать рот, потому что 
челюсть периодически так и норовит 
отвалиться. Ни одна фотография 
не передаст того чувства, которое 
испытываешь, когда оказываешься у 
ног сидящего фараона: он если и не 
был богом, то уж точно состоял с ним 
в родстве. Мозг отказывается пони-
мать, каким образом люди, жившие 
тысячелетия до нас, смогли создать 
подобное. 

Вот тут-то вы начинаете понимать 
всю мощь, величие и могущество 
Древнего Египта. Впечатление от 
Луксора легко может сравниться с 
эмоциями от посещения других со-
хранившихся памятников древних 
цивилизаций — майя или инков в 
Южной Америке. Без преувеличения — 
это грандиозно!

ЕГЕР СІЗДЕРДІ ТАРИХ 
ҚЫЗЫҚТЫРМАСА

Бұл экскурсияларға барып көрген немесе 
Мысырға жай ғана жылынуға бара жатқан 
адамдар да құр қайтпайды, бұл жолы олар 
табиғаттың сұлулығына тәнті болады. Қызыл 
теңіз дайвинг және снорклинг үшін ең жақсы 
орындардың бірі болып есептеледі. Бұл жердегі 
су асты әлемі жердегіден әлдеқайда әдемірек. 
Маржандарды ерсілі-қарсылы айналып жүрген 
түрлі-түсті балықтар топтары сіздермен бірге 
қуана жүзеді. Егер сіздер жаңадан бастап, 
аквалангпен сүңгуге әлі батылдарыңыз жете 
қоймаса, маска киіп, мультфильмдегі Немоны 
іздеуге аттаныңыздар. Өйткені ондай балықтар 
мұнда көптеп кездеседі. Немоның құрбысы 
Дориге ұқсайтын көкшіл хирург-балықтар да 
жетерлік.

Осы ұсақ балықтардың арасында жағалау 
маңында жүзу өте қызықты. Бірақ сәл әрірек 
жүзіп барсаңыздар, алдарыңыздан нағыз 
түпсіз тереңдік ашылады. Бұл жерде биіктіктен 
қорқудың тереңдіктен қорқуға айналуы 
оп-оңай. Құдды бір тау басында шыңырауға 
қарап тұрғандай сезімде боласыздар. 
Теңіздің тереңінде маржан балықтарынан 
ірірек балықтар мекендейді. Әрі неғұрлым 
төмендеген сайын көбейе береді. Олар 
құйрықтарын құлықсыз қозғалтып, асықпай 
баяу жүзеді. Осы сәтте Мысырда өлінің 
де, тірінің де — бәрінің соншалықты үлкен 
екендігін тағы бір мәрте түсінесіздер.

Қызыл теңіздің тағы қандай жақсы тұстары 
бар? Ол өте жылы. Тіпті далада 16-17 oC 
болған кездің өзінде судағы температура 
21-22 oC  деңгейінде болады. Сондықтан онда 
балықтардың маржандар арасындағы биіне 
тамсана қарап, оларды сағаттап тамашалауға 
болады. Өздеріңізбен бірге жүзуге арналған 
арнайы аяқ киім алуды ұмытпаңыздар, әйтпесе 
аяқтарыңызды жаралап алуларыңыз немесе 
теңіз кірпісінің тікені кіріп кетуі мүмкін.

IF HISTORY IS NOT FOR YOU
If you have already experienced 

these wonders, or are simply looking 
for somewhere to bask in the sunshine, 
there is still the grandeur of nature to 
enjoy. The Red Sea is considered to 
be one of the best places in the world 
to go diving and snorkeling. The 
underwater world here is much more 
beautiful than the earthly one. Shoals 
of multi-coloured fish whisk around 
corals and playfully swim alongside. 
If you’re a nervous beginner and not 
ready for scuba diving, then grab a 
mask and set off to find the Nemo of 
cartoon fame as there are many of 
these fish here, as well as a variety of 
surgeonfish that are similar to Dory, 
Nemo’s friend. 

It is amusing to swim close to the 
shore among these small fish. But if 
you swim out a little further a chasm 
opens up beneath you. This is where a 
fear of heights could become a fear of 
depths. You feel as though you are on 
top of a mountain and looking into an 
abyss. There, far below, live fish that 
are far larger than their coral-dwelling 
cousins. The deeper you go the bigger 
the fish. They swim slowly, moving 
their tails almost reluctantly. You 
begin to see that everything in Egypt is 
outsized, both living and dead.  

Why is the Red Sea so perfect? To 
start with it’s very warm, as even if the 
air temperature is 16-17oC, the seawater 
will be 21-22oC. This means you can 
stay in the water for hours, watching 
the fish flitting through the coral. Don’t 
forget your special swimming shoes 
to protect your feet and avoid getting a 
splinter from a sea urchin.

ЕСЛИ ВАС НЕ ИНТЕРЕСУЕТ 
ИСТОРИЯ

Те, кто уже бывал на этих экскурси-
ях или просто едет в Египет погреться, 
тоже будут восхищены. Но уже вели-
чием природы. Красное море считается 
одним из лучших мест для дайвинга 
и снорклинга. Подводный мир здесь 
гораздо красивее земного. Толпы раз-
ноцветных рыбок, снующих вокруг 
кораллов, с удовольствием поплавают 
с вами. Если вы новичок и нырять с 
аквалангом пока не хватает духа, смело 
надевайте маску, и вперед — на поиски 
мультяшного Немо. Потому что эти 
рыбки здесь есть в большом количе-
стве. Как и синие рыбы-хирурги, точно 
такие же, как Дори, подруга Немо.

Плавать возле берега среди этих 
малышей очень занятно. Но, когда 
отплываешь чуть дальше, перед тобой 
открывается настоящая бездна. Здесь 
страх высоты может легко перерасти в 
страх глубины. Создается ощущение, 
будто ты стоишь на вершине горы и 
смотришь в пропасть. Там, в глубине, 
обитают рыбы покрупнее коралловых 
рыбок. А ниже — еще больше. Они 
плывут неторопливо, как бы нехотя 
двигая хвостами. И ты в который раз 
понимаешь: в этом Египте громадно 
всё — и мертвое, и живое.

Чем еще хорошо Красное море? Оно 
очень теплое. Даже когда на улице 
16–17 oC , вода в нем будет на уровне 
21–22 oC . Поэтому там можно оста-
ваться часами, наблюдая за рыбами и 
восхищаясь их танцем среди кораллов. 
Не забудьте запастить специальными 
тапочками для купания, иначе можно 
поранить ноги или получить занозу от 
морского ежа.
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БӘРІ МҰНЫМЕН АЯҚТАЛМАЙДЫ
Бұл сөздерді есту мезі қылған да болар, 

бірақ базарға барып көрмесеңіздер, 
Мысырда болдым деп айта алмайсыздар. 
Онда жай ғана қызығушылық танытып, 
көңіл көтеру үшін барыңыздар. Қалай 
болғанда да, қолдарыңыз бос қайтпайтын 
шығар. Ең бастысы, алтын сатып 
алмаңыздар — бірер айдан соң ол түн 
ауа асқабаққа айналған Күлбикештің 
күймесіндей күңгірт сары металға 
айналады. Бұл қандай да бір жергілікті 
сиқыр болса керек.

Саудагерлер жол-жөнекей өз тауарларын 
мейлінше мақтап, «әрине, жолдың арғы 
бетінен де табасыздар, бірақ менікінен 
әлдеқайда нашар» деп сендіре отырып, хош 
иісті тәтті каркадэсін қуана құйып береді. 
Мұнда тура Каир зауытындағыдай хош 
иісті майларды да сатып ала аласыздар. 
Мұнда кешкі салқыннан құтқаратын 
арафатка орамалдары танымалдыққа  
ие — шөл далада қараңғы қалай тез түссе, 
дала да дәл солай тез салқындайды. 
Дәмдеуіштер, тәттілер, ұсақ-түйек, майда-

THIS IS EGYPT
It may sound trite, but if you 

haven’t visited a market, you haven’t 
really seen Egypt. Go there even for 
no better reason than curiosity. You 
are unlikely to come back empty-
handed. A good tip is don’t buy 
gold; two months later it will turn 
a dull greyish-yellow rather like 
Cinderella’s coach after midnight. 

Market traders take pleasure in 
pouring you a drink of aromatic 
sweet hibiscus tea while at the same 
time extolling their goods and 
explaining that they have exactly the 
same across the street but of course 
the quality is much worse. You can 
buy here the same aromatic oils as 
in the factory in Cairo. Kaffiyehs 
(traditional headdress) are extremely 
popular in the evenings as in the 
desert the cold comes as fast as the 

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Прозвучит избито, но если вы не по-

сетили рынок, значит, не были в Египте. 
Сходите туда просто так, ради любо-
пытства и развлечения. Скорее всего, с 
пустыми руками вы все равно оттуда не 
вернетесь. Главное, не покупайте золо- 
то — через пару месяцев оно превратится 
в тусклый серо-желтый металл, как каре-
та Золушки после полуночи — в тыкву. 
Наверное, это какая-то местная магия.

Торговцы с удовольствием наливают 
ароматный сладкий каркадэ, попутно 
нахваливая свой товар и уверяя, что 
через дорогу, конечно, есть то же самое, 
но гораздо хуже. Здесь можно купить 
такие же ароматические масла, что 
и на заводе в Каире. Популярностью 
пользуются платки-арафатки, которые 
отлично спасают вечером: в пустыне 
холодает так же быстро, как и темнеет.  
Специи, сладости, побрякушки — од-

КАК ДОБРАТЬСЯ

«Эйр Астана» выполняет прямые чартерные  
рейсы из Алматы и Нур-Султана в Шарм-эль-Шейх.   

Для получения подробной информации  
посетите сайт airastana.com или обратитесь в 
информационный центр по телефону  
+7 (727) 244-44-77.

ҚАЛАЙ ЖЕТУГЕ БОЛАДЫ

«Эйр Астана» Алматы мен Нұр-Сұлтаннан Шарм-әл-
Шейхке тікелей чартерлік рейстерді орындайды.

Толық ақпарат алу үшін біздің airastana.com  
сайтымызға кіріңіздер немесе +7 (727) 244-44-77  
телефоны арқылы ақпараттық орталыққа 
хабарласыңыздар. 

GETTING THERE

Air Astana operates charter 
flights from Almaty and Nur-
Sultan to Sharm El Sheikh.

For more information visit 
airastana.com or contact the call 
centre on +7 (727) 244-44-77.  

шүйде әшекейлер — бір сөзбен айтқанда, 
бұл нағыз шығыс базары. Ал нағыз шығыс 
базарында не істейді? Әрине, барынша 
саудаласады. Егер сіздер сатушы айтқан 
бағаға бірден келіссеңіздер, оның көзінде 
беделдеріңіз қатты түсіп қалады. Олар 
саудаласу үшін тауардың нақты бағасын 
әдейі өсіріп айтады, өйткені саудаласуды 
ерекше ләззат деп санайды. Саудаласу 
ұзаққа созылған сайын сіздерге шайды да 
көбірек ұсынады. Саудагердің құрметіне де 
көбірек бөленесіздер.

Мысыр туралы толық әңгіме ешбір 
журнал мақаласына сыймайды. Біз бұл 
мақалада Сфинкс және Ніл бойындағы 
серуендер, сүңгуір батискафтармен 
жасалатын экскурсиялар және патша 
сарайына ұқсайтын қонақ үйлер, 
таңғажайып әдемі шөл дала, Каирдың 
тар көшелері, осы таңғажайып елде өмір 
сүретін адамдар туралы әңгімелемедік. 
Егер сіздер әлі де Мысырға бару-бармау 
туралы ойланып отырған болсаңыздар, дәл 
қазір шешім қабылдаңыздар — бұған еш 
өкінбейсіздер!    

darkness. With spices, sweets and 
trinkets this is a proper oriental 
bazaar, and what do people do in one 
of these? They bargain. If you accept 
the price offered by a seller, you will 
fall badly in his estimation. They 
increase the real price on purpose to 
give them the chance to bargain as 
it is what makes the interaction such 
fun. The longer the bargaining lasts 
the more tea you will be offered and 
the more of the seller’s respect you 
will earn. 

You can’t fit the full story of 
Egypt into any travel article. How 
can you fit in the Sphinx and Nile 
River cruises, underwater tours in 
bathyscaphes and hotels that look 
like royal palaces, beautiful deserts, 
narrow Cairo streets, and the people 
who live in this extraordinary 
country? If you are still wondering 
whether you should book a flight to 
Egypt, then make the decision to go 
right now and you won’t regret it.    

ним словом, это настоящий восточ-
ный базар. А что делают на настоя-
щем восточном базаре? Конечно же, 
отчаянно торгуются. Если вы сразу 
согласитесь с ценой, которую озвучил 
продавец, то сильно упадете в его 
глазах. Они специально завышают 
реальную стоимость товара, чтобы 
поторговаться, ведь это считается 
особым удовольствием. И чем дольше 
длится торг, тем больше чаю вам 
предложат. И тем большее уважение 
торговца вы заслужите.

Полный рассказ о Египте не помес- 
тится ни в одной журнальной статье. 
Мы не рассказали о Сфинксе и про-
гулках по Нилу, экскурсиях на под- 
водных батискафах и об отелях, кото-
рые выглядят, как дворец падишаха, 
об удивительно красивой пустыне 
и узких улочках Каира, о людях, 
которые живут в этой удивительной 
стране. И если вы еще думаете, стоит 
ли лететь в Египет, решайтесь прямо 
сейчас — и вы об этом не пожалеете!   
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«Саяхатпен бір ауырған соң, өміріңнің 
соңына дейін айыға алмайсың», – дейді 
британдық актер, тележүргізуші және жазушы 
Майкл Пейлин. Бізге өз саяхаттарыңыз туралы 
жазыңыздар, сүйікті жерлеріңіз туралы 
естеліктеріңізбен бөлісіңіздер! 

«Как только подхватываешь лихорадку 
путешественника, ты уже не можешь от нее 
излечиться и будешь заражен ею до конца 
жизни», — сказал британский актер, теле-
ведущий и писатель Майкл Пейлин. Пишите 
нам о своих путешествиях, делитесь воспо-
минаниями о любимых местах!

“Once the travel bug bites there is no known 
antidote, and I know that I shall be happily 
infected until the end of my life”, said British 
actor, author and television host, Michael 
Palin. Write to us about your travels and share 
your memories about your favourite places.

  айдарды жүргізуші Сәуле Серғазинова / columnist 
Saule Sergazinova / ведущая рубрики Сауле Сергазинова

 фотосуреттерді авторлар ұсынды / photo authors / 
фото предоставлены авторами,  Shutterstock

  Каппадокия / Cappadocia    

A Hundred Words about 
Favourite Places   

Сто слов о любимом месте  

Сүйікті орын 
туралы жүз сөз

Арайлым Досмырза, мектеп оқушысы
Каппадокия — мен 7 жаста болғанда, ата-анаммен бірге барған 

қаламыз. Мен оны ешқашан ұмытпаймын, өйткені мұндай қалаларды 
бұрын көрген емеспін. Мұндағы барлық үйлер мен қонақ үйлер тікелей 
жартастың үстінде салынған және ежелгі қалаларды еске түсіреді. Біз 
ата-анамызбен солардың біріне тоқтадық. Бұл қонақ үйдің төбесінде 
шағын терраса болды, сол жерден қаланың әдемі көрінісін тамашаладық.

Біз мұнда анамның әуе шарымен ұшып көру арманын орындау үшін 
келдік. Анамның ескі арманы орындалды. Мен анаммен бірге ұшып 
көргім келіп еді, бірақ маған рұқсат бермеді, өйткені мен әлі кішкентай 
болдым. Есесіне, анам ұшқан кезде, әкем екеуміз қалықтаған шарлардың 
аясында қаншама әдемі фотосуреттер түсірдік! 

Мен бұл қызықты әрі әдемі көріністі ешқашан ұмытпаймын және 
өскенде осында міндетті түрде қайта ораламын. Өйткені енді менің де 
арманым бар, ол — Каппадокияда әуе шарымен ұшып көру.

Arailym Dosmyrza, schoolgirl
Cappadocia is a city that my parents and I visited when I was seven. I will never 

forget it as I’ve never seen a city like it. All the houses and hotels are built in the 
cliff like images of ancient cities. We stayed in one of them. On the roof of the hotel 
there was a small terrace with a beautiful view of the city. We came here because 
my mother had a long-cherished dream to go hot air ballooning, and that is what 
she did. I wanted to go with her so much, but I wasn’t allowed to as I was too 
small. But while my mother was taking her flight my father and I took so many 
beautiful pictures against the background of flying balloons. I will never forget this 
exciting and beautiful view and want to come back when I’m grown up, as I now 
also have a dream – to take a flight in a hot air balloon in Cappadocia.

Арайлым Досмырза, школьница
Каппадокия — город, в котором мы с родителями побывали, когда 

мне было 7 лет. Я никогда его не забуду, потому что таких городов я 
раньше не видела. Все дома и гостиницы здесь построены прямо в скале 
и напоминают древние города. Мы с родителями останавливались в 
одном из них. На крыше этого отеля была небольшая терраса, откуда 
мы любовались прекрасным видом на город.

Приехали мы сюда ради мамы, которая хотела исполнить свою 
давнюю мечту — полетать на воздушном шаре. И она ее осуществила. 
Я так хотела сделать это вместе с ней, но мне не разрешили, потому 
что маленькая. Зато, пока мама летала, мы с папой сделали столько 
красивых фото на фоне летающих шаров!

Никогда не забуду это волнующее и прекрасное зрелище и обязательно 
вернусь сюда, когда подрасту. Ведь теперь и у меня появилась мечта — 
полетать на воздушном шаре в Каппадокии.

Нью-Йорк / New York

 Аланья / Alanya  

Нилюфар Тлесбаева, маркетолог
Біреулер үшін Нью-Йорк — шексіз жарнама мен көше тағамдарынан көз 

сүрінетін, такси кептелістерінде туристері қаптаған, өрт сөндірушілер 
мен жедел жәрдем машиналарының ию-қию сиренасы ауаны тітірентетін 
тасты джунгли. Бірақ мен үшін бұл — энергетикасы ерекше, жер астынан 
буы бұрқыраған, шығармашыл тұрғындары позитив сыйлайтын, жасыл 
жазиралы Орталық саябағы мен көптеген елеусіз болса да, есте қаларлық 
бұрыштары бар қала. Маған Орталық саябақ қатты ұнады, бұл — 
қарбаласқа толы қаланың қақ ортасында орналасқан, тамаша жобаланған 
және жергілікті тұрғындардың да, сырттан келген қонақтардың да 
сүйіспеншілігіне бөленген жасыл орда. Американың ірі қаржы мекемелері 
орналасқан Wall Street көшесінде серуендеңіздер. Сәті түссе, Нью-Йорк Қор 
биржасының ғимаратында АҚШ туын ауыстыру рәсіміне тап боласыздар. 
Бостандық мүсінін және Ellis Island Иммиграциялық пунктін, Empire State 
Building ғимаратын және, әрине, әйелдер жұмағы — 5-ші авенюде орналасқан 
көптеген дүкендерді, Macy’s әмбебап дүкендер желісін және әмияндарыңызды 
қуана жеңілдетуге болатын көптеген басқа да сауда мекемелерін аралап 
көру үшін Нью-Йоркте бірнеше күндеріңізді өткізіңіздер. Нью-Йоркте бір рет 
болып көрген адам оны өз жүрегінде мәңгілікке сақтайды!

Nilufar Tlesabyeva, marketing specialist
For some people, New York is a concrete jungle of advertisements and street 

food, crowds of tourists, taxis in traffic jams and the piercing sirens of fire engines 
and ambulances. But for me it is a city with a special energy, with steam shooting 
through the pavements, positive and creative New Yorkers, the green oasis of 
Central Park and many hidden but memorable places. I adore Central Park, a 
green temple in the very heart of the city, loved by both residents and visitors, 
with tarmac paths, lakes, playgrounds and benches. Stroll down Wall Street, the 
financial heart of America, where you might get to see the ceremonial changing of 
the American flag at the New York Stock Exchange Building. Don’t miss the  Statue 
of Liberty, the immigration station at Ellis Island, the Empire State Building, and 
shops like Macy’s on 5th Avenue, which will lighten your purse but be worth it. 
New York will stay in your heart forever. 

Нилюфар Тлесбаева, маркетолог
Для кого-то Нью-Йорк — это каменные джунгли с бесконечной рекламой 

и стрит-фудом, толпами туристов, стоящими в пробках такси и безумно 
громкими сиренами пожарных и скорой помощи. Но для меня это город 
с особой энергетикой, с паром, бьющим из-под земли, и позитивными 
творческими ньюйоркцами, зеленым оазисом Центрального парка и 
множеством незаметных, но очень памятных уголков. Мне безумно 
понравился Центральный парк — это зеленый храм в самом сердце 
суетливого шумного города, великолепно спроектированный и одинаково 
любимый и местными, и приезжими. Прогулка по финансовой святыне 
Америки — Wall Street. Если вам повезет, вы застанете церемонию смены 
флага США на здании Нью-Йоркской фондовой биржи. Проведите в Нью-
Йорке несколько дней, чтобы посетить статую Свободы и иммиграционный 
пункт Ellis Island, Empire State Building, ну и, конечно же, рай для женщин — 
многочисленные магазины на 5-й авеню, сети Macy’s и множество других 
торговых заведений, где можно с удовольствием облегчить свой кошелек. 
Оказавшись в Нью-Йорке однажды, вы сохраните его в своем сердце навсегда!

Ардақ Телебарисова,  
бет әрлеуші

Таңертең оянғанда, терезенің сыртында 
көгілдір аспан, таулар, пальмалар және көкшіл 
түске боялған теңіз айдыны болатынын 
көздеріңізге елестетіп көріңіздерші. Бұл көріністің 
күні бойы жақсы көңіл-күйді қамтамасыз 
ететіндігіне келісетін боларсыздар. Біз неліктен 
үш баламен шуақты Аланьяға көштік? Бұл жердің 
климаты жұмсақ, Жерорта теңізі, өнеркәсіптік 
кәсіпорындар болмағандықтан, ауасы таза, жыл 
он екі ай дерлік күн жарқырап тұрады, қыста 
күндіз +15 оС және одан жоғары, экологиялық 
таза өнімдер, балғын көкөністер мен жемістер. 
Бұл жердің кең құмды жағажайлары тазалығы 
үшін «Көгілдір жалау» марапатына ие болған 
Түркияның үздік ондығына кіреді. 

Ardak Telebarissova, make-up artist
Imagine yourself waking up in the morning 

and looking out of the window to see a blue sky, 
mountains, palm trees and a turquoise sea. Who could 
argue that this wouldn’t put you in the best mood for 
the rest of the day? Why did we and our three children 
relocate to sunny Alanya? It has a gentle climate, the 
Mediterranean Sea, clean air as there are no industrial 
facilities nearby, it is sunny almost all the year round, 
the winter temperature is 15оС and higher and you 
can eat organic food, fresh vegetables and fruit. There 
are wide sandy beaches that are amongst the top ten 
in Turkey and have been awarded the Blue Flag for 
cleanliness. 

Ардак Телебарисова, визажист
Представьте, вы просыпаетесь утром, а за 

окном голубое небо, горы, пальмы и бирюзовая 
морская гладь. Согласитесь, такая обстановка 
обеспечивает хорошее настроение на весь день. 
Почему мы переехали в солнечную Аланью с тремя 
детьми? Тут мягкий климат, Средиземное море, 
чистый воздух, так как нет промышленных 
предприятий, солнце почти круглый год, зимой 
днем — плюс 15 оС и выше, экологически чистые 
продукты, свежие овощи и фрукты. Здесь широкие 
песчаные пляжи, входящие в топ-10 в Турции, 
удостоенные награды «Голубой флаг» за чистоту. 

destination
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  Дхарамсала / Dharamshala

    Барселона / Barcelona   

    Женева / Geneva

  Бішкек / Bishkek / Бишкек

Тілек Усупов, журналист
Бішкек — Қырғызстанның астанасы, ол Тянь-Шань 

тауының етегінде орналасқан. Оның тұрғындары 
күн сайын Алатау жоталары мен мұздықтарын 
тамашалай алады. Қол созым жерде Ала-Арша ұлттық 
паркі бар. Бішкектің мұражайларына, Абдылас 
Малдыбаев атындағы Қырғыз ұлттық академиялық 
опера және балет театрына барып көріңіздер. 
Алатау орталық алаңында қырғыз эпосының батыры 
— Ұлы Манасқа ескерткіш орнатылған. Экскурсиялық 
бағдарламалардың көбі айналасында көптеген қызықты 
мәдени орталықтар мен сәулет ескерткіштері 
орналасқан осы жерден басталады. Алаңның өзі керемет 
субұрқақтармен безендірілген, дәл осы жерде ең маңызды 
мерекелер мен фестивальдар өткізіледі, бұған қоса, 
Алатау алаңы үш революцияның куәгері болған.

Tile k Usupov, journalist 
Bishkek is the capital of Kyrgyzstan in the foothills of the 

Tian Shan. Every day its residents can look up and admire 
the mountain ridges and glaciers of the Ala-Too mountain 
range. The Ala Archa National Park is on its doorstep. Visit 
the museums in Bishkek and go to the Abdylas Maldybayev 
Kyrgyz National Opera and Ballet Theatre. In the central 
Ala-Too Square is a monument to the Kyrgyz hero, Manas 
the Magnanimous. Many tours start from here as all around 
are cultural centres and architectural monuments. The square 
has several magnificent fountains, and it is here that most 
of the city’s significant celebrations and festivals take place. 
Ala-Too has also witnessed three revolutions.

Тилек Усупов, журналист
Бишкек — столица Кыргызстана, расположенная у 

подножия Тянь-Шаня. Каждый день ее жители могут 
любоваться горными хребтами и ледниками Ала-Тоо. 
Отсюда рукой подать до национального парка Ала-
Арча. Посетите музеи Бишкека, сходите в Кыргызский 
национальный академический театр оперы и балета 
им. Абдыласа Малдыбаева. На центральной площади 
Ала-Тоо установлен памятник герою кыргызского 
эпоса Манасу Великодушному. Многие экскурсионные 
программы начинаются с этого места, вокруг которого 
расположено много интересных культурных центров 
и памятников архитектуры. Сама площадь украшена 
великолепными фонтанами, именно здесь проводят 
самые значимые праздники и фестивали, кроме того, 
Ала-Тоо стала свидетельницей трех революций.

Мария Мун, маркетолог 
Женева тек бір қарағанда миллионерлерге арналған, туристер 

мен саяхатшыларды жалықтыратын люкстік локация болып 
көрінеді. Анықтап қарасаңыздар, бұл қалада серуендеуге арналған 
әдемі саябақтарды да, аса дәмді еуропалық тағамдар ұсынылатын 
ресторандарды да, альпілік деревняларға көптеген турларды да 
(шоколад және ірімшік турларынан жас шарап фестивальдарына 
дейін) табуға болады. Женевадағы Lac Leman көлін ұмыту мүмкін емес: 
бұл көлдің жағасына келген әрбір адам оның сұлулығына тамсанып, 
сиқырланғандай күй кешеді (сиқырдан еш кем емес!) және өзінің 
жарқын болашағын елестетумен болады. Женеваның төңірегіндегі 
менің сүйікті орным — өзім сноуборд тебуді үйренген Avoriaz тау 
шаңғысы курорты. Ол биік Альпіде орналасқан, курорт аумағында 
автокөліктердің жүруіне тыйым салынған, бұл жердегі тау шаңғысы 
трассалары тікелей қонақ үйлер мен сәнді үйшік — шалелердің 
арасынан өтеді, ал алдарыңыздан ашылатын көріністерден 
тыныстарыңыз тарылады. Бұған қоса, ол Франциямен шекарада 
орналасқан, сондықтан курорттағы кейбір трассалар швейцариялық, 
ал кейбіреулері франциялық болып табылады. Осылайша, бір тау 
шаңғысы курортына барып, бір мезгілде екі елді көруге болады.

Maria Moon, marketing specialist
At first sight Geneva looks like a luxurious haven for millionaires but 

boring for visitors and travellers. When you take a closer look, however, you 
can find beautiful parks to walk in, restaurants with delicious European 
dishes, and tours to Alpine villages (to explore chocolate and cheese and 
wine festivals). Lake Geneva is unforgettable: its beauty holds you transfixed, 
it’s a moment in which you feel you could see your own future, like magic. 
My favourite resort is Avoriaz, where I learned to snowboard. It’s located 
high in the Alps, is car free, and the pistes run down between hotels and 
chalets and the views are breathtaking. It’s in France but right on the border 
with Switzerland so some runs are Swiss and some French, allowing you to 
ski in two different countries from the same resort.  

Мария Мун, маркетолог
Женева только на первый взгляд кажется люксовой локацией для 

миллионеров, в которой скучно туристам и путешественникам. Если 
приглядеться, в этом городе можно найти и красивые парки для прогулок, 
и рестораны с вкуснейшими европейскими блюдами, и множество 
туров в альпийские деревни (от шоколадных и сырных до фестивалей 
молодого вина). Женевское озеро Lac Leman незабываемо: каждый, кто 
попадет на его берег, словно зачарованный замирает и наслаждается 
красотой, представляя свое светлое будущее (магия — не меньше!). Мое 
любимое место в окрестностях Женевы — горнолыжный курорт Avoriaz, 
где я научилась кататься на сноуборде. Он находится высоко в Альпах, 
автомобили на территории курорта запрещены, лыжные трассы 
проложены здесь прямо между отелями и шале, а от открывающихся 
видов захватывает дух. А еще он находится прямо на границе с Францией, 
так что некоторые трассы на курорте швейцарские, а некоторые — 
французские. Таким образом можно побывать на одном горнолыжном 
курорте, но в двух странах одновременно.

Динара Исабекова, PR маманы
 Егер сіздер өздеріңіздің нағыз болмыстарыңызды көргілеріңіз 

келсе, Дхарамсалаға барыңыздар.Үндістанның Химачал-Прадеш 
штатындағы бұл қаланы Кіші Тибет деп атайды. Мұнда үнді және 
тибет халықтарының мәдениеттері үйлесімді тоғысқан. Біреулер 
мұнда Тибет институтына, XIV Далай-Ламаның ғибадатханасы 
мен резиденциясына рухани білім алу үшін келсе, енді біреулер Тибет 
медицинасы үшін келеді. Тағы біреулері ең тыныш бұрыштарда 
оңашаланып, йога жаттығуларымен уақыт өткізеді. Әуесқой 
альпинистер Гималай тауларының әсемдігін тамашалаудан ләззат 
алу үшін көп күндік маршрутпен шыңдарға шығуды таңдайды. 
Қандай мақсатты көздесеңіздер де, тибеттік монахтармен бірге 
жергілікті кафеде бір шыныаяқ gingerlemon honey tea — лимон мен 
бал қосылған зімбір шайын ішіп, күннің батуын тамашалай отырып 
уақыт өткізуден керемет ләззат аласыздар. Бір басты көшесі бар 
шағын қаланың сол бір жерлерін күнде аралай жүріп, әр жолы 
өздеріңіз үшін жаңалық ашасыздар. Ең бастысы — өз «мендеріңіздің» 
жаңа қырларын көресіздер. Мен бұл жерде бес рет болып көрдім 
және не айтып тұрғанымды анық білемін.

Dinara Issabekova, PR specialist 
If you want to find the real you, head to Dharamshala. This city in the 

Indian state of Himachal Pradesh is called Little Tibet because since 1960 
so many Tibetans have come to live here. Some come here to study and 
seek spiritual knowledge and visit the temple and residence of the 14th 
Dalai Lama, others come to be treated with Tibetan medicine or practise 
yoga. Amateur climbers can choose from a variety of ascents and day 
trips into the Himalayan mountains. No matter why you are here, what 
could be more delightful than taking the time to drink ginger, lemon 
and honey tea at a local café in the company of Tibetan monks, while 
admiring a beautiful sunset? Every day that you walk through this small 
city, which has only one main street, you always find something new. 
Most importantly, you will find new facets of yourself. I have been here 
five times and I know what I’m talking about.

Динара Исабекова, PR-специалист
Если вы хотите увидеть себя настоящего, отправляйтесь в Дха-

рамсалу. Этот город в индийском штате Химачал-Прадеш называ-
ют Малым Тибетом. Здесь гармонично сплелись культуры индийского 
и тибетского народов. Одни приезжают за духовными знаниями в 
тибетский институт, храм и резиденцию Далай-ламы XIV.  
Другие — за тибетской медициной. Третьи проводят время за 
занятиями йогой, уединившись в самых тихих уголках. Альпинисты-
любители выбирают восхождения с многодневным маршрутом, 
чтобы насладиться красотой Гималайских гор. Независимо от цели 
вы с удовольствием проведете время за чашкой gingerlemon honey 
tea — имбирного чая с лимоном и медом в местном кафе в компании 
тибетских монахов, наслаждаясь прекрасным закатом. И, прогули-
ваясь ежедневно по одним и тем же местам маленького города с од-
ной главной улицей, каждый раз будете открывать для себя что-то 
новое. Самое главное — вы увидите новые грани собственного «я». В 
этом месте я побывала пять раз и точно знаю, о чем говорю. 

Мирлан Телебарисов, коммуника-
циялар жөніндегі маман

Барселонаның басты көрікті орындарының бірі — 
сәулетші Антонио Гаудидің туындылары, олардың ішіндегі 
ең әйгілісі La Sagrada Família немесе Қасиетті Отбасы 
ғибадатханасы болып табылады. Маған Гуэль паркі 
қатты ұнады, онда таңғажайып тас конструкцияларды, 
түрлі-түсті керамикалық мозаиканы және Гаудидің өзі 
тұрған үйді көруге болады. Кешке Монжуик сиқырлы 
субұрқағына барып көруге болады, бұл жарық, музыка және 
су таңғажайып көрінісін жіберіп алуға болмайды. Дәл осы 
тұста La Rambla туралы қалай айтпай өтуге болады, бұл 
— қаладағы ең танымал жаяу жүргіншілер көшесі, онда 
көптеген қызықты дүкендер мен ресторандар орналасқан 
және көше әртістері өнер көрсетеді. Мұнда көрікті 
орындар өте көп, оларды аралап көру үшін Barcelona Bus 
Turistic туристік автобустарын пайдалануға болады.

Mirlan Telebarissov, communications specialist
The works of the architect Antoni Gaudi are among 

Barcelona’s most important landmarks, with the most famous 
of them being La Sagrada Família, or Temple of the Holy Family. 
I love Park Güell, where you can see amazing stone sculptures, 
colourful ceramic mosaics and the house where Gaudi lived. In 
the evenings the Magic Fountain of Montjuïc is an unmissable 
extravaganza of light, music and water. And of course, I have 
to mention La Rambla, the most famous pedestrian street 
in the city, with its interesting shops, restaurants and street 
performances. There are so many places to see and a great way 
get around is by the hop-on hop-off Barcelona Bus Turístic.

Мирлан Телебарисов,  
специалист по коммуникациям

Одни из главных достопримечательностей Барселоны — 
творения архитектора Антонио Гауди, самым 
знаменитым из которых является La Sagrada Família, 
или храм Святого Семейства. Мне очень понравился парк 
Гуэль, где можно увидеть удивительные конструкции из 
камня, цветную керамическую мозаику и дом, где жил 
сам Гауди. Вечером можно посетить Волшебный фонтан 
Монжуика — это световая, музыкальная и водяная феерия, 
которую нельзя пропустить. Ну и как же не упомянуть 
про La Rambla — это самая известная пешеходная улица 
города, на которой расположено множество интересных 
магазинов и ресторанов и выступают уличные 
артисты. Достопримечательностей здесь очень много, а 
посмотреть их можно, воспользовавшись туристическими 
автобусами Barcelona Bus Turistic.
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Стамбул / Istanbul 
Лас-Вегас / Las Vegas 

Олеся Джумурова,  
кредиттік менеджер

Португалияда көлікпен саяхаттап жүріп, Портудан 
Лиссабонға бара жатқанда, Назаре атты шағын қалаға бас 
сұқпақ болдық, ол бізді өзінің әдемі жағажайымен және басты 
табиғи ерекшелігімен таң қалдырды. Қала оны Атлант 
мұхитының толқындарынан қорғайтын Ситиу мүйісінің 
көлеңкесінде, алтын және қара құмды жағажайлары бір 
шақырымнан астам қашықтыққа созылған әдемі және жайлы 
айлақта орналасқан. Назаре бүкіл әлемнен серфинг әуесқойларын 
өзіне тартады, өйткені мұнда күзгі-қысқы кезеңде биіктігі  
30 метрге дейін жететін әлемдегі ең биік толқындар түзіледі. 
Олардың түзілуіне су астындағы терең каньон, су асты 
ағыны, қарсы толқындар және күшті, суық желдер сияқты 
факторлардың үйлесімі себеп болады. 

Назареде серфинг әуесқойларына ғана емес, сонымен қатар, 
балғын теңіз өнімдері мен балық тағамдарын, әсем табиғатты 
және мұхиттың шуылын жақсы көретін, португалдықтардың 
ақкөңіл қонақжайлылық және мәңгілік мереке атмосферасына 
бойлағысы келетін, табиғатпен оңашада тыныштық пен 
жұбаныш іздейтін барлық адамдарға қызықты болады.

Ole ssya Dzhumurova, credit manager
While driving through Portugal from Porto to Lisbon we decided 

to stop off in a small town called Nazare. We were amazed by its 
lovely beach and headland. The town is located in a beautiful bay 
with over a kilometre of golden sand with a small bay to the south 
that is protected from the force of the Atlantic Ocean. Nazare attracts 
international surfing enthusiasts as in autumn and winter the highest 
waves in the world are generated here, up to 30 m high, caused by a 
deep underwater canyon and big swells generated by storms in the 
North Atlantic. Non-surfers will love Nazare for its fresh seafood, the 
sounds of the ocean, the beautiful natural surroundings, the warm 
hospitality of the Portuguese people and for a holiday that brings 
peace and sense of being at one with nature. 

Олеся Джумурова, кредитный менеджер 
Путешествуя по Португалии на машине, по пути из Порту 

в Лиссабон мы решили заехать в маленький городок под 
названием Назаре, который поразил нас своим живописным 
пляжем и главной природной особенностью. Город расположен 
в красивой и уютной бухте с пляжами длиной более километра 
из золотого и черного песка, в тени мыса Ситиу, который 
защищает его от волн Атлантического океана. Назаре 
привлекает любителей серфинга со всего мира, ведь здесь 
в осенне-зимний период образуются самые высокие волны в 
мире — высотой до 30 метров. Их создает сочетание таких 
факторов, как глубокий подводный каньон, подводное течение, 
встречные волны и сильные холодные ветра. 

В Назаре будет интересно не только любителям серфинга, 
но и каждому, кто любит блюда из свежих морепродуктов и 
рыбы, живописную природу и шум океана, кто хочет окунуться 
в атмосферу душевного гостеприимства португальцев и вечного 
праздника, кто ищет покой и умиротворение наедине с природой.

Салтанат Мәкешева, коуч
Брюссель — менің жүрегімнен ерекше орын алған 

қала. Бельгияның астанасы бәріне негізінен Еуропалық 
Одақтың астанасы ретінде танымал болғанымен, 
қала өзінің готикалық стильдегі архитектурасымен 
де, гастрономиялық жаңалықтарымен де, мәдени іс-
шараларының молдығымен де таң қалдыра алады.

Қаламен танысуды қаладағы керемет әдемі Grand 
Place тарихи алаңынан бастауға кеңес беремін. Ұлттық 
тағам — картоп қосылған мидияға міндетті түрде 
тапсырыс беріңіздер. Брюссельдің орталығындағы 
серуендеріңіз аяқталғанда, метроға отырып, Атомиумды 
көруге аттаныңыздар, бұл футуристік құрылыс — темір 
атомының бейбіт мүмкіндіктерін бейнелеп көрсететін 
оның 165 миллиард есе үлкейтілген үлгісі. Егер уақыт қалып 
жатса, көк тіреген зәулім ғимараттардың қоршауындағы 
гүлденген бұрыш — Ботаникалық баққа және жай ғана 
ерекше атмосферасын сезіну үшін Еуропалық парламент 
ғимаратына барып көруге кеңес беремін.

Saltanat Makesheva, personal development coach
Brussels is a city that occupies a special place in my heart. 

Even though the capital of Belgium is famous as the capital of 
the European Union, the city could surprise you with its Gothic-
style architecture, gastronomic extravagance and abundance 
of cultural activities. Start at the Grand Place, the incredibly 
beautiful and historic city square. Make a point of ordering the 
national dish: mussels with chips. When you have explored the 
city centre, head off to see Atomium, a futuristic metal model 
of an iron unit cell magnified 165 billion times, a symbol of the 
role of science in a peaceful vision of the future. If you have 
time, I recommend the Botanical Garden, a blossoming corner 
surrounded by skyscrapers and the European Parliament, just to 
be inspired by the atmosphere.   

Салтанат Макешева, коуч
Брюссель — город, который занял особое место в моем 

сердце. Хотя столица Бельгии в основном у всех на слуху 
как столица Евросоюза, город может удивить и своей 
архитектурой в готическом стиле, и гастрономическими 
изысками, и обилием культурных мероприятий. 

Рекомендую начать знакомство с городом с Grand  
Place — невероятно красивой исторической площади 
города. Обязательно закажите национальное блюдо — 
мидии с картофелем. Когда вы закончите прогулку по 
центру Брюсселя, сядьте на метро и отправляйтесь 
смотреть Атомиум. Это футуристическое сооружение — 
увеличенная в 165 миллиардов раз модель атома 
железа, символизирующая его мирные возможности. 
Если останется время, рекомендую также посетить 
ботанический сад — цветущий уголок в окружении 
небоскребов, и здание Европарламента — просто, чтобы 
проникнуться его особой атмосферой.

Достан Досмырза, заңгер
Лас-Вегастың әлемдік ойын-сауық астанасы екендігін бәрі біледі. 

Менің бұл керемет қалаға саяхатым қысқа, бірақ ұмытылмастай 
болды. Біз әйгілі казинолар орналасқан жердегі ең құмарпаз қаланың 
орталығында орналасқан барлық дерлік көрікті жерлерді араладық, 
аңызға айналған Caesars  сарайын, ботаникалық бақты, Bellagio 
қонақ үйінің субұрқағын және көптеген басқа да атақты орындарды 
көрдік. Спорт әуесқойы ретінде мен үшін қазіргі заманның ең ірі 
спортшылары, солардың қатарында отандасымыз — боксшы Геннадий 
Головкин өнер көрсеткен MGM Grand Garden Arena, T-Mobile Arena 
спорт кешендеріне бару маңызды болды. Бір күні таңертең мен қонақ 
үйден Флойд Мейвезердің бокс залына дейін жүгіруді жоспарладым, 
онда мені жылы қарсы алып, экскурсия өткізді, бұл өте керемет болды, 
барлық бокс әуесқойларына осында келуге кеңес беремін. Мен мұнда өзім 
әлі болып көрмеген Ред Рок каньонына, Чарльстон тауына және Гувер 
бөгетіне бару үшін міндетті түрде қайта ораламын.

Dostan Dosmyrza, lawyer
Everyone knows that Las Vegas is the world’s entertainment capital. 

My trip here was short but memorable. We went almost everywhere in 
the centre of this city of gamblers with its famous casinos. We saw the 
legendary Caesars Palace, the fountains and the Botanical Garden at the 
Bellagio Hotel and so much more. As a sports enthusiast, I wanted to visit 
the MGM Grand Garden Arena and the T-Mobile Arena, where today’s 
greatest athletes have competed, including our compatriot, the boxer 
Gennady Golovkin. One morning I went on a run from the hotel to the 
Mayweather Boxing Club. I got a warm welcome there and a tour and 
it was great and I highly recommend it for anyone who loves boxing. I’ ll 
come back to visit Red Rock Canyon, Mount Charleston and the Hoover 
Dam as I didn’t get to these on my last trip. 

Достан Досмырза, юрист
Все знают, что Лас-Вегас — это мировая столица развлечений. 

Мое путешествие в этот чудесный город было коротким, но 
незабываемым. Мы посетили почти все достопримечательности, 
расположенные в центре самого азартного города на земле, где 
находятся знаменитые казино, увидели легендарный Caesars Palace, 
ботанический сад, фонтан отеля Bellagio и много других знаменитых 
мест. Для меня, как любителя спорта, было важным посетить 
спортивные комплексы MGM Grand Garden Arena, T-Mobile Arena, где 
выступали величайшие спортсмены современности, в числе кото- 
рых — наш соотечественник боксер Геннадий Головкин. Одним утром 
я запланировал пробежку от отеля до боксерского зала Флойда 
Мейвезера, там меня тепло встретили и провели экскурсию — 
это очень круто, советую побывать здесь всем любителям бокса. 
Я обязательно вернусь сюда, чтобы посетить Ред-Рок-Каньон, гору 
Чарльстон и плотину Гувера, где мне еще не довелось побывать.

Айнұр Досмырза, кәсіпкер
Стамбул — ешкімді бей-жай қалдырмайтын арман-қала. 

Бізге мұнда отбасымызбен бірге тұтас бір жыл тұрудың 
сәті түсті. Бұл тамаша қаланы әбден сезіну үшін мұнда ең 
болмағанда бір аптаға келу керек, өйткені Стамбул — көп 
ғасырлық тарихы бар көрікті орындардың қазынасы.

Тарихқа бойлап, «Таңғажайып ғасырға» тап болу үшін негізгі 
көрікті орындар: Көгілдір мешіт, Топкапы сарайы, Әулие София 
соборы, Галата мұнарасы, Гранд-базар және көптеген басқа 
да көрнекіліктер орналасқан қаланың еуропалық бөлігіндегі 
көшелерде серуендеңіздер. Терезесі Босфорға қарайтын 
ресторанда түрік таңғы асын ішу тізімдеріңіздегі міндетті 
тармақ болуы тиіс: бұл жерде сіздер түрік тағамдары мен 
жергілікті деликатестердің дәмінен ғана емес, сонымен 
қатар, керемет көріністерден де ләззат аласыздар.  
Стамбул — қайта-қайта орала бергің келетін қала!

Ainur Dosmyrza, entrepreneur
Istanbul is a city of dreams that everyone loves. My family and I 

lived there for a whole year and to get a proper feel for this beautiful 
place you should come for at least a week as there is so much to see 
and centuries of history. To dive into the past and imagine yourself 
in the film The Magnificent Century, walk through the European 
part of the city where you will find the Blue Mosque, Topkapi 
Palace, Hagia Sophia, Galata Tower, Grand Bazaar and much more. 
Turkish breakfast in a hotel with a view of the Bosporus should be a 
must-have on your list: how better to enjoy Turkish cuisine and local 
delicacies than when surrounded by beautiful views? You will want 
to return to Istanbul many times over. 

Айнур Досмырза, предприниматель
Стамбул — город-мечта, который никого не 

оставит равнодушным. Так получилось, что нам с 
семьей посчастливилось жить в нем целый год. Чтобы 
прочувствовать этот прекрасный город, нужно приехать 
сюда хотя бы на недельку, ведь Стамбул — просто кладезь 
достопримечательностей с многовековой историей.

Чтобы окунуться в историю и попасть в «Великолепный 
век», прогуляйтесь по улочкам европейской части города, где 
расположены основные достопримечательности: Голубая 
мечеть, дворец Топкапы, Собор Святой Софии, Галатская башня, 
Гранд-базар и многие другие. Турецкий завтрак в ресторане 
с видом на Босфор должен стать обязательным пунктом в 
вашем списке: вы не только насладитесь вкусом турецкой кухни 
и местных деликатесов, но и  шикарными видами. Стамбул — 
город, в который хочется возвращаться снова и снова!

   Брюссель / Brussels     

destination
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Land of Legend and Winter Snow 
Край зимней сказки

Қысқы ертегі 
өлкесі

Если вы окажетесь в Нур-
Cултане и решите отдохнуть 
на лоне природы, то первым 
делом отправляйтесь  
в Бурабай или Зеренду.  
В край мороза и солнца, край 
зимней сказки.  

If you’re in Nur-Sultan and wanting 
a holiday out in the countryside, 
then you’re in luck as Burabay and 
Zerenda are practically on your 
doorstep. Welcome to a world of 
sunshine and snowy forests in a 
land of ancient legends.  

Нұр-Сұлтанға жолдарыңыз 
түсіп, табиғат аясында 
демалмақ болып шешсеңіздер, 
ең алдымен Бурабайға 
немесе Зерендіге, аяз бен күн 
өлкесіне, қысқы ертегі өлкесіне 
аттаныңыздар. 

  Нұржан Алғашов / Nurzhan Algashov / Нуржан Алгашов     
 Нұржан Алғашов / Nurzhan Algashov / Нуржан Алгашов, Shutterstock
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Қазақстанның елордасынан 
солтүстікке қарай 250 км мінсіз жол 
сіздерді Қазақстанның інжу-маржаны — 
 Бурабай ұлттық табиғи саябағына 
алып барады. Щучинск қаласына 
жете бергенде-ақ сіздер бүкіл 
саябақты қоршап тұрған қалың 
қарағайлы орманды көресіздер. Мұнда 
қарағайлардың арасында серуендеп, 
қылқан жапырақтылардың хош 
иісіне толы таза ауамен тыныс алу 
жандарыңызға жағады.

Бұл жер туралы аңыз да бар. Құдай 
әлемді жаратқанда, біреулер — 
әдемі тауларға, біреулер — құнарлы 
жерлерге, енді біреулер қалың 
ормандарға ие болған деседі. Ал 
бұл жердің адамдарына тек шетсіз-
шексіз дала ғана тиеді. Сол кезде олар 
жаратушыдан басқа халықтарда бар 
табиғат сұлулығынан аз да болса 
сұрау үшін келеді. Құдай келісіп, 
сыйлықтар қапшығына қолын салса, 
ештеңе дерлік қалмаған болып шығады. 
Қапшықтың ең түбінде аласа жартастар 
мен таулар, бірнеше таза бұлақтар мен 
мөлдір көлдер, шағын орман жатады. 
Жаратушы барлығын алақанына салып 
жинап, қазақ даласының ортасына 
тастайды. Осылайша, Қазақстандағы 
ең әдемі жерлердің бірі — Бурабай әсем 
өлкесі пайда болады.

Бурабайдың әсемдігі қарағайлы 
орманында ғана емес, сонымен қатар, 
көркем таулары мен көлдерінде. Саябақ 
аумағында 14 көл орналасқан, солардың 
ішіндегі ең әйгілілері Шортанды, 
Бурабай, Үлкен және Кіші Шабақты, 

Қатаркөл, Майбалық көлдері болып 
табылады. Жазда мұнда жағажай 
маусымы ашылады, Бурабай көлінде — 
қалалық жағажай, ал жағалаудағы 
қонақ үйлерде өздерінің жеке меншік 
жағажайлары бар. Көлдегі су әрдайым 
салқын, бірақ бұл туристерді тоқтата 
алмайды, олар мұнда, әсіресе жаздың 
ыстық күндерінде қуана-қуана келеді. 

Бурабай көлі Жұмбақтас тас 
аралымен әйгілі. Туристер дәл осы 
Жұмбақтасты суретке көп түсіреді. 
Шығанақ ортасындағы тас үйіндісінің 
бұлай аталу себебі — оның жоғарғы 
жағы әр түрлі қырларынан біресе кәрі 
кемпірдің, біресе жас қыздың бейнесін 
еске түсіретін адамның басына ұқсайды.

Көлдің жанында Оқжетпес тауы бар. 
Аңыздардың бірі бойынша, тұтқынға 
түскен жас сұлу қалмақ қызын күйеуге 
шығу үшін сарбаздардың бірін таңдауға 

If you leave the Kazakh capital and 
drive north for 250 km on perfect 
roads you find yourself in one of 
the country’s treasures, the Burabay 
National Park. As you approach the 
city of Shchuchinsk you will see the 
dense pine forests that surround the 
entire park. It’s a heady treat to walk 
among the fir trees and breathe in the 
fresh, clean air laced with the scent of 
pine needles.

There is a popular legend about 
Burabay, which says that when God 
created the world he gave some people 
beautiful mountains, and others fertile 
fields or deep woods. The people who 
lived here found themselves with 
nothing but the wide open steppe. 
They went to the Creator and asked for 
at least some of the natural beauty he 
had given to others, and God agreed. 
He put his hand into his sack of gifts 
only to discover that there was almost 
nothing left. Right at the bottom were 
some rocky outcrops and mountains, 
a few clear springs and transparent 
lakes. He carefully picked up all these 
pieces in his hands and threw them 
into the middle of the Kazakh steppe, 
and in doing so created one of the 
most beautiful places in Kazakhstan. 

The magic of Burabay lies not 
only in its pine forests, but in its 
picturesque mountains and lakes 
as well. There are 14 lakes in the 
reserve, with the most famous of 
them being Shchuchye, Borovoye, Big 
and Small Chebachye, Katarkol and 

Maibalyk. The beach season starts in 
the summer at Borovoye Lake where 
there is a city beach and lakeside 
hotels that offer their own private 
ones. The water in the lake is always 
cool, but this doesn’t deter the visitors 
who flock here on hot summer days. 

Borovoye Lake is famous for its 
much-photographed stone island, 
Zhumbaktas (which in Kazakh 
means ‘mysterious stone’). The 
boulder in the centre of the bay has 
been given this name because the 
upper part looks from one angle like 
the head of an old woman, and from 
another a young girl in profile. 

The small mountain of Okzhetpes 
(in Kazakh ‘unreachable even by 
arrows’) cuts into the sky by the lake. 
Legend says that a beautiful young 
captive Kalmyk girl was forced to 

250 километров идеальной дороги 
из столицы Казахстана на север при-
ведет вас к жемчужине Казахстана — 
национальному природному парку 
Бурабай. Уже на подъезде к городу 
Щучинску вы увидите плотный со-
сновый бор, который окружает весь 
парк. Здесь приятно гулять среди 
сосен и дышать чистым воздухом, 
наполненным ароматом хвои.

Существует легенда об этом месте. 
Говорят, что когда Бог создавал мир, 
кому-то достались красивые горы, 
кому-то — плодородные поля, кому-
то — густые леса. Так получилось, 
что людям, живущим здесь, доста-
лась только бескрайняя степь. Тогда 
они пришли к Творцу, чтобы попро-
сить у него хотя бы чуточку той при-
родной красоты, что была у других 
народов. Бог согласился и опустил 
руку в мешок с дарами, но оказалось, 
что там почти ничего не осталось. 
Лишь на самом дне мешка лежали 
невысокие скалы и горы, немного 
чистых родников и прозрачных озер 
и небольшой лес. Творец бережно 
собрал все в ладони и бросил посреди 
казахской степи. Так появилось одно 
из красивейших мест Казахстана — 
живописный край Бурабай.

80 tengri | 1`2021 tengri | 1`2021 81 

destination



мәжбүрлейді. Қыз орамалын қолына 
ұстап, таудың басына шығады да, 
«Кімнің жебесі орамалға жетсе, соған 
өмірлік жар боламын», – дейді. Ең 
епті жігіттер тау етегіне жиналып, 
жебелерін ата бастайды, бірақ бірде-бір 
жебе шыңға жетпейді. Сол кезде қызға 
төменге түсу туралы бұйрық беріледі, 
бірақ ол өз дегенін жасап, жартастан 
тікелей көлге секіреді. Сұлу қыз құлаған 
жерде Жұмбақтас тас аралы пайда 
болып, ол секірген тау Оқжетпес деп 
аталады.

Саябақтың бүкіл аумағында биіктігі 
әр түрлі тау сілемдері орналасқан. 
Көкшетау тауының маңындағы жер 
жаяу серуендер мен тау жорықтарын 
жақсы көретіндер үшін тамаша орын 
болып табылады. Осы таудың ең биік 

нүктесі — шыңы теңіз деңгейінен  
947 метр биіктікте орналасқан. 
Өрлеудің басталатын жері — Абылай 
хан алаңы. Бір кездері осы таудың 
етегінде оның ордасы болған. Бәлкім, 
бұл туристер арасында Жұмбақтастан 
кейінгі екінші танымал орын 
болар. Қазір мұнда стела, сондай-
ақ тақ пішініндегі тас орнатылған. 
Адамдардың сенуінше, тасты бірнеше 
рет айналып өткен адамның тілегі 
міндетті түрде орындалады.

Көкшетау тауына ұлттық парктің 
гидімен бірге ғана көтерілуге рұқсат 
етіледі. Тауға көтерілетін арнайы соқпақ 
жол жоқ, борпылдақ топырақпен, 
содан соң жартастармен көтерілуге 
тура келеді. Ең жоғарғы жағында 
қатты желдің, үшкір және тайғанақ 
жартастардың болуы себебінен қауіпті 
болуы мүмкін. Таудың ұшар басынан 
бүкіл алқаптың панорамалық көрінісі 
ашылады. Экстремалды көтерілуден 
қорықсаңыздар, мұнда неғұрлым жазық 
және соншалықты биік емес басқа 
шыңдар да бар, ол жерлерден де әдемілігі 
еш кем емес көріністер ашылады. 
Мысалы, сіздер Бөлектау тауына 
көтеріле аласыздар: оның маршруты 
қиын емес, әрі дәл осы жерден Бурабай 
көлі мен Көкшетау тауына қарайтын 
атақты көрініс ашылады.

choose a warrior to marry. The girl 
ascended the mountain and holding a 
handkerchief said: “I will marry the one 
who can reach this with an arrow”. The 
most skilful dzhigits (mounted warriors) 
gathered at the base of the mountain and 
made many attempts to reach the top 
with their arrows but they all failed. The 
girl was ordered to return but she chose 
instead to leap off her rocky outcrop 
and into the lake. The stone island of 
Zhumbaktas appeared at the place 
where she died. 

There are mountain ranges of various 
heights throughout the park. The area 
near the Kokshetau Mountain is ideal 
for hikers, and the highest peak is 947 m  
above sea level. The starting point 
for the ascent is the Polyana (Glade) 

of Abylay Khan, as he once had his 
headquarters in the foothills here. It 
is perhaps the second most popular 
tourist destination after Zhumbaktas. 
In the glade is a tall white monument 
and a natural granite throne, and people 
believe that if you walk round the throne 
several times your wish is sure to come 
true. 

You can only climb the Kokshetau 
Mountain if accompanied by one of the 
park’s guides. There is no fixed trail 
for the ascent, you start in the rolling 
foothills then climb the rocky face. It 
can be dangerous if there are strong 
winds and rain, but when you get to the 
top you are rewarded with a panoramic 
view of the entire valley. If you don’t feel 
up to the challenge then there are other, 
gentler climbs with equally stunning 
views from the top. One example is the 
mountain of Bolektau, an easy route 
giving you a famous view of Borovoye 
Lake and Kokshetau Mountain.  

In summer, the village of Burabay 
turns into a resort town with many 
hotels, guest houses, cafés and bars. It 
is quiet and calm during off-season and 
especially in winter. There are only a few 
all-season hotels and resorts so winter 
is the best time to avoid the crowds. At 
the Rixos Borovoe Hotel, on the shores 

Красота Бурабая — это не только 
сосновый бор, но и живописные 
горы и озера. На территории парка 
расположены 14 озер, наиболее из-
вестными среди которых являются 
Щучье, Боровое, Большое и Малое 
Чебачье, Катарколь, Майбалык. Ле-
том здесь открыт пляжный сезон, на 
озере Боровое есть городской пляж, 
а у прибрежных гостиниц — свои 
частные пляжи. Вода в озере всегда 
прохладная, но это не останавлива-
ет туристов, они приезжают сюда с 
удовольствием, особенно в жаркие 
летние дни. 

Озеро Боровое знаменито камен-
ным островом Жумбактас (в пере-
воде с казахского — «загадочный 
камень»). Именно его чаще всего 
фотографируют туристы. Каменная 
глыба посреди залива названа так, 
потому что верхняя ее часть похожа 
на голову, которая с разных сторон 
напоминает либо профиль старухи, 
либо молодой девушки.

Рядом с озером возвышается не-
большая гора Окжетпес (в переводе с 
казахского — «место, куда не долетит 
стрела»). По одной из легенд, взятую 
в плен молодую красивую калмычку 
заставили выбрать одного из во-
инов, за кого бы она вышла замуж. 

Девушка взобралась на гору и, держа 
в руках платок, сказала: «Чья стрела 
пронзит платок, за того и выйду». 
Самые ловкие джигиты собрались 
у подножия горы и начали пускать 
стрелы, но ни одна не долетела до 
вершины. Тогда ей было приказано 
спускаться, но она поступила по-
своему, спрыгнув со скалы прямо 
в озеро. На том месте, где разби-
лась девушка, появился каменный 
остров Жумбактас, а гору, с которой 
прыгнула красавица, стали называть 
Окжетпес.

По всему парку расположены гор-
ные массивы разной высоты. Мест-
ность рядом с горой Кокшетау — 
идеальное место для любителей 
пеших и горных походов. Наивысшая 
точка, вершина этой горы, распо-
ложена на высоте 947 метров над 
уровнем моря. Стартовой точкой для 
подъема служит поляна Абылай-ха-
на. Когда-то здесь, у подножия гор, 
располагалась его ставка. Пожалуй, 
это второе по популярности место 
среди туристов после Жумбактаса. 
Сейчас здесь установлены стела, а 
также камень в форме трона. Люди 
верят, что если обойти камень по 
кругу несколько раз, то загаданное 
желание обязательно сбудется.
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Бурабай кенті жазда көптеген қонақ 
үйлер, мейманханалар, кафелер мен 
барлар жұмыс істейтін нағыз курорттық 
аймаққа айналады. Маусымаралық 
кезеңде, әсіресе қыста бұл жерде өте 
тыныш болады. Жыл бойы жұмыс 
істейтін қонақ үйлер мен курорттар 
көп емес, сондықтан қыс мезгілі 
оңашалануды ұнататындар үшін өте 
қолайлы. Шортанды көлінің жағасында 
жергілікті спа орталықтарында 
демалып, күш жинауға болатын Rixos 
Borovoe қонақ үйі орналасқан.

Қыста көлдер қатады, егер мұздың 
жақсы жерін тапсаңыздар, конькимен 
сырғанауға немесе қысқы мұз астынан 
балық аулаумен айналысуға болады. 
Балалар мен жаңадан бастаған 
шаңғышыларға көңілді болатын 
бірнеше шағын шаңғы базалары бар. 
«Ақжелкен» шипажайының аумағында 
шаңғышыларға және шанамен 
сырғанаушыларға арналған шағын 
төбе бар. Щучинсктен әрі бір бугельді 
көтергіші бар «Нұр-Тау» базасы жұмыс 
істейді. Ал одан әрі қарай жүрсеңіздер, 
Көкшетау қаласының сыртында 
«Елікті» тау шаңғысы курорты 
орналасқан. 

Зеренді сәл әрірек, Нұр-Сұлтан 
қаласынан солтүстікке қарай 320 км 
жерде орналасқан. Қылқан жапырақты 
және жапырақты ормандармен 
қоршалған бұл мөлдір таза көл 
Қазақстанның әр түрлі аймақтарынан 
және таяу шет елдерден туристерді 

тартады. Мұнда таза ауамен дем алудан 
және табиғат сұлулығынан ләззат алып, 
серуендеуге ғана емес, балық аулаумен 
айналысуға да болады.

Зеренді көлінің жағасын бойлай 
әр түрлі бюджетке арналған демалыс 
үйлері мен қонақ үйлер орналасқан. 
Егер сіздер жайлылықты қаласаңыздар, 
жыл он екі ай жұмыс істейтін Aurora 
Garden және «Зерен» демалыс 
аймақтарына назар аударғандарыңыз 
жөн.

Қыс — үйде отыруға себеп 
емес, жылы киімдеріңізді алып, 
өздеріңіз үшін Қазақстанның қарлы 
өлкесіндегі табиғат сұлулығын ашуға 
аттаныңыздар!     

of Shchuchye Lake, you can unwind and 
relax in the hotel’s spa.

Lakes freeze in winter and if you find 
a good spot with ice you can skate or 
try your hand at ice-hole fishing. There 
are a few small skiing centres, good for 
children and beginners. Akzhelken has 
a small slope for skiers and tobogganers. 
Close to Shchuchinsk is Nurtau, which 
has one ski lift and a little further on, 
near Kokshetau, is the Elikti ski resort. 

Zerenda is north of Burabay and  
320 km from Nur-Sultan. The forest, 

with its mixture of coniferous and 
leafy trees, surrounds a clear lake. 
This is a popular holiday destination, 
attracting  visitors from every region 
of Kazakhstan as well as neighbouring 
countries, who come to fish or walk in 
the fresh air enjoying the beauty of their 
surroundings.  

There are leisure centres and hotels 
along the shore of the lake to suit every 
budget. If you are looking for comfort, 
try Aurora Garden or Zeren, which are 
open all year round. 

Winter is no reason to stay at home, 
so take warm clothes and head off 
to discover the snowy beauty of this 
legendary corner of Kazakhstan.     

Подниматься на гору Кокшетау 
разрешено только в сопровождении 
гида национального парка. Как тако-
вой тропы для подъема нет, прихо-
дится подниматься вверх по рыхлой 
земле, а потом и по скалам. На самом 
верху может быть опасно из-за 
сильного ветра и острых скольз-
ких скал. С вершины открывается 
панорамный вид на всю долину. Если 
же экстремальный подъем пугает, 
здесь есть и другие, более пологие и 
не столь высокие вершины, откуда 

открывается не менее живописный 
вид. Например, вы можете подняться 
на сопку Болектау: маршрут неслож-
ный, но именно с нее открывается 
знаменитый вид на озеро Боровое и 
гору Кокшетау.

Летом поселок Бурабай превраща-
ется в самую настоящую курортную 
зону, где работает множество гости-
ниц, гостевых домов, кафе и баров. В 
межсезонье, особенно зимой, здесь 
тихо и спокойно. Круглогодичных 
гостиниц и курортов не так много, 
поэтому зима идеально подходит для 
тех, кто любит уединение. На берегу 
озера Щучье расположен отель Rixos 
Borovoe, где можно отдохнуть и на-
браться сил в местном SPA.

Зимой озера замерзают, и если най-
ти хороший участок льда, то можно 
покататься на коньках или заняться 
зимней подледной рыбалкой. Есть не-
сколько небольших лыжных баз, где 
будет весело детям и начинающим 
лыжникам. На территории санатория 
«Акжелкен» есть небольшой склон 
для лыжников и саночников. За 
Щучинском действует база «Нур-тау» 
с одним бугельным подъемником. 
А если проехать дальше, за городом 
Кокшетау находится горнолыжный 
курорт «Еликты». 

Зеренда находится немного 
дальше, в 320 километрах севернее 
Нур-Султана. Это чистейшее озеро, 
окруженное хвойными и листвен-
ными лесами, привлекает туристов 
из разных регионов Казахстана и 
ближнего зарубежья. Здесь можно не 
только гулять, наслаждаясь чистым 
воздухом и природными красотами, 
но и заняться рыбалкой.

Вдоль берега озера Зеренда рас-
положены дома отдыха и отели, рас-
считанные на самый разный бюджет. 
Если вы предпочитаете комфорт, то 
вам следует обратить внимание на 
зоны отдыха Aurora Garden и «Зе-
рен», которые работают круглый год.

Зима — не повод сидеть дома, бери-
те теплые вещи и отправляйтесь от-
крывать для себя природные красоты 
снежного края Казахстана!     
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Жүн матадан жасалған аппликациямен безендірілген жібек көйлек.

Silk dress with wool appliqué.

Шелковое платье с аппликацией из шерсти.



Құрақ техникасында джерсиден тігілген, іші-тысы 
бірдей қолданылатын жекет.  
Жібектен тігілген қабатты белдемше.

Reversible patchwork jersey jacket.  
Tiered floor-length silk chiffon skirt.

Двусторонний жакет из джерси в технике 
лоскутного шитья. Шелковая ярусная юбка.

Жүн матадан жасалған 
аппликациямен безендірілген 
жібек көйлек.

Silk dress with wool appliqué.

Шелковое платье  
с аппликацией из шерсти.



Құрақ техникасында ришельеден 
тігілген, іші-тысы бірдей қолданылатын 
толстовка.  
Құрақ техникасында гипюрден тігілген, 
іші-тысы бірдей қолданылатын 
белдемше.

Reversible broderie anglaise patchwork 
sweatshirt with hand stitch detail. 
Reversible lace patchwork tiered skirt. 

Двусторонняя толстовка из ришелье 
в технике лоскутного шитья. 
Двусторонняя юбка из гипюра  
в технике лоскутного шитья.

Жүн матадан жасалған аппликациямен 
безендірілген жібек нымша.  
Құрақ техникасында мақта-матадан 
тігілген, іші-тысы бірдей қолданылатын 
жекет.  
Жібектен тігілген қабатты белдемше.

Silk top with wool appliqué.  
Reversible cotton patchwork jacket with 
hand stitch detail.  
Tiered floor-length silk chiffon skirt. 

Шелковый топ с аппликацией из шерсти. 
Двусторонний жакет из хлопка  
в технике лоскутного шитья.  
Шелковая ярусная юбка.



Құрақ техникасында джерсиден тігілген,  
іші-тысы бірдей қолданылатын көйлек.

Reversible patchwork jersey dress. 

Двустороннее платье из джерси  
в технике лоскутного шитья..
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Жүн матадан жасалған 
аппликациямен безендірілген 
жібек көйлек.

Silk dress with wool appliqué.

Шелковое платье  
с аппликацией из шерсти.

Құрақ техникасында джерсиден тігілген, іші-тысы 
бірдей қолданылатын көйлек.

Reversible patchwork jersey dress. 

Двустороннее платье из джерси  
в технике лоскутного шитья.



  Әлжан Құсайынова     
 Никита Басов, Сәкен Ғұмаровтың мұражай-үйі

Художника Сакена Гумарова 
при жизни нередко называли 
пророком. Мистик, философ 
и суфий, он всегда стремился 
найти во всем духовное зерно. 
Друг художника, поэт Владислав 
Ирхин говорил, что его 
полотна — это способ передачи 
благодати, экстаза, блаженства. 

The artist Saken Gumarov was 
often referred to as a prophet, 
even during his lifetime. A 
mystic, philosopher and a Sufi, 
he sought the spiritual essence in 
everything. His great friend, the 
poet Vladislav Irkhin, described 
his paintings as radiating grace, 
enchantment and perfect joy.

Суретші Сәкен Ғұмаровты көзі 
тірісінде сәуегей деп жиі атайтын. 
Мистик, философ және сопы, 
ол әрқашан бәрінен рухани дән 
табуға ұмтылатын. Суретшінің 
досы, ақын Владислав Ирхин 
оның картиналарын құт-берекені, 
шабытты, рақатты жеткізе білу 
тәсілі деп айтады. 

Ғұмаровты бәрі Василий Кандинскиймен 
және Сергей Калмыковпен салыстырғанды 
жақсы көреді. Шынында да, олардың 
ортақ тұстары, ұқсастықтары көп: ішкі 
жан-дүниелерінің түсініксіз жақындығы, 
табиғатынан ақынжандылығы, зор рух 
күші, туындыларынан сезілетін жарық 
нұры, суретшілердің қиын тағдырлары, 
сондай-ақ көптеген шешілмеген драмалар 
мен жұмбақтар.

Gumarov has often been compared 
to Wassily Kandinsky and Sergei 
Kalmykov. They shared a similar 
empathy with humanity, were poetic 
by nature but also very determined. 
Their paintings were filled with light 
and yet their lives were complicated, as 
artists’ often are, and we are left with 
a sense that there is still much about 
their work to explore and understand. 

Гумарова любили сравнивать с 
Василием Кандинским и Сергеем 
Калмыковым. У них, действитель-
но, было много общего, похожего: 
необъяснимое родство душ, по-
этичность натуры, большая сила 
духа, свет, исходящий от работ, и 
сложные судьбы художников, а 
также много неразгаданных драм и 
загадок. 

Сәкен Ғұмаров. 
Сыры ашылмаған ой нысандары

Saken Gumarov. Unsolved Thought Forms
Сакен Гумаров. Неразгаданные мыслеформы

  Alzhan Kussainova 
 Nikita Bassov, Saken Gumarov Museum

  Альжан Кусаинова    
 Никита Басов, Дом-музей Сакена Гумарова
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Ғұмаров сияқтылар туралы уақыттан 
озып, алыс болашақты болжай біледі 
деп айтуға болады. Ұзақ уақыт бойы 
оның шығармалары түсінілмеді 
және қабылданбады, олар орынсыз 
болды, өйткені кеңестік идеологияны 
көрсетпеді, оның шеңберіне сыймады. 
Оны бүлікші немесе тым оғаш деп 
санады, ал бірегей картиналарын, 
кейіннен жұбайының әңгімелеуі 
бойынша, баланың былдыры деп күлкі 
еткен. Әрі оның өзі де көпшілікке басқа 
әлемнен келгендей болып көрінетін.

Біздің, ұрпақтарының бақытына 
орай, танылмаған философ және 
лирик осының бәріне назар аудармай, 
шығармашылығын үнсіз жалғастыра 
берген. Көпшілікке танылу үшін 
емес, ой нысандары болып табылатын 
нәзік, поэтикалық және таңғажайып 
картиналары арқылы өз ойын еркін 
білдіре отырып, «үстелге» жұмыс 
істейді. 

Сонымен қатар, Сәкен Ғұмаров 
көп қырлы және талантты болды: ол 
жергілікті телевидениеде журналист 
және режиссер болып жұмыс істеді, 
өлеңдер жазды, театрда ойнады, 
телевизиялық қуыршақ театрын 
құрды, домбыра тартты, Құранды 
араб және парсы тілдерінде оқи 
білді, үлкен қызығушылықпен әр 
түрлі рухани және философиялық 
ілімдерді де зерттеді. Замандастарының 
жадында ол көзі ашық, көкірегі ояу, 

оқыған-тоқығаны мол, талапты 
ақыл иесі ретінде сақталды. Сүйікті 
авторлары — Радловтың, Затаевичтің, 
Абайдың, Шәкәрімнің, Гумилевтің, 
Кандинскийдің кітаптарын қолынан 
тастамайтын.

Қазақстанның біртума 
суретшілерінің бірі Қазақстанның 
батысындағы Бөкейорда ауданында 
туып-өскен. Анасы бала үстінде қайтыс 
болып, оны әкесі жағынан туысқан 
ағасының отбасына тәрбиелеуге 
береді. Сурет салуды бала күнінен 
жақсы көреді. Абстракционизм 
стиліндегі үлкен картиналарын сонау 
1950-ші жылдарда салып бастайды. 
Алайда өмірінің басым бөлігінде 
суретші ретінде емес, аймақта 
бірінші болып тікелей эфирде театр 
спектакльдерін көрсете бастаған Орал 
телевидениесіндегі режиссер ретінде 
танымал болды.

Қалай болғанда да, оның бүкіл өмірі 
театрмен байланысты: әкесі де актер 
және режиссер болған, өзі де кейде 
театрда ойнаған. Оның театрлық білімі 
болды, Мәскеудегі Мемлекеттік театр 
өнері институтында, Ленинградтағы 
Мемлекеттік театр, музыка және 
кинематография институтында 
режиссерлік шеберлігін ұштады. Орал 
телевидениесінде көп жыл еңбек етті, 
КСРО Журналистер одағының мүшесі 
болды. 

Бір қызығы, Сәкен Ғұмаровтың 
картиналарын бірінші болып 
бағалаған қазақстандықтар емес. Өз 
туындыларының дебюттік көрмесін 

People now say that Gumarov was 
ahead of his time. For much of his life 
his paintings were neither understood 
nor accepted as they did not reflect 
Soviet ideology. He was seen as 
strange and rebellious and, as his wife 
later recalled, some people scoffed 
at his paintings and called them 
childish daubs. Many people thought 
he was disconnected from reality. 

Fortunately for us, despite this 
reaction, Gumarov kept working in 
private and developing his expressive 
style of painting. At the same time 
he was busy with other aspects of 
his life. He was a gifted and versatile 
person who worked as a journalist and 
producer for a local television station. 
As an actor he performed on stage as 
well as writing poetry and establishing 
a puppet show for television. He 
played the dombra, read the Koran in 
Arabic and Farsi, and studied various 
spiritual and philosophic teachings. 
His contemporaries remember him as 
a well-read and educated person with 
an inquisitive mind. He never parted 
with books by his favourite authors: 
Radlov, Zatayevich, Abay, Gumilyov, 
Shakarim Kudiberdiev, Gumilyov and 
Wassily Kandinsky. 

Saken Gumarov was born and grew 
up in the Bokey Orda district in the 
west of Kazakhstan. His mother died 
in childbirth and he was fostered by 
the family of his paternal uncle. He 
developed his love of art as a child 
and by the 1950s was producing large 

abstract paintings. However, for the 
greater part of his life he was known 
not as an artist but as a producer at 
Uralsk TV, which was the first in the 
region to put out live broadcasts of 
theatrical performances. 

All his life he was linked, in 
one way or another, to the theatre: 
his father was also an actor and a 
producer. Gumarov studied to be a 
director at Moscow’s GITIS and St 
Petersburg’s LGITMiK. He worked 
at Uralsk TV for many years and 
was a member of the USSR Union of 
Journalists. 

Interestingly, it was not in his own 
country that he first gained recognition 
as an artist but in Kyiv where he held 
his debut exhibition in 1990, at the age 
of 53. The Ukrainians gave him a warm 
reception and he found many friends 
and followers there. 

He only became famous in the last 
five years of his life. In these years, 
between 1990 and 1995, he held 
around 40 exhibitions in galleries 
in Kyiv, Moscow, Budapest, Vilnius, 
Almaty, Crimea, Sochi, Yekaterinburg, 
Jūrmala and Uralsk. He died in 1995.

His works have continued to 
be exhibited since his death. The 
famous Miro Gallery in Prague 
hosted an exhibition in 2002 
dedicated to two Kazakh artists: 
the landscape painter Zhanatai 
Shardenov and Abstractionist Saken 
Gumarov. An exhibition was held 
in the Hungarian town of Karcag in 

Гумаров был из тех, о ком говорят, что 
они опережают свое время, умеют загля-
дывать далеко в будущее. Долгое время 
его работы не понимали и не принимали, 
они были не к месту, потому что не отра-
жали советскую идеологию, не вписыва-
лись в ее рамки. Его считали бунтарем 
или слишком странным, а уникальные 
картины, как рассказывала позже его 
жена, часто высмеивали, говоря, что это 
какой-то детский лепет. Да и сам он мно-
гим виделся человеком не от мира сего. 

К счастью для нас, потомков, непри-
знанный философ и лирик не обращал 
внимания на все это и молча продолжал 
творить. Работал, что называется, в 
стол, не для публики, свободно выражая 
себя через тонкие, поэтичные и причуд-
ливые картины-мыслеформы. 

При всем этом Сакен Гумаров был 
многогранен и талантлив: он работал 
журналистом и режиссером на мест-
ном телевидении, писал стихи, играл в 
театре, создал телевизионный кукольный 
театр, играл на домбре, читал Коран на 
арабском и фарси, с большим интересом 
изучал и различные духовные и фило-
софские учения. В памяти современ-
ников он остался весьма начитанным 
просвещенным человеком с пытливым 
умом. Не расставался с книгами люби-
мых авторов — Радлова, Затаевича, Абая, 
Шакарима, Гумилева, Кандинского. 

Один из самых неординарных ху-
дожников Казахстана родился и вырос 
в Бокейординском районе на западе 
Казахстана. Мама умерла при родах, 
и его отдали на воспитание в семью 

родного дяди по отцу. Рисовать любил 
с малых лет. Большие полотна в стиле 
абстракционизма начал рисовать еще 
в 1950-х годах. Однако большую часть 
своей жизни он был известен не как 
художник, а как режиссер на уральском 
телевидении, который первым в регионе 
начал показ театральных спектаклей в 
прямом эфире. 

Вся его жизнь была так или иначе 
связана с театром: его отец тоже был 
актером и режиссером, да и сам он ино-
гда играл там. У него было театральное 
образование, он учился режиссерскому 
мастерству в московском ГИТИСе, в 
ленинградском ЛГИТМиКе. Много лет 
проработал на уральском телевидении, 
был членом Союза журналистов СССР. 

Интересно, что первыми картины Саке-
на Гумарова оценили не казахстанцы. 
Свою дебютную выставку работ худож-
ник по собственной инициативе предпо-
чел провести в 1990 году в Киеве, когда 
ему было уже 53 года. Украинцы очень 
тепло приняли его творчество, у него по-
явилось там много друзей и поклонников. 

Стоит отметить, что слава художника 
пришла к нему лишь в последние 5 лет 
его жизни. Именно в это время, с 1990 
по 1995 год, он успел провести около 
40 выставок в галереях Киева, Москвы, 
Будапешта, Вильнюса, Алматы, Крыма, 
Сочи, Екатеринбурга, Юрмалы и Ураль-
ска. Умер он в 1995 году.

Его работы выставлялись и после 
смерти. Так, в знаменитой галерее 
«Миро» в Праге в 2002 году прошла 
выставка, посвященная двум известным 
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суретші өз бастамасымен 1990 жылы, 
53 жасында Киевте өткізуді жөн көрді. 
Украиндықтар оның шығармашылығын 
өте жылы қабылдады, онда оның 
көптеген достары мен қастерлеушілері 
пайда болды.

Суретшіге атақ-даңқ өмірінің  
соңғы бес жылында ғана келгендігін 
атап өткен жөн. Дәл осы жылдары, 
1990 жылдан 1995 жылға дейін ол Киев, 
Мәскеу, Будапешт, Вильнюс, Алматы, 
Қырым, Сочи, Екатеринбург, Юрмала 
және Орал галереяларында 40-қа жуық 
көрме өткізіп үлгерді. 1995 жылы бұл 
дүниеден озды.

Оның жұмыстары ол қайтыс 
болғаннан кейін де көрмелерге 
қойылды. Мәселен, Прагадағы атақты 
«Миро» галереясында 2002 жылы 
қазақтың екі танымал суретшісі — 
пейзажшы Жанатай Шәрденов пен 
абстракционист Сәкен Ғұмаровқа 
арналған көрме өтті. Венгрияның 
Карцаг қаласында 1996 жылы өткен 
көрменің өзіндік тарихы болды. Бір 
кездері Сәкен Ғұмаров сол уақытта 
Венгрияның Қазақстандағы елшісі 
болып жұмыс істеген түркітанушы 
Йожеф Тормамен танысады. Оралдық 
суретшінің шығармашылығына тәнті 
болған Торма Венгрияда Ғұмаровтың 
туындыларын көрмеге қоямын деп 

уәде береді, бірақ мұны Ғұмаровтың 
көзі тірісінде жасап үлгермейді. Кейін 
Торма оның Оралдағы зиратына, оның 
атындағы мұражайға барды, отбасымен 
танысты.

Суретші қайтыс болғаннан кейін 
ол өмір сүрген және жұмыс істеген 
қаладағы оның шеберханасында 
мемориалдық мұражай ашылды. Қалада 
оның есімімен аталған көркемсурет 
мектебі де бар.

Өнертанушылар Сәкен Ғұмаровтың 
стилін екіұшты түсіндіреді. Біреулері 
оның картиналарын авангардизмге 
және абстракционизмге жатқызса, енді 
біреулері оны поставангардист деп 
санайды. Украинада оны жаңа бағыт — 
аттрактивизмнің негізін қалаушы деп 
атады.

Суретшінің өзі өз туындыларын 
ой нысандары деп атағанды жөн 
көрді. Шынында да, оның әр 
картинасында көптеген шифрланған 
мағыналар жасырылған. Символдар, 
бейнелер, астарлы мағыналар — 
оның шығармашылығының тілі. Ол 
сондай-ақ картиналарын салғанда 
оның қолын әруақтар (тәңірлік 
дүниетанымда — қайтыс болған ата-
баба рухтары) жетелейтінін қайта-
қайта айтуды ұнататын. Суретшінің 
достары оны көріпкел деп санады 
және картиналарында болашақтағы 
оқиғаларды болжап, көрсете білді деп 
мәлімдеді.

Осы арада айта кететін тағы бір 
жәйт, 1990-шы жылдардың басында 
менің де суретшімен кездесуімнің сәті 
түсті. Оның Алматыдағы Ғалымдар 
үйінде көрмеге қойылған туындылары 
ұзақ уақыт көкейімде жүрді. Біз ол 
кісімен жеке таныстық, сол кездесуден 
кейін ол кезде әлі студент болып 
жүрген құрбым екеуміз оны өзімізді 
медитацияға үйретіп жүрген шебермен 
таныстырғымыз келді. Бізге бұл кісілер 
бір-бірін жақсы түсінетіндей болып 
көрінді. Екі шебер кездескен кезде 
бір-бірімен ортақ тілді тез тапқаны 
соншалық, бәріміздің жүрегімізде сол 
кездесуден алғыс сезімі сақталып қалды.

Сәкен Ғұмаров көп сөйлемейтін, 
кішіпейіл жан еді, бірақ бойынан 
жаны жайсаң, жүрегі кең адамның 
жылы сүйкімділігі есіп тұратын. 
Онда қарабайырлықтың немесе 
тоғышарлықтың көлеңкесі де жоқ еді. 
Ол рухпен, идеялармен өмір сүрді, 
әлдебір үлкен нәрсені армандады және 
айналасындағының барлығын өзінің 
ішкі сәулесімен нұрландырғандай 
болды. Ол, әрине, ерекше болды, 
бұны оның таңғажайып картиналары 
айғақтайды.    

1996 because Saken Gumarov had 
met Jozsef Torma, a specialist in 
Turkic philology who at that time 
was the Hungarian ambassador 
in Kazakhstan. Impressed by his 
paintings, Torma promised to exhibit 
Gumarov’s works in Hungary, but in 
the end the exhibition was held after 
the artist had died. Torma visited 
his grave in Uralsk and the Saken 
Gumarov Museum, and met his 
family. Following Gumarov’s death 
his studio, in the city where he had 
lived and worked, was turned into a 
museum, and the city also named an 
art school after him. 

Art critics are quite ambiguous 
about the style of Saken Gumarov. 
Some define him as avant-garde 
and abstract, others think he was a 
post avant-gardist. In Ukraine he is 
credited with being the founder of a 
new movement called Attractivism. 

The artist himself preferred to 
call his paintings ‘thought forms’, 
and each one of them uses a special 
code that it is up to us to interpret. 
Symbols, images, underlying themes 
– this is the language of his creative 
work. He also loved saying that 
aruakhs (spirits of dead ancestors 
in Tengriism) would lead his hand 

when he painted. His friends believed 
he had extrasensory perception. 
They claimed that he could see into 
the future and that his paintings 
reflected events that had not yet 
taken place. 

I would like to add that I met the 
artist myself at the beginning of the 
1990s. The paintings he exhibited 
at the House of Scientists in Almaty 
stayed in my mind for a long time 
afterwards. We met in person and 
after this meeting, a friend of mine 
agreed (we were then students) that 
we should introduce him to our 
meditation teacher as we thought 
they would find they had a lot in 
common. When they met the two so 
clearly shared the same language we 
felt a sense of joy for having been able 
to bring them together. 

Saken Gumarov was modest and 
laconic, but he radiated the delicate 
charm of a person with a noble 
soul and a loving heart. There was 
never a shadow of the prosaic or 
philistine about him. He lived with 
his spirit, dreamed of great ideas and 
illuminated all those around him 
with his quiet inner light. He was a 
very special person, and his incredible 
paintings are testimony to this.      

казахским художникам — пейзажисту 
Жанатаю Шарденову и абстракционисту 
Сакену Гумарову. У выставки, случив-
шейся в венгерском городе Карцаге 
в 1996 году, была своя предыстория. 
Когда-то Сакен Гумаров познакомился с 
тюркологом Йожефом Тормой, который 
работал на тот момент послом Венгрии в 
Казахстане. Впечатленный творчеством 
уральского художника, Торма пообе-
щал выставить произведения Гумарова 
в Венгрии, но не успел это сделать при 
жизни Гумарова. Позже Торма посетил 
его могилу в Уральске, музей его имени, 
познакомился с его семьей. 

После смерти художника в городе, 
где он жил и работал, в его мастерской 
открыли мемориальный музей. В городе 
есть и художественная школа, которая 
носит его имя.

Искусствоведы весьма неоднозначно 
трактуют стиль Сакена Гумарова. Одни 
относят его картины к авангардизму 
и абстракционизму, другие считают 
его поставангардистом. В Украине его 
назвали основоположником нового на-
правления — аттрактивизма. 

Сам же художник предпочитал на-
зывать свои работы мыслеформами. И 
действительно, в каждой его картине 
скрыто много зашифрованных смыс-
лов. Символы, образы, подтексты — это 

язык его творчества. А еще он любил 
повторять, что его рукой во время напи-
сания картин водят аруахи (в тенгриан-
стве — духи умерших предков). Друзья 
художника считали его экстрасенсом и 
утверждали, что он предугадал и пока-
зал в своих картинах события будущего.

Добавлю, что мне самой посчастливи-
лось встретиться с художником в начале 
1990-х годов. Его работы на выставке в 
Доме ученых в Алматы надолго запа-
ли в душу. Мы познакомились лично, 
и после этой встречи мы с подругой, 
тогда еще студентки, захотели позна-
комить его с мастером, обучавшим нас 
медитации. Нам казалось, что эти люди 
прекрасно поймут друг друга. Когда 
встреча двух мастеров состоялась, они 
так быстро нашли общий язык, что в 
сердце у всех нас осталось чувство бла-
годарности от той встречи. 

Сакен Гумаров был скромным и 
немногословным, но от него исходило 
тонкое обаяние человека с благородной 
душой, любящим сердцем. В нем не 
было и тени повседневности или мещан-
ства. Он явно жил духом, идеями, меч-
тал о чем-то большем и словно освещал 
все вокруг своим тихим внутренним 
светом. Он, конечно, был особенным, о 
чем весьма убедительно рассказывают 
его невероятные картины.    
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2021 жылға 
жұлдыз-жорамал
2021 Horoscope 
Гороскоп на 2021 год
  Астролог Патрик Бум / Astrologer Patrick Boom / Астролог Патрик Бум

2020 жыл өзінің COVID-19 пандемиясымен 
әрқайсымыздың бойымызда жаңа  
2021 жылы бір әрекет жасау керек болатын 
нәрселерді ашып берді, бұл — біздің әлсіз 
тұстарымыз, жанға бататын жерлеріміз, 
зиянды әдеттеріміз, өмір сүруімізге 
кедергі келтіретін қажетсіз қатынастар 
және көптеген басқа да нәрселер. Алдағы 
жылы біз тіс жарып айтпаған немесе өзіміз 
білмеген нәрселердің көбі бетке қалқып 
шығады. Бірақ әлдеқайда жеңілірек 
болады.
2021 жылы сіздерге күш-қуат пен 
денсаулық тілейміз!

2020 год с его пандемией 
COVID-19 вскрыл в каждом 
из нас то, с чем в новом, 
2021-м придется что-то 
делать: это наши слабые 
стороны, болезненные точки, 
вредные привычки, ненужные 
отношения, мешающие жить,  
и многое другое. В наступившем 
году на поверхность всплывет 
еще больше того, о чем мы 
молчали или просто не знали. 
Но будет намного легче. 
Сил вам и здоровья в 2021 году!

In 2020 the COVID-19 
pandemic exposed in each 
of us personal weaknesses 
that we will need to address 
in 2021, from bad habits to 
unhealthy relationships. 
There will be more issues 
coming to the surface this 
year, ones that we either 
couldn’t talk about or simply 
weren’t aware of, but these 
will be much easier to 
manage. May you all stay 
strong and healthy in 2021.

Тоқты
Сіздердің алға қойған 

мақсаттарыңызға жетулеріңіз 
оңайырақ болады. 2021 жыл 
сіздердің дүниетанымдарыңызды 
түбегейлі өзгертеді және әлі ұзақ 
уақыт сіздермен бір толқында 
болатын адамдарды тартады. 
Сәуір айы әсіресе маңызды 
болады: 4 сәуірден 18 сәуірге 
дейін сіздердің ерік-жігерлеріңіз 
бен табандылықтарыңыз 
көпшіліктің жүрегін жаулап, 
өз мақсаттарыңызға қол 
жеткізесіздер. Қарашаның 
20-ларында жұлдыздар өздерінің 
жағымды әсерін еселеп, бастаған 
істі аяқтауға көмектеседі. 
Сіздерді банктік шоттарыңызды 
айтарлықтай толықтырып, 
ықпалды таныстарыңыздың 
ортасын кеңейтетін бірнеше ірі іс 
күтіп тұр.

Aries
This year you will find it easier to 

achieve the goals you have set for 
yourself. Your view of the world will 
materially change in 2021, and this 
will draw people towards you who 
have the same outlook and who 
will stay on the same page as you 
for a very long time. April will be 
an important month: from 4 to 18 
your willpower and determination 
will win many hearts and let you 
get where you want to go. Between 
20 and 29 November the stars will 
multiply their positive influence 
and help you finish your projects. 
A few large deals will come your 
way that will bring you a significant 
increase in your bank balance and a 
circle of influential friends.

Овен
Вам станет легче добиваться 

поставленных целей. 2021 год 
кардинально изменит ваше 
мировоззрение и притянет тех, 
кто будет с вами на одной волне 
еще очень долго. Особо знаковым 
будет апрель: с 4-го по 18-е число 
ваша сила воли и решительность 
покорят сердца многих, и вы до-
бьетесь поставленной цели. В 20 
числах ноября звезды многократ-
но усилят свое положительное 
влияние и помогут завершить 
начатое. Вас ждет несколько 
крупных дел, которые ощутимо 
пополнят банковский счет и круг 
влиятельных знакомых.

Торпақ
Жыл бойына өз өмірлеріңіздің 

барлық салаларында лайықты 
биікке көтерілесіздер.  
2021 жылы «маған бұл қажет 
пе?» немесе «әлде шегінгенім 
дұрыс па?» деген сияқты ойлар 
жиі туындайды. Мұның кәдімгі 
арандату және сәттілікке 
дайындықтарыңызды тексеру 
екендігін біліңіздер. 10, 11 және 
12 ақпан сіздер үшін ерекше 
күндер болады және ығыр 
қылған жағдайдан құтылуға 
мүмкіндік береді. Наурыздың 
соңы сіздерге шабыт сыйлайды, 
ал қараша жыл бойғы 
еңбектеріңіздің нәтижелерінен 
ләззат алуға мүмкіндік береді.

Taurus
You will need to stay on top 

of every aspect of your life this 
year. You will experience many 
moments of doubt, asking 
yourself if you are doing the 
right thing, or do you really need 
this? These are simply tests. If 
you overcome your doubts and 
keep moving forward you will 
be successful. The 10, 11 and 12 
February will be remarkable days 
that come with an opportunity 
to escape a somewhat tiring 
situation. The end of March 
will bring inspiration and in 
November you will be able to 
enjoy the benefits of a year’s 
work. 

Телец
Весь год вы будете вполне за-

служенно пребывать на верши-
не всех сфер своей жизни. 2021 
год будет частенько наталки-
вать вас на мысли вроде: «А 
нужно ли мне это?» или «Может, 
лучше отступить?». Знайте, что 
это обычная провокация и про-
верка на готовность к успеху. 
10, 11 и 12 февраля будут для вас 
особо знаменательны и дадут 
возможность вырваться из под-
надоевшей ситуации. Конец 
марта подарит вдохновение, а 
ноябрь позволит насладиться 
результатами трудов за весь 
год.

Егіздер
Сіздерге жыл бойына сәттілік 

серік болады, ал 11 қаңтар 
мен 3 наурызда ол ерекше 
жарқын көрініс береді және 
ой-өрістеріңізді кеңейтіп, 
беделдеріңізді арттыратын 
іс-шараларға бағыттайды. 
Өз тілектеріңізге қарсы 
шықпаңыздар. Осы жылы сіздер 
ақылдырақ, тәжірибелірек және 
кең пейілдірек боласыздар. 
8 ақпан, 18 сәуір, 9 қазан 
күндері сіздерді тағдырдың 
өзі қолдайды, алайда мұны 
ойынға айналдырмаған 
жөн. Үлкен мақсаттарға тек 
кішігірім қадамдармен жетуге 
болатындығын ұмытпаңыздар.

Gemini
Lady Luck will smile on you 

all year, but on 11 January and 
3 March her smile will intensify 
and direct you towards events 
that will broaden your mind and 
increase your authority. Admit 
to yourself what you really 
want. This year will make you 
wiser, more experienced and 
magnanimous. On 8 February,  
18 April and 9 October 
fortune will be on your side, 
but pay attention to your 
future. Remember that great 
achievements are built on small 
steps.

Близнецы
Улыбка госпожи удачи будет 

сопровождать вас весь год, а  
11 января и 3 марта она проявит 
себя особенно ярко и направит 
к событиям, которые расширят 
ваш кругозор и увеличат авто-
ритет. Не противьтесь своим 
желаниям. В этом году вы ста-
нете мудрее, опытнее и велико-
душнее. 8 февраля, 18 апреля 
и 9 октября фортуна будет на 
вашей стороне, однако не стоит 
заигрывать с судьбой. Помните, 
что большие цели достигаются 
только малыми шагами.

Шаян
Бүкіл 2021 жыл бойында 

сіздерге тәуекел етуге, талдауға 
және соққыға төтеп беруге тура 
келеді. Бүкіл әлемге өздеріңіз 
туралы жар салатын уақыт 
келді. Өршіл мақсат па? Иә. 
Бірақ жұлдыздардың сіздерден 
қалайтыны дәл осы. Сіздердің 
аман-есендіктеріңіз тек 
өздеріңізге байланысты болады. 
Өз-өздеріңізге сеніңіздер, бір 
жылдан кейін бәрі өзгеретіндігін 
және жетістікке жетулеріңіз 
жыл бойы қоян-қолтық 
араласқан адамдардың қолында 
болатындығын ұмытпаңыздар.  
14 қаңтар, 10 ақпан, 10 наурыз,  
7 сәуір, 4 мамыр, 1 маусым,  
28 маусым, 27 шілде, 22 тамыз, 
15 қазан, 11 қараша, 9 желтоқсан 
ерекше сәтті болады.

Cancer
Throughout 2021 you will need 

to be analytical, take risks and 
face what life throws at you with 
fortitude. It’s time to show the 
world who you are. This may sound 
ambitious, and is, but it’s what the 
stars demand from you. Look after 
your health, you are the only one 
who can. Have faith in yourself 
and in a year’s time everything will 
change and your achievements will 
depend on those you worked most 
closely with during 2021. Your most 
successful days will be  
14 January, 10 February, 10 March,  
7 April, 4 May, 1 June, 28 June,  
27 July, 22 August, 15 October,  
11 November and 9 December.

Рак
В течение всего 2021 года вам 

придется рисковать, анализи-
ровать и держать удар. Пришло 
время заявить миру о себе в пол-
ный голос. Амбициозно? Да. Но 
именно этого хотят от вас звезды. 
Ваше благополучие будет зави-
сеть только в вас. Доверяйте себе, 
помните о том, что годом позже 
все изменится и ваш успех будет 
в руках тех, с кем вы шли рядом 
весь этот год. Особенно удачны-
ми будут 14 января, 10 февраля, 
10 марта, 7 апреля, 4 мая, 1 июня, 
28 июня, 27 июля, 22 августа,  
15 октября, 11 ноября и 9 декабря.

time out
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Суқұйғыш
Сіздердің керемет 

жолдарыңыз болды: 
бүкіл 2021 жыл бойында 
жұлдыздар сіздердің 
жақтарыңызда болады. Әрбір 
бастамаларыңызда олар 
сіздердің жолдарыңызды 
көптен бері болмағандай 
жарықтандырып отырады. 
Күн сайын, сағат сайын, 
минут сайын жұлдыздар 
сіздердің ең көкейтесті 
тілектеріңізді орындайды. 
Бәрі өз қолдарыңызда: 
кез келген шыңды 
бағындыра аласыздар, тас 
қылып бекітілген есіктің 
өзі қолдарыңыздың бір 
жанасуынан ашылады. 
Неғұрлым жомарт, төзімді, 
мейірімді болыңыздар, сонда 
сіздердің әл-ауқаттарыңыз 
тағы 12 жылға созылады.

Aquarius
You are very fortunate: 

the stars will be on your 
side throughout 2021. With 
every undertaking they will 
illuminate your way as almost 
never before. Every day, 
every hour and every minute 
the stars will make your 
dearest dreams come true. 
Everything is in your hands: 
you will reach the top of any 
peak and unlock any door 
with the lightest touch. Be 
more generous, constant and 
forgiving and your prosperity 
will last for another 12 years.

Водолей
Вам крупно повезло: звез-

ды будут на вашей стороне 
в течение всего 2021 года. В 
каждом из начинаний они 
будут освещать ваш путь 
так, как не делали этого уже 
давно. Каждый день, каждый 
час, каждую минуту звезды 
будут исполнять ваши самые 
заветные желания. Все в 
ваших руках: любая вершина 
покорится, любая наглухо 
запертая дверь отворится 
одним касанием руки. Будьте 
щедрее, выносливее, мило-
серднее, и ваше благосостоя-
ние продлится еще 12 лет.

Сарышаян
2021 жыл бетбұрысты жыл 

болады, сіздер өмірге қайта 
туғандай боласыздар, адамдар 
сіздерден әлдебір жаңа өзгерісті 
көреді. Ең бастысы, бұл өзгерістер 
сіздердің жігерлеріңізді 
жасытпаса болғаны. Таңдалған 
жолдың дұрыстығының 
көрсеткіші сіздердің айналадағы 
адамдармен байланыстарыңыз 
болады. Достарыңыздан 
қолдау таппасаңыздар, өз 
басымдықтарыңызды қайта 
қарауларыңыз қажет болуы 
мүмкін. Кездейсоқтыққа 
сенбеңіздер, бірақ белгісіздіктен 
де қорықпаңыздар. 23-27 ақпан,  
5-9 қыркүйек, 1-5 қазан 
аралығындағы кезеңдерде 
тағдыр сіздерге қателіктеріңізді 
түзетуге және оларды тұрақтылық 
пен бақыттың берік негізі етуге 
мүмкіндік сыйлайды.

Scorpio
This year you will take a 

turn and it will be as though 
you are born again. People will 
see something new in you. To 
make sure these changes aren’t 
damaging, use your sense of 
what is going on around you to 
judge whether you are on the 
right path. If you don’t get a good 
response from your friends, you 
should perhaps reconsider your 
priorities. Don’t rely on luck but 
at the same time don’t be afraid 
of uncertainty. The period from 
the 23 to 27 February, 5 to 9 
September and 1 to 5 October will 
bring you the chance to correct 
your mistakes and turn them into 
a firm foundation for stability and 
happiness.

Скорпион
2021 год станет поворотным, 

вы словно переродитесь, люди 
увидят в вас нечто новое. Глав-
ное, чтобы эти изменения вас не 
сломили. Показателем верности 
выбранного пути будет ваша 
связь с окружением. Если вы не 
слышите отклика от друзей, воз-
можно, вам стоит пересмотреть 
свои приоритеты. Не надейтесь 
на авось, но и не страшитесь  
неизвестности. В периоды  
с 23 по 27 февраля, с 5 по 9 
сентября, с 1 по 5 октября судьба 
подарит вам возможность ис-
править ошибки и сделать их 
прочной основой для стабиль-
ности и счастья.

Мерген
2021 жыл ай сайын 

қарқынды, декорацияларды, 
қызығушылықты және, әрине, 
адамдардың өздерін барған 
сайын жылдам өзгертетін 
болады. Бәрі қозғалысқа келеді. 
Тұрақтылық өте сирек болады, 
ол бір жағынан жақсы да: бұл 
қалыптасқан қатынастарға жаңа 
леп, жаңа тыныс алып келеді 
және жаңа қызығушылықтарға 
жетелейді. Бұл сәтті жыл: 
материалдық пен руханидің 
үлесі тең болады, адамдар 
сіздердің ықыластарыңыздан 
шығуға тырысады. Бастамалар 
үшін 15-19 сәуір, 3-6 маусым,  
12 шілде, 19-21 қыркүйек және  
17-19 қазан қолайлы болады.

Sagittarius
Every month of 2021 will 

come at you at increasing 
speed, with changing scenery, 
interests and faces. Everything 
will be on the move. Stability 
will become a great rarity, which 
might not be a bad thing as 
change can bring fresh nuances 
into stable relationships and 
help you find new interests. 
It will be a successful year 
with a good balance between 
the material and spiritual and 
people will have to work hard 
to earn your approval. The days 
that will favour you and your 
undertakings are from 15 to 19 
April, 3 to 6 June, 12 July, 19 to 21 
September and 17 to 19 October.

Стрелец
С каждым месяцем 2021 год 

будет все быстрее менять темп, 
декорации, интересы и, конечно 
же, самих людей. Все придет в 
движение. Стабильность будет 
большой редкостью, что где-
то и хорошо: это привнесет в 
устоявшиеся отношения свежие 
нотки и поможет обзавестись 
новыми интересами. Это 
удачный год: материального и 
духовного будет поровну, люди 
будут добиваться вашего распо-
ложения. Благоприятными для 
начинаний будут следующие 
дни: с 15 по 19 апреля,  
с 3 по 6 июня, 12 июля, с 19 по 21 
сентября и с 17 по 19 октября.

Арыстан
2021 жыл сіздерден өз 

мақсаттарыңызға жету үшін 
өзгелердің еркіне бағына білуді 
талап етеді. Естеріңізде болсын, 
жалғыздың үні шықпайды, ал 
қаруластарыңызбен бірге кез 
келген тауды қопара аласыздар. 
Өздеріңізге сырттан көмек 
қабылдауға рұқсат беріңіздер. 
14-17 сәуір, 22-24 маусым және 
14-16 қазан аралығындағы 
оқиғаларға ерекше назар 
аударыңыздар, бұл күндері 
әлдебір маңызды нәрселер 
болуы мүмкін. Ал наурыз 
айының соңында, 3-5 маусым 
және 14-16 қыркүйек аралығында 
сіздерде өздеріңіз ұмтылатын 
өмірдің іргетасын қалайтын 
тамаша мүмкіндік болады.

Leo
In 2021 you need to be able to 

work with others to achieve your 
goals. Bear in mind that one man 
is nothing but a leader of a team 
can move mountains. Accept 
help from others. Pay special 
attention to the events that take 
place from 14 to 17 April, from 
22 to 24 June and from 14 to 16 
October, as something significant 
could happen. At the end of 
March, from 3 to 5 June, and 
from 14 to 16 September, you will 
have a special opportunity to lay 
the foundations for the life you 
are striving to achieve. 

Лев
2021 год потребует от вас 

умения подчиняться воле дру-
гих ради достижения собствен-
ных целей. Помните, что один в 
поле не воин, а во главе своих 
соратников вы сможете свер-
нуть любые горы. Разрешайте 
себе принимать помощь извне. 
Будьте особенно внимательны 
к событиям в периоды с 14 по 17 
апреля, с 22 по 24 июня и с 14 по 
16 октября — в эти дни может 
произойти что-то важное. А в 
конце марта, с 3 по 5 июня и с 
14 по 16 сентября вам предста-
вится отличный шанс заложить 
фундамент той жизни, к кото-
рой вы стремитесь.

Тауешкі
Жаңа жылда сіздерде 

жаңа мүмкіндіктер мен 
перспективалар пайда болады. 
Сіздер өздеріңіздің өмір сүру 
сапаларыңызды жақсартуға, 
ескі жобаларыңызды іске 
асыруға мүмкіндік аласыздар, 
бұл сіздердің беделдеріңіздің 
артуына ықпал етеді. Ақша 
туралы уайымдауды тоқтатқан 
бойда ол сіздерде бірден 
пайда болады. Сіздерге қажет 
нәрсенің бәрі аяқтарыңыздың 
астына өзі-ақ түсетінін 
ұмытпаңыздар, тағдырдың 
сыйларын қуанышпен және 
ризашылықпен қабылдаңыздар. 
Сіздердің батылдықтарыңыз, 
сүйкімділіктеріңіз бен ақыл-
парасаттарыңыз 20-24 наурыз, 
12-20 мамыр, 23-26 тамыз және  
24-27 қыркүйек аралығында 
табысқа жетулеріңізге 
көмектеседі.

Capricorn
The new year will bring you 

new opportunities. You will be 
able to improve your quality of 
life and implement long-standing 
projects that will help build your 
reputation. As soon as you stop 
worrying about money you will 
immediately earn it. Remember, 
everything you need will fall at 
your feet so accept these gifts 
with pleasure and gratitude. Your 
reliability, charm and intelligence 
will help you succeed from  
20 to 24 March, 12 to 20 May, 
23 to 26 August and 24 to 27 
September.

Козерог
В новом году у вас появятся 

новые возможности и перспек-
тивы. Вы сможете улучшить 
качество жизни, реализовать 
давние проекты, что будет спо-
собствовать росту вашей репу-
тации. Как только вы перестане-
те беспокоиться о деньгах, они у 
вас сразу же появятся. Помните, 
все, что вам нужно, будет само 
падать вам под ноги, принимай-
те подарки судьбы с радостью и 
благодарностью. Ваши реши-
тельность, очарование и интел-
лект помогут добиться успеха в 
периоды с 20 по 24 марта, с 12 по 
20 мая, с 23 по 26 августа и с 24 
по 27 сентября.

Бикеш
Сіздердің жолдарыңыз болды, 

ағымдағы жыл істерге айқындық 
әкеледі, тіпті болмашы 
еңбектеріңіздің өзі бағаланады. 
Бүкіл 2021 жыл бойы сіздер 
дұшпандарыңызды досқа, ал 
достарыңызды одан да жақын 
адамға айналдырасыздар. Бәрі 
өздеріңіз қалағаннан баяуырақ 
жүріп жатса да, өздеріңізге 
тым көп талап қоймаңыздар. 
Бастамалар үшін 4, 5, 6 наурыз 
ерекше сәтті болады. Қыркүйек 
айында сіздерді мансап 
сатысымен едәуір ілгерілеу 
күтеді. Бәлкім, 31 қазан мен  
1 қараша күндері, бүкіл әлемді 
іңір қараңғылығы басқанда, 
сіздерге жетістікке жетелейтін 
қайсыбір құпиялар ашылатын 
болар.

Virgo
You are lucky this year as 

situations will become clear to 
you and even the least of your 
virtues will be appreciated. 
Throughout 2021 you will turn 
enemies into friends and bring 
your friends even closer. Don’t 
ask too much of yourself as 
things will move a little slower 
than you want. Your most 
successful days will be 4, 5 and 
6 March. In September you will 
see significant career growth. It 
is likely that on 31 October and 
1 November, as the year draws 
in, getting to the bottom of a 
mystery will help you do well. 

Дева
Вам повезло, текущий год 

внесет ясность в дела, и даже 
самая малая ваша заслуга будет 
оценена. Весь 2021 год вы буде-
те обращать врагов в друзей, а 
друзей — в еще более близких 
людей. Не требуйте от себя 
многого, если все будет идти 
чуть медленнее, чем хотелось 
бы. Особо удачными для начи-
наний будут 4, 5, 6 марта.  
В сентябре вас ожидает зна-
чительное продвижение по 
карьерной лестнице. Возможно, 
31 октября и 1 ноября, когда мир 
будет погружен в сумерки, вам 
откроются некие тайны, кото-
рые приведут вас к успеху.

 

Таразы
Жаңа жылда сіздер өз-

өздеріңізге неғұрлым жұмсақ 
бола аласыздар, 2021 жыл  
сіздерге көп қуаныш, шаттық 
және сәтті жағдайлар 
дайындап қойды. Ең бастысы 
— сабырлылық сақтау және 
өз күштеріңізге сенімді болу. 
Сіздердің танымал болу туралы 
армандарыңыз, сондай-ақ 
хоббиді бизнеске айналдыру 
туралы шешімдеріңіз 
жұлдыздардан қолдау табуы 
мүмкін. Мұндай жағдай сирек 
кездеседі, сондықтан тәуекел 
етіңіздер. 30 наурызда,  
10 сәуірде, 21 мамырда,  
24 тамызда, 7 қыркүйекте,  
28 қазанда сәттілік сіздердің 
жақтарыңызда болады, осы 
сәтті жіберіп алмаңыздар.

Libra
This year you can allow 

yourself to be more self-
indulgent as there are many 
lucky circumstances waiting for 
you in 2021, and much pleasure 
and joy. Stay confident in your 
own abilities and don’t lose your 
way. Your dream of achieving 
popularity could be given a 
healthy boost from the stars, 
as could your decision to turn 
your hobby into a business. This 
doesn’t happen often, so go for 
it. On 30 March, 10 April, 21 May, 
24 August, 7 September and  
28 October luck will be on your 
side, so take advantage. 

Весы
В новом году вы можете быть 

более снисходительны к самому 
себе — 2021 год приготовил для 
вас много радости, веселья и 
удачных обстоятельств.  
Главное — не теряться и быть 
уверенным в собственных 
силах. Ваши мечты о популяр-
ности вполне могут найти под-
держку у звезд, как и решение 
превратить хобби в бизнес. 
Такое бывает редко, поэтому 
дерзайте. 30 марта, 10 апреля,  
21 мая, 24 августа, 7 сентября,  
28 октября удача будет на ва-
шей стороне, не упустите этого 
момента.

Балықтар
Сіздерге бәрі таныс болатын 

және болжауға келетін тыныш жыл 
келіп жетті, бұл кездейсоқ емес. 
Тәңір сіздерге мүлдем жаңа және 
қызықты нәрселерді: кездесулерді, 
сәттіліктерді, марапаттарды 
дайындауда. Бірақ мұның алдында 
сіздерге тынығып алу қажет. 
Сондықтан жыл сіздер үшін 
тыныш және жайлы болады. Бір 
жылдан кейін сіздердің өздеріңізді 
әлемге танытып, барлығын таң 
қалдыруларыңыз үшін қорытынды 
шығаратын, күш жинайтын, 
денсаулық түзететін уақыттарыңыз 
келді. 15-26 қаңтар аралығында 
сабырлылық сақтаңыздар, тамыз 
айының екінші жартысында өз 
тапқырлықтарыңызды батыл 
көрсетіңіздер, ал 10 желтоқсаннан 
бастап 2021 жылдың соңына дейін 
бір қадам артқа шегінбестен, өз 
дегендеріңізден таймаңыздар.

Pisces
You have a quiet year ahead; 

everything will be familiar and rather 
predictable, though not without 
purpose. The stars are preparing 
something completely new and 
inspirational for you, with new 
contacts, achievements and awards, 
but you need to be well rested first. 
This is why it will be a quiet year. Use 
this time to assess your life, build 
up your strength and improve your 
health, so when you reveal yourself to 
the world you are also in a position to 
astonish it. Stay relaxed from 15 till 26 
January. In the second half of August 
be more daring, show your ingenuity, 
and from 10 December until the end 
of 2021 follow your own path and 
don’t take a backward step. 

Рыбы
Наступил тихий год, в котором 

вам все будет знакомо и вполне 
предсказуемо, и это неспроста. 
Сейчас небеса готовят для вас что-то 
совершенно новое, интересное: 
встречи, успехи, награды. Однако 
перед этим вам нужно отдохнуть. 
Поэтому год будет спокойным и 
комфортным для вас. Пришло вре-
мя подвести итоги, набраться сил, 
поправить здоровье, чтобы через 
год явить себя миру и сразить всех 
наповал. Сохраняйте спокойствие в 
период с 15 по 26 января, во второй 
половине августа смелее проявляй-
те изобретательность, а с 10 декабря 
и до конца 2021 года гните свою 
линию, не делая шагов назад.

time out
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Not a member yet? Register on our 
website at airastana.com and join  
400,000 privileged passengers of Air 
Astana. Please do not forget that you 
can retrieve points for any flights you 
have made in the last twelve months 
when you register for the programme. 

Points are automatically credited to 
your account if you quote your member- 
ship number when you book a flight or 
check in. All Nomad Club activities, 
including the issue of free award tickets, 
Business Class upgrades, retroactive 
claims and purchasing points can easily 
be done online at airastana.com or on 
the Air Astana mobile app, where you 
can also use your virtual card. If you 
wish to contact the Nomad Club service 
centre, please email us at nomadclub@
airastana.com or telephone us on  
+7 (727) 244-55-30. Working hours are 
Monday – Friday, 08.00 – 17.00. 

Если вы еще не являетесь участником Nomad 
Club, зарегистрируйтесь на сайте  airastana.com 
и присоединитесь к 400 000 привилегирован-
ных пассажиров. При этом вы можете зачислить 
на свой счет баллы за перелеты, совершенные 
в течение последних 12 месяцев, предшествую-
щих вступлению в программу.

Для того чтобы баллы зачислялись на ваш 
счет, необходимо указывать номер карты 
участника Nomad Club при бронировании 
авиабилета или при регистрации на рейс. 
Выписка бесплатного призового билета, 
повышение класса обслуживания, покупка 
бонусных и восстановление неначисленных 
баллов и другие опции доступны для участни-
ков программы на официальном сайте авиаком-
пании airastana.com. Кроме того, вы можете 
воспользоваться виртуальной картой в 
мобильном приложении Air Astana Mobile App.
Центр поддержки Nomad Club: nomadclub@
airastana.com, тел. +7 (727) 244-55-30 (пн. – пт., 
08.00–17.00)

Егер Сіз әлі Nomad Club-қа қатысушы 
болмасаңыз, онда airastana.com сайтына 
тіркеліңіз де, артықшылық берілген  
400 000 жолаушының қатарына қосылыңыз. 
Бұл ретте Сіз өз есебіңізге бағдарламаға 
кірудің алдындағы соңғы 12 ай ішінде ұшқан 
сапарларыңыз үшін ұпайлар енгізе аласыз.

Ұпайлар Сіздің есебіңізге енгізілуі үшін 
авиабилетті брондау немесе рейске тіркелу 
кезінде Nomad Club қатысушысы картасының 
нөмірін көрсету қажет. Тегін жүлделі билетті 
жазып беру, қызмет көрсетудің класын 
жоғарылату, бонустық ұпайларды сатып алу, 
есептелмеген ұпайларды қалпына келтіру 
және басқа да опциялар бағдарламаға қатысу- 
шылар үшін әуе компаниясының airastana.com 
ресми сайтында қолжетімді. Бұдан бөлек, Сіз 
Air Astana Mobile App ұялы қолданбасында 
виртуалды картаны пайдалана аласыз. 

Nomad Club қолдау орталығы: 
nomadclub@airastana.com,  
тел. +7 (727) 244-55-30 (Д-Ж, 08.00 -17.00)  

NOMAD CLUB ЭЛИТАЛЫҚ ҚАТЫСУШЫЛАРЫНА 
АРНАЛҒАН ЭКСКЛЮЗИВТІ АРТЫҚШЫЛЫҚТАР *

NOMAD CLUB ГАУҺАР ДЕҢГЕЙI
• Эконом-кластағы расталған орын
• Қызмет көрсету класын жыл сайын екі рет  
 тегін жоғарылату 
• Элиталық деңгейдегі картаны сыйға беру  
 мүмкіндігі 
• «Эйр Астананың» әр рейсі үшін екі есе көп  
 бонустық ұпай
• Бизнес-класс күту залы + 1 қонақ 
• 2 сөмке қосымша жолжүк. Бір сөмкенің ең  
 жоғарғы салмағы эконом-класта 23 кг-ды  
 және бизнес-класта 32 кг-ды құрайды.
• Жылына 100 000 бонустық ұпай алу мүмкіндігі 
• Күту тізіміндегі басымдық
• Nomad Club бонустық ұпайларын беру 
• Рейске тіркелу кезіндегі артықшылық
• «Эйр Астана» бортында қосымша 
жайлылықтары бар орындарды тегін таңдау

NOMAD CLUB АЛТЫН ДЕҢГЕЙІ 
• 50%-ғa көп бонустық ұпай
• Рейске тіркелу кезіндегі артықшылық
• Бизнес-класс күту залы + 1 қонақ
• 2 сөмке қосымша жолжүк. Бір сөмкенің ең  
 жоғарғы салмағы эконом-класта 23 кг-ды  
 және бизнес-класта 32 кг-ды құрайды.
• Күту парағындағы артықшылық
• Атаулы жолжүк биркалары
• Жылына 30 000 бонустық ұпай алу мүмкіндігі  
• «Эйр Астана» бортында қосымша   
 жайлылықтары бар орындарды тегін таңдау

NOMAD CLUB КҮМІС ДЕҢГЕЙІ
• 25%-ғa көп бонустық ұпай
• Рейске тіркелу кезіндегі артықшылық
• 1 сөмке қосымша жолжүк. Сөмкенің ең   
 жоғарғы салмағы эконом-класта 23 кг-ды  
 және бизнес-класта 32 кг-ды құрайды. 
• Атаулы жолжүк биркалары
• Жылына 30 000 бонустық ұпай алу мүмкіндігі
• Бір күнтізбелік жылда 5 600 ұшу ұпайын   
 немесе 7 ұшу сегментін алу мүмкіндігі
* Қосымша ақпаратты біздің сайтымызда таба  
 аласыз.

EXCLUSIVE PRIVILEGES FOR NOMAD 
CLUB ELITE MEMBERS *

NOMAD CLUB DIAMOND
• Confirmed Economy Class seat on any  
 Air Astana flight at any time
• Two complimentary upgrades per year
• Gift a Nomad Club Elite card
• Double bonus points for every flight  
 with Air Astana
• Business Class lounge access + 1 guest
• Allows 2 pieces of additional check-in  
 baggage. The maximum weight per  
 bag is 23 kg in Economy Class and 32 kg  
 in Business Class. 
• Purchase 100,000 Bonus Points per year
• Priority on the reservation waitlist 
• Transfer Nomad Club bonus points  
 to others
• Priority check-in
• Reserve your preferred seat on a  
 flight without charge

NOMAD CLUB GOLD 
• 50% more bonus points
• Priority check-in
• Business Class lounge access + 1 guest
• Allows 2 pieces of additional check-in  
 baggage. The maximum weight per  
 bag is 23 kg in Economy Class and 32 kg  
 in Business Class. 
• Priority on reservation waitlist
• Personalised luggage tags
• 30,000 Bonus Points Purchase per year 
• Reserve your preferred seat on a  
 flight without charge

NOMAD CLUB SILVER 
• 25% more bonus points
• Priority check-in
• Allows 1 piece of additional check-in  
 baggage. The maximum weight per  
 bag is 23 kg in Economy Class and 32 kg  
 in Business Class.
• Personalised luggage tags
• 30,000 Bonus Points Purchase per year  
• Purchase 5,600 flight points or 7 flight  
 segments per year
 * For more information please visit our  
 website.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ                                  
ДЛЯ ЭЛИТНЫХ УЧАCТНИКОВ NOMAD CLUB *

NOMAD CLUB БРИЛЛИАНТОВЫЙ УРОВЕНЬ
• Подтвержденное место в эконом-классе
• Два бесплатных повышения класса облуживания в год
• Возможность дарения карты элитного   
 уровня в подарок
• Вдвое больше бонусных баллов на каждом  
 рейсе «Эйр Астаны»
• Доступ в зал ожидания бизнес-класса + 1 гость
• 2 сумки дополнительного багажа. Максимальный  
 вес одной сумки составляет 23 кг в эконом-классе  
 и 32 кг — в бизнес-классе.
• Возможность приобрести 100 000 бонусных  
 баллов за один календарный год
• Приоритет в списке ожидания
• Передача бонусных баллов Nomad Club
• Приоритет при регистрации на рейс  
• Бесплатный выбор мест с дополнительными  
 удобствами на борту «Эйр Астаны»

NOMAD CLUB ЗОЛОТОЙ УРОВЕНЬ
• На 50% больше бонусных баллов
• Приоритет при регистрации на рейс
• Доступ в зал ожидания бизнес-класса + 1 гость
• 2 сумки дополнительного багажа. Максимальный  
 вес одной сумки составляет 23 кг в эконом-классе  
 и 32 кг — в бизнес-классе.
• Приоритет на листе ожидания
• Именные багажные бирки
• Возможность приобрести 30 000 бонусных  
 баллов за один календарный год
• Бесплатный выбор мест с дополнительными  
 удобствами на борту «Эйр Астаны»

NOMAD CLUB СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНЬ
• На 25% больше бонусных баллов
• Приоритет при регистрации на рейс
• 1 сумка дополнительного багажа. Максимальный вес  
 сумки составляет 23 кг в эконом-классе и 32 кг —  
 в бизнес-классе.
• Именные багажные бирки
• Возможность приобрести 30 000 бонусных  
 баллов за один календарный год 
• Возможность приобрести 5600 полетных баллов  
 или 7 полетных сегментов за один календарный год
 *Для получения дополнительной инфор- 
 мации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт.



108 1 0 9tengri | 1`2021 tengri | 1`2021

A I R  A S T A N A  |  N O M A D  C L U B

Қонақ үйлер

www.rixos.com

www.radissonhotelgroup.com

Қонақ үйде тұруға жұмсаған әр 300 теңге 
үшін 2 бонустық ұпай аласыздар.
* Қонақ үйдің корпоративтік тарифтері 
бойынша ұпайлар берілмейді. 

www.dostyk.kz

NOMAD CLUB СЕРІКТЕСТЕРІ / NOMAD CLUB PARTNERS / ПАРТНЕРЫ NOMAD CLUB

Rixos Hotels қонақ үйлер желісінде 
тұрғандарыңыз үшін: Қазақстандағы Rixos 
Hotels қонақ үйлер желісінде тұрғандарыңыз 
үшін сіздерге нөмірді брондаудың барлық 
түріне 300 бонустық ұпай беріледі. 
Rixos Hotels барлық қалған қонақ үйлерінде: 
Нөмірді тікелей брондау үшін — 1000 бонус- 
тық ұпай, нөмірді турагенттік немесе 
туроператор арқылы брондайтын 
болсаңыздар, 500 бонустық ұпай беріледі. 

ГостиницыHotels

www.tienshan-hotels.com

www.dusit.com

Grand Hotel Tien Shan қонақ үйінде 
тұрғандарыңыз үшін сіздер нөмірдің 
дәрежесіне қарай 300-ден 1500-ге дейін 
бонустық ұпай ала аласыздар. 
Корпоративтік тарифтер бойынша да 
ұпайлар есептеледі. Ұпайларды есептеу 
бойынша толығырақ кестені сіздер 
airastana.com сайтынан көре аласыздар. 

Earn bonus points at all the Rixos 
Hotels:
300 bonus points per stay in Rixos 
Hotels in Kazakhstan for all types of 
reservations.
In all other Rixos Hotels:
1,000 bonus points per stay for 
direct reservations, 500 bonus 
points per stay if reservations made 
via travel agency or tour operator.

За проживание в сети отелей Rixos Hotels вы 
можете заработать: 300 бонусных баллов за 
проживание в сети отелей Rixos Hotels в 
Казахстане за все типы бронирования 
номера. 
Во всех остальных отелях Rixos Hotels: 
1000 бонусных баллов — за прямое 
бронирование номера, 500 бонусных 
баллов — если вы забронируете номер 
через турагентство или туроператора.

Earn 2 bonus points per 300 KZT 
spent for accommodation.
* Non-applicable for corporate rates 
of the hotel. 

Заработайте 2 бонусных балла за каждые 
300 тенге, потраченные на проживание.
* По корпоративным тарифам гостиницы 
баллы не начисляются. 

Earn 300 to 1,500 bonus points at 
Grand Hotel Tien Shan depending 
on the room type. Corporate rates 
are applicable for accrual. For more 
information about points accrual 
please visit airastana.com. 

 

За проживание в отеле Grand Hotel Tien Shan 
вы можете заработать от 300 до 1500 
бонусных баллов в зависимости от типа 
номера. Начисляются баллы и по 
корпоративным тарифам. Более подробную 
таблицу по начислению баллов вы сможете 
посмотреть на airastana.com. 

Банктер БанкиBanks

www.sberbank.kz
www.online.sberbank.kz 

Жинақ банкі ұсынған «Visa Signature Nomad 
Club» картасын шығаруға банктің кез келген 
бөлімшесінде немесе 5030 нөмірі бойынша 
Жинақ банкінің байланыс орталығына 
хабарласу арқылы өтінім бере аласыздар. 
• Әр жұмсаған 190 теңге үшін 1 бонустық ұпай
• 5000 қарсы алу бонустық ұпайы
• Дүние жүзі бойынша кез келген 
банкоматтан айына 500 000 теңгеге дейін 
комиссиясыз қолма-қол ақша алу 
• Халықаралық әуежайларда Lounge Key 
бизнес-залдарына жылына 4 рет тегін кіру.
 

You can apply for a Sberbank Visa 
Signature Nomad Club card at any 
branch of our bank or by contacting 
our call centre on 5030, and earn:
• 1 bonus point for every 190 KZT 
spent
• 5,000 welcome bonus points
• 500,000 KZT per month can be 
withdrawn from any ATM in the 
world without charge
• 4 free passes per year to 
LoungeKey business lounges at 
international airports.
  

Подать заявку на выпуск карты Сбербанка 
«Visa Signature Nomad Club» вы можете в 
любом отделении банка или обратившись  
в контакт-центр Сбербанка: 5030.
• 1 бонусный балл за каждые потраченные 
190 тенге
• 5000 приветственных бонусных баллов
• 500 000 тенге в месяц доступно к снятию  
в любом банкомате мира без комиссии
• 4 бесплатных доступа в год в бизнес-залах 
Lounge Key в международных аэропортах.

Altyn Bank Nomad Club кредит немесе дебет 
картасын шығаруға өтінімді онлайн тапсыруға 
болады. Nomad Club World Altyn-i картасы 
арқылы жұмсалған әрбір 400 теңге үшін —  
1 бонустық ұпай.
«Эйр Астана» сайтында немесе әуе 
компаниясының сату офистерінде жұмсалған 
әрбір 200 теңге үшін — 1 бонустық ұпай.  
Байланыс орталығы: +7 (727) 330-57-77.

altyn-i.kz
altynbank.kz

You can apply online for an Altyn Bank 
Nomad Club credit or debit card. Earn 
one bonus point for every 400 KZT 
spent with the Nomad Club World 
Altyn-i card. One extra bonus point is 
given for every 200 KZT spent on the 
Air Astana website or at an Air Astana 
ticket office. Contact the call centre on 
+7 (727) 330-57-77.

Подать заявку на выпуск кредитной или 
дебетовой карты Altyn Bank Nomad Club можно 
в режиме онлайн. 1 бонусный балл — 
за каждые потраченные 400 тенге по карте 
Nomad Club World Altyn-i. 
1 бонусный балл — за каждые потраченные 
200 тенге на сайте «Эйр Астаны» или в офисах 
продаж авиакомпании. 
Контакт-центр: +7 (727) 330-57-77.

«Альфа-Банк Nomad Club» дебет картасын 
шығаруға өтінімді www.alfabank.kz 
веб-сайтында, сондай-ақ банктің  кез келген 
бөлімшесінде немесе, 2051 телефоны арқылы 
«Альфа-Банктің» байланысу орталығына 
хабарласа отырып, бере аласыздар. 
Кобрендтік дебет карталары:
• әрбір жұмсалған 200 теңге үшін 1 бонустық 
ұпай
• 1200 қарсы алу бонустық ұпайы

Подать заявку на выпуск дебетовой карты 
«Альфа-Банк Nomad Club» вы можете на 
веб-сайте www.alfabank.kz, а также в любом 
отделении банка, или обратившись в 
контакт-центр «Альфа-Банка» по телефону 2051. 
Кобрендовые дебетовые карточки: 
• 1 бонусный балл за каждые потраченные 
200 тенге 
• 1200 приветственных бонусных баллов
  

You can apply for an Alfa-Bank 
Nomad Club debit card at  
www.alfabank.kz, at any branch of 
our bank, or by contacting our call 
centre on 2051. 
Co-branded debit cards 
• 1 bonus point for every 200 KZT 
spent
• 1,200 welcome bonus points
 

www.alfabank.kz 

Radisson Hotel Group қонақ үйлерінде 
тұрғандарыңыз үшін бонустық ұпайлар 
жинап, оларды Nomad Club бонустық 
ұпайларына айырбастаңыздар. Radisson 
Rewards бағдарламасының 10 бонустық ұпайы 
Nomad Club бағдарламасындағы 1 бонустық 
ұпайға тең. Radisson Rewards  бейілділік 
бағдарламасына www.radissonrewards.com 
сайтында тіркеліңіздер.

Earn extra Nomad Club bonus points 
when staying at any of the Radisson 
Hotel Group hotels. Earn one Nomad 
Club bonus point for every 10 earned 
as part of the Radisson Rewards 
loyalty programme. To become a 
member of Radisson Rewards, 
simply enroll online at  
www.radissonrewards.com.

Зарабатывайте бонусные баллы за 
проживание в отелях Radisson Hotel Group и 
конвертируйте их в бонусные баллы Nomad 
Club. 10 бонусных баллов программы 
Radisson Rewards равны 1 бонусному баллу  
в программе Nomad Club. Зарегистрируйтесь 
в программе лояльности Radisson Rewards  
на сайте www.radissonrewards.com.  

Заработайте 500 бонусных баллов по 
опубликованным тарифам или 300 
бонусных баллов по корпоративным 
тарифам за каждое проживание, заброни-
рованное в отеле Wyndham Garden Astana. 

Earn 500 bonus points on published 
rates or 300 bonus points on 
corporate rates when you make a 
hotel booking for your stay at the 
Wyndham Garden Astana hotel. 

«Wyndham Garden Astana» қонақ үйінде 
брондалған түнеулеріңіз үшін жарияланған 
тарифтер бойынша 500 бонустық ұпай 
немесе корпоративтік тарифтер бойынша 
300 бонустық ұпай аласыздар.  

www.wyndhamgardenastana.com

За проживание в отелях Dusit Princess вы 
можете заработать 250 бонусных баллов  
за прямое бронирование номера по 
опубликованным тарифам и 500 бонусных 
баллов за прямое бронирование номера по 
опубликованным тарифам в отелях Dusit 
Thani, dusitD2, Dusit Devarana.

Dusit Princess қонақ үйлерінде тұруға 
бөлмені жарияланған тарифтер бойынша 
тікелей брондағандарыңыз үшін  
250 бонустық ұпай және Dusit Thani, dusitD2, 
Dusit Devarana қонақ үйлерінде тұруға 
бөлмені жарияланған тарифтер бойынша 
тікелей брондағандарыңыз үшін  
500 бонустық ұпай ала аласыздар.

Earn 250 bonus points with every 
direct reservation at a Dusit Princess 
hotel, or 500 bonus points for direct 
reservations at standard rates at 
Dusit Thani, dusitD2 and Dusit 
Devarana hotels.

В благодарность за вашу лояльность  
мы рады продлить приостановление 
сгорания баллов до 31 марта 2021 года.  
В дополнение хотели бы напомнить о 
наших стандартных правилах, что вы 
можете выписать призовой билет для 
себя или своих близких. Срок действия 
призового билета — один год со дня 
выписки. Сокращение перелетов не 
повлияет на ваш элитный статус. Мы 
продлеваем срок действия Серебряного, 
Золотого и Бриллиантового уровней до  
1 марта 2022 года. Для того чтобы вы 
сохранили свой элитный статус на 2022 
год, мы продлеваем квалификационный 
период его переподтверждения. 
Переподтвердить свой элитный статус 
вам необходимо в период с 1 января 2020 
года по 31 декабря 2021 года. Мы 
надеемся, что вы будете наслаждаться 
привилегиями элитного уровня и в 2021 
году.

Для наших участников, которые 
планируют достигнуть элитного уровня, 
мы продлеваем квалификационный 
период с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2021 года. Надеемся вскоре поприветство-
вать вас в рядах элитных участников 
программы.   

We value the loyalty you have shown to 
our company for all these years and are 
happy to inform you that the freeze on the 
expiry of your points has been further 
extended until 31 March 2021. Please be 
reminded about our standard rules that your 
award ticket is valid for a year from the date 
of issue. Additionally, you are welcome to 
transfer it to a friend, family member or any 
other person you wish to. We hope you will 
get the best value out of your accumulated 
points. For our members holding Diamond, 
Gold or Silver memberships, your status will 
be unaffected by the lack of opportunity to 
fly during 2020. Our members will enjoy 
their elite status until 1 March 2022. To 
make it easier to reconfirm your current 
elite status for 2022 and beyond, we have 
extended the qualification period from 1 
January 2020 until 31 December 2021. With 
these changes in place we hope you will 
enjoy the benefits of your elite status in the 
years ahead. 

For our members who would like to 
achieve elite status, we have extended 
the qualification period from 1 January 
2020 until 31 December 2021. We hope to 
welcome you at Silver, Gold and Diamond 
level very soon.

Сіздердің бейілділіктеріңізге алғыс ретінде біз 
ұпайлардың күйіп кетуін тоқтата тұруды  
2021 жылғы 31 наурызға дейін ұзартуға 
қуаныштымыз. Бұған қосымша, сіздер өздеріңіз 
немесе жақындарыңыз үшін марапат билетін 
жазып ала алатын стандартты ережелерімізді 
еске салғымыз келеді. Марапат билетінің 
қолданылу мерзімі – жазып берілген күннен 
бастап бір жыл. Ұшу сапарларының азаюы 
сіздердің элиталық мәртебелеріңізге әсер 
етпейді. Біз Күміс, Алтын және Гауһар 
деңгейлердің қолданылу мерзімін 2022 жылғы 
1 наурызға дейін ұзартамыз. Сіздердің элиталық 
мәртебелеріңізді 2022 жылға сақтап 
қалуларыңыз үшін біз оны қайта растаудың 
дәреже көтеру кезеңін ұзартамыз.

Сіздерге өз элиталық мәртебелеріңізді  
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2021 жылғы  
31 желтоқсанға дейін қоса алғандағы кезеңде 
қайта растау қажет. Біз сіздерді 2021 жылы да 
элиталық деңгейдің артықшылықтарынан 
ләззат алады деп үміттенеміз.

Элиталық деңгейге жетуді жоспарлап жүрген 
қатысушыларымыз үшін біз дәреже көтеру 
кезеңін 2020 жылғы 1 қаңтардан 2021 жылғы  
31 желтоқсанға дейін қоса алғандағы кезеңге 
ұзартамыз. Көп ұзамай сіздерді бағдарламаның 
элиталық қатысушылары қатарында қарсы 
аламыз деп үміттенеміз.

Ramada by Wyndham Almaty отелінде тұруға 
бөлмені жарияланған тариф бойынша 
брондағандарыңыз үшін 500 бонустық ұпай 
немесе корпоративтік тарифтер бойынша 
бөлмені брондағандарыңыз үшін  
300 бонустық ұпай аласыздар. www.ramadaalmaty.com

Earn 500 bonus points at Ramada  
by Wyndham Almaty hotel for 
reservation on published rates or 
300 bonus points for reservation on 
corporate rates.

За проживание в отеле Ramada by Wyndham 
Almaty вы можете заработать 500 бонусных 
баллов за бронирование номера по 
опубликованным тарифам или 300 
бонусных баллов за бронирование номера 
по корпоративным тарифам.



110 tengri | 1`2021

A I R  A S T A N A  |  N O M A D  C L U B

Sixt компаниясының офистерінен автомобиль 
жалдау кезінде 500 бонустық ұпай немесе, 
www.sixt.com/air-astana сайтынан брондаған 
жағдайда, жұмсалған әр 0,75 доллар үшін  
5 бонустық ұпай аласыздар. 

www.kcell.kz

Алматы мейрамханаларында жұмсалған әрбір 
100 теңге үшін 2 бонустық ұпай жинаңыздар.
www.line-brew.kz

Avis автомобильдерді жалға беру саласында 
әлемдік көшбасшы болып табылады, ол  
165-тен астам елде өз қызметтерін ұсынады. 
Автомобильді www.avisworld.com/airastana 
сайтында брондағандарыңыз үшін 1000-нан 
3000-ға дейінгі бонустық ұпай аласыздар. 

www.centr.kz 

Earn 2 bonus points for every 100 
KZT spent in our Almaty restaurants.

Заработайте 2 бонусных балла за 
каждые 100 тенге, потраченные в 
ресторанах Алматы.

Avis is a leading car rental provider 
offering worldwide car rental 
services in more than 165 countries. 
Earn 1,000 to 3,000 bonus points for 
a booking made through www.
avisworld.com/airastana. 

Avis является мировым лидером в сфере 
проката автомобилей, предлагая услуги 
более чем в 165 странах. Заработайте от 
1000 до 3000 бонусных баллов за 
бронирование автомобиля на  
www.avisworld.com/airastana.

Earn 500 bonus points with every 
car rental at Sixt, or 5 bonus points 
for each 0.75 USD spent on bookings 
made through  
www.sixt.com/air-astana. 

Заработайте 500 бонусных баллов при 
аренде автомобиля в офисах компании 
Sixt или 5 бонусных баллов за каждые 
потраченные 0,75 доллара при брони- 
ровании на www.sixt.com/air-astana. 

Регистрируйтесь в Kcell/activ «Роуминг 
клубе» на сайте www.kcell.kz  
и зарабатывайте бонусные баллы  
в роуминге: 100 баллов — за потрачен-
ную сумму от 1000 до 4999 тенге  
и 500 баллов — за каждые 5000 тенге.
Контакт-центр: +7 (727) 258-83-00; 9090, 
116 – для звонков с номеров сети Kcell. 

Sign up for Kcell/activ Roaming Club 
at kcell.kz and earn bonus points 
while roaming: 100 bonus points for 
when you spend between 1000 and 
4999 KZT, and 500 bonus points for 
every 5000 KZT spent.
Call Сentre: +7 (727) 258-83-00; 
9090, or call 116 for Kcell cellular 
network subscribers. 

Kcell/activ «Роуминг клуб» бағдарламасына 
www.kcell.kz сайтында тіркеліп, роумингте 
бонустық ұпайларды жинаңыз: әрбір 
жұмсалған 1000 теңгеден бастап 4999 теңгеге 
дейін – 100 бонустық ұпай, әрбір 5000 теңге 
үшін – 500 ұпай.
Байланыс орталығы: +7 (727) 258-83-00;  
Kcell желісінің нөмірлерінен қоңырау шалу  
үшін 9090, 116.  

Автокөлікті жалға алу

Мейрамханалар

Дүкендер және басқалары

Аренда автомобиля

Рестораны

Магазины и прочее

Car Rental

Restaurants

Shops and others

NOMAD CLUB СЕРІКТЕСТЕРІ / NOMAD CLUB PARTNERS / ПАРТНЕРЫ NOMAD CLUB

Алматы, Нұр-Сұлтан және Қарағанды 
қалаларындағы «Центр Света» және «Центр 
Декора» дүкендер желісінде үздік еуропалық 
өндірушілер ұсынатын жарықтандыру 
аспаптарын, жиһаз және декор заттарын сатып 
алу кезінде жұмсалған әрбір 100 теңгеге*  
1 бонустық ұпай алыңыз.
*Бағдарламаға қатысу деңгейіне байланысты  

Заработайте 1 бонусный балл за каждые 
100 тенге*, потраченные при покупке 
осветительных приборов, предметов 
мебели и декора от лучших европейских 
производителей в сети магазинов «Центр 
света» и «Центр декора» в городах 
Алматы, Нур-Султане, и Караганде.
* В зависимости от уровня участия в 
программе  

Earn 1 bonus point for every 100 KZT* 
spent on purchasing lighting 
equipment, furniture and decorative 
items from the best European 
manufacturers at Center of Light and 
Decore Center in Almaty, Nur-Sultan 
and Karaganda.
*Depending on membership tier   

Қонақ үйлер ГостиницыHotels

www.rocketmiles.com/nomad-club веб-сайты 
арқылы қонақ үйлерді брондаңыздар да, 
қонақ үйде түнеген әрбір түндеріңіз үшін 
500-ден 10 мыңға дейін бонустық ұпай 
алыңыздар. Бүкіл әлем бойынша  
400 мыңнан астам қонақ үйдің бірін 
таңдаңыздар да, өздеріңіз армандаған 
қалаға барып, мыңдаған бонустық ұпайлар 
жинаңыздар.

www.rocketmiles.com/nomad-club is a 
hotel booking website and app that allows 
Nomad Club members to earn thousands 
of bonus points for bookings you would 
be making anyway. Book hotels through 
Rocketmiles and earn 500-10,000 Nomad 
Club bonus points per night. Choose from 
over 400,000 hotels worldwide and 
accumulate thousands of bonus points. 

Бронируйте отели через веб-сайт  
www.rocketmiles.com/nomad-club и 
зарабатывайте от 500 до 10 тысяч 
бонусных баллов за каждую ночь при 
проживании в отеле. Выберите один из 
более 400 тысяч отелей по всему миру и 
накапливайте тысячи бонусных баллов, 
посетив город вашей мечты.   

Earn 1 point for every 100 KZT spent 
when purchasing insurance policies 
and products from Freedom Finance 
Life/Insurance, and 5,000 points when 
investing with Freedom Finance.

Freedom Finance Life/Insurance cақтандыру 
өнімдері мен полистерін сатып алып, әр 100 теңге 
үшін 1 бонустық ұпай және Freedom Finance 
арқылы инвестиция жасағандарыңыз үшін 5000 
бонустық ұпай алыңыздар. 

Заработайте 1 бонусный балл за каждые 
100 тенге при покупке страховых 
продуктов и полисов Freedom Finance Life/
Insurance и 5000 бонусных баллов —  
за инвестирование через Freedom Finance. ffin.kz 

www.imatek-dent.kz

Заработайте 1 бонусный балл за каждые 
500 тенге, потраченные в стоматологи-
ческой клинике премиум-класса 
«Иматэк-дент» в городах Алматы и 
Нур-Султане.

Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларындағы 
«Иматэк-Дент» премиум класты 
стоматологиялық клиникасында жұмсалған 
әрбір 500 теңге үшін 1 бонустық ұпай 
алыңыздар.  

Earn 1 bonus point for every 500 KZT 
spent at Imatek Dent, the premium 
dental clinic, in Almaty or 
Nur-Sultan.  
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«ЭЙР АСТАНА» АҚ САЯСАТЫ
«Эйр Астана» АҚ жолаушылардың өрескел 

жүріс-тұрысына байланысты мынадай 
саясатты ұстанады:
1.  Жолаушылардың өрескел жүріс-тұрысы 

жайлы оқиғаларды ешбір салдарсыз 
қалдырмау;

2.  Әуе компаниясының қызметкерлеріне 
жолаушылардың өзін ұстау ережелерін 
бұзудың алдын алу және болдырмау үшін 
қажетті өкілеттіктерді беру;

3.  Жолаушының өрескел жүріс-тұрысы жайлы 
құқық қорғау органдарына хабарлау және 
ондай жолаушыны кейіннен 
жауапкершілікке тартуға байланысты көмек 
көрсету;

4. Қажет болған жағдайда, әуе компаниясы 
қызметкерлерінің абыройы мен ар-намысын 
қорғау және жолаушы келтірген 
материалдық залалды өтеу үшін сот ісін 
қозғау.

ЖОЛАУШЫНЫҢ ӨРЕСКЕЛ 
ЖҮРІС-ТҰРЫСЫ

Егер «Эйр Астана» АҚ жолаушысы құқық 
бұзушылық жасаса, соның ішінде:
1.  ұшу қауіпсіздігіне немесе басқа адамның 

өміріне қауіпті жағдай туғызса;
2.  басқа жолаушылардың және әуе компания-

сы қызметкерлерінің денсаулығына, 
ар-намысына қауіп төндіретін жағдай 
тудырса, оларға тіл тигізсе немесе 
жәбірлесе;

3.  экипаж мүшелерінің жұмысын орындауына 
әдейі кедергі жасаса;

4. экипаждың қауіпсіздік талаптарын орындау-
дан бас тартса;

5. «Белдікті тартыңыз» таблосы жанғанда, белдікті 
тартудан бас тартса және әуе кемесінің 
бортында темекі шегуге салынған тыйым 
туралы әуе компаниясының саясатын бұзса;

6. қылмыстық іс жасаса;
7.  стандартты қызмет көрсету аясында бортта 

ұсынылатындарын қоспағанда, өзінің, соның 
ішінде бажсыз сауда дүкендерінен сатып 
алынған спиртті ішімдіктерін қолданса;

8.  экипаж мүшелерінің спиртті ішімдіктерді 
қабылдауға қойған шектеу талаптарын 
орындаудан бас тартса;

9.  әуе кемесінің ұшуы, қонуы және жүргізілуі 
кезінде электрондық құралдар мен 
аспаптарды қолданса;

10. жарылғыш заттарды қолданумен қорқытса;
11. басқа жолаушыларға және экипаж 

мүшелерінің жұмысына кедергі келтіретін 
қолайсыз жағдайлар тудырса;

12. әуе компаниясына тиесілі мүлікті бұзса 
және/немесе оны әуе кемесі бортынан алып 
шықса.

Мұндай жағдайларда «Эйр Астана» АҚ 
жолаушылардың өрескел жүріс-тұрысының 
алдын алу және болдырмау үшін мынадай 
шараларды қолдануға құқылы:
a)  жолаушыны межелі орынға дейін тасымал-

даудан бас тарту;
б) жолаушыны ұшып келген елдің құқық 

қорғау органдарына тапсыру және оны 
кейіннен сол елдің заңнамасына сәйкес 
жауапкершілікке тарту.

ПОЛИТИКА АО «ЭЙР АСТАНА» 
АО «Эйр Астана» придерживается следу-

ющей политики в отношении неприемле-
мого поведения пассажиров: 
1.  Не оставлять без последствий ни один слу-

чай неприемлемого поведения пассажиров. 
2.  Предоставлять сотрудникам авиакомпа-

нии полномочия, необходимые для пре-
дотвращения и  пресечения нарушений 
правил поведения пассажиров. 

3.  Информировать правоохранительные ор-
ганы о случаях неприемлемого поведе-
ния пассажира и оказывать им макси-
мальное содействие в последующем при-
влечении его к ответственности.

4.  В случае необходимости инициировать 
судебное дело для защиты чести и досто-
инства персонала авиакомпании и возме-
щения материального ущерба, причинен-
ного пассажиром.

НЕПРИЕМЛЕМОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПАССАЖИРА
Если пассажир АО «Эйр Астана» совершил 

правонарушения, в том числе:
1.  Создал ситуацию, угрожающую безопас-

ности полета или жизни другого челове-
ка. 

2.  Создал ситуацию, угрожающую здоровью, 
чести и достоинству других пассажиров и 
авиаперсонала, допускал по отношению к 
ним словесное оскорбление или физиче-
ское насилие. 

3.  Преднамеренно препятствовал членам 
экипажа в исполнении их обязанностей. 

4.  Отказывался выполнять требования эки-
пажа по безопасности.

5.  Отказывался пристегивать привязные рем-
ни при включенном табло “Застегните 
ремни” и нарушил политику авиакомпании 
о запрете курения на борту самолета. 

6.  Совершил уголовное преступление. 
7.  Употреблял собственные спиртные напит-

ки, включая купленные в магазинах бес-
пошлинной торговли, за исключением 
предложенных на борту в рамках стан-
дартного обслуживания. 

8.  Отказывался выполнять рекомендации 
членов экипажа по ограничению распития 
спиртных напитков. 

9.  Пользовался электронными приборами и 
средствами связи во время руления, 
взлета и посадки самолета. 

10. Угрожал использованием взрывного 
устройства. 

11. Создал условия, не комфортные для 
остальных пассажиров и препятствующие 
работе членов экипажа. 

12. Совершил порчу принадлежащего авиа-
компании имущества и/или вынес его с 
борта самолета. 

В таких случаях АО «Эйр Астана»  вправе 
принять следующие меры по пресечению и 
предотвращению неприемлемого поведения: 
а)  отказать пассажиру в перевозке до конеч-

ного пункта; 
б)  передать пассажира правоохранительным 

органам государства после посадки воз-
душного судна с последующим привлече-
нием к ответственности по законам стра-
ны пребывания.

AIR ASTANA: PASSENGER 
BEHAVIOUR RULES
AIR ASTANA POLICY 

The following is Air Astana’s 
policy regarding unacceptable 
passenger behaviour:
1.  All unacceptable behaviour will 

result in consequences.
2.  Staff members have authority to 

prevent and stop unacceptable 
passenger behaviour.

3.  Unacceptable behaviour will be 
reported to the relevant 
authorities and Air Astana will 
render maximum assistance to 
them in prosecuting passengers 
for any criminal offences.

4.  Air Astana will institute legal 
action in the interests of flight 
safety and to protect company 
staff and equipment should the 
results from the above 
measures be considered 
inadequate.

UNACCEPTABLE BEHAVIOUR
Offences by an Air Astana 

passenger which are considered 
unacceptable include: 
1.  Putting the aircraft, or any 

person on it, in danger. 
2.  Threatening, abusing or insulting 

the crew or other passengers. 
3.  Deliberately interfering with the 

crew in carrying out their duties. 
4.  Failing to obey the instructions of 

the crew relating to safety or 
security. 

5.  Failing to obey the seatbelt sign 
and Air Astana’s policy banning 
smoking onboard. 

6.  Committing a criminal offence.
7.  Consuming alcoholic drinks 

including those acquired in duty 
free shops and excluding those 
offered onboard the aircraft as a 
standard service.

8.  Failing to obey the crew’s 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПАССАЖИРОВ АО «ЭЙР АСТАНА»

instructions relating to drink 
limitations.

9.  Using electronic devices and 
means of communication during 
taxiing, take-off and landing.

10. Making a hoax bomb or other 
security threat.

11. Behaving in a way which causes 
discomfort and inconvenience to 
the crew or other passengers. 

12. Damaging airline property and/
or removing it from the aircraft.

Air Astana may take any 
measures to prevent continued 
unacceptable behaviour by a 
passenger, including:
a)  refusing to allow the passenger 

to continue on remaining legs of 
the journey;

b)  handing the passenger over to the 
relevant authorities with a 
possibility of prosecution for any 
criminal offences the passenger 
might have committed according to 
the laws of the destination country. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРА  
ЗА ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО НЕПРИЕМЛЕМОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

В случае если в результате неприем-
лемого поведения пассажира экипаж 
совершает вынужденную посадку для 
высадки данного пассажира, то дан-
ный пассажир оплачивает все матери-
альные расходы, связанные с вынуж-
денной посадкой. В случае отказа пас-
сажира-правонарушителя от возмеще-
ния ущерба, понесенного авиакомпа-
нией в связи с вынужденной посадкой, 
АО «Эйр Астана» оставляет за собой 
право обратиться в судебные органы 
для взыскания суммы ущерба в судеб-
ном порядке.

«ЭЙР АСТАНА» АҚ ЖОЛАУШЫЛАРЫНЫҢ 
ӨЗІН ҰСТАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

DIVERSION COSTS CAUSED 
BY UNACCEPTABLE 
BEHAVIOUR

If, as a result of a 
passenger’s unacceptable 
behaviour, the crew diverts 
the aircraft to an 
unscheduled destination, the 
passenger is obliged to pay 
us the reasonable and proper 
costs of the diversion. If the 
passenger refuses to pay the 
costs of the diversion, Air 
Astana reserves the right to 
go to court to recover the 
cost of the damages.

• Жолаушылар тамақтану уақытынан 
басқа кезде, бүкіл ұшу сапары бойында 
міндетті түрде маска тағулары тиіс. 
Маска ауыз бен мұрынды жауып тұруы 
тиіс. Маска тағудан бас тарту айыппұл 
түріндегі әкімшілік жауапкершілікке 
әкеп соғады. Жолаушылар бортта болу 
ережелерін орындамаған жағдайда, 
экипаж полиция қызметкерлерінің 
көмегіне жүгіне алады.

• Ұшаққа отырғызу және одан түсіру 
кезінде жолаушылар 1,5-2 метр 
әлеуметтік арақашықтықты сақтауға 
міндетті. 

• Жолаушыларға ұшу кезінде дәретханаға 
кезекте тұрмауға кеңес беріледі. 
Сондай-ақ салонда қажетсіз жүріп-
тұрудан аулақ болған жөн.

• Жолаушыларға ұшақта орын ауыстыруға 
тыйым салынады.

ӘУЕ КЕМЕСІНІҢ БОРТЫНДА ЖОЛАУШЫЛАРҒА 
ҚОЙЫЛАТЫН ЖАҢА ТАЛАПТАР

NEW REQUIREMENTS FOR 
PASSENGERS ON BOARD:

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПАССАЖИРАМ 
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА

• Пассажирам обязательно следует носить 
маску в течение всего полета, за исключе-
нием времени приема пищи. Маска должна 
закрывать рот и нос. Отказ от ношения 
маски влечет за собой административную 
ответственность в виде штрафа. Экипаж 
может прибегнуть к привлечению 
сотрудников полиции в случае невыполне-
ния пассажирами правил нахождения на 
борту. 

• При посадке и высадке из самолета 
пассажиры обязаны соблюдать социальную 
дистанцию — 1,5–2 метра. 

• Во время полета пассажирам не рекомен-
дуется стоять в очереди у туалетов. Также 
следует воздерживаться от ненужных 
перемещений по салону.

• Пассажирам запрещено менять места  
в самолете.

ЖОЛАУШЫНЫҢ ӨРЕСКЕЛ ЖҮРІС-
ТҰРЫСЫНЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ 
МӘЖБҮРЛІ ҚОНУ ҮШІН 
ЖОЛАУШЫНЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Егер жолаушының өрескел жүріс-
тұрысының нәтижесінде экипаж сол 
жолаушыны түсіру үшін амалсыз 
қонуға мәжбүр болса, онда ол 
жолаушы мәжбүрлі қонумен 
байланысты барлық материалдық 
шығындарды өтейді. Егер құқық 
бұзушы жолаушы мәжбүрлі қонумен 
байланысты әуе компаниясына 
келтірілген шығындарды өтеуден бас 
тартса, «Эйр Астана» АҚ залал сомасын 
сот тәртібінде өндіріп алу үшін сот 
органдарына жүгіну құқығын өзіне 
қалдырады.

• Passengers must wear face 
masks for the entire flight 
except during a meal. 

• The mask should cover your 
mouth and nose. Refusal to 
wear a mask will result in a 
fine. The crew can ask the 
police for help if anyone refuses 
to comply while on board. 

• While boarding and 

disembarking passengers 
should keep a social distance of 
1.5-2 m. 

• Passengers are recommended 
to avoid queuing for toilets 
during the flight. They should 
also refrain from unnecessary 
movements around the cabin.

• Passengers are not allowed to 
change their seats in the cabin.
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AMSTERDAM
AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT 
(AMS)
Airport ticket office
Air Agencies Ticket Desk, Terminal 
3, Departure Hall
Tel: +31 20 316 1945 /1946.
E-mail: ticketdesk.spl@airagencies.nl
Opening hours: 08:00-16:00, Mo-Fr, 
08:00-15:00, Sa-Su, 17:00-20:00, Mo

Airport Business Class lounge
Servisair Menzies Aviation Lounge
Location: Airside, after passport 
control, non-Schengen, East Wing,
2nd floor between Concourse 
E and F, Lounge 41
Opening hours: 06:00-23:00, Mo-Su

ANTALYA
(Seasonal flights only. May to October)
ANTALYA AIRPORT (AYT)
Airport ticket office
Fly Service Ticket Desk, Terminal 1,  
Departure Level. Tel: +90 242 3303386
E-mail: aytops@flyserviceturkey.com 
Opening hours: 09:00-19:00, Mo-Su

Airport Business Class lounge
Elite Class Lounge
Location: Airside, after passport 
control, above the Duty Free Shop, 
opposite Gate 11
Opening hours: 24/7

ATHENS 
City ticket office 
Air Astana c/o GOLDAIR 
1st km, Paianias Markopoulou 
Avenue 190 02, Paiania, Greece
Phone: 0030 216 3000 058 / 059 
Fax: +30 210 3235 300
E-mail: airastana@goldair.gr

AUCKLAND 
City ticket office
Airline Marketing New Zealand Ltd.
Representing Air Astana
Level 9, 120 Albert Street, Auckland 
P O Box 6247 Wellesley 
Street, Auckland 
Phone: +64 9 969 7606 
Fax: +64 9 969 7474
Contact persons: Steve 
Rice and Julie Rice
E-mail: airastana@
airlinemarketing.co.nz

BANGKOK
City ticket office
Air Astana Thailand
GSA Thai Star Air Co.,Ltd. 3388/10 
Sirinrat Bldg., 3rd floor. Rama 4 Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110

Tel:  +662 367 5301, 367 5314-7
Fax: +662 367 5313

BANGKOK SUVARNABHUMI 
AIRPORT (BKK)
Airport ticket office
Booth number TW6-052/
TW6-053, 6th floor
Main Terminal Building (MTB)
999 Moo 1, Nong Prue, Bangphli
Samut Prakarn 10540, Thailand

Airport Business Class lounge 
Miracle First Class Lounge
Location: Airside, after passport 
control, 3rd floor, Concourse G, 
opposite Gate G1 and Gate G2
Opening hours: 24/7

BAKU
City ticket office
Demirchi Tower, 2nd floor, Khojali St, 
37, AZ1025, Baku
Tel: +99412 404 75 15
E-mail: gyd.reservations@airastana.
com

BAKU HEYDAR ALIYEV 
INTERNATIONAL AIRPORT (GYD)
Airport Business Class lounge
Location: Terminal 1, 4th floor  
(above Duty Free Shops)
Opening hours: 24/7

BEIJING
City ticket office
Air Astana, office 517, 5th floor, 
Beijing Lufthansa Center Office 
Building, 50 Liangmaqiao Road, 
Chaoyang District, Beijing, 100016 P.R.C.
Tel: +86 10 64651030, 64665067.  
Fax: +86 10 64622039
E-mail: beijing@airastana.com 

BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 
AIRPORT (PEK) 
Airport ticket office
Terminal 2, 3rd Floor, Room 32270
Tel: +86 10 64566970
E-mail: pek.airport@airastana.com 
Opening hours: 15:00-24:00, Mo-Su

Airport Business Class lounge
Location is near Gate 5  
instead of gate 11
Opening hours: 06:00 till flights end.

BISHKEK
City ticket office
Kyrgyz Concept Ltd. Bishkek, 
Republic of Kyrgyzstan. 191 
Abdrakhmanov str., 720011  
(Hyatt Regency Bishkek Hotel) 
Tel: +996 (312) 900 886 

before passport control, Departure 
Level between Terminal A & B, 
Opening time: 05:00-20:30
AHS Ticketdesk Terminal B 
Opening hours: 08:00-20:30.

HONG KONG
HONG KONG INTERNATIONAL 
AIRPORT (HKG)
Airport ticket office
Terminal 1, Level 6 
(departure level), Aisle D
Tel: +852 2116 8718 
Opening hours: 06:00-23:00, Mo-Su

Airport Business Class lounge
Plaza Premium Lounge
Location: Level 7 (departure 
level), Terminal 1 (use escalator 
or lift near Gate 40)
Opening Hours: 24/7

HO CHI MINH
City ticket office 
Vietway Aviation Services 
62 Nguyen Cu Trinh street, Pham 
Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi 
Minh City, Vietnam
Tel: (84-28) 3837 99 77
E-mail: sgn.reservations@airastana.
com

ISTANBUL
City ticket office
World Trade Center İstanbul 
Yesilkoy Mah. Atatürk Cad.
IDTM A1 block, No. 10/1, floor 9, 
office 320
34149 Yeşilköy, Istanbul
Opening hours: 08:00-17:00
E-mail: ist.sales@airastana.com

ISTANBUL AIRPORT (IST)
Airport ticket office
Air Astana Ticket Desk, 
International Terminal, Departure
Level, 7th Island, office 8_F_0311
Tel: +90 212 465 5392 / 5393
E-mail: ist.apt@airastana.com
Opening hours: 4 hours before
scheduled time of departure

Airport Business Class lounge
IGA Lounge
Location: Airside, after passport
control, on the left  side, 2nd floor
Opening hours: 24/7

JAKARTA
City ticket office 
PT. AVS Indonesia, GSA 
for Air Astana
Allianz Tower, 27th floor, Unit C
Jl. HR Rasuna Said Super blok 2, 

BISHKEK MANAS INTERNATIONAL 
AIRPORT (FRU)
Departure Hall
Tel: +996 (312) 906 906
E-mail: fru.airport@airastana.com

Airport Business Class lounge
Location: after passing through 
customs and border control, 3nd floor
Opening hours: 24/7

DUBAI
City ticket office  
Air Astana Dubai, Dnata 
Travel Centre, M Floor,
Sheikh Zayed Road, Business Bay. 
Tel: +971 4 7036 572/73
E-mail: dxb.reservations@
airastana.com.

DUBAI INTERNATIONAL 
AIRPORT (DXB) 
Airport ticket office
Terminal 1, Departure Hall
Dnata Travel  
Tel: +971 4 5049392
Opening hours: 24/7

Airport Business Class lounge 
Marhaba Business Class Lounge
D concourse at level 1, 
above departure gates 
Opening hours: 24/7

DUSHANBE
City ticket office 
Tajikinturservice Ltd.
23 Druzhba Narodov str., Dushanbe,
Tel.: (+992 37) 222-1-555, (+992 37) 
222-1-888 
Fax: (+992 37) 222-1-555
E-mail: tis@tis.tj, ticket@tis.tj

INTERNATIONAL AIRPORT (DYU)
Airport ticket office
International Terminal, 
Departure Hall
Tel: +992 93 570 53 53 
E-mail: dyu.airport@airastana.com 
Opening hours: 2 hours before 
scheduled time of departure
Airport Business Class lounge
Currently not available

DELHI
City ticket office
Air Astana Delhi, Deepika Travels
207, N-1, BMC House, Middle Circle,
Connaught Place, New Delhi 110001
Tel: +91 11 41521425, +91 11 
23711225, +91 11 23711226
E-mail: del.sales@airastana.com
airastana@deepikatravels.com
del.reservations@airastana.com

DELHI INDIRA GANDHI 
INTERNATIONAL AIRPORT (DEL)
Airport ticket office
Air Astana Ticket Desk @ Check-In 
Desk
Terminal 2, Departure Hall
Tel: +91 11 25655230, +91 11 
9811066029
E-mail: del.airport@airastana.com 
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure

Airport Business Class lounge
ITC Green Lounge
Location: Airside, after passport 
control, Retail Level 3
Opening hours: 24/7

FRANKFURT
City ticket office
Air Astana, c/o AVIAREPS AG
Kaiserstrasse 77, 60329 
Frankfurt am Main, Germany
Tel: +49 (0) 69 770 673 022
Fax: +49 (0) 69 770 673 028
E-mail: fra.reservations@
airastana.com

FRANKFURT RHEIN MAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT (FRA)
Airport ticket office
c/o Ibero Airport Service GmbH
Terminal 1, Hall C, Counter 729.5
(Air Astana check-in desk,  
T1, Hall C, Counter 769-772)
Tel: +49 (0) 69 690 73017
Fax: +49 (0) 69 690 590035
Opening hours: 16.25-18.10 
E-Mail: fra.airport@airastana.com

Airport Business Class lounge
Lufthansa Business Lounge & 
Lufthansa Senator Lounge Terminal 1,  
Departure Hall C (Non-Schengen),
near Gates C14-C16
Air Canada Maple Leaf Lounge
Terminal 1, Hall B (Level 3)

HANOVER 
(Seasonal flights only. May to 
September)
HANOVER LANGENHAGEN AIRPORT 
(HAJ)
Airport ticket office
Aviation Handling Services (AHS) 
Ticket Desk,
Terminal B, Departure Level
Tel: +49 511 9772223
E-mail: hajkx@ahs-de.com 
Opening hours: 07:00-20:00 Mo-Fr, 
07:00-18:00 Sa, 11:00-19.00 Su

Airport Business Class lounge 
Karl Jatho Lounge, Location is 

Plaza Premium Lounge 
Location: Airside, after passport/ 
security control take the sky train 
to the international departure 
satellite, North Wing (C11-C17), 
Mezzanine Level
Opening hours: 24/7

LONDON
Air Astana Call Centre
Tel: +44 (0) 1293 874910                                         
Nomad Club Members Only 
Tel: +44 (0) 1293 874911
Opening Hours: 08:00–20:00, daily 
(except Christmas Day) 
E-mail: lhr.reservations@airastana.
com

LONDON HEATHROW AIRPORT 
(LHR)
Airport ticket office
c/o ASC Handling Limited (UK)
London Heathrow, Terminal 4
Departure Level, Ticket Pod 2, 
Zone A
Tel: +44 (0) 208 745 6432
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure. (Air 
Astana flight days only)
E-mail: lhr.ticketdesk@airastana.
com

Airport Business Class lounge
Sky Team Lounge, Airside, Entrance 
is opposite Gate 10, 
Opening hours: 05:00-22:30                                           
Available 3 hours before scheduled 
time of departure                         

MADRID 
City ticket office 
Air Astana c/o Enlloy Aviation
Avenida de Europa, 26
ATICA Bldng 7-3rd floor
Madrid 28224, Spain
Tel.: +34 91 112 38 77
E-mail: airastana@
enllovaviation.com

MILAN
City ticket office
AVIAREPS AG, Piazza della 
Repubblica 32, 20124 Milan, Italy
Reservations:
Tel: +39 02 4345 8391  
Fax: +39 02 4345 8373
E-mail: Mil.reservations@
airastana.com

MOSCOW
City ticket office
1, Bolshoy Gnezdnikovsky 
line, Bldg. 2
Tverskaya metro station, Moscow  

Tel: +7 495 287 70 08/09
E-mail: svo.cto@airastana.com
Opening hours: 09:00-18:00, Mo-Fr
Break: 13:00-14:00 
Sales and Marketing Department
E-mail: ru.sales@airastana.com

DOMODEDOVO INTERNATIONAL 
AIRPORT (DME)
Airport ticket office
#56 Air Astana Ticket Desk
Terminal 1, 1st floor (Entrance to 
Terminal 2)
Tel: +7 495 363 50 40 
Opening hours: 06:30-23:59, Mo-Su 
Break: 15:00-16:30
E-mail: dme.ato@airastana.com 

Representative Office
E-mail: dme@airastana.com

Airport Business Class lounge
Business Hall S7 
Location: 2nd floor, after passing 
through passport control, over 
13/14 gates opposite to Priority 
Pass Lounge.
Opening hours: 24/7
Business Hall of Domodedovo 
Airport
Location: 2nd floor, after passing 
through passport control. 
Opening hours: 24/7

NOVOSIBIRSK
City ticket office
Geodezicheskaya Str., 13
Tel: +7 383 315 3626
Opening hours: 09:00-20:00, Mo-Su

TOLMACHEVO INTERNATIONAL 
AIRPORT (OVB)
Airport ticket office
Tel: +7 383 216 9750,  
+7 383 216 9751
International Terminal, Departure Hall
E-mail: ovb.airport@airastana.com 
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure
Airport Business Class lounge
Currently not available 

OMSK
INTERNATIONAL AIRPORT 
OMSK (OMS)
Airport ticket office
International Terminal, 
Departure Hall
Tel: +7 962 0370014
E-mail: oms.airport@airastana.com 
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure
Airport Business Class lounge
Currently not available 

Kawasan, Kuningan Persada
Jakarta 12980, Indonesia
Tel: +6221 2907 9797
Fax: +6221 2907 9810
E-mail: ticketing-kc@
aviationindonesia.com

KAZAN
INTERNATIONAL AIRPORT 
KAZAN (KZN)
Airport ticket office
International Terminal 1,  
Departure Hall
Tel: +7 967 7728284 
E-mail: kzn.airport@airastana.com 
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure
Airport Business Class lounge
Currently not available 

KYIV
City ticket office  
17/52A Bogdan Khmelnitsky str., 
office 233, 
Leonardo Business Centre
Tel: +380 44 365 00 55
E-mail: kbp.reservations@airastana.
com
Opening hours: 09:00-18:00, Mo-Fr 
Break: 13:00–14:00

BORYSPIL INTERNATIONAL 
AIRPORT (KBP)
Airport ticket office
International Terminal D, departure 
lounge
Tel: +380 50 313 94 41 
(representative)
E-mail: kbp.airport@airastana.com
Opening hours: 3 hours before 
scheduled departure

KUALA LUMPUR
City ticket office
GSA: Global Alliance Travel 
Services, Sdn Bhd
Suite 2701, Level 27, Central Plaza
34, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +603 2144 1571
Fax: +603 2148 9033
E-mail: kul.reservations@airastana.
com

KL INTERNATIONAL AIRPORT (KUL)
Airport ticket office
Main Terminal, Departure Hall, 
Check in Row J
Tel: +601 9686 8538 
E-mail: canina@malaysiaairlines.
com
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure
Airport Business Class lounge
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PARIS
City ticket office
Air Astana c/o APG 66 Avenue 
des Champs-Élysées 75008 Paris
Reservations: +33 (0) 1 53 89 77 76
Fax: +33 (0) 1 53 77 13 05
E-mail: par.reservations@
airastana.com 
Par.sales@airastana.com 
Opening hours: 09:00-
12:30, 13:30-17:00, Mo-Fr 

CHARLES DE GAULLE AIRPORT (CDG)
Check-in desks: Located at 
Terminal 2A, zone 7
Opening hours: 3 hours before 
scheduled departure
Airport ticket office
c/o Groupe Europe Handling
Located at Terminal 2A, zone 3
Opening hours: 3 hours before 
scheduled departure, only 
during flight operations 
Airport Business Class lounge 
Cathay Pacific Airways Lounge: 
located between Hermes and Prada 
shops, on mezzanine level of Duty 
Free area after passport control
Opening hours: 06:00-21:30

PRAGUE 
City ticket office
Blue Sky Travel, 57 Opletalova street
110 00 Prague 1, Czech Republic
Phone: +420 222 212 613
E-mail: prg.sales@airastana.com

SAINT PETERSBURG 
PULKOVO 1 INTERNATIONAL 
AIRPORT (LED)
Airport ticket office
Central passenger terminal
3th floor, Super Kassa
Working hours: 24/7
Representative Office
Central passenger terminal
2nd floor, Office 2041
Tel: +7 812 327 06 25
E mail: led.airport@airastana.com
Opening hours: during 
flight operations
St. Petersburg Business Lounge
Pulkovo 1, Central 
passenger terminal
International departures, after 
immigration control, 4nd floor
Opening hours: 24/7

SEOUL
City ticket office
Air Astana Counter,
Anam Air Services Co., Ltd., 
A Block 5th floor, Doosan The Land 
Tower, 152 Magokseo-ro, Gangseo-

gu, Seoul, Republic of Korea, 07788
Tel: +822 3788 9170~2
Fax: +822 756 8585
E-mail: pax.res@anamair.co.kr

SEOUL INCHEON INTERNATIONAL 
AIRPORT (ICN)
Airport ticket office
408 Ho, Korean Air 2nd Cargo 
Terminal 40-112, Gonghangdong-
ro 193 gil, Jung-gu, Incheon
Tel: +82 32 743 2620
Fax: +82 32 744 0886
E-mail: pax.apo@anamair.co.kr
Opening hours: 08:00-17:00, Mo-Su
Airport Business Class lounge 
Asiana Airlines Lounge
Location: Airside, after 
passport control,
Terminal 1, 4th floor, near 
Gate 28 (take escalator next 
to Starbucks Coffee)
Opening hours: 05:00-24:30, Mo-Su

SINGAPORE
City ticket office
c/o Worldwide Aviation 
Sales Pte Ltd
400 Orchard Road, #24-08 Orchard 
Towers, Singapore 238875
Tel.: +65 62238377
Fax: +65 62256315
E-mail: sin.reservations@
airastana.com

TASHKENT
City ticket Office
4a Afrosiab Str., Mirobad District,
100031, Tashkent, Republic 
of Uzbekistan
Tel: +998 (78) 140 30 02 
Fax: +998 71 140 30 02
Opening hours: 09:00-18:00 
Break: 13:00-14:00 
E-mail: tas.cto@airastana.com

TBILISI
City ticket office
34 Chavchavadze ave. 5 th floor,  
Pixel building, Tbilisi, Georgia
Tel: + 995 322 514 999
E-mail: tbs.sales@airastana.com

INTERNATIONAL AIRPORT (TBS)
Airport ticket office
International Terminal, Departure Hall
Tel: +995 322 900900 (ext. 126) 
E-mail: Airastana@avio.ge 

Airport Business Class lounge
PrimeClass Lounge
Location: Airside, on the right side 
after passport control, 2nd floor
Opening hours: 24/7

TOKYO
City ticket office
Air System Inc.
Shimbashi Frontier Bldg., 7F,
3-4-5, Shimbashi, Minato-ku,
Tokyo 105-0004, Japan
Tel: +81 3 3593 6733
Fax: +81 3 3593 6534
Email: asipaxtyo@airsystem.jp

TYUMEN 
TYUMEN INTERNATIONAL 
AIRPORT (TJM)
Airport ticket office 
Departure Hall, 2nd floor
Tel: +7 906 333 3358
E-mail: tjm.airport@airastana.com
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure.
Airport Business Class lounge 
currently not available

URUMQI
City ticket office
1703,17th floor,Greenland 
Center, № 2888, HongGuang 
Shan Road, Shuimogou 
District,Urumqi,XinJiang,China
Tel:+86 991 2822987, 
+86 991 2822983
Fax:+86 991 2822943

URUMQI INTERNATIONAL AIRPORT 
(URC)
Airport ticket office
International Terminal,  
Departure Hall
Tel: +0086 138 9992 7363 
E-mail: urc.airport@airastana.com 
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure
Airport Business Class lounge
Location: after immigration next to 
Gate 17 
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure
Airport ticket office 
Urumqi International Airport 
Room No.3B-28, Terminal 3 
Xinshi district, 46 Yingbing str.  
Tel.: +86 991 3800466 
Fax: +86 991 3800465

USA
City ticket office 
c/o AirlinePros Inc.
420 Lexington Avenue, 
Suite 358-360,
New York, NY 10170, USA
Phone:+1 888 855 1557
E-mail: usa.sales@airastana.com

VIENNA
City ticket office
Air Astana c/o Aviareps GmbH
Untere Donaustraße 11/3rd floor 
1020 Vienna, Austria 
Office: +43 1 581 89 22 31 
Fax: +43 1 585 36 30 88 
E-mail: AirAstanaAustria@
aviareps.com

WARSZAWA
City ticket office
Air Astana GSA POLAND
Al.Jerozolimskie 11/19 l.40, 
00-508, Warszawa, Poland
Tel: +48 621 56 85
E-mail:  waw.sales@airastana.com

YEKATERINBURG
KOLTSOVO INTERNATIONAL 
AIRPORT (SVX)
Airport ticket office
International Terminal A, 2nd Floor  
Departure Hall
Tel: +7 343 264 76 08, 
+7 912 657 90 80
E-mail: svx.airport@airastana.com
Opening hours: 3 hours before 
scheduled time of departure

Airport Business Class lounge
Location: Airside, after passport 
control, 2nd floor, near Gate 7, 
Departure Hall, Terminal B
Opening hours: 24/7

ZURICH 
City ticket office
Kales Airlines Services
Ackerstrasse 21, 8005 Zurich
Switzerland
Tel: +41 (0) 44 315 58 32
Fax: +41 (0) 44 315 58 33
E-mail: airastana.ch@kales.com

Almaty: +7 (727) 244 44 77
Nur-Sultan: +7 (7172) 58 44 77
You can send your concerns and remarks 
concerning the quality of service to the 
Customer Relations Department
4A Zakarpatskaya St., Centre 1, Almaty, 
Kazakhstan, 050039
Тel.: +7 (727) 258 41 35,
fax: +7 (727) 259 87 01
Customer.relations@airastana.com 

Алматы: +7 (727) 244 44 77
Нур-Султан: +7 (7172) 58 44 77
Свои предложения и замечания по 
вопросам качества обслуживания вы 
можете направлять в отдел по работе  
с клиентами
Казахстан, г. Алматы, 050039,  
ул. Закарпатская, 4а, центр 1
Тел.: +7 (727) 258 41 35, факс +7 (727) 259 87 01
Customer.relations@airastana.com

ALMATY (ALA)
Pavilion 2b, Nurly Tau Business 
Centre, 19 Al Farabi Ave (corner 
of Zheltoxan Street), 
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702702 4477
E-mail: call.centre@airastana.com
Opening hours: 08:00-00:00
ALMATY AIRPORT
2nd floor, suite 99 
(domestic flights lounge), 
Call Centre: +7 (727) 244 44 77
E-mail: call.centre@airastana.com
Opening hours: 24/7
Corporate Department 
Pavilion 2b, Nurly Tau Business 
Centre, 19 Al Farabi Ave
Call Centre: +7 (727) 311 17 37
E-mail: corporate.reservation@
airastana.com 
Opening hours: 08:00-00:00 

AKTAU (SCO)
2nd Floor, №7 Atrium Business 
Centre, 11th district, 
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702702 4477
Tel: +7 (7292) 43 46 09,  
+7 771 771 0024
Opening hours: Mo-Fr, 09:00-20:00 
(no lunch break); Sa-Su, 09:00-
20:00, lunch break: 13.30-14.00 
E-mail: sco.cto@airastana.com
AKTAU AIRPORT, 
Terminal 1, 2nd Floor
Tel: +7 (727) 244 44 77  

+7 (7292) 60 97 57, +7 702 702 0168
E-mail: sco.ato@airastana.com
Opening hours: Mo-Su,  
09:00-02:00 
lunch break: 14:00-15:00

NUR-SULTAN (TSE)
Suite 26, 1st floor, Nursaya 
1 Residential Complex, 14b 
Kunayev Street, (left riverbank)
Tel: +7 (7172) 58-44-77, 244-44-77
Opening hours: 09:00-21:00 daily
E-mail: call.centre@airastana.com
NUR-SULTAN AIRPORT, 2nd floor, T2
Call Centre: +7 (7172) 58-44-77
Opening hours: 24/7
Nur-Sultan Airport, 1st floor T1
Opening hours: 24/7

ATYRAU (GUW)
19, Satpayev Street, Atyrau 
Plaza Business Centre 
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
Tel: +7 (7122) 58 67 99
E-mail: guw.cto@airastana.com
Opening hours: Mo-Su,  
09:00-21:00
ATYRAU AIRPORT
2nd floor, suite 1
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
Tel: +7 (7122) 58 64 16,   
+7 771 771 0021
Opening hours: 24/7
lunch break: 12:00-12:30 and  Su, 

Sa, Tu, We, Th, 03:00-05:00. 
Mo, Fr, 02:00-03:00
E-mail: guw.ato@airastana.com 

AKTOBE (AKX)
AKTOBE AIRPORT, 2nd floor
Tel: +7 (7132) 22 95 64 , 58 44 77,  
+7 771 771 00 20
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702702 4477
E-mail: akx.ato@airastana.com

PAVLODAR (PWQ)
PAVLODAR AIRPORT, 2nd floor
Tel: +7 (7182) 70 47 47, 58 44 77,  
+7 771 771 0014 
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
E-mail: pwq.ato@airastana.com

KARAGANDA (KGF)
KARAGANDA AIRPORT, 2nd floor
Tel: +7 (7212) 42 86 13, 58 44 77,  
+7 771 771 0012
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
E-mail: kgf.ato@airastana.com 

KOSTANAI (KSN)
KOSTANAI AIRPORT, 1st floor  
Tel: +7 (7142) 57 62 32, 58 44 77,  
+7 771 771 0015
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702702 4477
E-mail: ksn.ato@airastana.com

KYZYLORDA (KZO)
KYZYLORDA AIRPORT, 2nd floor  
Tel: +7 (7242) 30 63 64, 58 44 77,  
+7 771 771 0018                  
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
E-mail: kzo.ato@airastana.com

UST-KAMENOGORSK (UKK)
UST-KAMENOGORSK 
AIRPORT, 1nd floor
Tel: +7 (7232) 77 81 41, 58 44 77,  
+7 771 771 0016
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
E-mail: ukk.ato@airastana.com

URALSK (URA)
URALSK AIRPORT, 2nd floor 
Tel: +7 (7112) 93 97 91, 58 44 77,  
+7 771 771 0019
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
E-mail: ura.ato@airastana.com

SHYMKENT (CIT)
SHYMKENT AIRPORT, 1st floor
Tel: +7 (7252) 45 51 28, 58 44 77,  
+7 771 771 0013
Call Centre: +7 (727) 244 44 77,  
+7 702 702 4477
E-mail: cit.ato@airastana.com

TICKET OFFICES 

«ЭЙР АСТАНАНЫҢ» ТӘУЛІК БОЙЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН БРОНДАУ ЖӘНЕ АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ 
AIR ASTANA ROUND-THE-CLOCK CALL CENTRE
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ «ЭЙР АСТАНЫ»

Алматы: +7 (727) 244 44 77
Нұр-Сұлтан: +7 (7172) 58 44 77
Қызмет көрсету сапасы мәселелері бойынша 
сіздер өздеріңіздің ұсыныстарыңыз бен 
ескертулеріңізді клиенттермен жұмыс 
бөліміне жібере аласыздар
Қазақстан, Алматы қ-сы, 050039, Закарпатская 
к-сі, 4а, 1-орталық
Тел.:+7 (727) 258 41 35, факс: +7 (727) 259 87 01
Customer.relations@airastana.com

ОФИС ПО ПРОДАЖЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
«ЭЙР АСТАНЫ» И FLYARYSTAN
г. Алматы, ул. Закарпатская, 158
Бизнес-центр, 3-й этаж, правое крыло здания
Тел. +7 (727) 356 09 50
Моб. +7 (702) 702 01 59
WhatsApp: +7 (702) 702 01 59
E-mail: cargo@airastana.com
Время работы: 24/7  

«ЭЙР АСТАНА» ЖӘНЕ FLY ARYSTAN ЖҮК 
ТАСЫМАЛДАРЫН САТУ КЕҢСЕСІ
Алматы қ-сы, Закарпатская к-сі, 158
Бизнес орталығы, 3-қабат, ғимараттың оң 
қанаты
Тел. +7 (727) 356 09 50
Моб. +7 (702) 702 01 59
WhatsApp: +7 (702) 702 01 59
E-mail: cargo@airastana.com
Жұмыс уақыты: 24/7  

AIR ASTANA AND FLYARYSTAN CARGO 
SALES OFFICE
Almaty, 158 Zakarpatskaya str.
Business centre, 3rd floor, right wing of the 
building
Tel. +7 (727) 356 09 50
Mob. + 7 702 702 01 59
WhatsApp: + 7 702 702 01 59
E-mail: cargo@airastana.com
Working hours: 24/7  
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Есту аппараты 
hearing aids
слуховой аппарат

ҰШУ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА ЖОЛАУШЫЛАРҒА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ: 
FOR SAFETY REASONS THE USE OF THE FOLLOWING ELECTRONIC DEVICES BY PASSENGERS IS FORBIDDEN:
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТА ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Согласно требованиям безопасности все 
радио- и электронное оборудование 
необходимо перевести в режим полета. 
Устройства, не оснащенные функцией «режим 
полета», необходимо выключить полностью.
В новых лайнерах Boeing-767-300ER и на 
определенных самолетах Boeing 757-200 
пассажирам предоставляется индивидуальная 
развлекательная видеосистема, которую можно 
использовать от начала до завершения полета.
В случае возникновения подозрений о 
влиянии вышеперечисленных приборов на 
работу систем навигации и радиосвязи 
командир воздушного судна вправе 
потребовать от пассажиров прекращения 
использования всех приборов на борту 
самолета.
Примечание: электронные сигареты и 
аналогичные им приспособления, а также 
запасные батарейки к ним пассажиры могут 
перевозить только в ручной клади. 

In line with safety requirements, please put 
all radio electronic devices, including 
mobile phones, into flight mode and 
devices that are not equipped with flight 
mode must be completely turned off. 
On the new Boeing 767-300ER and on certain 
Boeing 757-200 aircraft passengers will be 
able to watch films on their individual on-
board entertainment systems from the very 
beginning to the very end of their flight.
In the event of any suspicion of 
interference by the above-mentioned 
devices with the aircraft navigation or the 
operation of communications systems, 
the captain is entitled to request 
passengers to stop using all electronic 
devices on board the aircraft. 
Note: electronic cigarettes and related 
devices, including spare batteries, is 
allowed to be carried by passengers in 
cabin baggage only. 

Бүкіл ұшу барысында 
During the whole flight  
В течение всего полета

Ұшақты жерде басқару, жерден көтерілу, 
жоғарылау, төмендеу және қону кезінде 
During taxiing, take-off, climbing, descending 
and landing 
Во время руления, взлета, набора высоты, 
снижения и посадки

Әрқашан пайдалануға болады
Always allowed 
Всегда можно использовать

Радиоқабылдағыш
radio receivers  

радиоприемник
Радиохабар таратқыштар

radio transmitters 
радиопередатчики

Телевизорлар 
TV receivers 
телевизоры

Қашықтан басқарылатын 
ойыншықтар 

radio-controlled toys  
игрушки с дистанционным 

управлением

Сымсыз желілік 
құрылғылар wireless 

network devices  
беспроводные сетевые 

устройства

Портативті компьютерлер 
portable computers  

портативные компьютеры

CD/DVD ойнатқыштар 
CD/DVD players 

CD/DVD-проигрыватели

Портативті магнитофондар 
portable tape/video recorders  
портативные магнитофоны

Фотоаппараттар 
photo cameras 
фотоаппараты

Бейнекамералар 
video cameras   
видеокамеры

Электронды ойыншықтар 
electronic toys  

электронные игрушки

Электр аспаптары 
electrical equipment 

электроприборы

Кардиостимулятор / pacemakers
кардиостимуляторы

Электронды сигареттер
electronic cigarettes 

электронные сигареты

БОРТТАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫ АСПАПТАР  
ELECTRONIC DEVICES ON BOARD  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ НА БОРТУ

Қауіпсіздік талаптарына сәйкес, барлық 
радио- және электрондық жабдықты ұшу 
режиміне ауыстыру қажет. «Ұшу режимі» 
функциясымен жарақталмаған құрылғыларды 
толықтай өшіру керек.
Жаңа Boeing-767-300ER әуе кемелерінде және 
кейбір Boeing 757-200 ұшақтарында 
жолаушыларға жеке ойын-сауық 
бейнежүйесі беріледі, оны ұшу басталғаннан 
аяқталғанға дейін пайдалануға болады.
Жоғарыда тізімделген аспаптардың 
навигация және радиобайланыс 
жүйелерінің жұмысына әсер еткені туралы 
күдік туындаған жағдайда, әуе кемесінің 
командирі жолаушылардан ұшақ бортында 
барлық аспаптарды пайдалануды 
тоқтатуларын талап етуге құқылы.
Ескерту: электронды сигареттерді және 
соған ұқсас тетіктерді, сондай-ақ олардың 
қосалқы батареяларын жолаушылар тек 
қол жүгімен ғана тасымалдай алады.

Әуе кемесінің бортындағы және жолаушылар 
немесе экипаж мүшелері пайдаланатын 
электронды аспаптар навигация жүйелері 
мен әуе кемесінің радиобайланыс 
құралдарының жұмысына әсер етуі мүмкін.

Electronic devices operated by passengers or 
crew members on board the aircraft may 
interfere with aircraft navigation and the 
operation of communications systems. 

Электронные приборы, находящиеся на борту 
воздушного судна и используемые 
пассажирами или членами экипажа, могут 
оказывать влияние на работу систем навигации 
и средств радиосвязи воздушного судна.

Ұялы телефондар — 
тек ұшу режимінде ғана 

Mobile phones: in flight mode only
Сотовые телефоны — только в 

режиме полета

Электронды қол сағаттары
electronic wristwatches  

наручные электронные часы

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОХОДА ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ГОРОДА НУР-СУЛТАН

С телетрапа вам следует пройти по указателям к 
стойке оформления трансферных пассажиров и 
зарегистрироваться на стыковочный рейс (если Вы не 
получили посадочный талон на стыковочный рейс в пункте 
отправления). Далее пройти предполетный контроль. 
Затем подняться на 2-й этаж на лифте либо по лестнице, 
повернуть налево и идти прямо до стойки паспортного 
контроля (в конце зала), далее пройти пограничный 
контроль, пройти через переход в терминал Т2 и пройти к 
выходу на посадку.

Если от самолета к терминалу вы подъезжаете на автобусе, 
вам следует подняться на 2 этаж, подойти к стойкам 
оформления трансферных пассажиров и далее следовать 
вышеприведенной схеме.

С телетрапа вам следует пройти  по указателям направо по 
галерее, по окончании галереи повернуть налево и дойти до 
эскалатора, подняться по эскалатору вверх на 3 этаж, далее 
идти прямо до указателя Трансферные пассажиры. Далее 
вам нужно пройти по указателям к стойкам оформления 
трансферных пассажиров, спуститься на лифте либо по 
лестнице на 2-й этаж. После прохождения таможенного 
контроля (вход находится напротив разделительных лент 
пограничного контроля), вам необходимо пройти к стойкам 
на пограничном контроле. Далее пройти предполетный 
контроль и пройти к посадочному выходу.

С телетрапа вам следует подняться по эскалатору вверх либо 
на лифте. Далее вам нужно пройти по указателям 
к стойке оформления трансферных пассажиров на 3-м 
этаже, спуститься на лифте либо по лестнице на 2-й этаж. 

После прохождения таможенного контроля (вход находится 
напротив разделительных лент пограничного контроля), вам 
необходимо пройти к стойкам на пограничном контроле. 
Далее пройти предполетный контроль и пройти к 
посадочному выходу.

С телетрапа вам следует пройти  по указателям направо 
по галерее (с трапа в правую сторону), пройти по указателям 
к стойкам оформления трансферных пассажиров 
(вниз по галерее в терминал Т1) и зарегистрироваться на 
стыковочный рейс (если вы не получили посадочный талон 
на стыковочный рейс в пункте отправления). 

Далее пройти предполетный контроль. 

Затем подняться на 2-й этаж на лифте либо по лестнице, 
повернуть налево и идти прямо до стойки паспортного 
контроля (в конце зала), далее пройти пограничный 
контроль, пройти через переход в терминал Т2 и пройти к 
выходу на посадку.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС Т1

Т1

Т1 Т2

3 ЭТАЖ ТЕРМ. 1
3 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ 2 ЭТАЖ

2 ЭТАЖ 2 ЭТАЖТЕРМ. 2 ТЕРМ. 2ТЕРМ. 1

Т2 Т2Т2

Т1 Т1

ВНУТРЕННИЙ РЕЙС Т1

ТЕРМИНАЛ 2

ВНУТРЕННИЙ РЕЙС Т2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС Т2ВНУТРЕННИЙ РЕЙС Т2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС Т1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС Т1

ВНУТРЕННИЙ РЕЙС Т2

3 ЭТАЖ

СТОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ
ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ

СТОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ
ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЛЕСТНИЦА

ЛЕСТНИЦА

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ2 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ

1 ЭТАЖ 1 ЭТАЖ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 
ГОРОДА НУР-СУЛТАН

ТЕРМИНАЛ 1
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ұшуға 15 минут қалғанда аяқталады.
Кешіккен жолаушылар әуе билеттерін басқа 

рейске ауыстырулары қажет. Қазақстан аумағында 
тасымалдау үшін жарамды болып табылатын жеке 
басты куәландыру құжаттары: 
• төлқұжат (Қазақстан Республикасының 
азаматтары үшін – ЖСН көрсетілген төлқұжат); 
• жеке куәлік (Қазақстан Республикасының 
азаматтары үшін – ЖСН көрсетілген); 
• шетелдік азаматтың Қазақстан Республикасында 
тұруға ықтиярхаты (ЖСН көрсетілген);
• азаматтығы жоқ адамның куәлігі;
• босқын куәлігі; 
• туу туралы куәлік (16 жасқа толмаған адамдар үшін).

Қазақстан аумағында тасымалдау үшін жарамды 
болып табылатын жеке басты куәландыру 
құжаттарына сондай-ақ Қазақстан Республикасы-
ның дипломатиялық төлқұжаты, қайтуға куәлік, 
ҚР теңізшісінің жеке куәлігі жатады.

Құжаттың түпнұсқасын көрсету қажет.
16 жасқа толмаған бала әкесіне немесе анасына 

(ата-анасына) ілесіп саяхаттаса және жеке басын 
төлқұжатымен куәландырса, оны алып жүрген 
әкесінің немесе анасының (ата-анасының) 
мәртебесін растау үшін оның жанында туу туралы 
куәлігі де болуы тиіс. 

ЖОЛЖҮК
Жолжүкті тегін алып жүру нормасы MyCHOICE 

бағдарламасының брондалған тарифіне 
байланысты. Эконом-класта – салмағы 23 кг-ға 
дейінгі 1 орында, бизнес-класта әрқайсысы 32 
кг-нан 2 орында жолжүкті тегін алып жүруге 
рұқсат етіледі. Қосымша жолжүкті ұшудан кем 
дегенде 24 сағат бұрын 30% жеңілдікпен немесе 
әуежайдағы тіркеу тағанында толық құнына 
рәсімдеуге болады. Толығырақ airastana.com 
сайтынан қараңыздар.

1 (бір) жолжүк орнының 32 кг-нан асатын салмағы 
жүк тасымалдау қызметтері арқылы рәсімделуі тиіс.

Көлемді немесе ірі габаритті жолжүкті тасымал-
даған жағдайда, оны тасымалдауға рұқсат алу 
үшін special.services@airastana.com адресіне жазу 
қажет. 

ҚОЛ ЖҮГІ
Жолаушылар салонында тасымалдауға болатын 

қол жүгінің көлемі шектеулі: «Эйр Астана» әуе 
компаниясының эконом-класс жолаушылары 
габариттік өлшемдері 56 х 45 х 25 см-ден аспайтын 
және салмағы 8 кг-нан аспайтын бір сөмкені; 
бизнес-класс жолаушылары аталған салмақ пен 
өлшемдегі екі сөмкені тасымалдай алады.

ҚАУІПТІ ЖҮКТЕР
Төменде жолаушылар жеке пайдалану үшін 

тасымалдайтын портативті электрондық 
құрылғыларға — сағаттарға, калькуляторларға, 
фотокамераларға, ұялы телефондарға, 
ноутбуктерге, бейнекамераларға, медициналық 
құрылғыларға және т.б. арналған қосалқы литий 
батареяларын тасымалдауға қатысты маңызды 
ақпарат мазмұндалады.
1) Қосалқы литий батареяларын (литий-иондық 
және литий-металл батареяларын қоса алғанда) 
тек қол жүгінде ғана тасымалдауға рұқсат етіледі.
2) Әрбір кіріктірілген немесе қосалқы батарея 
мына талаптарға сай болуы тиіс: литий-металл 
батареялар үшін литийдің құрамы 2 грамнан 
аспауы тиіс; литий-иондық батареялар үшін 
үлестік қуаты — 100 ватт/сағаттан артық емес. 
* Параметрлері осы тармақта көрсетілген 
кіріктірілген литий батареялары мен қосалқы 
батареялары (бір жолаушыға 20 дана) бар 
портативті электрондық құрылғыларды (бір 

ӘУЕ БИЛЕТІН БРОНДАУ
Ұшудың бағасын білу, үйден немесе кеңседен 

шықпастан, әуе билетін брондау немесе ресімдеу 
үшін сіздер +7 (727) 244-44-77 (Алматы қ-сы) немесе 
58-44-77 (Қазақстанның басқа қалалары) 
телефондары арқылы әуе компаниясының 
брондау және ақпарат орталығына хабарласа 
аласыздар. 

ӘУЕ БИЛЕТІН САТЫП АЛУ
Әуе билетін ресімдеу кезінде аты-жөніңіз бен 

тегіңіздің дұрыс жазылғанына назар аудару қажет. 
Кейбір елдердің талаптары бойынша, қайту кезіне 
қарай төлқұжаттың жарамдылық мерзімі 6 айдан 
аз болмауы тиіс. 

Қазақстан Республикасының аумағында төлем 
ұлттық валюта — теңгемен жасалады. Меншікті 
сату кеңселерінде ұшу ақысын қолма-қол 
ақшамен, сондай-ақ төлем картасымен, қолма-қол 
ақшасыз төлеммен, Homebank, Kaspi.kz 
порталдары, «Қазком», «Ресей Жинақ банкі» 
серіктес-банктері немесе «Касса 24», QIWI төлем 
терминалдары арқылы төлеуге болады.

Әуе компаниясының www.airastana.com 
корпоративтік веб-сайтында әуе билетіне төлем жасау 
үшін сіздер қолданыстағы кредиттік немесе дебеттік 
картаны пайдалана аласыздар. «Эйр Астана» әуе 
компаниясы кез келген банктің Visa, MasterCard және 
American Express карталарын белгілі бір шектеулермен 
төлеуге қабылдайды. Төлем жасағаннан кейін сіздер 
ресімдеу барысында көрсетілген электронды адреске 
әуе билетін аласыздар.

ТАРИФТЕР
Әуе компаниясы, жастары 25-тен төмен және 

60-тан жоғары жолаушыларға арналған арнайы 
тарифті қоса есептегенде, тарифтердің түр-түрін 
ұсынады.
* Делиге/ден бағыты бойынша 28 жасқа толмаған 
жолаушылар үшін арнайы тариф қолданылады.
Халықаралық рейстерде:
• жеке орын алмайтын және ересек жолаушы алып 
жүретін 2 жасқа дейінгі бір баланы тасымалдау — 
тегін, бірақ кейбір халықаралық рейстерде әуежай 
алымдарын төлеу қажет болады;
• жеке орын бере отырып, 2 жасқа дейінгі 
балаларды тасымалдау – алып жүретін ересек 
жолаушының тиісті тарифінің 50%-ы мөлшеріндегі 
төлем;
• бір ересек жолаушы алып жүретін 2 жастан  
12 жасқа дейінгі әр баланы тасымалдау — алып 
жүретін ересек жолаушының тиісті тарифінің 
50%-ы мөлшеріндегі төлем.
Ішкі рейстерде:
• жеке орын берусіз 2 жасқа дейінгі бір баланы 
тасымалдау – тегін;
• жолаушы ертіп жүретін 2 жасқа дейінгі басқа 
балаларды тасымалдау — толық тарифтің 50%-ы 
мөлшеріндегі төлем және жеке орын беру;
• 2 жастан 15 жасқа дейінгі балаларды тасымалдау 
– толық тарифтің 50%-ы мөлшеріндегі төлем. 
* Ескертпе. Төлем жасаусыз ұшатын балаларға 
жолжүкті тегін тасымалдау құқығы және салонда 
жеке орын берілмейді. Біздің арнайы 
ұсыныстарымыз туралы ақпаратты www.airastana.
com сайтынан таба аласыздар.

РЕЙСТЕРГЕ ТІРКЕУ
Халықаралық бағыттардағы рейске тіркеу 

ұшудан 3 сағат бұрын және ішкі рейстерге тіркеу 
ұшудан 2 сағат бұрын ашылады. Ұшуға 40 минут 
қалғанда тіркеу жабылады. Ұшаққа отырғызу 

ҰШУҒА ДАЙЫНДАЛУ

RESERVATIONS
You can contact our call centre on  

+7 (727) 244 44 77 (Almaty) or +7 (727) 
58 44 77 (for other cities in Kazakhstan) 
for information on fares, buying tickets or 
booking flights from your home or office. 

BUYING YOUR TICKET
When buying a ticket, please make sure 

that your name and surname are written 
correctly and be aware that some countries 
require that your passport expires at least 
six months after the date of your return. 
Within the Republic of Kazakhstan, payment 
should be made in the national currency, 
the tenge. Air Astana sales offices accept 
payments for tickets by cash, payment 
cards, payment on account, payment via 
the web portals of Homebank, Kaspi.kz, the 
partner banks of Kazkom, Sberbank or via 
the payment kiosks Kassa 24 and QIWI.

You can use a valid credit or debit card 
to pay for the airline ticket on our official 
website at airastana.com. Air Astana 
accepts Visa, MasterCard and American 
Express from any bank, with certain 
restrictions. After payment is completed, 
you will receive your ticket at the e-mail 
address indicated during the process 
of booking and making payment.

FARES
Air Astana offers a variety of special 

fares. Contact our call centres or visit 
our website at airastana.com for 
complete details on current promotions. 
Special fares are offered for passengers 
who are under 25 and over 60.
*Special fares are offered to passengers 
under 28 travelling to and from Delhi.
International flights:
• Passengers may take one infant under 2 
years old free of charge when accompanied 
by an adult passenger and if the infant 
is held on the lap. Airport taxes may be 
applicable on some international flights. 
• The fare for an infant under 2 years of age 
when accompanied by an adult passenger 
and occupying a separate seat will be 
50% of the corresponding adult fare.
• The fare for each child from 2 to 
12  years old will be 50% of the 
corresponding adult fare when 
accompanied by an adult passenger.
On domestic flights:
• One infant under 2 years old may travel 
free of charge with no separate seat.
• The fare for an infant under 2 years of age 
when accompanied by an adult passenger 
and occupying a separate seat will be 
50% of the price of a full fare ticket.
• The fare for each child from 2 
to 15 years old will be 50% of the 
price of a full fare ticket.

Note: Children travelling free of 
charge are not entitled to a free luggage 
allowance or a separate seat. 

CHECK-IN
Check-in begins 3 hours prior to the 

departure of an international flight and 2 
hours prior to the departure of a domestic 

PREPARING TO FLY

БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТА
Для того чтобы узнать стоимость перелета, 

забронировать или оформить авиабилет, не 
выходя из дома или офиса, вы можете 
связаться с центром бронирования и 
информации авиакомпании по телефонам:  
+7 (727) 244-44-77 (г. Алматы) или 58-44-77 
(другие города Казахстана). 

ПОКУПКА АВИАБИЛЕТА
При оформлении авиабилета необходимо 

обратить внимание на правильность 
написания имени и фамилии. Согласно 
требованиям некоторых стран, на момент 
возвращения срок действия паспорта 
должен быть не менее 6 месяцев. 

На территории Республики Казахстан 
оплата осуществляется в национальной 
валюте — тенге. В собственных офисах 
продаж можно оплатить перелет как за 
наличные, так и платежной картой, 
безналичным платежом, оплатой через 
порталы Homebank, Kaspi.kz, банки-партнеры 
«Казком», «Сбербанк России» или платежные 
терминалы «Касса 24», QIWI.

Для оплаты авиабилета на корпоративном 
веб-сайте авиакомпании www.airastana.com 
вы можете использовать действующую 
кредитную или дебетовую карту. 
Авиакомпания «Эйр Астана» принимает к 
оплате карты Visa, MasterCard и American 
Express любого банка с определенными 
ограничениями. После оплаты вы получите 
авиабилет на указанный в процессе 
оформления электронный адрес.

ТАРИФЫ
Авиакомпания предлагает различные 

виды тарифов, включая специальный для 
пассажиров моложе 25 и старше 60 лет.
* По направлению в/из Дели 
применяется специальный тариф 
для пассажиров моложе 28 лет.
На международных рейсах
• перевозка одного ребенка в возрасте до 2 
лет, не занимающего отдельного места и 
сопровождаемого взрослым пассажиром, 
— бесплатная, но на некоторых 
международных рейсах необходимо будет 
оплатить сборы аэропорта;
• перевозка детей до 2 лет с 
предоставлением отдельного места — 
оплата в размере 50 % соответствующего 
тарифа сопровождающего взрослого 
пассажира;
• перевозка каждого ребенка в возрасте от 2 
до 12 лет, сопровождаемого одним 
взрослым пассажиром, — оплата в размере 
50 % соответствующего тарифа 
сопровождающего взрослого пассажира.
На внутренних рейсах
• перевозка одного ребенка в возрасте до 2 
лет без предоставления ему отдельного 
места — бесплатно;
• перевозка других детей в возрасте до 2 
лет, следующих с пассажиром, — оплата в 
размере 50 % полного тарифа и 
предоставление отдельного места;
• перевозка детей в возрасте от 2 до 15 лет 
— оплата в размере 50 % полного тарифа. 
* Примечание. Детям, следующим в пункт 
назначения без оплаты, право бесплатного 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ flight. Check-in closes 40 minutes 
prior to the scheduled departure time. 
Boarding closes 15 minutes prior to 
the scheduled departure time.

Passengers arriving late should 
rebook for the next available flight. 

The following identity documents are 
valid for air carriage within Kazakhstan 
only: an international passport; national 
identity card; residence permit of a foreign 
citizen in the Republic of Kazakhstan; 
seafarer’s identity document issued by the 
Republic of Kazakhstan; card of a stateless 
person; refugee certificate; birth certificate 
(for persons aged under 16); diplomatic 
passport; an official temporary passport. 
If a person is under 16 years of age and 
has their own passport, then they must 
also produce a birth certificate to confirm 
their relationship with the parent they 
are travelling with. The boarding gate 
closes 15 minutes before departure. 

BAGGAGE
Your free baggage allowance is 

allocated depending on the tariff booked 
through the MyCHOICE programme. 
The minimum free baggage allowance 
in Economy Class is 1 piece weighing 
up to 23 kg, and in Business Class it is 
2 pieces weighing up to 32 kg each. 
Extra baggage can be checked in with 
a 30% discount up to 24 hours before 
the flight, or for the full amount at the 
check-in counter at the airport. More 
information is available at airastana.com. 

Any one piece of baggage weighing 
over 32 kg should be checked in 
with the cargo department. 

Oversized baggage will not be 
accepted without prior permission from 
special.services@airastana.com.

HAND LUGGAGE
The dimensions of carry-on 

baggage allowable in the passenger 
compartment are limited: according 
to safety requirements, Air Astana 
Economy Class passengers can carry 
one bag with overall dimensions not 
exceeding 56 x 45 x 25 cm and weighing 
not more than 8 kg; Business Class 
passengers can carry two bags with 
the specified weight and dimensions.

DANGEROUS GOODS
Please find below important 

information about the transportation 
of spare lithium batteries for portable 
electronic devices – watches, 
calculating machines, cameras, cellular 
phones, lap-top computers, medical 
devices, etc., which are carried by 
passengers for personal use. 
1) Spare lithium batteries (including 
lithium ion and lithium metal 
batteries) are allowed in carry-
on (hand) baggage only. 
2) Each installed or spare battery 
must meet these requirements: for 
lithium metal batteries, a lithium 
content of not more than 2 g; or for 
lithium ion batteries, a watt-hour 
rating of not more than 100 Wh.

NOTE: Air Astana approval is NOT 

провоза багажа и отдельное место в салоне 
не предоставляются. Информацию о наших 
специальных предложениях вы можете 
найти на сайте www.аirаstаnа.cоm.

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙСЫ
Регистрация на рейс открывается за 3 часа до 

вылета — на международные направления и за 
2 часа до вылета — на внутренние рейсы. За 40 
минут до вылета регистрация закрывается. 
Посадка на самолет заканчивается за 15 минут 
до вылета.

Опоздавшим пассажирам необходимо 
поменять авиабилет на другой рейс. 
Документами, удостоверяющими личность, 
действительными для перевозки на 
территории Казахстана, являются: 
• паспорт (для граждан Республики Казахстан — 
паспорт с указанием ИИН);
• удостоверение личности (для граждан 
Республики Казахстан — с указанием ИИН);
• вид на жительство иностранца в Республике 
Казахстан (с указанием ИИН);
• удостоверение лица без гражданства;
• удостоверение беженца; 
• свидетельство о рождении (для лиц, не 
достигших 16-летнего возраста). 

Документами, удостоверяющими личность, 
действительными для перевозки на 
территории Казахстана, также являются 
дипломатический паспорт Республики 
Казахстан, свидетельство на возвращение, 
удостоверение личности моряка РК. 

Необходимо предъявлять оригинал 
документа.

Если лицо, не достигшее 16-летнего возраста, 
путешествует в сопровождении родителя (-ей) 
и удостоверяет личность собственным 
паспортом, ему необходимо также иметь 
свидетельство о рождении для подтверждения 
статуса сопровождающего (-их) родителя (-ей).

БАГАЖ
Норма провоза бесплатного багажа зависит 

от забронированного тарифа программы 
MyCHOICE. Минимально в эконом-классе 
разрешено к бесплатному провозу одно место 
весом до 23 кг, в бизнес-классе — два места, по 
32 кг каждое. Дополнительный багаж можно 
оформить с 30-процентной скидкой минимум за 
24 часа до вылета или за полную стоимость в 
аэропорту на стойке регистрации. Подробнее 
— на сайте airastana.com.  

Вес 1 (одного) места багажа, превышающий 
32 кг, должен быть оформлен через услуги 
грузовых перевозок.

В случае перевозки объемного или 
крупногабаритного багажа вам необходимо 
написать на special.services@airastana.com для 
получения  разрешения на его провоз. 

РУЧНАЯ КЛАДЬ
Размеры ручной клади, допустимой к провозу 

в пассажирском салоне, имеют ограничения: 
пассажиры эконом-класса авиакомпании «Эйр 
Астана» могут перевозить одну сумку с габа-
ритными размерами не больше 56 x 45 x 25 см 
и весом не более 8 кг; пассажиры бизнес-класса 
могут перевозить две сумки с указанным 
весом и размерами.

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ
Ниже содержится важная информация 

относительно перевозки запасных литиевых 
батареек для портативных электронных 
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required to transport portable 
electronic devices (15 units per 
passenger), with installed or spare 
batteries (20 pieces per passenger) 
that meet the criteria stated above. 
3) Spare lithium batteries in hand 
baggage must be individually 
protected to prevent short circuits 
by placing them in the original 
retail packaging or by insulating 
the terminals, e.g. by taping over 
exposed terminals or placing 
each battery in a separate plastic 
bag or protective pouch. 

NOTE: For portable electronic 
devices (including medical electronic 
devices) with installed or spare 
batteries that fall within these 
criteria: from 2 to 8 g of lithium 
content; for lithium ion: from 100 to 
160 Wh (watt-hour rating), Air Astana 
approval is required before they can 
be taken onboard an aircraft. Portable 
electronic devices with installed or 
spare batteries with criteria above 
the limits stated above ARE NOT 
PERMITTED IN CHECKED-IN BAGGAGE. 

When carrying portable electronic 
devices inside checked baggage, 
inside which batteries are located, 
measures must be taken to prevent 
their spontaneous actuation.

Any small personal motorised 
vehicles powered by lithium batteries, 
such as hoverboards, mini-Segways, 
motorcycles, Segways, scooters, 
Airwheels, Solowheels, balance 
wheels (compact electric monocycles) 
or any similar devices, are strictly 
prohibited on board the aircraft.

Smart luggage is an innovative 
bag with lithium batteries, engines 
or power supplies installed in the 
bag, as well as integrated GPS, GSM, 
Bluetooth, RFID or Wi-Fi. These are 
hazardous due to electromagnetic 
field radiation, interfering with the 
operation of aircraft systems

If you want to take this type of 
luggage on board the aircraft, you 
need to make sure that the lithium 
battery built into the luggage is 
removable. Any built-in lithium battery 
should be removed (dismantled) 
before a passenger goes to the check-
in desk; all electronic functions in 
the baggage must be deactivated.

The removed batteries should be 
transported only as hand luggage 
in the cabin of the aircraft.

Luggage without batteries can 
be transported either in the cargo 
compartment as registered or in the 
cabin of the aircraft, provided that 
its dimensions (and quantity) are 
within the norms of hand luggage 
established by the rules of Air Astana.

Air Astana reserves the right 
not to accept for transportation 
smart luggage with non-
removable lithium batteries.

ON-BOARD MEALS
With a focus on destination and 

seasonal produce, we offer a wide 

жолаушыға 15 бірлік) тасымалдау үшін алдын ала 
рұқсат талап етілмейді. 
3) Қол жүгіндегі қосалқы литий батареялары 
қысқа тұйықталуды болдырмау үшін жеке 
қорғалуы тиіс. Батареялар өндірушінің 
түпнұсқалық қаптамасында болуы тиіс немесе 
олардың клеммалары оқшаулануы, мәселен, 
оқшаулағыш таспамен желімденуі тиіс. 

«Эйр Астана» АҚ алдын ала рұқсаты мына 
параметрлердегі кіріктірмелі литий батареялары 
мен қосалқы батареялары бар портативті 
электрондық құрылғыларды (медициналық 
құрылғыларды қоса алғанда) тасымалдау үшін 
талап етіледі: 

литий-металл батареялар үшін — литийдің 
құрамы 2 грамнан 8 грамға дейін болғанда; 

литий-иондық батареялар үшін — үлестік қуаты 
100-ден 160 ватт/сағатқа дейін болғанда. 

Осы абзацта көрсетілген шектерден асатын 
параметрлердегі кіріктірмелі литий батареялары 
мен қосалқы батареялары бар портативті 
электрондық құрылғыларды жолаушылардың 
жолжүгінде тасымалдауға тыйым салынады.

Тіркелген жолжүкте ішінде батареялары бар 
портативті электрондық құрылғыларды тасымалдаған 
кезде олардың өздігінен іске қосылуын 
болдырмайтын шараларды қабылдау қажет.

Литий батареяларымен іске қосылатын 
hover-board (гироскутер), mini-segway (мотокат, 
сегвей, самокат), air-wheel (бір доңғалақты 
гироскутер), solo-wheel (монодоңғалақ), balance-
wheel (электрлік ықшам моноцикл) сияқты дербес 
моторландырылған шағын қозғалыс құралдарын 
және жоғарыда аталғандарға ұқсас басқа да 
құрылғыларды жолаушыларға барлық жолжүк 
түрлерінде тасымалдауға үзілді-кесілді тыйым 
салынады.

Смарт-жолжүк – ішінде литий батареялары, 
қозғалтқыштары, қуат көзі блоктары салынған, 
сондай-ақ ұшақ жүйелерінің жұмысына кедергі 
келтіретін электрмагниттік өріс сәулеленуінің қаупі 
бар GPS, GSM, Bluetooth, RFID немесе Wi-Fi жүйелері 
кіріктірілген болуы мүмкін инновациялық жолжүк 
(сөмкелер, шабадандар және т.б.). 

Егер сіз әуе кемесінің бортына осындай жолжүкті 
алғыңыз келсе, жолжүктің ішіндегі кіріктірілген 
литий батареясының алынатындығына көз 
жеткізіңіз. Кез келген кіріктірілген литий 
батареясы жолжүктен алдын ала, рейске тіркеуден 
өткенге дейін алынып тасталуы (бөлшектелуі) тиіс; 
жолжүктегі барлық электронды функциялар 
қатерсіздендірілуі тиіс. 

Алынған батареяларды әуе кемесінің салонында 
қол жүгі ретінде ғана тасымалдау қажет.

Батареясыз жолжүкті тіркелген жолжүк ретінде 
жүк бөлігінде немесе, өлшемдері (және саны) «Эйр 
Астана» ережелерінде белгіленген қол жүгін 
тасымалдау нормалары шегінде болған жағдайда, 
әуе кемесінің салонында тасымалдауға болады. 

«Эйр Астана» литий батареялары алынбайтын 
смарт-жолжүкті тасымалдауға қабылдамау 
құқығын өзіне қалдырады.

БОРТТАҒЫ ТАМАҚТАНУ
Бағытты және маусымдық өнімдерді ескере 

отырып, біз сіздерге тағамдардың мол таңдауын 
ұсынамыз. Ал егер сіздердің қайсыбір диеталық 
талаптарыңыз болса, онда біздің арнайы ас 
мәзіріміз бар. Арнайы тамаққа ұшудан ең кемі  
24 сағат бұрын тапсырыс беруге болады.

РЕЙСТЕ ХАЙУАНАТТАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ
«Эйр Астана» жолаушыларына шағын денелі 

мысықтарды, иттерді, балықтар мен тасбақаларды 
ұшақ салонына өздерімен бірге алуларына рұқсат 

етіледі. Хайуанаттың салмағы, мысықтар мен 
иттерге арналған контейнердің немесе 
балықтарға/тасбақаларға арналған ыдыстың 
салмағын қоса есептегенде, 8 кг-нан (17 
фунттан) аспауы тиіс.

Салмағы 8 кг-нан асатын мысықтар мен 
иттерді ұшақтың жүк бөліктерінде 
тасымалдауға болады.

Құстар мен кеміргіштерді әуе жүкқұжатын 
ресімдеу арқылы жүк ретінде ғана 
тасымалдауға рұқсат етіледі.

Тасымалдау үшін саяхат бюросындағы 
агентіңізді хабардар етуіңіз немесе рейсіңіз 
ұшардан кемінде 24 сағат бұрын «Эйр 
Астананың» арнайы қызмет көрсету секциясына  
(special.services@airastana.com) ақпарат 
жіберуіңіз қажет.

Хайуанатты тасымалдауға 
қойылатын талаптар:
1) Хайуанатыңыздың ветеринарлық паспорты
2) Ветеринарлық куәлігі
3) Хайуанатты сәйкестендіруге арналған 
микрочип немесе татуировка (еуропалық 
елдер үшін).

Қазақстан шегінде немесе Ресейге сапар 
кезінде 3-тармақ міндетті емес.

Жоғарыда аталған барлық құжаттарды 
тікелей ұшудың алдында хайуанатыңызды 
тасымалдауға жазған өтініміңізді тіркеу кезінде 
көрсету талап етіледі. 

Аквариумдағы балықтарды тасымалдауға 
сұраныс жасағанда, ыдыс сыйымдылығының 
көлемі, балықтардың саны мен салмағы 
көрсетілуі тиіс. Ұсақ балықтар тасымалдау үшін 
қажет ең аз мөлшердегі — 100 мл су құйылған, 
қақпағы бар (ауа кіретін саңылауларымен) 
арнайы шыны құтыларда тасымалданады. 
Балықтарды пластик пакеттер мен 
аквариумдарда тасымалдауға қатаң тыйым 
салынады.

Бір жолаушыға тек бір хайуанат салынған бір 
контейнерді ғана тасымалдауға рұқсат етіледі.

Ұшақ бортында қауіпсіз сақтауды қамтамасыз 
ету үшін контейнердің ең жоғары габариттері 
A320/A321/B757/B767 үлгісіндегі ұшақтар үшін 
– 30 x 47 x 27 см-ге және Е190 ұшағы үшін  
29 x 43 x 26 см-ге тең болуы тиіс. 

Хайуанатты жүк бөлігінде тасымалдау 
кезінде ең жоғары салмақ, контейнердің 
салмағын қоса есептегенде, 50 кг-нан аспауы 
тиіс. Олай болмаған жағдайда, хайуанаттар әуе 
жүкқұжатын ресімдеу арқылы жүк есебінде 
тасымалдауға қабылданады. Салмағы 40 кг-нан 
асатын хайуанаттарды берік ағаш 
контейнерлерде тасымалдау қажет. 

Бір контейнерде бірге тұрып үйренген, 
шамамен бірдей көлемдегі екі хайуанатты ғана 
тасымалдауға болады, әрі әр хайуанаттың 
салмағы 14 кг-нан аспауы тиіс. Салмағы 14 кг-нан 
асатын хайуанаттар жеке контейнерлерде 
тасымалданады. Бір контейнерде алты айлықтан 
аспайтын ұялас үш күшікті/марғауды ғана 
тасымалдауға рұқсат етіледі. 

Хайуанатты (контейнердің салмағын қоса 
есептегенде) ұшақ салонында, сондай-ақ 
жолжүк бөлімінде тасымалдауға төленетін 
төлем сіздің сапарыңыздың бағытына қарай, 
нормативтен жоғары жолжүктің 1 кг-на 
алынатын тариф бойынша екі есе көлемде 
жасалады. Тарифтер бойынша ақпарат — біздің 
әуе компаниямыздың ресми сайтындағы 
«Нормативтен жоғары жолжүк» бөлімінде. Егер 
сіздерде сұрақ туындаса, онда special.services@
airastana.com адресіне жазу арқылы 
хабарласыңыздар.

variety of meals. Should you have any 
particular dietary requirements we can 
offer special menus. A special meal 
needs to be ordered no later than 24 
hours before your scheduled departure.

CARRIAGE OF PETS
Air Astana allows small cats, dogs, 

fish, turtles and tortoises to accompany 
passengers in the cabin. The animal’s 
weight should not exceed 8 kg (17 
pounds), including the weight of the 
container for the cat/dog or fish/turtle. 

Cats and dogs weighing more than 
8 kg can travel in the cargo hold.

Birds and rodents can only be 
transported in the cargo hold 
with air cargo registration.

 A request for transportation must 
be sent to your travel agent or special 
services at Air Astana (special.services@
airastana.com) no later than 24 hours 
before the departure of your flight.

Requirements for the transportation 
of animals in the passenger cabin:
1. A veterinary passport for your pet
2. A veterinary certificate
3. An identifying microchip or 
tattoo (for European countries*)

* Item 3 is not necessary if travelling 
within Kazakhstan or to Russia.

These documents must be presented 
when you register your application to 
transport your pet before the flight. 

A request to travel with live fish 
must provide information regarding the 
size of the container and the number 
and weight of the fish. Fish must be 
transported in a glass jar with holes 
for ventilation and at least 100ml of 
water. It is strictly forbidden to transport 
fish in plastic bags or aquariums.

One passenger can carry only 
one container with one animal.

For safe storage on board the 
aircraft the container should be no 
larger than 30 x 47 x 27 cm for the 
A320/A321/B757/B767 aircraft and 
29 x 43 x 26 cm for the E190. 

 The maximum weight for animals 
in the cargo hold is 50 kg including the 
weight of the container. Heavier animals 
should be shipped as cargo under the 
air waybill. Pets over 40 kg must be 
transported in strong wooden containers.

A maximum of two animals of 
comparable size, weighing up to 14 
kg each and used to living together, 
may be shipped in the same container. 
Animals over 14 kg must travel in 
individual containers. Up to three  
puppies / kittens under the age of six 
months and from the same litter may 
be shipped in the same container. 

Payment for the transportation of your 
pets in both the cabin and the cargo hold 
(including the weight of the container) 
should be done at check-in. The fare is 
calculated per kilogram and is twice the 
cost of excess baggage depending on 
your destination. You can check the tariff 
on our official website at Excess Baggage 
Rates. If you have any questions, please 
contact special.services@airastana.com.

устройств — часов, калькуляторов, фотокамер, 
сотовых телефонов, ноутбуков, видеокамер, 
медицинских устройств и т. д., которые 
перевозятся пассажирами для личного 
пользования. 
1. Запасные литиевые батареи (включая литий-
ионные и литий-металлические батареи) 
разрешены к перевозке только в ручной клади. 
2. Каждая встроенная или запасная батарейка 
должна соответствовать следующим требованиям: 
для литий-металлических батарей содержание 
лития — не более 2 г; для литий-ионных батарей 
удельная мощность — не более 100 ватт-час. 
Предварительное разрешение не требуется для 
перевозки портативных электронных устройств  
(15 единиц на одного пассажира), содержащих 
встроенные литиевые батареи, и запасных батарей 
(20 штук на одного пассажира), параметры которых 
указаны в этом пункте. 
3. Запасные литиевые батарейки в ручной клади 
должны быть индивидуально защищены для 
предотвращения короткого замыкания. Батареи 
должны находиться либо в оригинальной упаковке 
производителя, либо их клеммы должны быть 
заизолированы, например, заклеены 
изоляционной лентой. 

Предварительное разрешение от АО «Эйр 
Астана» требуется для перевозки портативных 
электронных устройств (включая медицинские), 
содержащих встроенные литиевые батареи, и 
запасных батарей со следующими параметрами: 

для литий-металлических батарей —  
с содержанием лития от 2 до 8 г; 

для литий-ионных — с удельной мощностью от 
100 до 160 ватт-час. 

Портативные электронные устройства, 
содержащие встроенные литиевые батареи и 
запасные батареи с параметрами, превышающими 
пределы, указанные в этом абзаце, к перевозке в 
багаже пассажиров запрещены.

При перевозке в зарегистрированном багаже 
портативных электронных устройств, внутри 
которых находятся батарейки, необходимо принять 
меры, предотвращающие их самопроизвольное 
приведение в действие. 

Небольшие персональные моторизированные 
средства передвижения, приводимые в действие 
литиевыми батареями, такие как hover-board 
(гироскутер), mini-segway (мотокат, сегвей, 
самокат), air-wheel (одноколесный гироскутер), 
solo-wheel (моноколесо), balance-wheel 
(компактный электрический моноцикл) и другие 
устройства, подобные вышеперечисленным, к 
перевозке пассажирами во всех типах багажа 
категорически запрещены. 

Смарт-багаж — это инновационный багаж (сумки, 
чемоданы и др.), в который могут быть встроены 
литиевые батареи, двигатели, блоки питания, а 
также интегрированы системы GPS, GSM, Bluetooth, 
RFID или Wi-Fi, представляющие опасность 
излучения электромагнитного поля и мешающие 
работе систем самолета. 

Если вы хотите взять багаж такого типа на борт 
воздушного судна, то должны убедиться, что 
литиевая батарея*, встроенная в багаж, — 
съемного типа. Любая встроенная литиевая 
батарея должна быть снята (демонтирована) с 
багажа заранее, до прохождения регистрации на 
рейс; все электронные функции, имеющиеся в 
багаже, должны быть дезактивированы. 

Снятые батареи нужно перевозить только как 
ручную кладь в салоне воздушного судна. 

Багаж без батарей может перевозиться либо в 
грузовом отсеке как зарегистрированный, либо в 
салоне воздушного судна, при условии что его 

размеры (и количество) находятся в пределах 
норм провоза ручной клади, установленных 
правилами «Эйр Астаны». 

«Эйр Астана» оставляет за собой право не 
принимать к перевозке смарт-багаж с несъемными 
литиевыми батареями.

 
ПИТАНИЕ НА БОРТУ

Учитывая направление и сезонные продукты, мы 
предлагаем широкий выбор блюд. На случай, если 
у вас имеются какие-либо диетические 
требования, у нас есть специальное меню. 
Заказать специальное питание можно не позднее, 
чем за 24 часа до вылета.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ НА РЕЙСЕ
Пассажирам «Эйр Астаны» разрешается брать с 

собой в салон самолета небольших кошек, собак, 
рыбок и черепах. Вес животного не должен 
превышать 8 кг (17 фунтов), включая вес 
контейнера для кошек и собак или емкость для 
рыб/черепах. 

Кошек и собак весом свыше 8 кг можно 
перевозить в грузовых отсеках самолета.

Перевозка птиц и грызунов разрешена только в 
качестве груза с оформлением авиагрузовой 
накладной.

Для перевозки необходимо уведомить вашего 
агента бюро путешествий или направить 
информацию в секцию специального 
обслуживания «Эйр Астаны» (special.services@
airastana.com) не позднее, чем за 24 часа до 
отправления вашего рейса.

Требования для перевозки животного:
1. Ветеринарный паспорт для вашего питомца
2. Ветеринарное свидетельство
3. Микрочип или татуировка для идентификации 
животного (для европейских стран ).

Пункт 3 не является обязательным при поездках 
в пределах Казахстана или в Россию.

Все перечисленные выше документы требуется 
представить при регистрации заявки на перевозку 
вашего питомца непосредственно перед вылетом. 

Запрос на перевозку аквариумных рыбок должен 
быть с указанием размера емкости, количества 
рыб и веса. Рыбки перевозятся в специальной 
стеклянной банке с крышкой (с отверстиями для 
воздуха) с минимальным количеством воды 100 мл, 
необходимой для транспортировки. Строго 
запрещается перевозить рыбок в пластиковых 
пакетах и аквариумах.

Одному пассажиру разрешается перевозить 
только один контейнер с одним животным.

Чтобы обеспечить безопасное хранение на борту 
самолета, максимальные габариты контейнера 
равны 30 x 47 x 27 см — для самолетов типа A320 / 
A321 / B757 / B767, и 29 x 43 x 26 см — для E190. 

При транспортировке животного в грузовом 
отсеке  максимальный вес не должен превышать 50 
кг, включая вес контейнера. В противном случае 
животные принимаются к перевозке в качестве 
груза с оформлением авиагрузовой накладной. 
Животных весом более 40 кг необходимо 
перевозить в прочных деревянных контейнерах.

В одном контейнере можно перевозить не более 
двух животных примерно одинакового размера, 
которые привыкли к совместному существованию, 
причем вес каждого не должен превышать 14 кг. 
Животные весом более 14 кг перевозятся в 
отдельных контейнерах. В одном контейнере 
разрешается перевозить не более трех щенков/
котят одного помета, возраст которых не 
превышает шести месяцев. 

Плата за перевозку животного (включая вес 
контейнера) как в салоне самолета, так и в 
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ЕРЕСЕКТЕР АЛЫП ЖҮРМЕЙТІН БАЛАЛАР 
«Эйр Астана» компаниясы ересектер алып 

жүрмейтін 6 жастан 15 жасқа дейін қоса 
алғандағы кәмелетке толмаған балаларды өз 
ұшақтарының бортында құшақ жая қарсы алады.

Ересектер ертіп жүрмейтін кәмелетке 
толмаған балаларды тасымалдау қызметі үшін 
«Эйр Астана» әуе компаниясы қосымша 
алымдар алмайды. 

Қазақстан шегіндегі ішкі рейстерде ересек 
адам ертіп жүрмейтін, 6-14 жастағы кәмелетке 
толмаған балалар үшін билеттің бағасы 
ересектерге белгіленген қолданыстағы толық 
тарифтің 50%-ын құрайды. Кәмелетке 
толмаған, ересектер ертіп жүрмейтін 15 жасқа 
толған балалар ересектерге белгіленген толық 
тарифтік мөлшерлемені төлейді. 

Халықаралық рейстерде ересектер ертіп 
жүрмейтін 6-11 жастағы кәмелетке толмаған 
бала үшін билеттің бағасы ересектерге 
белгіленген қолданыстағы толық тарифтің  
75%-ын құрайды. Ересектер ертіп жүрмейтін 
12-15 жастағы балалар ересектерге белгіленген 
тарифтің толық бағасын төлейді.

Жолда аялдама жасайтын, тікелей ұшпайтын 
рейстерде балалардың ересек адамдардың 
ертуінсіз саяхаттауларына рұқсат етілмейді. 

Билетті брондау кезінде ересектер ертіп 
жүрмейтін, кәмелетке толмаған баланың 
ата-анасы немесе қамқоршысы арнайы бланкті 
толтыруы және оған қол қоюы тиіс. Өтініште 
ұшу орнына дейін алып баратын ересек адам, 
сондай-ақ балаға жауап беретін және 
әуежайдан күтіп алатын ересек адам туралы 
ақпарат көрсетіледі.

6 жастан кіші балаларға тек ересектер ертіп 
жүргенде ғана саяхаттауға рұқсат етіледі.

Қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында, егер рейстің ұшу уақыты сағ. 
23:00-ден таңғы сағ. 6:00-ге дейін болса (ұшу 
орнының уақыты бойынша), тіпті баламалы 
рейстер болмаған күннің өзінде ересектер 
ертіп жүрмейтін балалар «Эйр Астана» АҚ 
барлық ішкі және халықаралық рейстеріне 
тасымалдауға қабылданбайды. Ұшып келетін 
мезгіл кез келген уақыт болуы мүмкін. 

Қазақстан Республикасының азаматтары 
болып табылатын кәмелетке толмаған 
балаларды кәмелетке толған жолаушылардың 
ілесіп жүруімен тасымалдағанда, әуе 
компаниясы баланың туу туралы куәлігін, 
сондай-ақ кәмелетке толмаған жолаушымен 
туыстығын және (немесе) оны тасымалдауға 
заңды құқығын растайтын құжаттарды 
көрсетуін талап етуі мүмкін.

Ересек адамдар ертіп жүрмейтін, кәмелетке 
толмаған балалар үшін билетті ұшақтың кесте 
бойынша ұшуынан ең кемі 24 сағат бұрын 
брондау қажет. Бұл үшін бізбен special.
services@airastana.com адресі арқылы 
байланысу немесе саяхат бюросындағы 
агентіңізге қажетті ақпаратты хабарлау керек.

БАЛАЛАР АВТОКРЕСЛОСЫН ТАСЫМАЛДАУ
Балаға жеке орын бере отырып, әуе билеті 

толтырылады және тарифте қарастырылған 
төлем алынады. Креслоның жалпақтығы  
41 см-ден аспауы тиіс. Кресло сертификатталған 
болуы тиіс, бұл арнайы белгінің немесе 
лейблдің болуымен расталады, және жолаушы 
отырғышына орнату үшін бекіткіштермен 
жабдықталған болуы тиіс. Тасымалдау үшін 
алдын ала сұраныс талап етіледі, оны ұшудан 
ең кемі 24 сағат бұрын special.services@
airastana.com адресіне жіберу қажет.

БАЛА БЕСІГІ
Емшектегі балалармен (1 жасқа толмаған) 

саяхаттайтын жолаушылар бала бесігін 
пайдалана алады. 

Кейбір ұшақтардың конфигурациясы бала 
бесігін пайдалануға мүмкіндік бермейтінін 
білген жөн. Сізге қажетті рейсте бала бесігінің 
бар-жоқтығы туралы ақпаратты саяхатты 
жоспарлаудың алдында алдын ала тексеру 
ұсынылады. Бала бесігін резервтеу үшін бұл 
туралы өзіңіздің саяхат бюроңызға хабарлаңыз 
немесе special.services@airastana.com адресіне 
жазу арқылы бізбен хабарласыңыз.

ЖҮКТІ ӘЙЕЛДЕР
Жүктілік мерзімі 22 аптаға дейін қоса 

алғандағы әйелдер ұшуға берілетін рұқсаты 
бар медициналық анықтамасыз 
тасымалданады.

Бір ұрықты жүктілік кезінде жүктілік мерзімі 
22 аптадан 34 аптаға дейін қоса алғандағы 
және көп ұрықты жүктілік кезінде жүктілік 
мерзімі 22 аптадан 32 аптаға дейін қоса 
алғандағы әйелдер жүктілік мерзімі және 
қанағаттанарлық денсаулық жағдайы туралы 
медициналық анықтамасы болған жағдайда 
ғана тасымалданады. 

Бір ұрықты жүктілік кезінде жүктілік 
мерзімі 34 аптадан асқан және көп ұрықты 
жүктілік кезінде жүктілік мерзімі 32 аптадан 
асқан әйелдер құзырлы дәрігерлік 
комиссияның жазбаша түрдегі қорытындысы 
болғанда тасымалданады. ҚР-да тасымалдау 
№ 035-1/у нысаны бойынша жүзеге 
асырылады. 

Шетелдік әуежайлардан ұшатын кезде 
қорытындыны ұшатын елде пайдаланылатын 
шет тіліне аудару қажет. Қорытындының 
немесе анықтаманың жарамдылық мерзімі — 
30 күн. 

Егер болжалды босану күні таяу 7 күнде 
күтілетін болса, онда тіпті медициналық 
қорытынды болған жағдайда да әуе 
компаниясы жүкті әйелдерді тасымалдауға 
қабылдамайды.

Жас босанған әйелдер мен жаңа туған 
нәрестелер бала туғаннан кейінгі алғашқы  
7 күннің ішінде тасымалдауға жіберілмейді.

«Эйр Астана» АҚ, егер бұл межелі елдің 
иммиграциялық заңнамасының талаптарымен 
регламенттелсе, жүкті әйелді тасымалдаудан 
бас тартуға құқылы.

КӨРУ ЖӘНЕ ЕСТУ МҮШЕЛЕРІ ЗАҚЫМДАНҒАН 
ЖОЛАУШЫЛАРҒА КӨРСЕТІЛЕТІН КӨМЕК

Көздері көрмейтін жолаушылардың 
жетектеуші итпен қосымша төлем жасаусыз 
саяхат жасауларына болады, әрі хайуанат 
олардың жолжүгінің бір бөлігі ретінде 
қаралмайды. Үйретілген жетектеуші итті иесінің 
аяқтарының жанында ұстап, салонда 
тасымалдауға болады, бірақ иттің тұмсығына 
тұмылдырық кигізу керек. Жолаушының итке 
берілген нақты ветеринарлық құжаттары мен 
анықтамасы және сертификаты болуы тиіс. Тек 
Лондонға ұшатын рейстерде жетектеуші иттер 
тасымалдауға жолжүк бөлімшесінде ғана 
қабылданады.

Есту мүшелеріне зақым келген 
жолаушыларға тіркеу рәсімі кезінде біздің 
қызметкерлеріміздің тарапынан қолдау мен 
көмек көрсетіледі. Бұл қызметтердің көрсетілуі 
үшін әуе билетін сатып алу кезінде сұраным 
жасау немесе speciаl.services@аirаstаnа.cоm 
адресіне жазу қажет.

UNACCOMPANIED MINORS
Air Astana welcomes unaccompanied 

children on both domestic and 
international flights, ranging from 6 to 
15 years inclusive. Air Astana does not 
charge extra for unaccompanied minors. 

On domestic flights within 
Kazakhstan, the ticket price for a 
minor from 6 to 13 years, travelling 
without an accompanying person, 
is 50% of the applicable adult fare. 
Unaccompanied minors who are 14 
years old pay the full adult fare.

On international flights the ticket 
price for a minor from 6 to 11 years, 
travelling without an accompanying 
person, is 75% of the applicable adult 
fare. Unaccompanied children aged 12 
to 15 years old pay the full adult fare.

Children cannot travel unaccompanied 
on flights requiring a stopover.

When making your reservation, 
the parents or guardian of the 
unaccompanied minor must complete 
and sign a special form. This will include 
information on both the responsible 
adult delivering the minor to the 
departure point and the responsible 
adult collecting the minor upon arrival.

Unaccompanied minors under the 
age of 6 years cannot be accepted.

For additional security, unaccompanied 
minors will not be accepted for any 
domestic or international flights boarding 
between the hours of 23:00 and 06:00 
am (at the point of origin) even if 
there are no alternative flights. There 
are no restrictions on arrival times. 

If a child or under-aged person, 
currently a citizen of the Republic of 
Kazakhstan, travels by Air Astana 
accompanied by an adult, Air Astana 
has the right to require a birth certificate 
as well as documents confirming the 
relationship and (or) the legal right to 
accompany a child or under-aged person. 

Please make reservations for 
unaccompanied minors at least 24 hours 
before their scheduled departure by 
contacting special.services@airastana.
com or by providing the necessary 
information to your travel agent.

TRANSPORTATION OF CHILD 
CAR SAFETY SEAT

An airline ticket, providing an 
individual seat, must be issued in order 
to carry a car safety seat on board. The 
ticket will be charged at the standard 
rate. The seat should be no wider than 
41 cm; it must be clearly marked as a 
certified safety seat and have fasteners 
to fix it to the passenger seat.

If you wish to travel with a child safety 
seat, please notify special services 
at special.services@airastana.com 
at least 24 hours before departure.

BABY BASSINETS
Passengers travelling with young 

babies (one year and younger) 
can use our baby bassinets. 

Baby bassinets are not available on 
all the aircraft operated by Air Astana 
(such as the Boeing B757 and certain 

Airbus A321s) due to the configuration 
of the aircraft. Before planning your 
trip, we recommend that you check the 
availability of baby bassinets in advance. 

EXPECTANT MOTHERS
Expectant mothers who are up to 22 

weeks pregnant (inclusive) do not need 
a doctor’s certificate in order to travel. 

Expectant mothers who are between 
22 and 34 weeks pregnant, (singleton) 
and between 22 weeks to 32 weeks with 
a multiple pregnancy, can only fly with 
Air Astana if a certificate can be provided 
from a doctor or medical organisation 
confirming that they are in good health. 
For international flights, a translation 
of the certificate into the language of 
the country of departure is required. 
The certificate is valid for 30 days.

Expectant mothers more than 
34 weeks pregnant with singleton 
pregnancies, and more than 32 
weeks with multiple pregnancies, 
need to provide a certificate from 
the Medical Consultative Board or an 
equivalent specialist consultant. The 
medical assessment should be made 
on form No. 035-1, or on a certificate 
issued by a specialist consultant. For 
international flights, a translation of 
the certificate into the language of 
the country of departure is required  
The certificate is valid for 30 days. 

If an expectant mother has any 
problems with her health, she should 
consult with her doctor before flying.

Air Astana is permitted to refuse 
transport to expectant mothers, 
even with a valid medical certificate, 
if the delivery date is expected 
within 7 calendar days.

Mothers with newborn babies 
are not permitted to fly until 7 
days after the birth of the child. 

The health of the expectant 
mother is the responsibility of the 
mother herself and of the doctor 
who signed the certificate giving the 
expectant mother permission to fly. 

Air Astana can refuse transport 
to an expectant mother if this 
conflicts with the immigration laws 
in the country of destination.

ASSISTANCE TO VISUALLY OR 
HEARING-IMPAIRED PASSENGERS

Passengers with permanent visual 
impairments are allowed to travel with a 
guide dog at no additional cost and the 
animal is not considered as part of their 
baggage allowance. A trained guide dog 
may be carried in the cabin at the feet 
of its owner and must have a muzzle 
on. The passenger must have certain 
veterinary documents and certificates 
for the dog. Flights to London are an 
exception, where guide dogs must travel 
in the baggage compartment only.

Passengers with auditory impairments 
can receive care and assistance from our 
staff through the check-in procedure. To 
insure these services are provided, please 
request them when buying your ticket or 
contact special.services@airastana.com. 

багажном отделении, производится на регистрации 
по тарифу за 1 кг сверхнормативного багажа в 
двойном размере, в зависимости от направления 
вашего путешествия. Информация по тарифам — на 
официальном сайте нашей авиакомпании в разделе 
«Сверхнормативный багаж». Если у вас возникнут 
вопросы, то свяжитесь, написав на special.services@
airastana.com.

НЕСОПРОВОЖДАЕМЫЕ ДЕТИ 
Компания «Эйр Астана» рада приветствовать на 

борту своих самолетов несопровождаемых 
несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 15 
лет включительно. За услугу перевозки 
несовершеннолетних детей без сопровождения 
взрослых авиакомпания «Эйр Астана» не взимает 
дополнительных сборов. 

На внутренних рейсах в пределах Казахстана 
цена билета для несовершеннолетнего ребенка в 
возрасте от 6 до 14 лет, путешествующего без 
сопровождающего лица, составляет 50 % от 
действующего полного тарифа для взрослых. 
Несопровождаемые несовершеннолетние дети, 
которым исполнилось 15 лет, платят полную 
взрослую тарифную ставку. 

На международных рейсах цена билета для 
несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 6 до 
11 лет, путешествующего без сопровождающего 
лица, составляет 75 % от действующего полного 
тарифа для взрослых. Несопровождаемые дети в 
возрасте от 12 до 15 лет оплачивают полную 
стоимость тарифа для взрослых.

Дети не могут путешествовать без 
сопровождения взрослых на непрямых рейсах, 
требующих остановки в пути.

При бронировании билета родители или опекун 
несопровождаемого несовершеннолетнего 
ребенка должны заполнить и подписать 
специальный бланк. В заявлении указывается 
информация о взрослом человеке, ответственном 
за сопровождение ребенка до пункта вылета, а 
также о взрослом человеке, который несет 
ответственность за ребенка и забирает его из 
аэропорта в пункте прибытия.

Детям младше 6 лет разрешается 
путешествовать только в сопровождении 
взрослых.

С целью обеспечения дополнительной 
безопасности несопровождаемые дети не 
принимаются к перевозке на всех внутренних и 
международных рейсах АО «Эйр Астана», если 
время вылета рейса — с 23.00 до 6 часов утра (по 
времени пункта вылета) даже при отсутствии 
альтернативных рейсов. Время прилета может 
быть любым. 

При перевозке несовершеннолетних детей — 
граждан Республики Казахстан в сопровождении 
совершеннолетних пассажиров, авиакомпания 
может потребовать предоставление свидетельства 
о рождении ребенка, а также документов, 
подтверждающих родство и (или) законное право 
на перевозку несовершеннолетнего пассажира.

Бронировать билет для несовершеннолетнего 
ребенка, летящего без сопровождения взрослых, 
необходимо не менее чем за 24 часа до вылета 
самолета по расписанию. Для этого надо связаться 
с нами по адресу: special.services@airastana.com 
или сообщить необходимую информацию вашему 
агенту в бюро путешествий.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА
Ребенку оформляется авиабилет с 

предоставлением отдельного места и взимается 
предусмотренная тарифом оплата. Ширина кресла 
не должна превышать 41 см. Кресло должно быть 

сертифицировано, что подтверждается наличием 
специального знака или лейбла, и снабжено 
креплениями для фиксирования на пассажирском 
сиденье. Для перевозки требуется 
предварительный запрос, отправить который 
нужно не позднее 24 часов до вылета по адресу: 
special.services@airastana.com.

КРОВАТКИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ
Пассажиры, путешествующие с грудными детьми 

(младше 1 года), могут воспользоваться детскими 
кроватками. 

Следует знать, что конфигурация некоторых 
самолетов не позволяет использовать детские 
кроватки. Информацию о наличии кроваток на 
необходимом вам рейсе рекомендуется проверять 
заранее, перед планированием путешествия. 
Чтобы зарезервировать детскую кроватку, 
сообщите об этом в свое бюро путешествий или 
свяжитесь с нами, написав на special.services@
airastana.com.

БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Женщины со сроком беременности до 22 недель 

включительно перевозятся без медицинской 
справки с разрешением на перелет. 

Женщины со сроком беременности от 22 недель 
до 34 недель включительно при одноплодной 
беременности и от 22 недель до 32 недель 
включительно при многоплодной беременности 
перевозятся лишь при наличии медицинской 
справки о сроке беременности и 
удовлетворительном состоянии здоровья. 

Женщины со сроком беременности более 34 не-
дель при одноплодной беременности и свыше 32 
недель при многоплодной беременности перевоз-
ятся при наличии заключения компетентной вра-
чебной комиссии в письменном виде. В РК пере-
возка осуществляется по форме № 035-1/у. 

При вылете из зарубежных аэропортов 
заключение необходимо перевести на 
иностранный язык, используемый в стране вылета. 
Срок действия заключения или справки — 30 дней. 

Авиакомпания не принимает беременных к 
перевозке даже при наличии медицинского 
заключения, если предполагаемая дата родов 
— ближайшие 7 дней.

Роженицы после родов и новорожденные дети 
не допускаются к перевозке в течение первых  
7 дней после рождения ребенка.

АО «Эйр Астана» вправе отказать в перевозке 
беременной женщине, если это регламентировано 
требованиями иммиграционного законодательства 
страны — пункта назначения.

ПОМОЩЬ ПАССАЖИРАМ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИЙ ЗРЕНИЯ И СЛУХА

Пассажиры с постоянным нарушением зрения 
могут путешествовать с собакой-поводырем без 
дополнительной платы, и животное не будет 
рассматриваться в качестве части их багажа. 
Обученную собаку-поводыря можно перевозить в 
салоне у ног своего владельца, при этом она 
должна иметь намордник. Пассажир должен иметь 
ветеринарные документы, справки и сертификаты 
на собаку. Исключение составляют рейсы в 
Лондон, на которых собака-поводырь может быть 
принята к перевозке только в багажном 
отделении.

Пассажиры с нарушениями функций слуха могут 
получить поддержку и помощь наших сотрудников 
во время процедуры регистрации. Для 
предоставления данных услуг необходимо сделать 
запрос во время приобретения авиабилета либо 
написать на special.services@airastana.com. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Если у вас имеются трудности с подъемом на 
борт самолета и спуском с него и вам нужна 
помощь, мы рады оказать ее, сопроводив вас от 
стойки регистрации до прибытия. 

«Эйр Астана» предоставляет кресло-коляску  
3 типов: до трапа, до салона и до места в салоне.

Если у вас имеется свое инвалидное кресло, оно 
будет перевезено как зарегистрированный багаж 
бесплатно.

Для получения дополнительной информации по 
перевозке собственного кресла-коляски и заказа 
услуги вы можете обратиться на special.services@
airastana.com не позднее, чем за 24 часа до 
вылета. 

Пассажиры, переносимые на носилках
• Пассажиры, которые должны быть перемещены 

только на носилках, могут быть приняты к 
перевозке. 

• Рядом с пассажиром обязательно должно быть 
сопровождающее лицо. 

• Соответствующий запрос необходимо 
направить по адресу: special.services@airastana.
com не менее чем за 72 часа до вылета. 
Пассажиры должны сами позаботиться о своей 
транспортировке в аэропорт и из аэропорта.

ТРАНСПОРТИРОВКА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ И ХРУПКИХ 
БЬЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ

Пассажирам, путешествующим с габаритными 
музыкальными инструментами, такими как 
виолончель и контрабас, необходимо бронировать 
дополнительное место в салоне. 

Ваш агент или местный офис авиакомпании «Эйр 
Астана» окажет вам содействие в покупке билета 
для вашего инструмента. Вес инструмента не 
должен превышать 75 кг. Размер не должен 
превышать 120 x 50 x 30 см (для А319, 320, 321), 140 
х 50 х 30 см (для В757, 767) и 115 х 50 х 30 см (для 
Е190). При перевозке хрупких предметов весом не 
больше 75 кг и размером не более 120 x 50 x 30 см 
также необходим дополнительный билет.

При перевозке хрупких предметов весом не 
больше 75 кг и размером не более 120 x 50 x 30 см 
также необходим дополнительный билет. Для 
получения дополнительной информации о 
транспортировке музыкальных инструментов в 
пассажирском салоне и для предоставления 
ваших запросов свяжитесь с отделом 
специального обслуживания special.services@
airastana.com. Не допускается перевозка в 
пассажирском салоне телевизоров и другого 
бытового электротехнического оборудования. 
Пожалуйста, свяжитесь с коммерческим отделом 
по грузовым перевозкам авиакомпании «Эйр 
Астана», написав на cargo@airastana.com.

Гитары, саксофоны и другие музыкальные 
инструменты аналогичных размеров можно 
перевозить как ручную кладь.

 Мелкая техника небольших размеров 
(микроволновка, тостер, магнитофон и т. п.) может 
перевозиться в качестве зарегистрированного 
багажа.

 
ПЕРЕВОЗКА СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ

Если вы берете с собой в путешествие 
спортивный инвентарь, необходимо 
проконсультироваться о возможных 
дополнительных сборах и условиях перевозки у 
своего турагента либо у нас, написав на speciаl.
services@аirаstаnа.cоm. 

Лыжи / сноуборд
Лыжи и сноуборд не требуют регистрации. 

Данный вид снаряжения должен быть тщательно 
упакован и подлежит перевозке в качестве 
зарегистрированного багажа в грузовом отсеке.  
В случае если общий вес снаряжения не входит в 
допустимые 20 кг для эконом-класса или 30 кг для 
бизнес-класса, то взимается дополнительная плата 
по тарифу сверхнормативного багажа  
(в зависимости от маршрута). 

Одно место багажа включает в себя:
• одну пару лыж 
• пару лыжных палок 
• пару лыжных ботинок 
• сноуборд.

Данные правила действуют также в случае 
перевозки оборудования для следующих видов 
спорта: теннис, сквош, бадминтон, рыбная ловля, 
водные лыжи, верховая езда, роликовые коньки и 
стрельба из лука, а также при перевозке 
байдарочных и обычных вёсел. 

Указанные выше правила не применяются для 
тарифа «Базовый», для которого оплата за 
перевозку спортивного инвентаря производится 
как за сверхнормативный багаж.

Велосипед 
Для перевозки велосипеда требуется 

предварительное бронирование через special.
services@airastana.com. Один пассажир может 
перевезти только 1 велосипед. Перед полетом 
велосипед необходимо тщательно упаковать, по 
возможности сложить его и снять педали. За 
перевозку велосипеда взимается плата. Стоимость 
уточняйте в агентстве по продаже авиабилетов 
или на сайте авиакомпании.

Гольф 
Инвентарь для игры в гольф не требует 

предварительного бронирования. Он должен быть 
тщательно упакован и сдан в багажный отсек на 
регистрации. В комплект инвентаря входят: сумка 
для клэбов, 13 клюшек, 12 мячей, колышки и  
1 пара обуви. За перевозку гольф-инвентаря 
взимается плата. Стоимость уточняйте в агентстве 
по продаже авиабилетов или на сайте 
авиакомпании.

Спортивное оружие
Если вы планируете перевозку спортивного 

оружия, необходимо предварительное 
разрешение авиакомпании. Обратитесь к нам за 
информацией и получением разрешения по 
адресу: speciаl.services@аirаstаnа.cоm.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
При транспортировке спортивного  оружия из 

BKK нужно запросить также лицензию, копию 
паспорта и разрешение от Nаtiоnаl Shооting Spоrt 
аssоciаtiоn оf Thаilаnd. 

Запрос о перевозке оружия в Объединённые 
Арабские Эмираты (ОАЭ) необходимо отправить не 
позднее, чем за 2 недели до вылета. За обработку 
запроса ОАЭ взимает сбор в размере 170 арабских 
дирхамов. В случае отказа оплаченная сумма не 
подлежит возврату.

ПЕРЕВОЗКА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Вы можете взять в салон вещи и предметы, 

требующие особых мер предосторожности при 
перевозке, если их размеры и вес не превышают 
габаритов ручной клади. Для обеспечения 
безопасности в полете просим вас не использовать 
электронные устройства (мобильные телефоны, 
компьютеры и т. д.), которые могут создать помехи 
в работе радионавигационного оборудования 
самолета и аппаратуры во время набора высоты и 
снижения.

EQUIPMENT FOR PASSENGERS 
WITH REDUCED MOBILITY

If you have difficulty getting to or 
from the aircraft and need assistance, 
we are happy to provide this from 
check-in to arrival. Air Astana provides 
3 types of wheelchairs. These can 
transport you to the plane, up the steps 
into the cabin and from there to your 
seat. If you are travelling with your 
own wheelchair it will be transported 
as checked baggage free of charge.

For more information about 
the transportation of personal 
wheelchairs and those that need to 
be ordered, please contact special.
services@airastana.com no later 
than 24 hours prior to departure.

Stretchers
• Passengers who can be 

transported only on a stretcher may 
be accepted for transportation. 

• The request must be sent to the 
airline 72 hours before departure. 

• Passengers must have at 
least one escort person. 

In order to give our passengers 
the best possible assistance we 
need information regarding your 
requirements at least 72 hours 
before departure. To make a special 
assistance request please contact us 
at special.services@airastana.com.

MUSICAL INSTRUMENTS, 
FRAGILE ITEMS

If you are planning to travel with your 
musical instrument, such as a cello or 
double bass, you will be asked to purchase 
an extra seat for it. Your agent or local Air 
Astana office can assist in purchasing a 
ticket for your instrument. The maximum 
weight of the instrument that can be 
carried on board is 75 kg. Maximum 
dimensions can be no more than 120 x 
50 x 30 cm for an Аirbus 319, 320 or 321, 
140 х 50 х 30 cm for a Вoeing 757 or 767 
and 115 х 50 х 30 cm for an Еmbraer 190.

Guitars, saxophones or similar-
sized musical instruments can be 
transported as checked baggage 
and carried in the cabin. 

In order to transport fragile items 
with a maximum weight of 75 kg and 
a maximum size of 120 x 50 x 30 cm 
please purchase an extra seat. For 
further information on the transportation 
of musical instruments within the 
cabin and to make your request, please 
contact special.services@airastana.com. 

Televisions and home technical and 
electrical equipment are not suitable 
for transportation in the cabin. Please 
contact Air Astana’s cargo sales 
department at cargo@airastana.com. 

SPORTS EQUIPMENT
Skis/snowboards 
If you plan to take sports equipment 

on your journey such as skis/snowboards 
you need to consult with your travel 
agency or with us at special.services@
airastana.com about additional payments 
and conditions of transportation. Please 

ҚОЗҒАЛУ МҮМКІНДІКТЕРІ ШЕКТЕУЛІ 
ЖОЛАУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚ

Егер сіз ұшақтың бортына шығуға және одан 
түсуге қиналатын болсаңыз, біз сізге көмек 
көрсетуге дайынбыз, сізді тіркеу бағанынан 
жеткенге дейін сүйемелдеп жүреміз. 

«Эйр Астана» 3 түрлі кресло-арба ұсынады: 
трапқа дейін,  салонға дейін және салондағы 
орынға дейін.

Егер сіздің мүгедектерге арналған креслоңыз 
болса, онда ол тіркелген жолжүк ретінде тегін 
тасымалданады.

Жеке кресло-арбаңызды тасымалдау жөнінде 
қосымша ақпарат алу және көрсетілетін 
қызметтерге тапсырыс беру үшін сіздер ұшудан 
кемі 24 сағат бұрын special.services@airastana.
com адресі бойынша хабарласа аласыздар.

Зембілмен тасымалданатын жолаушылар
• Тек зембілмен ғана тасымалданатын 
жолаушылар тасымалдауға қабылданады. 
• Жолаушының қасында міндетті түрде ертіп 
жүретін адамы болуы тиіс. 
• Тиісті сұранысты special.services@airastana.com 
адресіне ұшудан ең кемі 72 сағат бұрын жіберу 
қажет. Жолаушылар өздерін әуежайға және 
әуежайдан тасымалдау жайын өздері 
қарастырулары тиіс.

МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАР МЕН МОРТ 
СЫНҒЫШ ЗАТТАРДЫ ТАСЫМАЛДАУ

Виолончель және контрабас сияқты көлемді 
музыкалық аспаптармен саяхаттайтын 
жолаушыларға салонда қосымша орын 
брондау қажет. 

Сіздің агентіңіз немесе «Эйр Астана» әуе 
компаниясының жергілікті кеңсесі аспабыңызға 
билет алуға көмектеседі. Аспаптың салмағы  
75 кг-нан аспауы тиіс. Өлшемдері 120 x 50 x 30 
см-ден (А319, 320, 321 үшін), 140 х 50 х 30 см-ден 
(В757, 767 үшін) және 115 х 50 х 30 (Е190 үшін) 
аспауы тиіс. 

Салмағы 75 кг-нан аспайтын және өлшемі  
120 x 50 x 30 см-ден аспайтын сынғыш заттарды 
тасымалдаған кезде де қосымша билет қажет 
болады. 

Жолаушылар салонында музыкалық 
аспаптарды тасымалдау туралы қосымша 
ақпарат алу және сұранымдарыңызды жіберу 
үшін special.services@airastana.com арнайы 
қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. 
Жолаушылар салонында теледидарларды және 
басқа да тұрмыстық электр-техникалық 
жабдықтарды тасымалдауға болмайды. Cargo@
airastana.com адресіне жазу арқылы «Эйр Астана» 
әуе компаниясының жүк тасымалдары жөніндегі 
коммерциялық бөліміне хабарласыңыз.

Гитараларды, саксофондарды және басқа да 
осыған ұқсас көлемдегі музыкалық аспаптарды 
қол жүгі ретінде тасымалдауға болады.  

Шағын көлемді ұсақ техниканы (қысқа 
толқынды пеш, тостер, магнитофон және т.с.с.) 
тіркелген жолжүк ретінде тасымалдауға 
болады.

СПОРТТЫҚ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТЫ ТАСЫМАЛДАУ
Егер сіздер өздеріңізбен бірге саяхатқа 

спорттық құрал-жабдық алатын болсаңыздар, 
онда өздеріңіздің турагенттеріңізден немесе 
бізден ықтимал қосымша алымдар мен 
тасымалдау талаптары туралы консультация 
алыңыздар, ол үшін special.services@airastana.
com адресіне жазыңыздар. 

Шаңғы/сноуборд
Шаңғы мен сноубордты тіркеуден өткізу қажет 

be advised pre-booking is required 
only for the transportation of skis and 
snowboards. They must be properly 
packed and will be transported as 
checked baggage in the cargo hold.

Should the equipment exceed the 
weight restrictions (20 kg for Economy 
Class or 30 kg for Business Class) 
an additional payment under the 
tariff of luggage above (depending 
on route) will be charged. 

One package may consist of:
• a pair of skis;
• a pair of ski poles;
• a pair of ski boots;
• a snowboard

 The rules of carriage are the same for 
tennis, fishing, badminton and horse-riding 
(one pair of boots, saddle) equipment.

The above rules do not apply to the 
‘Basic’ tariff, for which payment for 
transportation of sports equipment 
is made as excess baggage.

Bicycles
For the transport of a bicycle, advance 

booking is required through special.
services@airastana.com. Please be 
advised that only one bicycle is allowed 
per passenger. The airline must be 
advised in advance of the dimensions. 
The bicycle should be properly packed for 
transportation, and, if possible, the pedals 
must be removed and properly packed 
as well. Payment for transportation 
of bicycles is required at check-in, 
please consult your travel agency or 
with special.services@airastana.com

Golf 
Golf equipment does not require pre-

booking. It must be properly packed 
and transported in the cargo hold.

Payment for transportation of golf 
equipment is required at check-in. 
Please consult your travel agency or 
with special.services@airastana.com

Sports weapons 
If you wish to transport a sporting 

weapon you need permission from 
the airline. Please contact special.
services@airastana.com.

IMPORTANT INFORMATION!
If you wish to export a sporting weapon 

from Thailand, you will be asked to present 
a licence and a copy of permission from 
the National Shooting Sport Association of 
Thailand at Bangkok International airport.

The request for arms transportation 
to the United Arab Emirates (UAE) 
must be sent no later than 2 weeks 
before departure. The fee is AED 
170. In case of cancellation, the 
amount paid is non-refundable.

TRANSPORTATION OF 
RADIO ELECTRONICS

Fragile items, such as radio or electronic 
equipment, can be carried in the cabin 
if their size and weight do not exceed 
the Air Astana allowance. For safety 
in flight, please do not use electronic 
devices (mobile phones, computers, etc.) 
that can interfere with the operation of 
the radio navigation equipment of the 
aircraft during take-off and landing. 

емес. Жабдықтың осы түрін мұқият орау керек 
және ол жүк бөлігінде тіркелген жолжүк есебінде 
тасымалдануы тиіс. Егер жабдықтың жалпы 
салмағы эконом-класта рұқсат етілетін 20 кг-нан 
немесе бизнес-кластағы 30 кг-нан асып кетсе, онда 
нормадан тыс жолжүк тарифі бойынша қосымша 
төлем алынады (бағытына қарай).

Жолжүктің бір орны мыналарды қамтиды: 
• бір жұп шаңғы
• бір жұп шаңғы таяқтары
• бір жұп шаңғы бәтіңкесі 
• сноуборд.

Осы ережелер сондай-ақ теннис, сквош, 
бадминтон, балық аулау, су шаңғысы, салт 
атпен жүру, дөңгелекті коньки, садақ ату 
сияқты спорт түрлеріне арналған жабдықты 
тасымалдауға, сондай-ақ байдарка ескегі мен 
кәдімгі ескекті тасымалдауда да қолданылады.

Жоғарыда аталған ережелер «Базалық» 
тарифі үшін қолданылмайды, онда спорттық 
құрал-жабдықты тасымалдау төлемі нормадан 
тыс жолжүк ретінде алынады. 

Велосипед
Велосипедті тасымалдау үшін special.

services@airastana.com арқылы қосымша 
брондау қажет. Бір жолаушы тек 1 велосипедті 
ғана тасымалдай алады. Ұшудың алдында 
велосипедті мұқият орау, мүмкіндігіне қарай 
бүктеу және педальдарын алу қажет. 
Велосипедті тасымалдау үшін төлем алынады. 
Оның құнын әуе билеттерін сататын агенттікте 
немесе әуе компаниясының сайтында 
нақтылаңыз.

Гольф
Гольф ойынына арналған құрал-жабдық 

алдын ала брондауды қажет етпейді. Оны 
мұқият орап, тіркеуде жолжүк бөлігіне өткізу 
қажет. Құрал-жабдық жинақтамасына 
клэбтарға арналған сөмке, 13 доптаяқ, 12 доп, 
қазықшалар және 1 жұп аяқ киім кіреді. 
Гольфқа арналған құрал-жабдықтарды 
тасымалдау үшін төлем алынады. Оның құнын 
әуе билеттерін сататын агенттікте немесе әуе 
компаниясының сайтында нақтылаңыз.

Спорт қаруы 
Егер сіздер спорт қаруын тасымалдауды 

жоспарласаңыздар, онда әуе компаниясының 
алдын ала рұқсаты қажет. Ақпарат пен рұқсат 
алу үшін special.services@airastana.com адресіне 
хабарласыңыздар.

МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ!
Спорт қаруын тасымалдау кезінде сондай-ақ 

ДКК-нан лицензияны, паспортының көшірмесін 
және National Shooting Sport Association of 
Thailand рұқсатын сұрату қажет.

Біріккен Араб Әмірліктеріне (БАӘ) қару 
тасымалдау туралы сұранымды ұшудан ең кемі 
2 апта бұрын жіберу қажет. БАӘ сұранымды 
өңдеу үшін 170 араб дирхемі мөлшерінде алым 
алады. Сұраным қабылданбаған жағдайда, 
төленген сома қайтарылмайды.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКАНЫ ТАСЫМАЛДАУ
Егер олардың өлшемдері мен салмағы қол 

жүгінің габариттерінен аспайтын болса, сіздер 
тасымалдау кезінде ерекше сақтық шараларын 
қажет ететін заттарды салонға алуларыңызға 
болады. Ұшу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін электронды құрылғыларды (мобильді 
телефондар, компьютерлер және т.с.с.) 
пайдаланбауларыңызды өтінеміз, олар ұшақтың 
көтерілуі мен төмендеуі кезінде 
радионавигациялық жабдық пен аппаратураның 
жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.
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ҰШАҚ СИПАТТАМАСЫ 
AIRCRAFT SPECIFICATIONS 
СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОЛЕТОВ

«ЭЙР АСТАНА» ӘУЕ КОМПАНИЯСЫНЫҢ ТІРКЕЛГЕН  
ЖОЛЖҮКТІ ТАСЫМАЛДАУ КЕЗІНДЕГІ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Жолжүкті жеткізу кезінде оның зақымдалуы, 
жоғалуы және кешіктірілуі орын алған 
жағдайда, әуе компаниясының жауапкершілігі 
Варшава Конвенциясының (Гаага хаттамасымен 
толықтырылған) қағидаларымен немесе 
Монреаль конвенциясымен шектеледі. Жолжүк 
құрамы «бағалы жолжүк» анықтамасына 
сәйкес келетін жағдайларда, әуе компаниясы 
жолжүкті сақтандыруға кеңес береді.

«Эйр Астана», жетекші әуе компанияларының 
көпшілігі сияқты, тіркелген жолжүктің болмашы 
зақымдалғаны үшін, яғни сынған доңғалақшалар, 
жоғалған бекіту ленталары, шабадандардың 
жұлынған тұтқалары, сондай-ақ ұзақ пайдаланудан 
тозған шабадандардың сызаттанғаны, қажалғаны, 
майысқаны, ластанғаны үшін жауап бермейді.

СЫНҒЫШ ЖӘНЕ ҚҰНДЫ ЗАТТАРДЫ ЖОЛЖҮКТЕ 
ТАСЫМАЛДАУ

Сіздерден өтінетініміз, сынғыш және тез бүлінетін 
заттардың бүтіндігіне, сондай-ақ шабаданның 

ішінде сынған шыны ыдыс пен төгілген сұйық 
үшін әуе компаниясының жауап бермейтінін 
естеріңізде сақтаңыздар. Жолаушы өзінің тіркелген 
жолжүгінің ішіне ақша, құжаттар, дәрі-дәрмектер, 
асыл тастар мен металдан жасалған бұйымдарды, 
фотоаппараттарды, ноутбуктарды,бейнекамераларды, 
ұялы телефондарды, кілттерді және т.с.с. салмауы 
тиіс. Мұндай заттарды жолаушы жолжүкке 
тапсырмастан, өзімен бірге алып жүруге міндетті.

ЖОЛЖҮКТІ ОРАУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР
Тасымалдау кезінде жолжүктің зақымдалуына, 

сондай-ақ салынған жолжүктің кем шығуына 
байланысты жайсыз жағдайларды болдырмау 
үшін, «Эйр Астана» өз жолаушыларына кодтық 
немесе топсалы құлып салынған төзімді 
шабадандар пайдалануды ұсынады. Егер 
сіздер жұмсақ шабадандарды пайдаланатын 
болсаңыздар, онда жолжүкті жіңішке арқанмен 
немесе бекіту лентасымен байлаңыздар немесе 
оны полиэтилен пленкаға ораңыздар.

В случае повреждения, утери и задержки в до-
ставке багажа ответственность авиакомпании огра-
ничивается положениями Варшавской конвенции, 
дополненной Гаагским протоколом либо Монреаль-
ской конвенцией. Если содержимое багажа попадает 
под определение «ценный багаж», в этих случаях 
авиакомпания рекомендует страховать свой багаж.

«Эйр Астана», как и большинство ведущих авиа-
компаний, не несет ответственности в случаях не-
значительных повреждений зарегистрированного 
багажа, то есть за сломанные колесики, утерянные 
крепежные ленты, оторванные ручки сумок, а 
также за царапины, потертости, вмятины, поре-
зы, загрязнения, возникшие в результате износа, 
вследствие длительной эксплуатации чемоданов.

ПЕРЕВОЗКА ХРУПКИХ И ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ В БАГАЖЕ
Пожалуйста, примите к сведению, что авиакомпа-

ния не несет ответственности за сохранность хрупких 

и скоропортящихся предметов, а также за разби-
тую стеклянную тару и разлитую жидкость внутри 
чемоданов. Пассажир не должен помещать в свой 
зарегистрированный багаж деньги, документы, ме-
дикаменты, изделия из драгоценных камней и метал-
лов, фотоаппараты, ноутбуки, видеокамеры, сотовые 
телефоны, ключи и т. д. Данные предметы пассажир 
обязан перевозить при себе, не сдавая их в багаж.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПАКОВКЕ БАГАЖА
Во избежание претензий, связанных с 

повреждением багажа при перевозке, а также 
во избежание случаев недостатка перевозимого 
багажа «Эйр Астана» рекомендует своим 
пассажирам использовать крепкие чемоданы 
с кодовыми или навесными замками. В случае 
если вы используете мягкие чемоданы, обвяжите 
багаж бечевкой или крепежной лентой или 
упакуйте его в полиэтиленовую пленку. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВИАКОМПАНИИ «ЭЙР АСТАНА»  
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БАГАЖА

If your baggage is damaged, lost or delayed, 
the airline’s liability is limited to the provisions of 
the Warsaw Convention (supplemented by the 
Hague Protocol) or Montreal Convention. If you 
define the contents of your baggage as valuable, 
then the airline recommends that you insure it.

Air Astana, like most major airlines, assumes 
no liability for damage to checked baggage 
such as broken wheels, lost straps or fastenings, 
damage to baggage handles and minor damage 
such as scratches, scuffing, stains, dents, cuts 
and dirt resulting from normal wear and tear.

TRANSPORTATION OF FRAGILE 
AND VALUABLE ARTICLES

Please bear in mind that Air Astana assumes no 
liability for fragile, valuable or perishable articles. 

Broken glass containers and liquid spills inside 
a suitcase are generally not the responsibility of 
the airline, so care should be taken by passengers 
when packing baggage for a journey by air.

Due to safety measures, money, documents, 
jewellery, items made of precious stones and 
metals, cameras, video cameras, laptop computers, 
mobile phones, personal medicines and keys cannot 
be transported as checked baggage and should 
be carried with the passenger on the aircraft.

BAGGAGE PACKING GUIDELINES
To avoid claims connected with damaged baggage 

and theft, we would like to recommend our passengers 
use baggage with codes and padlocks. If you use soft 
baggage, please secure your baggage with fastening 
or cords or cover your baggage in plastic film. 

AIR ASTANA’S LIABILITY FOR CHECKED BAGGAGE

turistik_kamkor
туристік қамқор

DEAR TOURISTS, 
In order to protect you from 

unscrupulous tour operators, 
the government has launched a 
system that guarantees the rights 
of the citizens of the Republic 
of Kazakhstan in the area of 
international tourism. If, as a result 
of your tour operator’s actions, 
you find yourself stranded abroad 
or need urgent assistance, then 
you can contact and apply for 
help from the administrator of the 
Turistik Kamkor corporate fund. 

Additional information is 
available at site  fondkamkor.kz. 

Hotline: +7-701-534-0580.

ҚҰРМЕТТІ ТУРИСТЕР! 
Сіздерді өз істеріне 

жауапсыз қарайтын 
туроператорлардан қорғау 
мақсатында мемлекет сыртқа 
шығу туризмі саласында 
Қазақстан Республикасы 
азаматтарының құқықтарын 
кепілдеу жүйесін құрды. 
Егер сіздер туроператор 
әрекеттерінің нәтижесінде 
шет елде қалсаңыздар 
және сіздерге жедел көмек 
қажет болса, онда «Туристік 
Қамқор» жүйесінің әкімшісіне 
хабарласыңыздар. 

Қосымша ақпарат  
www.fondkamkor.kz сайтында.

Қауырт желі телефоны 
+7-701-534-0580.  

УВАЖАЕМЫЕ ТУРИСТЫ! 
В целях вашей защиты от не-

добросовестных туроператоров 
государством создана cистема 
гарантирования прав граждан 
Республики Казахстан в сфере 
выездного туризма. Если вы в 
результате действий туропера-
тора остались за рубежом и вам 
необходима срочная помощь, 
обращайтесь к администратору 
системы — «Туристік Қамқор». 

Дополнительная  
информация — на сайте  
www.fondkamkor.kz. 

Телефон горячей 
линии +7-701-534-0580.  

Boeing 767-300ER
Алыс қашықтыққа ұшатын халықаралық жәнe ішкі рейстерде қолданылады.
Long-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для дальних перелетов.

Boeing 757-200
Алыс қашықтыққа ұшатын халықаралық жәнe ішкі рейстерде қолданылады.
Long-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для дальних перелетов.

Airbus 321LR
Алыс қашықтыққа ұшатын халықаралық жәнe ішкі рейстерде қолданылады.
Long-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для дальних перелетов. Airbus 321

Орташа және қысқа қашықтыққа ұшатын халықаралық және ішкі рейстерде қолданылады.
Short and medium-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для средних и коротких перелетов.

Airbus 320
Орташа және қысқа қашықтыққа ұшатын халықаралық және ішкі рейстерде қолданылады.
Short and medium-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для средних и коротких перелетов.

Airbus 321neo
Орташа және қысқа қашықтыққа ұшатын халықаралық және ішкі рейстерде қолданылады.
Short and medium-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для средних и коротких перелетов.

Airbus 320neo
Орташа және қысқа қашықтыққа ұшатын халықаралық және ішкі рейстерде қолданылады.
Short and medium-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для средних и коротких перелетов.

Embraer 190
Қысқа қашықтыққа ұшатын халықаралық және ішкі рейстерде қолданылады.
Short-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для коротких перелетов. Embraer 190-E2

Қысқа қашықтыққа ұшатын халықаралық және ішкі рейстерде қолданылады.
Short-haul international and domestic routes.
Используется на международных и внутренних рейсах для коротких перелетов.

Крейсер  
жылдамдығы     
Ұшу қашықтығы
Ең жоғары  
ұшу салмағы
Экипаж
Бизнес-класс
Эконом-класс

Крейсерская 
скорость
Дальность
Максимальная 
взлетная масса
Экипаж
Бизнес-класс
Эконом-класс

Cruise speed (km/h)

Range (km)
Max.takeoff 
weight (kg) 
Crew (pilots)
Business Сlass (seats)
Economy Сlass (seats) 

850

11 000

176 447 

2
30
193

870

7 250

113 398

2
16
150

870

5 600

89 000

2
28
147

830

7400

97000

2
16
150

835

6 500

89 000 

2
28
151

870

5 500

77 000

2
16
132

870

5 680

77 000 

2
16
132

890

4200

49 990

2
9
88

850

6 500

53 000

2
12 
96 

Boeing  
767-300ER

Boeing 
757-200

Airbus  
321

Airbus  
321LR

Airbus  
321neo

Airbus  
320

Airbus  
320neo

Embraer  
190

Embraer 
190-E2



130 1 3 1tengri | 1`2021 tengri | 1`2021

A I R  A S T A N A  |  U S E F U L  I N F O R M A T I O N REGIONAL AIRLINE ASIA 2018-2020

NETHERLANDS

BELGIUM

SWITZERLAND AUSTRIA HUNGARY

CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA

SLOVENIA
CROATIA

SERBIA

KOSOVO

MACEDONIA

LEBANON

GEORGIA

AZERBAIJANARMENIA

ALBANIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

RUSSIA

Hanover

Antalya

Krabi

Singapore

Warsaw

Kostanay

Melbourne   

Sidney

Perth

Helsinki

Samui

Phnom
Penh

Trat

Chiang Mai 

Phuket

London

Paris

Nur-Sultan

Omsk
Novosibirsk

Urumqi

Seoul

Beijing

Hong Kong

Bangkok

Kuala Lumpur

Almaty

Atyrau

Uralsk
Amsterdam

Frankfurt Kyiv

Istanbul
Tbilisi

Baku

DubaiAbu Dhabi

Tashkent
Dushanbe

Delhi

Bishkek

St. Petersburg

Moscow

Kazan

Yekaterinburg

 Asiana Airlines
 Bangkok Airways
 Cathay Pacific
 Etihad Airways
 S7 Airlines
 KLM Royal Dutch Airlines
 LOT-Polish Airlines
 Lufthansa
 Turkish Airlines 

Тұрақты рейстер 
Current routes 
Регулярные рейсы 
                                 
Маусымдық рейстер 
Seasonal routes 
Сезонные рейсы 

Код-шер рейстер 
Code share routes 
Код-шер рейсы

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
БАҒЫТТАР 
INTERNATIONAL 
ROUTE NETWORK
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
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NETHERLANDS

BELGIUM

SWITZERLAND

AUSTRIA
HUNGARY

CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA

SLOVENIA

CROATIA

SERBIA

KOSOVO

MACEDONIA

LEBANON

GEORGIA

AZERBAIJANARMENIA

ALBANIA

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

MONTENEGRO

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

RUSSIA

Novosibirsk

Petropavlovsk

Yuzhno-Sakhalinsk

Seoul

Vladivostok

Khabarovsk

BlagoveshchenskKaraganda

Magadan

Yakutsk

St. Petersburg
Nizhny
Novgorod

Murmansk

Kaliningrad
Moscow

Kazan

Sochi

Krasnodar
Stavropol

Volgograd

Uralsk

Samara
Penza

Belgorod
Voronezh

Lipetsk

Anapa

Rome

Nice

Turin

Innsbruck
Zalzburg

Verona

NaplesBarcelona

Alicante

Tenerife

Rostov

«ЭЙР АСТАНА» КОД-ШЕРИНГТІК 
РЕЙСТЕРІ ЖӘНЕ S7 AIRLINES
AIR ASTANA AND S7 AIRLINES 
CODESHARE ROUTES 
КОД-ШЕРИНГОВЫЕ РЕЙСЫ  
«ЭЙР АСТАНЫ» И S7 AIRLINES

Маусымдық рейстер 
Seasonal routes 
Сезонные рейсы   








