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Құрметті Air Astana жолаушысы!
Украинадағы соғыс — әлемдік авиация индустриясы 

үшін кезекті сынақ. Ақпан айының аяғында Ресейдің 
баса-көктеп кіруінен кейін негізгі жеткізушілер мен 
серіктестерге қатысты бірқатар шектеулер мен 
санкциялардың қабылдануы Air Astana компаниялар 
тобын Ресей Федерациясына және оның аумағының 
үстінде, сондай-ақ Украинаға барлық ұшу сапарларын 
тоқтатуға мәжбүр етті. Біз жылдам әрекет жасап, 
Стамбул, Бодрум, Анталья, Франкфурт, Лондон, 
Сеул, Грузияның, Өзбекстанның қалалары сияқты 
бағыттарда және Қазақстанның ішкі бағыттарында 
өткізу қабілетін арттырдық. Көп ұзамай Черногорияға 
ұшу сапарларымызды қалпына келтіріп, Крит 
аралындағы Ираклион қаласына рейстерді орындай 
бастайтынымызды қуана хабарлаймын. Біз Прага 
мен Бангкок бағытындағы маршруттармен белсенді 
жұмыс жасап жатырмыз, олар жайлы да жақын арада 
жариялаймыз деп үміттенеміз. Сондықтан, маршруттық 
желіміздегі негізгі тармақтарды жоғалтқанымызға 
қарамастан, біз сіздерге бағыттар мен мүмкіндіктердің 
неғұрлым мол таңдауын ұсынуға тырысамыз, бұл соның 
ішінде өсіп келе жатқан әуе паркіміздің арқасында 
мүмкін болып отыр — ол жақында тағы екі жаңа 
Airbus 321 Long Range лайнерімен толықтырылады. 
Осылайша, олардың саны онға дейін артады. 

Біз соғыстан зардап шеккен адамдар үшін дұға етіп, 
әскери қимылдардың мүмкіндігінше тезірек аяқталуын 
тілейміз. 28 ақпаннан 16 наурызға дейінгі аралықта 
біз Польшаның Катовице қаласы арқылы Украинадан 
Қазақстанның 896 азаматын елге қайтарып, украин 
халқына 100 тоннадан астам гуманитарлық көмек 
жеткіздік, оның басым бөлігі президент Тоқаевтың 
тікелей бастамасымен жүзеге асырылды.

15 мамырда біз сіздерге — саяхатшыларымызға 
арнап жұмыс істей бастағанымызға 20 жыл толуын атап 
өтеміз. Осы уақыт ішінде бейілділік танытып, қолдау 
көрсеткендеріңіз үшін сіздерге алғысымыз шексіз. 
Сонымен қатар, мен өзімнің адал әрі бар ынтасымен 
еңбек етіп жүрген жоғары білікті әріптестеріме осы 
тамаша саяхаттың осыншалықты ұзақ уақыт бойы 
жалғасын тауып келе жатқаны үшін алғысымды айтқым 
келеді. 20 жылдық мерейтойымызда алдымызда тұрған 
орасан зор қиындықтарға қарамастан, сіздерді үшінші 
онжылдығымызда да қарқынды дамып, өсе беретінімізге 
сендіргім келеді.

Ұшу сапарларыңыз жайлы болсын!
 
Құрметпен
Питер Фостер,
Air Astana әуе компаниясының президенті  

Dear Air Astana flyer,
The war in Ukraine is the latest 

challenge to confront the global airline 
industry. Since Russia’s invasion in late 
February, a series of restrictions and 
sanctions affecting key suppliers and 
partners has forced the Air Astana Group 
to cease all flights to, from and over the 
territory of the Russian Federation, as well 
as that of Ukraine. We have moved quickly 
to redeploy more capacity to Istanbul, 
Bodrum, Antalya, Frankfurt, London, 
Seoul, cities in Georgia and Uzbekistan, 
and onto domestic routes in Kazakhstan. 
I am delighted to announce that we will 
soon resume flights to Montenegro and 
start services to Heraklion in Crete. We 
are actively considering flights to Prague 
and Bangkok which we hope to announce 
soon. Therefore despite the loss of key 
parts of our network, we are nonetheless 
committed to providing you with more 
choices and options on our growing fleet, 
shortly to be supplemented by two brand-
new Airbus 321 Long Range aircraft, taking 
that fleet to ten aircraft. 

We pray for people affected by the 
war, and that hostilities will end soon. 
Between 28 February and 16 March we 
were able to repatriate 896 Kazakhstan 
nationals from Ukraine via Katowice, 
Poland, and transport more than 100 tons 
of humanitarian aid to the Ukrainian 
people, much of it on the direct initiative 
of President Tokayev. 

On 15 May we celebrate 20 years of 
service to you, our travelling public. We 
are deeply grateful for your loyalty and 
support, and I would also like to thank my 
dedicated and professional colleagues for 
enabling this remarkable journey to have 
come this far. Despite the huge challenges 
we are facing in our 20th year, I would 
like to assure you that we will continue to 
develop positively and dynamically, as we 
enter our third decade.

I wish you a pleasant flight today.

Yours sincerely, 
Peter Foster
President & CEO Air Astana 

Уважаемый пассажир Air Astana!
Война в Украине — это очередной 

вызов для мировой авиаиндустрии. 
После российского вторжения, 
случившегося в конце февраля, 
серия ограничений и санкций, 
касающихся ключевых поставщиков 
и партнеров, вынудила Air Astana 
Group прекратить все полеты в 
Российскую Федерацию и над ее 
территорией, а также в Украину. Мы 
быстро отреагировали, увеличив 
пропускную способность по таким 
направлениям, как Стамбул, Бодрум, 
Анталья, Франкфурт, Лондон, Сеул, 
города Грузии, Узбекистана, и по 
внутренним маршрутам в Казахстане. 
Я рад сообщить, что вскоре мы 
возобновим полеты в Черногорию и 
начнем выполнять рейсы в Ираклион 
на Крите. Мы активно работаем над 
маршрутами в Прагу и Бангкок, 
которые надеемся анонсировать в 
ближайшее время. Поэтому, несмотря 
на потерю ключевых звеньев 
нашей маршрутной сети, мы тем не 
менее стремимся предоставить вам 
более широкий выбор направлений 
и возможностей, в том числе 
благодаря нашему растущему 
авиапарку — он вскоре пополнится 
еще двумя новыми лайнерами 
Airbus 321 Long Range. Таким образом, 
их количество увеличится до десяти. 

Мы молимся о людях, 
пострадавших от войны, и о 
том, чтобы боевые действия 
закончились как можно скорее. В 
период с 28 февраля по 16 марта 
нам удалось репатриировать 
896 граждан Казахстана из Украины 
через польский город Катовице 
и доставить украинскому народу 
более 100 тонн гуманитарной 
помощи, большая часть которой была 
осуществлена по прямой инициативе 
президента Токаева.

15 мая мы отмечаем 20-летие с 
момента начала нашей работы для 
вас — наших путешественников. 
Мы глубоко признательны вам 
за лояльность и поддержку. 
Кроме того, я хотел бы 
поблагодарить своих преданных 
и высокопрофессиональных 
коллег за то, что благодаря им 
это замечательное путешествие 
длится так долго. Несмотря на 
огромные трудности, с которыми 
мы сталкиваемся в наш 20-летний 
юбилей, я хотел бы заверить вас, 
что мы продолжим динамично 
развиваться и расти в своем третьем 
десятилетии.

Желаю вам приятного полета!

С уважением
Питер Фостер,       
президент авиакомпании Air Astana 
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Our news

Air Astana халықаралық  
желіні кеңейтеді

2022 жылдың сәуір айынан бастап  
Нұр-Сұлтаннан Стамбулға рейстер 
күнделікті орындалатын болып, ал 
Алматыдан ұшатын рейстердің саны 
аптасына 10 ретке дейін артқанын қуана 
хабарлаймыз. 31 наурыздан бастап бейсенбі 
және сенбі күндері Ақтау – Лондон бағыты 
бойынша тікелей рейс қатынай бастады.  

1 маусымнан бастап Air Astana Грекияға 
жаңа тұрақты рейс ашады: Ираклионға 
ұшу сапарлары Нұр-Сұлтаннан және 
Алматыдан орындалады. Алматыдан 
Ираклионға ұшу сапарының ұзақтығы — 
6 сағат 45 минут, кері бағытта — 5 сағат 
55 минут, Нұр-Сұлтаннан Ираклионға — 
6 сағат 25 минут, кері бағытта — 5 сағат 
35 минут.

Air Astana әуе компаниясы 26 сәуірден 
бастап Атырау – Стамбул бағытындағы 
тұрақты тікелей рейсті қалпына келтіреді. 
Рейстер Airbus A320 әуе лайнерімен 
сейсенбі және жұма күндері орындалатын 
болады. Бұл әуе қатынасы 2020 жылғы 
27 наурызда үкіметтің ковидке қарсы 
шектеулеріне байланысты уақытша 
тоқтатылған болатын. Атырау – Стамбул 
ұшу сапарының ұзақтығы — 4 сағат  
10 минут, кері бағытта — 3 сағат 45 минут.

Air Astana expands  
its international network

From the start of April 2022, Air 
Astana will be operating direct flights 
from Nur-Sultan to Istanbul on a daily 
basis, and flights to Istanbul from 
Almaty have increased to ten a week. 
Since 31 March, we have been operating 
direct flights from Aktau to London on 
Thursdays and Saturdays. 

On 1 June, Air Astana is launching 
regular flights to Heraklion in Greece. 
Flights will depart from Nur-Sultan 
and Almaty. The flight from Almaty to 
Heraklion takes 6 hours 45 minutes, 
and the return journey takes 5 hours 
55 minutes. The flight from Nur-Sultan 
to Heraklion takes 6 hours 25 minutes, 
and the return flight takes 5 hours 35 
minutes.

On 26 April, Air Astana resumed 
regular direct flights between Atyrau 
and Istanbul, operated by an Airbus 
A320 on Tuesdays and Fridays. This 
route had been suspended on 27 March 
2020 as a result of government anti-
covid restrictions. The Atyrau-Istanbul 
flight is 4 hours 10 minutes on the way 
out and 3 hours 45 minutes on the way 
back.

Air Astana расширяет 
международную сеть

Мы рады сообщить, что с апреля  
2022 года рейсы из Нур-Султана в 
Стамбул стали ежедневными, а их 
количество из Алматы увеличилось до 
10 раз в неделю. Начиная с 31 марта по 
четвергам и субботам стал выполняться 
прямой рейс по направлению Актау – 
Лондон. 

С 1 июня Air Astana открывает новый 
регулярный рейс в Грецию: полеты  
в Ираклион будут выполняться  
из Нур-Султана и Алматы. 
Продолжительность полета  
из Алматы в Ираклион — 6 часов  
45 минут, обратно — 5 часов 55 минут,  
из Нур-Султана в Ираклион — 6 часов  
25 минут, обратно — 5 часов 35 минут.

С 26 апреля Air Astana возобновляет 
регулярный прямой рейс Атырау – 
Стамбул. Рейсы будут выполняться 
по вторникам и пятницам на лайнере 
Airbus A320. Данное авиасообщение 
было приостановлено 27 марта  
2020 года в связи с правительственными 
антиковидными ограничениями. 
Продолжительность полета  
Атырау – Стамбул — 4 часа 10 минут, 
обратно — 3 часа 45 минут.

   Тілек Әбдірақымов / Tlek Abdrakhimov / Тлек Абдрахимов    
  Елена Сергиенко, Максим Морозов, Тахир Сасықов / 

Yelena Sergiyenko, Maxim Morozov, Takhir Sassykov, 
Shutterstock, Air Astana 
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Repatriation flights from Katowice
Air Astana operated six repatriation flights to bring back 

Kazakhstani citizens from Ukraine. They flew from the Polish 
city of Katowice to Almaty and Nur-Sultan between  
28 February and 16 March 2022 and carried 896 people. 
All passengers were brought to Kazakhstan free of charge, 
based on an agreement with the Government of the 
Republic of Kazakhstan. The President and CEO of Air Astana, 
Peter Foster, and Vice-President Ground Services, Alexandr 
Neboga, went to Kyiv to make all the arrangements for the 
repatriation flights, before returning to Kazakhstan with the 
first of them.

Репатриационные рейсы из Катовице
Air Astana выполнила 6 репатриационных рейсов по 

возвращению граждан Казахстана из Украины, из поль-
ского города Катовице в Алматы и Нур-Султан,  
с 28 февраля по 16 марта 2022 года. Данными рейсами 
было вывезено 896 человек. Все пассажиры доставле-
ны в Казахстан бесплатно, по договоренности с прави-
тельством РК. Президент авиакомпании Air Astana Питер 
Фостер и вице-президент по наземному обслуживанию 
Александр Небога занимались организацией этих рей-
сов непосредственно в Киеве и вернулись в Казахстан 
первым репатриационным рейсом.

Катовицеден репатриациялық рейстер
Air Astana 2022 жылғы 28 ақпаннан 16 наурызға дейінгі аралықта 

Қазақстан азаматтарын Украинадан, Польшаның Катовице 
қаласынан Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына жеткізетін  
6 репатриациялық рейсті орындады. Бұл рейстермен 896 адам 
шығарылды. Барлық жолаушылар ҚР үкіметімен уағдаластық 
бойынша Қазақстанға тегін жеткізілді. Air Astana әуе 
компаниясының президенті Питер Фостер мен жерде қызмет 
көрсету жөніндегі вице-президент Александр Небога бұл рейстерді 
тікелей Киевте ұйымдастырып, алғашқы репатриациялық рейспен 
Қазақстанға оралды.

Рейсы в Лондон
C 12 марта этого года Air Astana возобновила рейсы 

из столицы Казахстана в лондонский аэропорт Хитроу, 
которые теперь выполняются по четвергам и субботам 
на комфортабельном лайнере Airbus A321LR. Для пас-
сажиров, вылетающих из Лондона, доступны удобные 
стыковки в Ташкент и Бишкек. Билеты можно приобре-
сти на нашем сайте airastana.com, в офисах продаж ави-
акомпании, в центре информации и бронирования, куда 
можно позвонить по телефону +7 (727) 244-44-77,  
а также в аккредитованных туристических агентствах.

Путешественникам, направляющимся в Великобри-
танию, больше не нужно сдавать ПЦР-тесты, а также 
заполнять форму PLF. Это касается всех пассажиров, 
независимо от того, вакцинированы ли они. 

Лондонға рейстер
Биылғы жылдың 12 наурызынан бастап Air Astana Қазақстан 

елордасынан Лондонның Хитроу әуежайына рейстерді қалпына 
келтірді, олар енді бейсенбі және сенбі күндері Airbus A321LR 
жайлы лайнерімен орындалатын болады.  Лондоннан ұшатын 
жолаушылар үшін Ташкент пен Бішкекке ыңғайлы тоғысулар 
қолжетімді. Билеттерді біздің airastana.com сайтымыздан, әуе 
компаниясының сату офистерінен, +7 (727) 244-44-77 телефоны 
арқылы хабарласуға болатын ақпарат және брондау орталығынан, 
сондай-ақ аккредиттелген туристік агенттіктерден сатып алуға 
болады.

Ұлыбританияға баратын саяхатшыларға бұдан былай ПТР 
тестілерін тапсырудың, сондай-ақ PLF нысанын толтырудың қажеті 
жоқ. Бұл, вакцина алған-алмағандығына қарамастан, барлық 
жолаушыларға қатысты. 

Flights to London
On 12 March this year, Air Astana resumed flights from Nur-Sultan to 

London’s Heathrow airport, operated on Thursdays and Saturdays by an 
Airbus A321LR. Passengers departing from London can take advantage 
of convenient connecting flights to Tashkent and Bishkek. You can buy 
tickets on our website airastana.com, in our sales offices, from our call 
centre, which you can contact on +7 (727) 244-44-77, or at an accredited 
travel agency.

Travellers heading to the United Kingdom no longer need to take PCR 
tests or fill in a Passenger Locator Form. This applies to all passengers, 
whether they are vaccinated or not.
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Рейсы в Россию приостановлены
По причине прекращения страхового покрытия коммерческих 

полетов в Российскую Федерацию и над ее территорией все по-
леты группы компаний Air Astana по данному направлению при-
остановлены до последующего уведомления. Просим пассажиров 
отмененных рейсов обращаться по месту приобретения билетов 
для возврата средств, который осуществляется в полном объеме.    

Ресейге рейстер уақытша тоқтатылды
Ресей Федерациясына және оның аумағының 

үстінде орындалатын коммерциялық ұшу 
сапарларын сақтандыру қамтуының тоқтатылуына 
байланысты Air Astana компаниялар тобының 
осы бағыттағы барлық ұшу сапарлары келесі 
хабарламаға дейін тоқтатылды. Алынып тасталған 
рейстердің жолаушыларынан билеттерді сатып 
алу орнына хабарласуларын сұраймыз, оларды 
сатып алуға жұмсалған қаражат толық көлемде 
қайтарылады. 

Flights to Russia suspended
As a result of insurance coverage being discontinued 

for commercial flights to and over the Russian 
Federation, all flights to Russia operated by the Air 
Astana group have been suspended until further 
notice. We request that passengers booked on these 
cancelled flights contact the sales offices where they 
bought their tickets so they can be given a full refund.

FlyArystan жаңа халықаралық бағыттары
26 наурыздан бастап FlyArystan лоукостері Ақтаудан 

Стамбулға сенбі күндері орындалатын жаңа тұрақты рейсті 
іске қосты. 1 сәуірден бастап Ақтау мен Баку арасында әуе 
қатынасы орнатылды: ұшу сапарлары жұма және жексенбі 
күндері орындалады. Сонымен қатар, FlyArystan Түркістаннан 
Ташкентке рейстерді – аптасына 2 рет, Нұр-Сұлтаннан 
Кутаисиге – аптасына 3 рет, Алматыдан 4 рет, Ақтаудан 5 рет 
және Түркістаннан Бішкекке аптасына 2 рет орындайды. 

Өзбекстанға кіретіндер үшін, қолданыстағы төлқұжаттары/
QR коды бар вакциналау сертификаттары болған жағдайда, 
ПТР тестілері алынып тасталды. 

Басқа елдерге және Қазақстанға кіру талаптары туралы 
толық ақпарат flyarystan.com сайтында қолжетімді. 

FlyArystan’s new international destinations
From 26 March, the low-cost airline FlyArystan launched 

a new regular Saturday flight from Aktau to Istanbul. From 
1 April the route network was expanded to include two 
flights a week from Aktau to Baku, on Fridays and Sundays. 
FlyArystan flies twice a week to Tashkent and Bishkek from 
Turkestan, and to Kutaisi in Georgia three times a week from 
Nur-Sultan, four times a week from Almaty and five times a 
week from Aktau. 

PCR tests are no longer required for passengers entering 
Uzbekistan if they present a valid vaccination passport/
certificate with a QR code. 

Full information about entry requirements for other 
countries and Kazakhstan is available at flyarystan.com. 

Новые международные направления 
FlyArystan

С 26 марта лоукостер FlyArystan запустил новый 
регулярный рейс из Актау в Стамбул, который 
выполняется по субботам. С 1 апреля установлено 
авиасообщение между Актау и Баку: полеты 
выполняются по пятницам и воскресеньям. Также 
FlyArystan осуществляет рейсы в Ташкент — 2 раза в 
неделю из Туркестана, в Кутаиси — 3 раза в неделю 
из Нур-Султана, 4 раза из Алматы и 5 раз из Актау, и в 
Бишкек — 2 раза в неделю из Туркестана. 

Для въезжающих в Узбекистан отменены ПЦР-тесты 
при наличии действующих паспортов / сертификатов 
вакцинации с QR-кодом. 

Полная информация о требованиях въезда в другие 
страны и Казахстан доступна на сайте flyarystan.com. 
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Air Astana’s signature scent
Last year Air Astana created its own fragrance, called Uly 

Dala, and at the beginning of 2022 it was the first airline 
to register a trademark for its scent. Air Astana’s signature 
scent was developed by Galileo Watermark, an international 
company specialising in creating in-flight products for airlines 
around the world. 

Uly Dala is created from an original mixture of fragrances: 
steppe herbs and flowers with a trace of bergamot, velvety 
rose and the tender, warm musky base notes of cedar. All 
components are hypoallergic, meet international standards 
of perfumery and are certified by the International Fragrance 
Association (IFRA). 

Фирменный аромат Air Astana 
В прошлом году авиакомпания создала собственный 

фирменный аромат под названием Uly Dala, а уже в начале 
2022-го стала первой компанией в Казахстане, зарегистри-
ровавшей на него товарный знак. Фирменный аромат для 
Air Astana разработала международная компания Galileo 
Watermark, которая специализируется на бортовой продук-
ции для авиакомпаний всего мира. 

В Uly Dala используется оригинальный микс ароматов степ-
ных трав и цветов с оттенками бергамота, бархатной розы и 
нежными, теплыми мускусными нотками кедра. Все компо-
ненты композиции гипоаллергенны, соответствуют мировым 
стандартам парфюмерии и сертифицированы Международ-
ной парфюмерной ассоциацией (IFRA).

Air Astana фирмалық хош иісі 
Өткен жылы әуе компаниясы Uly Dala деп аталатын  

өзінің фирмалық хош иісін жасап шығарған болатын, ал  
2022 жылдың басында Қазақстанда оған тауар белгісін тіркеген 
алғашқы компания болды. Air Astana үшін фирмалық хош иісті 
бүкіл әлем бойынша әуе компанияларына арналған борттық 
өнімдерге маманданған Galileo Watermark халықаралық 
компаниясы әзірледі. 

Uly Dala-да бергамоттың, барқыт раушанның және 
балқарағайдың нәзік жұпар реңктерімен қаныққан дала шөптері 
мен гүлдердің хош иістерінің ерекше қоспасы қолданылады. 
Композицияның барлық компоненттері гипоаллергенді, 
парфюмерияның әлемдік стандарттарына сәйкес келеді 
және Халықаралық хош иістер қауымдастығының (IFRA) 
сертификатын алған.

Поддержка паралимпийской сборной Казахстана 
Авиакомпания организовала специальный чартерный рейс для 

наших спортсменов из Алматы в Пекин для участия в XIII зимних 
Паралимпийских играх, которые прошли с 4 по 13 марта 2022 года. 
В состав национальной сборной вошли 5 участников: Александр 
Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис 
Петренко. Казахстанские атлеты выступили в двух видах спорта: 
пара-лыжных гонках и пара-биатлоне. Уроженец Кокчетавской 
области 32-летний Александр Герлиц стал единственным казах-
станским призером зимних Паралимпийских игр-2022 в Пекине.  
8 марта он завоевал бронзовую медаль в биатлоне на дистанции 
10 км. Четыре года назад в Пхёнчхане (Южная Корея) Александр 
был 4-м.

Қазақстанның паралимпиадалық  
құрамасына қолдау көрсету 

Әуе компаниясы 2022 жылғы 4-13 наурыз аралығында 
өткен XIII қысқы Паралимпиада ойындарына қатысатын 
спортшыларымыз үшін Алматыдан Бейжіңге арнайы 
чартерлік рейсті ұйымдастырды. Ұлттық құрамаға  
5 қатысушы кірді: Александр Герлиц, Ербол Хамитов, 
Сергей Усольцев, Юрий Березин және Денис Петренко. 
Қазақстандық атлеттер спорттың екі түрінен: пара шаңғы 
жарысы мен пара биатлоннан өнер көрсетті. Көкшетау 
облысының тумасы, 32 жасар Александр Герлиц  
2022 жылы Бейжіңде өткен қысқы Паралимпиада 
ойындарында жалғыз қазақстандық жүлдегер болды. Ол 
8 наурызда биатлоннан 10 км қашықтықта қола медальды 
жеңіп алды. Төрт жыл бұрын Пхенчханда (Оңтүстік Корея) 
Александр төртінші орында болған болатын.

Supporting Kazakhstan’s National Paralympic Team 
Air Astana organised a special charter flight from Almaty 

to Beijing to send our athletes participating in the 13th Winter 
Paralympic Games, which took place from 4 to 13 March 
2022. There were five athletes representing Kazakhstan at the 
Games: Alexander Gerlitz, Yerbol Khamitov, Sergei Usolcev, Yuri 
Berezin and Denis Petrenko. Kazakhstani athletes competed in 
cross-country skiing and biathlon. Alexander Gerlitz, 32-years-
old and from the Kokshetauskaya region, became the only 
Kazakhstani prize winner at the 2022 Winter Paralympic 
Games in Beijing. On 8 March he won a bronze medal in the 
10km biathlon. Four years ago, in PyeongChang (South Korea) 
Alexander came in fourth.
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Кино синергиясы

Әмір Қарақұлов — сторителлинг, актерлік 
шеберлік курстарының авторы. Қазір 
режиссерліктен сабақ береді.

РЕЖИССЕРЛАР МЕКТЕБІ ТУРАЛЫ 
Мен бірнеше жыл «Тұран» 

университетінде студенттерге 
режиссерліктен сабақ беріп, екі курсты 
бітіртіп шығардым. Қазір Алматыдағы 
«Сталкер» кино мектебінде неғұрлым 
ересек адамдарға режиссерліктен сабақ 
беремін. Мұнда шығармашылық атмосфера 
күшті дамыған. Бұл мектептің әр түрлі 
шеберханаларында, жасы мен кәсібіне 
қарамастан, сценарийшілерден бастап 
актерлар мен продюсерлерге дейінгі кино 

Amir Karakulov runs courses on 
storytelling, acting techniques, and 
now producing. 

A SCHOOL FOR PRODUCERS  
For several years I taught 

producing to students at Turan 
University, graduating two courses. 
Now I teach producing to adults at 
the Stalker film school in Almaty, 
where there is a very creative 
atmosphere. You can train for any 
career in cinema here, regardless of 
your age or occupation, learning to 
be anything from a scriptwriter to 
an actor or producer. Everyone gets 

Амир Каракулов — режиссер, 
сценарист, продюсер родом 
из легендарной «казахской 
новой волны». Призер 
множества международных 
кинофестивалей, обладатель 
Гран-при МКФ в Таормине 
в 1994 году за картину 
«Голубиный звонарь», 
полученного из рук 
Тарантино. Его фильмы —  
о неуловимом, зыбком, 
вечном. Они задевают 
за живое, учат любить, 
чувствовать и ценить жизнь.   

Amir Karakulov is a director, 
scriptwriter and producer 
who was part of the legendary 
Kazakh New Wave. He 
has won prizes at many 
international film festivals, 
including first prize at the 1994 
Taormina International Film 
Festival for The Dove’s Bell-
Ringer, presented to him by 
Quentin Tarantino. His films 
explore the elusive, uncertain 
and eternal. They touch the 
heart, teaching you to love, 
experience and appreciate life. 

Әмір Қарақұлов — режиссер, 
сценарийші, аты аңызға айналған 
«қазақ киносының жаңа толқынынан» 
шыққан продюсер. Көптеген 
халықаралық кинофестивальдардың 
жүлдегері, 1994 жылы Таорминадағы 
Халықаралық кинофестивальда 
«Көгершін қоңыраушысы» фильмі 
үшін Тарантиноның қолынан алынған 
гран-при жүлдесінің иегері. Оның 
фильмдері қол жетпес, тұрақсыз, 
мәңгілік нәрселер туралы баяндайды. 
Олар жан дүниеңді қозғайды, өмірді 
сүюге, сезінуге және бағалауға 
үйретеді.  

Synergy of the Cinema

   Alzhan Kussainova    
  Azamat Kossobayev

   Әлжан Құсайынова   
  Азамат Кособаев

   Альжан Кусаинова   
  Азамат Кособаев

Синергия кино

Амир Каракулов — автор курсов 
сторителлинга, актерского мастерства. 
Сейчас преподает режиссуру.

О ШКОЛЕ РЕЖИССЕРОВ 
Несколько лет я обучал режиссуре 

студентов в университете «Туран», 
выпустил два курса. Сейчас преподаю 
режиссуру более взрослым людям в ал-
матинской киношколе «Сталкер». Здесь 
сильная атмосфера творчества. В раз-
ных мастерских этой школы, независи-
мо от возраста и рода занятий, можно 
обучиться киношным профессиям — от 
сценаристов до актеров и продюсеров. 
Здесь каждый получает возможность te
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мамандықтарына оқып-үйренуге болады. 
Мұнда әрбір адам өзінің таланты мен 
әлеуетін ашу мүмкіндігіне ие болады. Ең 
бастысы — шығармашылық отының болуы 
және өзінің шығармашылық қабілетін іске 
асырғысы келуі. Маған айналама ақылды да 
талантты адамдарды жинаған ұнайды. Олар 
бір кеңістікте жиналғанда, синергия пайда 
болады, энергиямен, идеялармен алмасу 
жүреді, содан кейін әдетте жаңа және 
қызықты нәрселер туып жатады. Болашақта 
мен әрдайым осындай шығармашылық 
атмосфера қуат беріп тұратын өзімнің 
жеке кинофермамды, таланттар мен 
жауһарлардың дүниеге келуі оңай болатын 
ортаны құруды армандаймын. 

КИНО ТУРАЛЫ 
Кино — көптеген бөлшектерден құралған 

күрделі нәрсе. Бұл — үлкен ұжымдық 
жұмыс. Студенттерге кино түсіру процесі 
туралы айта бастағанда, олар әрқашан: 
«Бұл соншалықты қиын әрі күрделі екен 
ғой!» деп, қатты таң қалады. Ал олар болса, 
әрқашан киноны жақсы білеміз, оны жақсы 
көреміз, түсінеміз деп ойлайды. Режиссер 
өз дыбыстары, иістері, бояулары, дауыстары 
бар өз әлемін, өз нақтылығын жасайды. 
Кинематографияның шығармашылықтың 
басқа түрлерінен айырмашылығы:  
бұл — синтетикалық жанр, мұнда бірден 
көп нәрсені — музыканы, поэзияны, 
кескіндемені, актерлік ойынды бір арнаға 
тоғыстыру қажет. Және егер сіз осылардың 
ең болмағанда біреуін нашар меңгерсеңіз, 
фильм сол жағынан ақсап, әлсіреп қалады. 
Мысалы, музыканы түсінбей, «Шербур 
қолшатырлары» фильмін түсіру мүмкін емес 
еді.

Екінші жағынан, бүгінде киноны барлығы 
дерлік түсіре алады. Бұл енді бірді-екілі 
таңдаулы жандардың айналысатын ісі емес. 
Жазушылық та дәл солай — бұдан былай 
сирек кездесетін дара мамандық емес, 
өйткені бүгінде барлығы дерлік жазбалар 
жазып, блогтар жүргізеді. Смартфондар 
пайда болған кезде барлығы бірден 
фотограф болып шыға келді. Содан кейін 
барлығы бейнежазба түсіріп, монтаждауға 
кірісті. Қазір заманауи технологиялардың 
арқасында бәрі оңайырақ, қолжетімдірек 
болып отыр. Жақында барлығы кино түсіре 
бастайды, бұл — тренд, адамдар мәтіндерді 
оқығаннан гөрі, бейнежазбаларды көбірек 
көргісі келеді. Әр адамның дерлік өмірінде 
жеке басынан кешірген және фильм түсіруге 
болатын оқиғалары бар. Бір-екі фильмге 
анық жетеді. Тек соларды талантпен көрсете 
білу қажет. Оларды ішкі дүниеңнен алып 
шығып, әлемге көрсету — үлкен бақыт, үлкен 
ләззат. Сонымен қатар, бұл — өзіндік бір 
психотерапия, өз-өзіңе сырттан қарап көру. 

the chance to discover their talent and 
explore their potential. All you need is 
a creative fire and a passion to realise 
your ideas. I like to gather clever and 
talented people around me; when they 
all get together there is a synergy, 
and the exchange of ideas and energy 
almost always results in new and 
interesting ideas. I dream of founding 
my own cinema school someday, 
where this creative environment 
is always present so new geniuses 
are discovered and masterpieces 
effortlessly created. 

ABOUT CINEMA
Cinema is a complex subject made 

up of many parts woven together. 
It’s a collective achievement. When 
you first describe the process to your 
students they’re always astonished 
at how intricate and complicated it 
is, even though they were always 
sure they knew about cinema, loved 
it and understood something about 
it. The producer creates his own 
world, his own reality, with sounds, 
smells and voices. Cinematography 
is distinguished from other kinds of 
creative processes as it’s a synthetic 
genre that brings together many 
things: music, poetry, painting and 
performance. And if you are weak in 
even just one area, your film will not 
be good. It wasn’t possible to make, for 
example, The Umbrellas of Cherbourg, 
without understanding the music.

On the other hand, almost everyone 
can make a film these days. It’s not 
the job of a select few anymore, 
rather like writing, as now almost 
anyone can be a writer and they are, 
writing posts, running blogs. When the 
smartphone arrived, everyone became 
a photographer. Then everyone 
started making films as well and 
putting videos together. Everything is 
simpler now, as modern technology 
has made it all more accessible. Soon 
everyone will start making films. It’s 
a new trend, as people want to watch 
films rather than read texts. Every 
single person has a story of their own 
that could be filmed; they might easily 
have enough material for a couple of 
films. They just need to develop the 
skills to present them well. It is a great 
happiness, a huge thrill, even, to bring 
these stories out from inside people 
and present them to the world. It’s 
also a kind of psychotherapy, looking 
at yourself from the outside. 

раскрыть свой талант и потенциал. 
Главное — это наличие творческого 
огня и желание реализовать себя. Мне 
нравится собирать вокруг себя умных 
и талантливых людей. Когда они 
аккумулируются в одном простран-
стве, возникает синергия, происходит 
обмен энергией, идеями, и тогда, 
как правило, рождается что-то новое 
и интересное. В будущем я мечтаю 
создать свою киноферму, где эта заря-
жающая атмосфера творчества будет 
присутствовать всегда. Создать среду, 
где будут легко рождаться таланты и 
шедевры. 

О КИНО 
Кино — это сложная вещь, соткан-

ная из множества частей. Это большой 
коллективный труд. Когда начинаешь 
рассказывать студентам о процессе 
кинопроизводства, они всегда сильно 
удивляются: «До чего же изощренно 
все там устроено, как это сложно!». 
Они-то всегда думали, что хорошо 
знают кино, любят его, что-то в нем 
понимают. Режиссер создает свой 
мир, свою реальность — со звуками, 
запахами, красками, голосами. От дру-
гих видов творчества кинематограф 
отличается тем, что это синтетический 
жанр, где надо свести воедино сразу 
много всего: музыку, поэзию, живо-
пись, игру. И, если ты хоть в одной 
части плохо разбираешься, фильм 
будет хромать и провисать. Нельзя 
было снять «Шербурские зонтики», до-
пустим, не разбираясь в музыке.

С другой стороны, снимать кино 
сегодня может практически каждый. 
Это больше не занятие для избран-
ных. Как и писательство — больше 
не штучная профессия, ведь сегодня 
почти все пишут посты, ведут блоги. 
Когда появились смартфоны, все 
сразу стали фотографами. Потом 
все начали снимать и монтировать 
видео. Сейчас все стало проще, до-
ступнее благодаря современным тех-
нологиям. Скоро все начнут снимать 
кино, это тренд — люди хотят больше 
смотреть видео, чем читать тексты. 
Абсолютно у каждого человека есть 
свои личные истории из жизни,  
о которых можно снять фильм. На 
один-два точно хватит. Надо только 
суметь их показать талантливо. Это 
великое счастье, огромный кайф — 
вытащить их из себя и продемон-
стрировать миру. Это еще и психоте-
рапия своего рода, как бы взгляд на 
себя со стороны. te
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О ПРОФЕССИИ РЕЖИССЕРА 
Режиссура — это синтез многих про-

фессий и навыков. Режиссер — худож-
ник, психолог, коуч и директор в одном 
лице. Ведь что такое — делать кино? 
Это как если бы вас усыпили и показали 
несуществующий сон. И вы не должны 
проснуться, пока вам его показывают. 
Но, если хоть один элемент в этом сне 
неправильно состыковать, вы сразу про-
снетесь, начнете ворочаться, захотите 
попить чаю, выйти на улицу или еще 
куда. Режиссура — это искусство спле-
тения единого полотна из сотен тысяч 
эфемерных частей, которые надо суметь 
виртуозно собрать воедино. 

Взять, к примеру, работу оператора, то, 
как он держит камеру, выставляет свет 
на героя фильма. От каждого ракурса ка-
меры зависит, как зритель будет воспри-
нимать этот персонаж. Под одним углом 
он будет выглядеть честным, искренним. 
Под другим — более значимым, вы-
разительным. Ракурс сбоку высветит все 
теневые стороны натуры, покажет, умеет 
ли он хитрить, к примеру. Каждая деталь 
в кино имеет значение. И все эти взаи-
мосвязи нужно тщательно продумывать, 
заставляя работать на единую цель. При-
чем хорошую режиссуру не должно быть 
видно. Ты можешь хоть 20 раз пересма-
тривать хорошую комедию — каждый раз 
будешь смеяться в одни и те же моменты, 
хотя знаешь наизусть все сюжетные ходы. 
Это всегда работает! Как магия. Когда вы 
любуетесь скульптурой Микеланджело, 
то примерно понимаете, как он это созда-
вал. А в кино работу режиссера не видно, 
хотя он так же сидел, корпел, чеканил и 
оттачивал каждый элемент. Но вы этого 
не видите, потому что как бы спите, пока 
смотрите «сон». 

THE ROLE OF A PRODUCER 
Producing is a synthesis of many 

professions and skills. The producer is an 
artist, psychologist, coach and director in 
the same person. What does it mean ‘to 
make cinema’? It’s as though you have 
been put to sleep and shown a dream, and 
you mustn’t wake while watching it, not 
even once, but if any part of the dream 
is incorrectly portrayed you’ll wake up 
immediately, get distracted, make tea, go 
out into the street or somewhere else. 
Producing is the art of weaving one canvas 
from hundreds of thousands of ephemeral 
parts that you need to bring together 
carefully and seamlessly. 

Take for instance the work of the 
cameraman, the way he holds his camera 
and how he uses lighting to frame his 
character. The way the viewer perceives this 
character depends on the camera angle: 
with one angle they will look honest and 
sincere, from another more significant 
or expressive. The angle and lighting you 
choose will highlight the shadowy side 
of their nature, they may be devious, for 
instance. Every detail in the film matters 
and you need to oversee them all to make 
them work together towards their common 
goal. However, good producing should not 
be visible. You should be able to watch the 
same great comedy 20 times over and laugh 
each time at the same moment, even if you 
know the plot by heart. It always works. It’s 
like magic. When you admire a sculpture 
by Michelangelo, you have an approximate 
idea about how he created it. In the cinema 
you can’t see the hand of the producer, 
even though he’s working hard, polishing 
and shaping every scene. You can’t see it; it 
should be as though you are sleeping and 
caught up in a dream. 

РЕЖИССЕР МАМАНДЫҒЫ ТУРАЛЫ 
Режиссерлік — көптеген мамандықтар 

мен дағдылардың синтезі. Режиссер —  
суретші, психолог, жаттықтырушы 
және директор, әрі осының барлығы 
бір адамның бойынан табылуы тиіс. 
Өйткені «кино түсіру» дегеніміз не?  
Бұл сізді ұйықтатып, өмірде жоқ түсті 
көрсеткендей. Әрі оны көрсетіп жатқанда, 
сіз бірде-бір рет оянбауыңыз қажет. 
Ал егер бұл түсте ең болмағанда бір 
элементі дұрыс сәйкес келмесе, сіз бірден 
оянып, аунақши бастайсыз, шай ішкіңіз, 
далаға шыққыңыз немесе тағы басқа 
жерлерге барғыңыз келеді. Режиссерлік 
дегеніміз — жүздеген мың тұрақсыз 
бөлшектерді асқан шеберлікпен бір жерге 
біріктіріп, біртұтас кенеп жасау өнері. 

Мысалы, оператордың жұмысын, оның 
камераны қалай ұстап, фильм кейіпкеріне 
жарық түсіретінін алайық. Камераның 
әрбір ракурсы көрерменнің бұл кейіпкерді 
қалай қабылдайтынын анықтайды. 
Бір бұрыштан алып қарағанда, ол 
неғұрлым шынайы болып көрінсе, 
екінші бұрыштан неғұрлым маңызды, 
айқын болып көрінеді. Бүйірлік ракурс 
кейіпкер табиғатының барлық көлеңкелі 
тұстарын ашып, мысалы, оның қулыққа 
бара алатынын не бара алмайтынын 
көрсетеді. Кинода әрбір деталь 
маңызды. Және бұл байланыстардың 
барлығын мұқият ойластырып, оларды 
бір мақсатқа жұмылдыру қажет. Әрі 
жақсы режиссура көзге көрінбеуі тиіс. 
Жақсы комедияны жиырма рет көрсеңіз 
де, барлық сюжетін жатқа біле тұра, 
әр жолы сол бір мезеттеріне күлесіз. 
Бұл сиқыр сияқты. Әрдайым жұмыс 
істейді! Микеланджелоның мүсінін 
тамашалағанда, оның мұны қалай 
жасағанын шамамен түсінесіз. Ал кинода, 
режиссер оның әрбір элементімен жұмыс 
істеп, еңбектеніп, тер төксе де, оның 
жұмысы көрінбейді. Сіз оны көрмейсіз, 
өйткені «түс» көру кезінде ұйқыда 
боласыз. 

УАҚЫТ ЖӘНЕ ОРТА ТУРАЛЫ 
Туындыны дүниеге әкелуде бірлесіп 

жұмыс жасауға дайын болатын 
пікірлестерімізді іздеуіміз керек деп 
есептеймін. Біз мүдделер бойынша 
бірігуіміз және, мысалы, альтруизм 
мен сұлулық идеялары басты орында 
болатын өз қоғамдастықтарымызды 
құруымыз қажет. Мен талантты адамдар 
үшін өз ойын еркін жеткізе алатын 
және бірдеңе ойлап табатын өнімді 
орта жасағым келеді. Табиғатқа деген 
тұтынушылық, жыртқыштық көзқарастан 
бас тартып, жер мен оның ресурстарын te
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О ВРЕМЕНИ И О СРЕДЕ 
Я считаю, что нам надо искать едино-

мышленников, готовых творить и сози-
дать вместе. Нам надо объединяться по 
интересам, создавать свои сообщества, где 
будут править идеи альтруизма и красоты, 
к примеру. Я хочу создать питательную 
среду для талантливых людей, где они 
могут свободно выражать себя, что-то 
придумывать. Нам всем пора отказаться от 
потребительского, хищнического отноше-
ния к природе, перестать грабить Землю, ее 
ресурсы. Планета устала от нас и требует, 
чтобы мы изменили свое поведение. Чтобы 
мы поняли: жизнь — она для творчества, 
для помощи друг другу. Если бы мы все 
жили как одна семья, культивируя идеи 
братства, любви, уважения, поддержки друг 
друга, то это была бы очень здоровая и без-
опасная среда. Это как стая своих, где мы 
раскрываемся лучше. Мне хочется верить, 
что сейчас происходят хорошие, фундамен-
тальные перемены. Рождается что-то новое, 
настоящее, сильное. Но роды — всегда 
болезненный процесс, это кровь, боль и 
слезы. Будем верить, что в итоге родится 
новая мощная цивилизация. Лично я верю, 
что она рождается здесь и сейчас. 

О ТВОРЧЕСКОЙ НАТУРЕ КАЗАХОВ 
Я хорошо чувствую свой народ. Пре-

имущество казахов в том, что в нас сильны 
творческий дух, склонность к гуманитарным 
наукам. Этим культура кочевников всегда 
отличалась от культуры земледельцев. От-
сюда наша любовь к разговорам, песням, 
тоям (праздничные застолья. — Прим. ред.), 
айтысам (соревновательная форма устной 
народной поэзии. — Прим. ред.). Посмо-
трите, сколько наших ребят стали звезда-
ми мирового уровня: певцы, юмористы, 
клипмейкеры. Почему бы не превратить 
это в нашу фишку? Мы могли бы сделать 
акцент на творчестве, культуре, образова-
нии, инвестировать в эти направления все 
свои силы и деньги. Ведь мы — талантливый 
народ, адаптивный, гибкий, всех принима-
ем, понимаем, умеем договариваться. Мы 
ни с кем не хотим воевать, скорее любим 
праздновать, принимать гостей. Верю, что 
мы сумеем проводить хорошие кинофести-
вали, например. 

Вообще, если немного помечтать на эту 
тему, то мы могли бы, к примеру, вклады-
вать больше всех в мире в качественное 
образование, платить лучше всех нашим 
учителям и тем, кто создает учебники, 
культивировать расцвет всех видов наук и 
творчества. Если на этом по-настоящему 
сконцентрироваться — есть большая ве-
роятность, что мы скорее станем сильным 
государством.     

TIME AND THE ENVIRONMENT 
I believe you need to look for like-minded 

people who are prepared to work and create 
together. We should unite based on our 
interests and establish our own associations 
where principles of altruism and beauty, for 
instance, will rule. I want to create a fertile 
environment for gifted people where they 
can freely express themselves and create 
something. It’s time for all of us to reject the 
consumer’s predatory attitude to nature, 
we need to stop robbing the land and its 
resources. Our planet is tired of us and 
demands that we change our behaviour. 
So we need to understand that life is for 
creative work, for helping each other. If we 
would live as one family, cultivating ideas of 
brotherhood, love, respect and support for 
one another, that would be a very healthy 
and safe environment. It would be like a close 
and trusting group who can share ideas more 
fluidly. I want to believe that now we are 
facing good and fundamental changes. That 
something new, real and strong is being born. 
However, birth is always a painful process, it 
involves blood, pain and tears. Let’s believe 
that it will result in a new and powerful 
civilization. I personally believe that this is 
what is being born here and now. 

KAZAKHS’ CREATIVE NATURE 
I have a good feeling about my people. 

The advantage we Kazakhs have is our 
strong creative spirit and the way we favour 
the humanitarian sciences. This has always 
distinguished the nomadic culture from that 
of farmers. This is the source of our love of 
debate, songs, tois (holiday feasts – editor’s 
note), and aityses (a competitive form of 
verbal folk poetry – editor’s note). Look how 
many of us have become international stars: 
singers, comedians, music video makers. Why 
shouldn’t we turn this to our advantage? We 
could focus on our creative work, culture 
and education, and invest all our power and 
money in this direction. We are a talented 
people, adaptive and flexible, we welcome 
everyone and understand them, we know 
how to come to an agreement. We don’t want 
to go to war with anyone, we would rather be 
celebrating and receiving guests. We would 
host excellent film festivals. 

Generally speaking, if I could dream a little 
more on this subject, we would, for example, 
invest more than any other country in a 
high quality education, pay higher salaries 
to our teachers than anyone else, invest in 
people who write textbooks and cultivate 
a renaissance in all aspects of science and 
creativity. If we focused on this, then the 
chances are that we would soon become a 
stronger and greater nation.     

талан-таражға салуды доғаратын кез 
жетті. Ғаламшар бізден шаршады және 
мінез-құлқымызды өзгертуімізді талап 
етеді. Өмірдің бізге шығармашылық үшін, 
бір-бірімізге көмектесу үшін берілгенін 
түсуінімізді талап етеді. Егер біз бәріміз 
бір отбасындай болып, бауырмалдық, 
сүйіспеншілік, сыйластық, бір-бірімізге 
қолдау көрсету идеяларын ілгерілетсек, 
салауатты да қауіпсіз орта қалыптасар еді. 
Бұл біздің өзімізді жақсы қырларымыздан 
танытатын өз үйіріміз сияқты. Қазіргі 
уақытта жақсы және іргелі өзгерістер 
болып жатқанына сенгім келеді. Әлдебір 
жаңа, шынайы, күшті нәрсе дүниеге 
келуде. Ал дүниеге әкелу — әрқашан да 
ауыр процесс, ол қан мен көз жасы және 
ауырсыну арқылы өтеді. Нәтижесінде 
жаңа қуатты өркениет келетініне сенейік. 
Өз басым оның осы жерде және қазір 
дүниеге келетініне сенемін. 

ҚАЗАҚТАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛ 
ТАБИҒАТЫ ТУРАЛЫ 

Мен өз халқымды жақсы сезінемін. 
Қазақ халқының артықшылығы — бізде 
шығармашылық рух, гуманитарлық 
ғылымдарға бейімділік мықты 
дамыған. Көшпенділер мәдениеті 
егіншілер мәдениетінен әрдайым 
осынысымен ерекшеленетін. Арқа-жарқа 
әңгімелесуге, ән айтуға, тойларға, 
айтысқа деген сүйіспеншілігіміз де 
осыдан келіп шығады. Қаншама 
жастарымыз: әншілеріміз, әзілкештеріміз, 
клипмейкерлеріміз әлемдік деңгейдегі 
жұлдыздарға айналып жатыр. Осыны 
неліктен мықты артықшылығымызға 
айналдырмасқа? Біз шығармашылыққа, 
мәдениетке, білімге баса көңіл бөліп, 
барлық күш-жігеріміз бен қаражатымызды 
осы бағыттарға жұмсай алар едік. 
Өйткені біз дарынды, бейімделгіш, 
икемді халықпыз, бәрін қабылдаймыз, 
түсінеміз, келіссөздер жүргізе білеміз. 
Біз ешкіммен жауласқымыз келмейді, 
одан гөрі той тойлағанды, қонақ 
күткенді жақсы көреміз. Мысалы, 
жақсы кинофестивальдар өткізе 
алатындығымызға сенемін. 

Жалпы алғанда, осы тақырыпта аз да 
болса армандайтын болсақ, мысалы, 
сапалы білімге әлем бойынша бәрінен 
де көп инвестиция салатын едік, 
ұстаздарымыз бен оқулықтарды жасайтын 
адамдардың еңбегіне барынша жақсы ақы 
төлеп, ғылым мен шығармашылықтың 
барлық түрлерінің өркендеуіне себепкер 
болатын едік. Біз шынымен осы мәселеде 
жұдырықтай жұмылсақ, соғұрлым тезірек 
қуатты мемлекетке айналуымыз әбден 
ықтимал.     te

ng
ri 

| 3
`2

02
2 

32



ECO planet 

Солтүстік Қазақстандағы экологиялық туризм
Солтүстік Қазақстан облысының Имантау-Шалқар курорттық 

аймағында экологиялық туризмді дамыту көзделіп отыр. Бұл жерді 
табиғи ландшафтына байланысты Швейцариямен салыстырады. 
Қазірдің өзінде 13 маршрут әзірленген. Жаяу маршруттар салынған 
Қазантау және Екі ағайынды шоқыларында шолу алаңдары 
жабдықталады. Су маршрутында Имантау көліндегі Казачий 
аралына бару жоспарланады. Белсенді демалысты ұнататындар 
үшін киелі нысандарға, соның ішінде Қарасай және Ағынтай 
батырлардың мемориалдық кешеніне, Айғаным иелігіне және 
«Ботай қонысы» археологиялық қазба орнына баратын ат және 
велосипед маршруттары ұйымдастырылады. Имантау көлінде 
жағалау салып, жағажай аймағын жабдықтау жоспарлануда. 
Туристерді бағдарлаудың ыңғайлы болуы үшін биылғы жылы үш 
сапар орталығы салынады. Оларда көрікті орындар, киелі нысандар, 
демалыс базалары және туристік маршруттар туралы толық 
ақпаратты алуға болады. inform.kz 

Ecotourism in northern Kazakhstan
The Imantau-Shalkar resort area in northern Kazakhstan is in 

the process of developing a new ecotourist infrastructure. The 
region is often compared to Switzerland because of a similarity in 
landscapes. Thirteen routes have already been organised, which 
will take walkers to the Kazantau and Two Brothers hills where 
observation decks will be built, and to Cossack Island on Imantau 
Lake. Horse-riding and cycling routes will be marked out, taking 
in sacred monuments including the memorial complex of the 
Karasai and Agyntay batyrs (warriors), the Manor of Aiganym and 
the archeological excavation of the village of Botai. There will be 
a quay on Imantau Lake with a beach area and tourist facilities. 
Three visiting centres will be built this year to help tourists orient 
themselves and learn about the places of interest, sacred sites, 
recreation centres and tourist routes available. inform.kz 

Экотуризм в Северном Казахстане
В Имантауско-Шалкарской курортной зоне Северо-Казах-

станской области намерены развивать экологический ту-
ризм. Это место сравнивают с Швейцарией из-за природного 
ландшафта. Уже разработано 13 маршрутов. Пешие — 
на сопки Казантау и Два брата, где будут оборудованы 
смотровые площадки. На водном маршруте планируется по-
сещение острова Казачий на озере Имантау. Для любителей 
активного отдыха будут организованы конные и велосипед-
ные маршруты с посещением сакральных объектов, в том 
числе это мемориальный комплекс Карасай батыра и Агын-
тай батыра, усадьба Айганым и археологические раскопки 
поселения Ботай. Планируется строительство набережной на 
озере Имантау c оборудованием пляжной зоны. Для удобно-
го ориентирования туристов в этом году построят  
3 визит-центра. В них можно будет получить полную инфор-
мацию о достопримечательностях, сакральных объектах, 
базах отдыха и туристических маршрутах. inform.kz 

Nature reserve in Nur-Sultan 
An ecopark will be created around two lakes, the Bolshoi and 

Maly (big and small) of the Taldycol natural lake system in the 
Kazakhstani capital. A billion tenge has been set aside for its 
construction. The project will involve improving the water basin 
with the creation of a concrete bank that will ensure natural 
water filtration and protect the existing ecological system. 
Terraced walkways will be constructed. The wetlands will be 
preserved for the flora and fauna and more habitat established. 
Bolshoi Taldycol Lake will have the country’s first nature park 
with a nature reserve and forested park areas. tengrinews.kz 

Экопарк возле Нур-Султана 
На двух озерах вблизи казахстанской столицы — Боль-

шом и Малом Талдыколе — создадут экопарк, на который 
выделено финансирование в размере 1 миллиарда тенге. 
Проект предусматривает благоустройство водоема: вдоль 
него будет построен каменный берег, который позволит 
создать естественную фильтрацию воды и необходимую 
экосистему. Также появится прогулочная инфраструкту-
ра — террасная набережная. Будут сохранены и созданы 
условия для экоклимата с флорой и фауной. На Большом 
Талдыколе появится первый в стране природный парк с 
заповедной и лесопарковой зонами. tengrinews.kz 

Crows trained to collect cigarette ends 
A new enterprise in Sweden called Corvid Cleaning has started 

teaching crows to collect cigarette ends and small items of litter 
from the streets in exchange for food. The birds will learn that if 
they collect rubbish and place it in a special slot machine, then 
food treats will be released. Crows are good learners, and they 
also teach each other. The project will be tried out in Södertälje, 
a city near Stockholm. The local municipality estimates that the 
birds could help reduce the cost of cleaning the streets of cigarette 
ends by 75%. If the pilot project is successful, it could be rolled out 
in other cities in the country. A local waste strategist has observed 
that it was curious that they could teach crows to pick up cigarette 
butts, but not humans to stop dropping them. tass.ru

Ворон научат собирать окурки 
Шведская компания Corvid Cleaning занялась обучением во-

рон навыку сбора окурков и мелкого мусора с городских улиц, 
которые птицы затем смогут обменять на еду. Они должны 
будут пройти пошаговый курс, чтобы научиться собирать 
мусор и помещать его в специальный автомат, который выдаст 
за их труд лакомства. Считается, что вороны хорошо обучаемы, 
более того, есть высокая вероятность, что они будут учиться 
друг у друга. Сначала вороны будут задействованы в уборке 
улиц в городе Сёдертелье, который является пригородом Сток-
гольма. Согласно предварительным оценкам, с помощью птиц 
местный муниципалитет может сократить затраты на уборку 
улиц от окурков на 75 процентов. Если пилотный проект ока-
жется эффективным, то такая практика может быть применена 
и в остальных городах страны. tass.ru  

Нұр-Сұлтан қаласының маңындағы  
экологиялық саябақ 

Қазақстан елордасы маңындағы екі көлде — Үлкен және Кіші 
Талдыкөлде экологиялық саябақ салынады, оған 1 млрд. теңге 
көлемінде қаржы бөлінді. Жобада су қоймасын абаттандыру 
көзделген: су қоймасының бойында суды табиғи жолмен сүзуге 
және қажетті экожүйені құруға мүмкіндік беретін тас жағалау 
салынады. Сонымен қатар, серуендеу инфрақұрылымы — 
террассалы жағалау пайда болады. Флорасы мен фаунасы бар 
экоклимат үшін жағдайлар жасалады және сақталады. Үлкен 
Талдыкөлде еліміздегі алғашқы қорық және орман-саябақ 
аймақтары бар табиғи саябақ пайда болады. tengrinews.kz 

Қарғаларды темекі тұқылдарын  
жинауға үйретеді 

Шведтік Corvid Cleaning компаниясы қарғаларды қала 
көшелеріндегі темекі тұқылдары мен ұсақ қоқыстарды 
жинауға үйретумен айналыса бастады, құстар бұл 
қалдықтарды азыққа айырбастайды. Құстар қоқысты жинап, 
оны еңбектері үшін дәмді азық беретін арнайы автоматқа 
салуды үйрену үшін кезең-кезеңмен үйрету курсынан 
өтулері тиіс. Қарғалар үйренуге бейім болып есептеледі, 
мұның үстіне, олардың бір-бірінен үйрену ықтималдығы 
да жоғары. Алдымен қарғалар Стокгольм қаласының 
маңындағы Седертелье қаласында көше тазалауға қатысады. 
Алдын ала бағалаулар бойынша, құстардың көмегімен 
жергілікті муниципалитет көшелерді темекі тұқылдарынан 
тазартуға кететін шығынды 75 %-ға азайта алады. Пилоттық 
жоба тиімді болып шықса, бұл тәжірибені елдің басқа 
қалаларында да қолдануға болады. tass.ru 

Қоқыстан жасалған портреттер
Стамбул әуежайында түрік суретшісі Дениз Сагдычтың 

ерекше көрмесі өтті. Экспозицияда жолаушылар 
қалдырған қоқыстан жасалған адамдардың портреттері 
ұсынылды. «0» көрмесін халықаралық рейстер 
жолаушыларының ұшып шығу аймағында Түркияның 
ең ірі әуе айлағының операторы болып табылатын İGART 
компаниясы ұйымдастырды. Сатылған туындылардан 
түскен табыстың бір бөлігі Стамбул халықаралық 
әуежайының әлеуметтік жобаларына жұмсалады. 
Көрменің мақсаты қалдықтарды қайта өңдеудің 
маңыздылығы туралы хабардарлықты арттыру болды. 
aa.com.tr

Turning litter into portraits 
A unusual exhibition by Turkish artist Deniz Sağdıç took place 

at Istanbul airport. The artist created innovative portraits of 
human faces using a wide range of litter left at the airport by 
passengers. Exhibition ‘0’ Zero Point was put on by İGART, the 
operator of the largest airport in Turkey, in the international 
departures area. Part of the profit from selling the works will 
be used for social projects supported by the airport. The aim of 
the exhibition was to raise awareness about the importance of 
recycling waste. aa.com.tr

Портреты из мусора
В аэропорту Стамбула прошла необычная выставка турецкой 

художницы Дениз Сагдыч. В экспозиции были представлены 
портреты людей, созданные из мусора, оставленного пассажи-
рами. Выставка «0» была организована İGART, компанией-опе-
ратором крупнейшей воздушной гавани Турции, в зоне вылета 
пассажиров международных рейсов. Часть дохода от проданных 
работ будет использована в социальных проектах Международ-
ного аэропорта Стамбула. Цель выставки — повышение осве-
домленности о значимости переработки отходов. aa.com.tr  

gov.kz

facebook.com/denizsagdicart
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Қысқы спорт түрлеріне қауіп төніп тұр 
Биылғы жылы өткен Бейжің Олимпиадасында қысқы 

Ойындар тарихында алғаш рет нағыз қар болмады: шаңғы 
және сноуборд жарыстары үшін қардың барлығы дерлік 
қар генераторларының көмегімен жасалды. Алайда 
нағыз қарды жасанды әдістермен толыққанды алмастыру 
мүмкін емес, сонымен қатар, жасанды қардың салдарынан 
жарақат алу қаупі артады. Климатологтар мұның қалыпты 
жағдайға айналатынын ескертеді: жаһандық жылыну 
қысқы спорт түрлерінің болашағына қауіп төндіреді. Жаңа 
ғылыми зерттеуге сәйкес, қысқы Ойындарды өткізуге 
болатын алаңдардың саны өте жылдам қарқынмен 
азайып келеді: Ванкуверді, Норвегияны, Сочиді және 
Француз Альпісін қоса алғанда, қысқы Олимпиадаларды 
қабылдаған атаулы орындарда орташа температура 
көтеріліп келеді, ал қар маусымы қысқарып, тұрақтылығы 
барған сайын азая түсуде. cnn.com

Winter sports in jeopardy 
For the first time in the history of the Olympic Games, this year’s 

competition in Beijing was held without real snow: almost all the 
snow for skiing and snowboarding competitions was created by 
snow machines. Not only do athletes claim the fake snow is less 
predictable and can cause injuries, but its production can put a strain 
on local water supplies. Climatologists warn this will become normal 
and that the future of winter sports is at risk due to global warming. 
Research indicates that the number of locations where winter 
games can be held is reducing rapidly, as in places where they are 
traditionally held, such as Vancouver, Norway, Sochi and the French 
Alps, rising temperatures are making the season shorter and less 
reliable. cnn.com

Зимние виды спорта под угрозой 
На прошедшей в этом году Пекинской Олимпиаде впервые 

в истории зимних Игр обошлись без настоящего снега: прак-
тически весь снег для соревнований по лыжам и сноуборду 
был создан при помощи снегогенераторов. Однако полноценно 
заменить настоящий снег искусственными методами невоз-
можно, кроме того, искусственный снег более травмоопасен. 
Климатологи предупреждают, что подобное станет нормой: 
будущему зимних видов спорта угрожает глобальное потепле-
ние. Как гласит свежее научное исследование, число площадок, 
где можно проводить зимние Игры, стремительно сокращается: 
в самых знаковых локациях, принимавших зимние Олимпиа-
ды, включая Ванкувер, Норвегию, Сочи и Французские Альпы, 
растут средние температуры, а снежные сезоны укорачиваются 
и становятся все менее стабильными. cnn.com  

ECO planet 

Кувейт высыхает из-за жары
Одна из богатейших стран мира, Кувейт, становится непри-

годной для жизни из-за глобального потепления. Кувейт — 
одна из самых жарких стран на планете. В июне прошлого 
года температура воздуха в стране преодолела отметку  
+50 оС. По прогнозам местных экспертов по климату,  
в 2071–2100 годах средняя температура в стране на 4,5 оС  
превысит климатическую норму, что сделает территорию 
государства непригодной для жизни. Под угрозой уже оказа-
лась местная природа: птицы летом умирают, не сумев найти 
воду и тень, а млекопитающие получают тепловые удары. 
Кроме того, дикие животные приходят в города, не обнару-
жив зелени в привычной среде обитания. tengrinews.kz

Кувейт аптап ыстықтан құрғап бара жатыр
Әлемдегі ең бай елдердің бірі — Кувейт жаһандық 

жылынудың салдарынан өмір сүруге жарамсыз болып 
барады. Кувейт — ғаламшардағы ең ыстық елдердің бірі. 
Өткен жылдың маусым айында елдегі ауа температурасы 
+50оС-тан жоғары белгіден асты. Жергілікті климат 
сарапшыларының болжамы бойынша, 2071-2100 жылдарда 
елдегі орташа температура климаттық нормадан 4,5оС-қа 
жоғары болады, бұл мемлекет аумағын өмір сүруге 
жарамсыз етеді. Жергілікті табиғатқа қазірдің өзінде қауіп 
төніп тұр: құстар жазда су мен көлеңке таба алмай өліп 
жатыр, ал сүтқоректілерге ыстық өтуде. Сонымен қатар, 
жабайы аңдар үйреншікті мекендеу ортасынан жасыл желек 
таппай, қалаларға келуде. tengrinews.kz

Kuwait bakes in the heat
Kuwait, one of the richest countries of the world, is becoming 

unsuitable for human habitation because of global warming. 
Kuwait is one of the hottest countries on the planet. Last June 
the air temperature in the country surpassed +50оС. Local climate 
experts predict that by 2071 to 2100 the average temperature 
will rise by 4.5оС, making life there unsustainable. Even the local 
wildlife is endangered as birds die in the summer, being unable 
to find shade and water, and animals suffer heat strokes. Wild 
animals are being forced to enter the cities as there is no foliage 
in their usual habitats. tengrinews.kz
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В Британии строят экологичные тюрьмы 
Все здания экотюрьмы созданы из переработанных матери-

алов. Электроэнергией, водой и теплом блоки обеспечиваются 
за счет установленных на крышах солнечных батарей. Строи-
тельство новой тюрьмы обошлось в 344 миллиона долларов. 
Камеры в казенном учреждении светлые и просторные, тут 
также есть спортивные площадки, футбольное поле и сады с 
ландшафтным дизайном. Вместимость — до 1680 заключенных. 
Эта экологически чистая тюрьма находится в Веллингборо, 
Нортгемптоншире. tengrinews.kz 

Британияда экологиялық түрмелер салынуда 
Экологиялық түрменің барлық ғимараттары қайта 

өңделген материалдардан жасалған. Блоктар электр 
энергиясымен, сумен және жылумен төбелерде 
орнатылған күн батареялары арқылы қамтамасыз 
етіледі. Жаңа түрменің құрылысына 344 миллион доллар 
жұмсалды. Қазыналық мекемедегі камералар жарық 
және кең, мұнда сондай-ақ спорт алаңдары, футбол 
алаңы және ландшафтық дизайны бар бақтар жасалған. 
Ішіне 1 680 тұтқынға дейін сыяды. Бұл экологиялық таза 
түрме Нортгемптоншир графтығындағы Веллингборо 
қаласында орналасқан.  tengrinews.kz  

Britain builds a new eco-friendly prison 
All the buildings in Britain’s new, environmentally friendly 

prison are made of recycled materials. They will use more 
efficient heating and hot water systems and renewable 
energy produced by solar panels on the roof. The cells are 
light and spacious; it also has sports grounds, football fields 
and landscaped gardens. The focus of this new prison is 
rehabilitation. It can hold up to 1,680 inmates, cost $344 
million to construct, and has been built in Wellingborough, 
Northamptonshire. tengrinews.kz 

Коалалар құрып бара жатқан түр болып 
жарияланды 

Австралиядағы орман өрттері мен ормандардың 
шабылуы осы қалталы жануарлардың азықсыз қалуына 
алып келді. Шығыс жағалаудың басым бөлігінде 
коалалардың саны күрт азайғаннан кейін ел билігі оларды 
құрып бара жатқан түрлердің тізіміне енгізді. Жерлерді 
тазартуды, құрғақшылықты және ауруларды қоса 
алғандағы бірқатар себептерге байланысты бұл қалталы 
жануарлар құрып кету қаупіне ұшырап отыр. 2019- 
2020 жылдардағы орман өрттерінде мыңдаған коалалар 
зардап шекті. Бұл жануарлар Австралияда эндемикалық 
жануарлар болып табылатындықтан, оларды құтқару үшін 
шұғыл шаралар қабылдау ұсынылды. Бұлай жасалмаған 
жағдайда, Жаңа Оңтүстік Уэльс штатында олар 2050 жылға 
қарай толығымен құрып кетеді. Коалаларды қорғаумен 
айналысатын ірі австралиялық ұйымның айтуынша, 
бүгінде жабайы табиғатта олардың небәрі 50 мыңға 
жуығы ғана қалған. bbc.com

Koalas now endangered
Forest fires and deforestation in Australia have led to a 

reduction in habitat for the koala bear. The government has 
now put koalas on the list of endangered species after a 
severe reduction in the population along the east coast. These 
marsupials are endangered for a number of reasons including 
land clearance, drought and disease. Thousands of koalas suffered 
in the 2019-2020 forest fires. Urgent measures need to be taken 
to protect this iconic species, which is endemic to Australia. If 
measures are not taken, by 2050 they will completely disappear 
from the state of New South Wales. The largest Australian 
organisation protecting koalas claims that there may now be as 
few as 50,000 of them living in the wild. bbc.com  

Коалы признаны исчезающим видом 
Лесные пожары и вырубка лесов в Австралии привели к тому, 

что этим сумчатым просто стало нечего есть. Власти страны 
внесли коал в список исчезающих видов после резкого со-
кращения их численности на большей части Восточного по-
бережья. Эти сумчатые оказались под угрозой по целому ряду 
причин, включая расчистку земель, засуху и болезни. В лесных 
пожарах 2019–2020 годов пострадали тысячи коал. Рекомендо-
вано принять срочные меры для их спасения, тем более что эти 
животные являются эндемичными для Австралии. Если этого 
не сделать, то в штате Новый Южный Уэльс они полностью 
исчезнут к 2050 году. Крупнейшая австралийская организация, 
занимающаяся охраной коал, утверждает, что сейчас в дикой 
природе их осталось всего лишь порядка 50 тысяч. bbc.com
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From Sea to Shore in BodrumБодрум. Теңізден жағалауға Бодрум. Из моря на берег

Without the sea, there would be no Bodrum. 
Situated on Turkey’s Gulf of Gökova in the Aegean, 
there has been a port city here for the best part 
of 3,000 years. The Ancient Greeks called the 
settlement Halicarnassus, and according to Greek 
mythology, it was founded by Anthas, son of 
Poseidon, god of the sea and of storms.

Теңіз болмағанда, Бодрум да болмас еді. Мұнда, Эгей теңізіндегі 
Гекова түрік шығанағының жағасында үш мың жылдай уақыт 
бойы порт қаласы орналасқан. Ежелгі гректер оны Галикарнас 
деп атаған. Грек мифологиясы бойынша, оның негізін теңіздер 
мен дауылдардың құдайы Посейдонның ұлы Анфас қалаған.

Без моря не было бы Бодрума. Здесь, на 
берегу турецкого залива Гёкова в Эгейском 
море, на протяжении почти 3 тысяч лет 
располагался портовый город. Древние 
греки назвали его Галикарнасом. Согласно 
греческой мифологии, его основал Анфас, 
сын Посейдона — бога морей и штормов.

Nur-Sultan Bodrum
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Галикарнас атауы сіздерге таныс  
болуы мүмкін. Мұнда қай уақытта —  
б.д.д. 350 жылы немесе одан кейінгі  
18 ғасырдың ішінде келсеңіздер де, кез 
келген уақытта Ежелгі әлемнің жеті 
кереметінің бірі — Галикарнас кесенесін 
көрген болуларыңыз мүмкін. Билеуші 
Мавсолдың («мавзолей» сөзі осы кісінің 
атынан шыққан) биіктігі 45 метрлік үлкен 
табытханасы өз заманының ең керемет төрт 
мүсіншісінің — Бриаксистің, Леохардың, 
Парос Скопасының және Тимофейдің 
еңбектерімен безендірілген. Ақыр соңында 
құрылыс бірқатар жер сілкіністерінен кейін 
қирап, XV ғасырда госпитальер серілері осы 
жерден крест жорықтарымен өткен кезде 
олар Бодрум қамалында бекіністер салу 
үшін кесене тастарын пайдаланған. Бір 
сәулет ескерткіші жойылып, оның орнына 
екіншісі пайда болды.

Айлаққа теңіз арқылы барғанда, Бодрум 
қамалы әлі де шығанақтың үстінде, көпшілігі 
ақ түспен әктелген ғимараттар фонында 
ерекшеленіп, көкжиектен менмұндалап 
көрініп тұрады. Таң атқанда және күн 
батқанда балық аулау флотилиясында 
қозғалыс басталады: соңғы жылдары 
туризм келіп ығыстырмайынша, балық 
және губка аулау жергілікті экономиканың 

You might well recognise the name, 
Halicarnassus. Had you come here in 
350 BC – or any time in the next 18 
centuries – you would have seen the 
Mausoleum at Halicarnassus, one of the 
Seven Wonders of the Ancient World. 
Rising 45m high, the vast tomb of the 
ruler Mausolus (from whose name 
we get the word ‘mausoleum’) was 
decorated by the four greatest sculptors 
of the age, Bryaxis, Leochares, Scopas, 
and Timotheus. The structure was 
ultimately brought down by successive 
earthquakes, and when the Knights 
Hospitaller passed through in the 
15th century, fighting in the Crusades, 
they reused the stones to build the 
fortifications of Bodrum Castle. One 
architectural icon was lost, but another 
rose in its place.

If you are sailing into the harbour, 
Bodrum Castle still dominates the 
skyline of the bay, standing out against 
the otherwise mostly whitewashed 
buildings. At daybreak and sunset, the 
fishing fleet is on the move: fishing 
and sponge diving were the mainstays 
of the local economy until they were 
overtaken by tourism in recent years. 

Название Галикарнас может быть вам 
знакомым. В какое бы время вы ни при-
ехали сюда — в 350 году до н. э. или в 
течение последующих 18 веков, в любой 
момент могли бы увидеть Галикар-
насский мавзолей, одно из Семи чудес 
древнего мира. Огромная гробница пра-
вителя Мавсола (именно от его имени 
произошло слово «мавзолей») высотой 
45 метров украшена работами четырех 
самых великолепных скульпторов своего 
времени — Бриаксиса, Леохара, Скопаса 
Паросского и Тимофея. В конечном 
итоге строение было разрушено рядом 
землетрясений, а когда в XV веке 
рыцари-госпитальеры прошли здесь с 
крестовыми походами, они использо-
вали камни мавзолея, чтобы построить 
укрепления для Замка Бодрум. Одна 
архитектурная икона была утеряна, но 
на ее месте появилась другая.

Если отправиться в гавань по морю, 
видно, что Замок Бодрум возвышается 
на горизонте над заливом, выделяясь на 
фоне зданий, большинство из которых 
покрыто белой известью. На рассвете 
и закате рыбацкая флотилия приходит 
в движение: рыбная ловля и ныряние 
за губками были основой местной 
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экономики, пока в последние годы их не 
вытеснил туризм. Дорогие яхты покачи-
ваются на волнах в гавани, пришварто-
ванные рядом с экскурсионными катера-
ми, соперничающими друг с другом за 
внимание туристов, приезжающих сюда 
всего на день. Время от времени можно 
увидеть малого баклана или кудрявого 
пеликана, камнем падающего вниз, 
чтобы выхватить из воды рыбу.

Два музея свидетельствуют об 
отношениях города с морем. Велико-
лепный Bodrum Maritime Museum, или 
Морской музей Бодрума, рассказывает 
о мореплавании и кораблестроении 
через экспонаты и личные истории 
местных жителей. Здесь можно узнать 
о последних ныряльщиках за губками, 
увидеть полноразмерные суда и их 
модели, а также прекрасную коллекцию 
ракушек. За артефактами тщательно 
ухаживают и с гордостью выставляют 
их на всеобщее обозрение.

Музей подводной археологии, распо-
ложенный в залах Замка Бодрум, станет 
свидетелем путешествий, которые не 
были закончены. Какими бы крепкими 
ни были корабли, какими бы опытными 
ни были моряки, море всегда опасный 
сосед. Начиная с 1960-х годов ученые из 
Института морской археологии аккурат-
но поднимают на поверхность затонув-
шие корабли и их содержимое, а хорошо 
сохранившиеся образцы отправляются в 
музейную коллекцию.

Каждый затонувший корабль — это 
микромир исторического общества, со-
хранившийся в пучинах волн и зачастую 

Plenty of expensive yachts bob up and 
down in the marina, moored alongside 
the tourist boats competing for the 
attention of day trippers. Now and again 
you will see a pygmy cormorant or a 
Dalmatian pelican swoop in to snatch a 
fish from the quay.

Two museums explore Bodrum’s 
relationship with the sea. The superb 
Bodrum Maritime Museum tells the 
city’s history of seafaring and boat 
building through objects and the stories 
of local people. There are testimonies 
from Bodrum’s last sponge divers, full 
size boats and scale models, and the 
most beautiful collection of shells. The 
artefacts are meticulously cared for and 
proudly displayed.

Inside Bodrum Castle, the Museum 
of Underwater Archaeology offers 
insight into journeys which were never 
finished. However strong the ships, and 
however skilled the sailors, the sea has 
always been a dangerous neighbour. 
Since the 1960s, archaeologists from 
the Institute of Nautical Archaeology 
have carefully been raising shipwrecks 
and their contents to the surface, and 
the best-preserved examples are in the 
museum’s collection.

Each shipwreck is a microcosm of an 
historical society, preserved beneath 
the waves and, frequently, buried in the 
sand. One of the most extraordinary 
displays relates to the Late Bronze Age 
(14th century BC) Uluburun shipwreck, 
discovered by a local diver, Mehmed Çakir, 
in 1982. It took ten years and more than 

негізін құрады. Айлаққа небәрі бір күнге 
келетін туристердің назарын аудару үшін 
бір-бірімен бәсекеге түсетін экскурсиялық 
катерлердің жанында шынжырмен байланып 
тұрған көптеген қымбат яхталар толқында 
шайқалады. Ара-тұра судағы балықты 
суырып алу үшін биіктен төмен қарай тастай 
құлдырап бара жатқан кіші су құзғынын 
немесе бұйра бірқазанды көруге болады.

Екі мұражай қаланың теңізбен 
байланысын айғақтайды. Керемет Bodrum 
Maritime Museum немесе Бодрум теңіз 
мұражайы өзінің жәдігерлері және 
жергілікті тұрғындардың жеке оқиғалары 
арқылы теңізде жүзу мен кеме жасау 
туралы баяндайды. Мұнда соңғы губка 
аулаушылар туралы білуге, толық өлшемді 
кемелер мен олардың үлгілерін, сондай-ақ 
ұлу қабыршақтарының тамаша топтамасын 
көруге болады. Артефактілерге мұқият 
күтім жасалып, мақтанышпен көпшілік 
назарына ұсынылады.

Бодрум қамалының залдарында 
орналасқан Су асты археологиясы 
мұражайы аяқталмаған саяхаттардың куәсы 
болып табылады. Кемелер қаншалықты 
мықты болса да, теңізшілер қаншалықты 
тәжірибелі болса да, теңіз әрқашан қауіпті 
болған. 1960 жылдардан бастап Теңіз 
археологиясы институтының ғалымдары 
суға батқан кемелер мен олардың 
ішіндегі заттарды су бетіне мұқият көтеріп 
шығарады, ал жақсы сақталған үлгілер 
мұражай топтамасына жөнелтіледі.

Әрбір суға батқан кеме — толқындар 
иірімдерінде сақталып қалған және 
көбінесе құм астына көмілген тарихи 
қоғамның микроәлемі. Кейінгі қола дәуіріне 
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(б.д.д. XIV ғ.) жататын ерекше жәдігерлердің 
бірі — суға батқан және жергілікті сүңгуір 
Мехмед Чакир 1982 жылы тапқан Uluburun 
кемесі. Алтын, күміс, жартылай асыл тастар, 
қару-жарақ, құралдар, жаңғақтар, зәйтүндер 
және басқа да азық-түлік, сондай-ақ түйеқұс 
жұмыртқалары, тасбақа сауыты және су 
сиырының тістері сияқты экзотикалық 
өнімдер тиелген кеменің қалдықтарын 
аршу үшін 10 жыл және 22 мың реттен 
астам су астына түсу қажет болды. Бұл 
олжалар мен кеменің шынайы өлшемдегі 
үлгісі Су асты археологиясы мұражайының 
құнды жәдігерлері болып табылады.

Жергілікті ғалымдардың арқасында 
Бодрумдағы Эгей теңізінің жағалауы су 
астында жүзу үшін ашылды. Олар алдағы 
уақытта әлі қаншама суға батқан кемелердің 
табылатынын, бұл жерде әлсіз және осал 
тұстардың қаншалықты көп екенін біледі, 
сондықтан да кешенді зерттеу жүргізіп, 
демалу және суға сүңгу аймақтарын 
белгіледі. Orak және Kargi аралдарының 
арасында су астында жүзуге арналған  
20-дан астам орын бар, онда маржандардың, 
үңгірлердің және кеме сынықтарының 
ортасынан электр скаттарын, тасбақаларды 
және тіпті дельфиндерді көруге болады.

Сүңгуірлер арасында ең танымал орын 
Бодрумның шығыс бөлігіндегі Karaada 

22,000 dives to excavate the wreck and 
its cargo, which included gold, silver, and 
semi-precious stones; weapons and tools; 
nuts, olives, and other foodstuffs; and 
exotic products such as ostrich eggs and 
tortoise shells, hippopotamus teeth and 
ivory. These finds and a life-size replica 
of the ship are the prized exhibits at the 
Museum of Underwater Archaeology.

Researchers at the museum have 
played an important role in opening 
up Bodrum’s Aegean coastline to scuba 
diving. They know that there are many 
wrecks still to be found, and that there 
are plenty of fragile and vulnerable sites, 
so they’ve conducted comprehensive 
coastal surveys and designated 
recreational diving zones. More than 20 
dive sites fall between Orak Island and 
the Kargi Islet, with stingrays, turtles 
and even dolphins swimming among the 
coral, caves and wrecks.

The most popular dive sites are 
close to Karaada (Black Island) on the 
eastern side of Bodrum. Three wrecks 
were purposely sunk here in 2006-07, 
a coast guard patrol ship, an ex-navy 
water tanker, and a Dakota C47 plane. 
Swimming through the gloom and 
coming across the aircraft is rather 

погребенный под песком. Один их 
самых необычных экспонатов, относя-
щийся к эпохе позднего бронзового века 
(XIV век до н. э.), — затонувший корабль 
Uluburun, который обнаружил мест-
ный дайвер Мехмед Чакир в 1982 году. 
Понадобилось 10 лет и более 22 тысяч 
погружений, чтобы раскопать остатки 
корабля и его груз, в котором нашли зо-
лото, серебро, полудрагоценные камни, 
оружие, инструменты, орехи, оливки и 
другую еду, а еще такие экзотические 
продукты, как страусиные яйца, панцири 
черепах и зубы бегемотов. Эти находки и 
модель корабля в натуральную вели-
чину являются ценными экспонатами 
Музея подводной археологии.

Благодаря местным ученым побережье 
Эгейского моря в Бодруме было открыто 
для подводного плавания. Они знают, 
сколько затонувших кораблей еще пред-
стоит найти, как много здесь хрупких 
и уязвимых мест, поэтому и провели 
комплексное исследование и определи-
ли зоны для отдыха и дайвинга. Между 
островами Orak и Kargi расположено 
более 20 мест для подводного плавания, 
где можно увидеть электрических скатов, 
черепах и даже дельфинов среди корал-
лов, пещер и обломков кораблей.

Самое популярное среди дайверов 
место находится возле острова Karaada 
в восточной части Бодрума. В 2006–2007 
годах здесь преднамеренно были за-
топлены патрульный корабль береговой 
охраны, бывший военный танкер для 
перевозки воды и самолет Dakota C47. 
Ощущения жутковатые, когда плывешь 
во мраке и вдруг встречаешь затонувший 
самолет, вокруг которого плавают осьми-
ноги и кальмары. Бодрум просто идеален 
для того, чтобы попробовать заняться 
дайвингом и пройти самый популярный 
в мире 4-дневный курс подводного пла-
вания PADI Open Water Diver.

Если дайвинг вас не привлекает, все 
равно отправляйтесь к морю. Бесконеч-
ное число небольших лодочек снует от 
берега к берегу вдоль побережья и между 
островами, предлагая большой выбор 
маршрутов, которые быстро уведут вас от 
людских толп. Самые популярные суда —  
гулеты — большие комфортабельные 
деревянные шхуны, которые в наши 
дни оборудованы мотором. Групповые 
туры выходят в море около 9 часов утра, 
но если вы в состоянии себе позволить 
роскошь частного тура, то можно отпра-
виться и пораньше, чтобы насладиться 
утренней прохладой.

eerie, especially as octopus and squid 
float around. Bodrum is a superb 
location to have a first taste of diving, 
or to complete the four-day PADI Open 
Water Diver, the world’s most popular 
scuba course.

If diving is not your thing, you should 
still take to the water in Bodrum. 
Countless small boats hop from beach 
to beach along the coast and between 
the islands, so there are plenty of routes 
to choose from and you can quickly 
get away from the crowds. The most 
popular boats are gulets, large and 
comfortable wooden schooners which 
these days have a motor onboard. 
Group tours leave mid-morning, but if 
you have the luxury of a private tour 
you can venture out much earlier in 
the day, making the most of cooler 
temperatures.

Orak Island is within easy reach of the 
Bodrum Peninsula. It is famed for its 
warm turquoise waters. The coves are 
very protected, which is why the water 
is so clear. Even without a snorkel you 
can often see lobsters, sea bass and 
huge thornback rays: it is as if you are 
swimming in an aquarium. Boats anchor 
in the bays at the eastern and western 

аралының жанында орналасқан. 2006-
2007 жылдары мұнда жағалау күзетінің 
патрульдік кемесі, бұрынғы әскери су 
танкері және Dakota C47 ұшағы әдейі суға 
батырылды. Тас қараңғыда жүзіп келе 
жатып, кенеттен айналасында сегізаяқтар 
мен кальмарлар жүзіп жүрген, суға батқан 
ұшақты кездестіргенде, бойыңды қорқыныш 
билейді. Бодрум — сүңгумен айналысып 
көру және әлемдегі ең танымал PADI Open 
Water Diver су астында жүзудің төрт күндік 
курсынан өту үшін таптырмас орын.

Сіздерді сүңгу қызықтырмаса да, бәрібір 
теңізге барыңыздар. Шағын қайықтардың 
шексіз саны сіздерді қаптаған адамдардың 
ортасынан алысқа жылдам алып кететін 
маршруттардың мол таңдауын ұсынып, 
жағалау бойымен жағадан жағаға және 
аралдар арасында ерсілі-қарсылы жүріп 
жатады. Ең танымал кемелер — гулеттер — 
біздің заманымызда мотормен 
жабдықталған үлкен және жайлы ағаш 
шхуналар. Топтық турлар теңізге таңғы 
тоғыздар шамасында шығады, ал жеке 
тур алатын мүмкіндіктеріңіз болса, таң 
салқынынан ләззат алу үшін ертерек 
шығуларыңызға да болады.

Orak аралы Бодрум түбегіне жақын 
маңда орналасқан және көкшіл түсті жылы 
суымен танымал. Оның айлақтары сенімді 
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қорғалған, сондықтан айналасындағы 
теңіз де тап-таза. Бұл жерде суға сүңгімей-
ақ, аквариумнан көргендей, ірі теңіз 
шаяндарын, сибас балықтарын және үлкен 
тікенді скаттарды көруге болады. Кемелер 
аралдың шығыс және батыс бөліктеріндегі 
айлақтарда зәкір тастап, жолаушыларға 
Жерорта теңізіндегі осы бір жұмақ 
орнымен танысуға бірнеше сағат уақыт 
береді. Көбі жақын маңда суға шомылып, 
тасты жағалауда күнге қыздырынады. 
Бірақ егер күш-қуатқа толы болсаңыздар, 
зәйтүн ағаштарының арасындағы жазық 
төбелерде серуендесеңіздер болады. 
Жаяу серуендеуге арналған жолдар тым 
ұзын емес және ыңғайлы, ал бұл жерден 
ашылатын көріністер жұмсалған күш-
жігерді ақтайды. Сонымен қатар, серуен 
соңында сіздерді әрқашан да салқын теңіз 
толқындарына сүңгу сыйы күтеді.

Айналада судың көптігін және ежелден 
келе жатқан балық аулау дәстүрін ескеретін 
болсақ, Бодрумда теңіз өнімдерінің мол 
болуы таң қалдырмайды. Жағаға соққан 
толқынның шуылы мен тұзды самал жел 
сіздер мұхиттың бүкіл жомарттығын: ұлулар 
мен кальмарларды, сегізаяқтар мен теңіз 
шаяндарын, үлкен сибас балықтары мен 
күнсүйгіш балықтарды көргенге дейін-ақ 
асқазандарыңызды шұрылдататыны сөзсіз. 

ends of the island, giving those 
onboard a few hours to disembark 
and explore this Mediterranean 
paradise. For most people, this 
means staying nearby, swimming or 
sunbathing on the rocky shore. But 
if you do feel a little more active, 
you can hike amongst the olive trees 
which cloak the sloping hills. None 
of the paths are too long or too 
strenuous, but the views are well 
worth the effort, and you can always 
reward yourself at the end of the walk 
with a cooling dip in the sea.

With so much water around, and 
such a long tradition of fishing, it 
should come as no surprise that the 
final marine attraction in Bodrum 
is the seafood. The sound of the 
surf and the faint saltiness of the 
breeze will undoubtedly set your 
stomach rumbling, and that is even 
before you catch sight of the ocean’s 
bounty: clams and calamari, octopus 

Остров Orak находится недалеко от 
полуострова Бодрум и славится теплой 
водой бирюзового цвета. Его бухточки 
надежно защищены, поэтому и море во-
круг чистое. Даже не ныряя, здесь, как в 
аквариуме, можно увидеть омаров, сибаса 
и огромных колючих скатов. Суда встают 
на якорь в бухтах в восточной и западной 
частях острова, предоставляя пассажирам 
несколько часов на знакомство с этим 
средиземноморским райским местечком. 
Большинство плавают и загорают по-
близости, на каменистом берегу. Но, если 
вы полны сил, можно погулять по пологим 
холмам среди оливковых деревьев. Дорож-
ки для пеших прогулок не слишком длин-
ные и удобные, а открывающиеся отсюда 
виды оправдывают затраченные усилия. 
Кроме того, по окончании променада вас 
всегда ждет награда — погружение в про-
хладные морские волны.

С таким количеством воды вокруг и столь 
давней традицией ловли рыбы неудивитель-
но, что непременной достопримечатель-

Қызықты факт: Бодрум ежелгі 
заманның ең атақты тарихшысы —  
тарихтың атасы атанған Геродоттың 
туған жері болып табылады.

Интересный факт: Бодрум является 
местом рождения самого известного 
историка древних времен —  
Геродота, которого называют  
отцом истории.

Interesting fact: Bodrum is the 
birthplace of the most famous historian 
of ancient times, Herodotus, known as 
‘the father of history’.

Ең балғын теңіз өнімдері күн сайын 
таңертеңнен түн ортасына дейін жұмыс 
істейтін Cevat Şakir Caddesi базарында 
сатылады. Саудагерлердің үстелдері 
қайықтардан тікелей осында келіп 
түсетін балықтардан майысып тұрады. 
Жолдарыңыз болып жатса, бірнеше 
сағат бұрын ғана ұсталған балыққа 
кездесесіздер. Үстелдерді аралап жүріп, 
өздеріңізге ұнағанын таңдаңыздар. Сөзсіз 
қиын шешімді қабылдап, бірдеңе сатып 
алғаннан кейін сіздерден бар керегі — 
балықты жергілікті көшелерде ондап 
кездесетін жақын маңдағы ресторанға 
апарсаңыздар болғаны. Небәрі 15 түрік 
лирасы үшін сіздерге сатып алған 
өнімдеріңізді дайындап береді және 
бұл бұрын-соңды татып көрген ең дәмді 
тағамдарыңыздың бірі болады.

Ал егер мүлдем таңдау жасай 
алмасаңыздар, сіздер әрқашан 
бүкіл Түркия бойынша кафелер мен 
ресторандарда ұсынылатын mezze 
шағын тіскебасарлар жинағына тапсырыс 
бере аласыздар, бірақ Бодрумда балық 
тақырыбы сөзсіз басымдыққа ие. Balık 
pastırma (балық бастырмасы) мен börek 
(қамырға орап пісірілген) балықтан 
міндетті түрде дәм тату қажет. Сонымен 
қатар, балық сорпасынан, көмештелген 
мидиядан, ірімшік қосылған устрицадан 
және басқа да дәмді тағамдардан дәм 
татуды ұмытпаңыздар, осы бір керемет 
тағамдар үшін Бодрумға тағы бір сапар 
жоспарлауларыңызға тура келетіні анық.   

ностью в Бодруме являются морепродукты. 
Звук прибоя и легкий соленый бриз непре-
менно заставят желудок урчать от голода 
еще до того, как вы увидите всю щедрость 
океана: моллюсков и кальмаров, осьминогов 
и крабов, огромных сибаса и солнечника. 

Самые свежие морепродукты продают-
ся на базаре Cevat Şakir Caddesi, который 
открыт ежедневно и работает с утра до 
полуночи. Столы торговцев ломятся от 
рыбы, которая поступает сюда прямо с 
лодок. Если повезет, ваша рыба окажется 
пойманной всего несколько часов назад. 
Пройдитесь между прилавками и выбери-
те то, что вам по душе. Когда вы приняли 
неизбежно трудное решение и что-то 
купили, все, что от вас требуется, — это 
отнести рыбу в ближайший ресторанчик, 
коих на местных улицах десятки. Всего за 
15 турецких лир вашу покупку приготовят, 
и это будет одно из самых вкусных блюд, 
которые вы когда-либо пробовали.

Ну а если выбрать совсем никак не полу-
чается, всегда можно заказать mezze — на-
бор небольших закусок, подают их в кафе и 
ресторанах по всей Турции, но в Бодруме, 
несомненно, преобладает рыбная тема. Balık 
pastırma (рыбная бастурма) и рыбу-börek 
(запеченная в тесте) нужно попробовать 
обязательно. Кроме того, не забудьте по-
пробовать уху, запеченные мидии, устрицы 
с сыром и другие восхитительные блюда, 
которые заставят вас запланировать еще 
одну поездку в Бодрум — ради этой вос-
хитительной еды.   

and crabs, huge sea bass and John 
Dory. 

The freshest seafood in Bodrum 
is on sale in the fish market off 
Cevat Şakir Caddesi, which is open 
from mid-morning until midnight 
every day. The fishmongers’ tables 
are groaning with fish that comes 
straight from the boats; if you are 
lucky, your fish will have been caught 
just a few hours before. Wander 
amongst the stalls and see what takes 
your fancy. When you have made 
the inevitably difficult decision and 
bought your fish, all you then need 
to do is take it to one of the dozens 
of tiny restaurants spilling out onto 
the street. For just 15 Turkish lira they 
will prepare and cook your purchase 
for you, and it will be one of the best 
meals you ever eat.

If you absolutely can’t choose, 
however, there is always a back-up: 
mezze. You will find these small 
tapas-style dishes served in cafés 
and restaurants across Turkey, but 
in Bodrum there is a definite fishy 
theme. Balık pastırma (fish pastrami) 
and fish börek (wrapped in pastry) are 
a must, but be sure to also try the fish 
soup, oven-baked mussels, oysters 
with cheese, and all manner of other 
delectable dishes, which will have 
you planning a return visit to Bodrum 
solely on the basis of the food.   

Air Astana operates direct flights to 
Antalya from Nur-Sultan and Almaty. You 
can get to Bodrum by bus (from the 
Antalya bus station) or by taxi.  
For more information visit airastana.com 
or contact the call centre on  
+7 (727) 244-44-77. 

Air Astana выполняет прямые рейсы в 
Анталью из Нур-Султана и Алматы. 
Добраться до Бодрума можно на автобусе  
(с автовокзала Антальи) или на такси. Для 
получения подробной информации посетите 
сайт airastana.com или обратитесь в 
информационный центр по телефону  
+7 (727) 244-44-77. 

Air Astana Нұр-Сұлтан мен Алматыдан 
Антальяға тікелей рейстерді орындайды. 
Бодрумға автобуспен (Анталья 
автовокзалынан) немесе таксимен жетуге 
болады. Толық ақпарат алу үшін біздің 
airastana.com сайтымызға кіріңіздер немесе  
+7 (727) 244-44-77 телефоны арқылы 
ақпараттық орталыққа хабарласыңыздар.  
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қорғалған, сондықтан айналасындағы 
теңіз де тап-таза. Бұл жерде суға сүңгімей-
ақ, аквариумнан көргендей, ірі теңіз 
шаяндарын, сибас балықтарын және үлкен 
тікенді скаттарды көруге болады. Кемелер 
аралдың шығыс және батыс бөліктеріндегі 
айлақтарда зәкір тастап, жолаушыларға 
Жерорта теңізіндегі осы бір жұмақ 
орнымен танысуға бірнеше сағат уақыт 
береді. Көбі жақын маңда суға шомылып, 
тасты жағалауда күнге қыздырынады. 
Бірақ егер күш-қуатқа толы болсаңыздар, 
зәйтүн ағаштарының арасындағы жазық 
төбелерде серуендесеңіздер болады. 
Жаяу серуендеуге арналған жолдар тым 
ұзын емес және ыңғайлы, ал бұл жерден 
ашылатын көріністер жұмсалған күш-
жігерді ақтайды. Сонымен қатар, серуен 
соңында сіздерді әрқашан да салқын теңіз 
толқындарына сүңгу сыйы күтеді.

Айналада судың көптігін және ежелден 
келе жатқан балық аулау дәстүрін ескеретін 
болсақ, Бодрумда теңіз өнімдерінің мол 
болуы таң қалдырмайды. Жағаға соққан 
толқынның шуылы мен тұзды самал жел 
сіздер мұхиттың бүкіл жомарттығын: ұлулар 
мен кальмарларды, сегізаяқтар мен теңіз 
шаяндарын, үлкен сибас балықтары мен 
күнсүйгіш балықтарды көргенге дейін-ақ 
асқазандарыңызды шұрылдататыны сөзсіз. 

ends of the island, giving those 
onboard a few hours to disembark 
and explore this Mediterranean 
paradise. For most people, this 
means staying nearby, swimming or 
sunbathing on the rocky shore. But 
if you do feel a little more active, 
you can hike amongst the olive trees 
which cloak the sloping hills. None 
of the paths are too long or too 
strenuous, but the views are well 
worth the effort, and you can always 
reward yourself at the end of the walk 
with a cooling dip in the sea.

With so much water around, and 
such a long tradition of fishing, it 
should come as no surprise that the 
final marine attraction in Bodrum 
is the seafood. The sound of the 
surf and the faint saltiness of the 
breeze will undoubtedly set your 
stomach rumbling, and that is even 
before you catch sight of the ocean’s 
bounty: clams and calamari, octopus 

Остров Orak находится недалеко от 
полуострова Бодрум и славится теплой 
водой бирюзового цвета. Его бухточки 
надежно защищены, поэтому и море во-
круг чистое. Даже не ныряя, здесь, как в 
аквариуме, можно увидеть омаров, сибаса 
и огромных колючих скатов. Суда встают 
на якорь в бухтах в восточной и западной 
частях острова, предоставляя пассажирам 
несколько часов на знакомство с этим 
средиземноморским райским местечком. 
Большинство плавают и загорают по-
близости, на каменистом берегу. Но, если 
вы полны сил, можно погулять по пологим 
холмам среди оливковых деревьев. Дорож-
ки для пеших прогулок не слишком длин-
ные и удобные, а открывающиеся отсюда 
виды оправдывают затраченные усилия. 
Кроме того, по окончании променада вас 
всегда ждет награда — погружение в про-
хладные морские волны.

С таким количеством воды вокруг и столь 
давней традицией ловли рыбы неудивитель-
но, что непременной достопримечатель-

Қызықты факт: Бодрум ежелгі 
заманның ең атақты тарихшысы —  
тарихтың атасы атанған Геродоттың 
туған жері болып табылады.

Интересный факт: Бодрум является 
местом рождения самого известного 
историка древних времен —  
Геродота, которого называют  
отцом истории.

Interesting fact: Bodrum is the 
birthplace of the most famous historian 
of ancient times, Herodotus, known as 
‘the father of history’.

Ең балғын теңіз өнімдері күн сайын 
таңертеңнен түн ортасына дейін жұмыс 
істейтін Cevat Şakir Caddesi базарында 
сатылады. Саудагерлердің үстелдері 
қайықтардан тікелей осында келіп 
түсетін балықтардан майысып тұрады. 
Жолдарыңыз болып жатса, бірнеше 
сағат бұрын ғана ұсталған балыққа 
кездесесіздер. Үстелдерді аралап жүріп, 
өздеріңізге ұнағанын таңдаңыздар. Сөзсіз 
қиын шешімді қабылдап, бірдеңе сатып 
алғаннан кейін сіздерден бар керегі — 
балықты жергілікті көшелерде ондап 
кездесетін жақын маңдағы ресторанға 
апарсаңыздар болғаны. Небәрі 15 түрік 
лирасы үшін сіздерге сатып алған 
өнімдеріңізді дайындап береді және 
бұл бұрын-соңды татып көрген ең дәмді 
тағамдарыңыздың бірі болады.

Ал егер мүлдем таңдау жасай 
алмасаңыздар, сіздер әрқашан 
бүкіл Түркия бойынша кафелер мен 
ресторандарда ұсынылатын mezze 
шағын тіскебасарлар жинағына тапсырыс 
бере аласыздар, бірақ Бодрумда балық 
тақырыбы сөзсіз басымдыққа ие. Balık 
pastırma (балық бастырмасы) мен börek 
(қамырға орап пісірілген) балықтан 
міндетті түрде дәм тату қажет. Сонымен 
қатар, балық сорпасынан, көмештелген 
мидиядан, ірімшік қосылған устрицадан 
және басқа да дәмді тағамдардан дәм 
татуды ұмытпаңыздар, осы бір керемет 
тағамдар үшін Бодрумға тағы бір сапар 
жоспарлауларыңызға тура келетіні анық.   

ностью в Бодруме являются морепродукты. 
Звук прибоя и легкий соленый бриз непре-
менно заставят желудок урчать от голода 
еще до того, как вы увидите всю щедрость 
океана: моллюсков и кальмаров, осьминогов 
и крабов, огромных сибаса и солнечника. 

Самые свежие морепродукты продают-
ся на базаре Cevat Şakir Caddesi, который 
открыт ежедневно и работает с утра до 
полуночи. Столы торговцев ломятся от 
рыбы, которая поступает сюда прямо с 
лодок. Если повезет, ваша рыба окажется 
пойманной всего несколько часов назад. 
Пройдитесь между прилавками и выбери-
те то, что вам по душе. Когда вы приняли 
неизбежно трудное решение и что-то 
купили, все, что от вас требуется, — это 
отнести рыбу в ближайший ресторанчик, 
коих на местных улицах десятки. Всего за 
15 турецких лир вашу покупку приготовят, 
и это будет одно из самых вкусных блюд, 
которые вы когда-либо пробовали.

Ну а если выбрать совсем никак не полу-
чается, всегда можно заказать mezze — на-
бор небольших закусок, подают их в кафе и 
ресторанах по всей Турции, но в Бодруме, 
несомненно, преобладает рыбная тема. Balık 
pastırma (рыбная бастурма) и рыбу-börek 
(запеченная в тесте) нужно попробовать 
обязательно. Кроме того, не забудьте по-
пробовать уху, запеченные мидии, устрицы 
с сыром и другие восхитительные блюда, 
которые заставят вас запланировать еще 
одну поездку в Бодрум — ради этой вос-
хитительной еды.   

and crabs, huge sea bass and John 
Dory. 

The freshest seafood in Bodrum 
is on sale in the fish market off 
Cevat Şakir Caddesi, which is open 
from mid-morning until midnight 
every day. The fishmongers’ tables 
are groaning with fish that comes 
straight from the boats; if you are 
lucky, your fish will have been caught 
just a few hours before. Wander 
amongst the stalls and see what takes 
your fancy. When you have made 
the inevitably difficult decision and 
bought your fish, all you then need 
to do is take it to one of the dozens 
of tiny restaurants spilling out onto 
the street. For just 15 Turkish lira they 
will prepare and cook your purchase 
for you, and it will be one of the best 
meals you ever eat.

If you absolutely can’t choose, 
however, there is always a back-up: 
mezze. You will find these small 
tapas-style dishes served in cafés 
and restaurants across Turkey, but 
in Bodrum there is a definite fishy 
theme. Balık pastırma (fish pastrami) 
and fish börek (wrapped in pastry) are 
a must, but be sure to also try the fish 
soup, oven-baked mussels, oysters 
with cheese, and all manner of other 
delectable dishes, which will have 
you planning a return visit to Bodrum 
solely on the basis of the food.   

Air Astana operates direct flights to 
Antalya from Nur-Sultan and Almaty. You 
can get to Bodrum by bus (from the 
Antalya bus station) or by taxi.  
For more information visit airastana.com 
or contact the call centre on  
+7 (727) 244-44-77. 

Air Astana выполняет прямые рейсы в 
Анталью из Нур-Султана и Алматы. 
Добраться до Бодрума можно на автобусе  
(с автовокзала Антальи) или на такси. Для 
получения подробной информации посетите 
сайт airastana.com или обратитесь в 
информационный центр по телефону  
+7 (727) 244-44-77. 

Air Astana Нұр-Сұлтан мен Алматыдан 
Антальяға тікелей рейстерді орындайды. 
Бодрумға автобуспен (Анталья 
автовокзалынан) немесе таксимен жетуге 
болады. Толық ақпарат алу үшін біздің 
airastana.com сайтымызға кіріңіздер немесе  
+7 (727) 244-44-77 телефоны арқылы 
ақпараттық орталыққа хабарласыңыздар.  
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Дубай гастрономиялық фестивалі 
Бұл фестиваль — дәмді тағамдарды ұнататындар 

үшін нағыз мереке. Оның бағдарламасына дәстүрлі 
доу қайықтарында өтетін Мишлен жұлдызды бас 
аспаздардың арнайы кешкі астары, әлемнің түрлі 
елдерінің тағамдарынан дәм тату және шеберлік 
сабақтары, жергілікті фермерлік өнімдердің жәрмеңкесі 
кіреді. Фестиваль ресторандар мен кафелерде ғана 
емес, сонымен қатар, әдетте дәстүрлі таяушығыстық 
тағамдар ұсынылатын қалқымалы фуд-корттар жұмыс 
істейтін жағажайларда да өтеді. Бүкіл отбасымен 
бірге көңілді уақыт өткізуге болатын Beach Canteen 
жәрмеңкесі ерекше танымалдыққа ие. Қаланың әр түрлі 
аудандарында гастрономиялық шаралар өткізіледі. 

Қашан және қайда: 2-15 мамыр, Дубай, БАӘ. Толық 
ақпарат visitdubai.com сайтында.

Dubai Food Festival 
This is a proper foodie’s festival, with special dinners 

prepared by Michelin-starred chefs served on traditional dhow 
boats, cooking classes, food tastings offered for every kind 
of cuisine from around the world and markets selling local 
farm produce. The festival is celebrated in restaurants and 
cafés and pop-up food courts on beaches serving local food, 
such as the Beach Canteen which is especially popular with 
families. Food-related events are held throughout the city. 

When&Where: 2-15 May, Dubai, UAE. More information is 
available at visitdubai.com.

Челсидегі гүлдер шоуы 
Жыл сайын Лондонның ең әдемі және бай аудандарының 

бірінде бағбандықтың озық шешімдері мен шабыттандыратын 
гүл экспозицияларын көрсету үшін бүкіл әлемге әйгілі бақша 
дизайншылары, өсімдіктер бойынша мамандар және гүл 
өсірушілер жиналады. Көрме 1912 жылдан бері өткізіліп 
келеді, оны Ұлыбритания патшайымы мен корольдік отбасы 
мүшелері тамашалауға келеді. Биылғы көрменің тақырыбы 
— жабайы және табиғи кеңістіктер, натуралистік дизайн, 
ол табиғатты аялап, тұмсалығын сақтауға шақырады. Жас 
дизайншылар жұртшылықты өз бақшаларын көріктендіруде 
қолдануға болатын өзгермелі климат жағдайларындағы 
инновациялармен таныстырады.

Қашан және қайда: 24-28 мамыр, Лондон, Ұлыбритания. 
Толық ақпарат rhs.org.uk сайтында.

Chelsea Flower Show 
Every year renowned garden designers, horticulturists and 

florists descend on one of the wealthiest and most attractive 
districts of London to create beautiful temporary gardens and 
inspiring floral displays. Visitors can also enjoy interactive 
exhibitions and a range of restaurants and shopping opportunities. 
The exhibition has been held since 1912 and the Queen and 
members of the royal family are regular attendees. This year’s 
theme is wild and natural spaces, looking at topics such as 
native species, biodiversity and re-wilding. This will be the most 
naturalistic show in years, with plenty of ideas that visitors can 
transfer to their own gardens at home. 

When&Where: 24-28 May, London, United Kingdom. More 
information is available at rhs.org.uk.

Цветочное шоу в Челси 
Каждый год всемирно известные садовые дизайнеры, 

специалисты по растениям и флористы собираются в одном 
из самых очаровательных и богатых районов Лондона, чтобы 
продемонстрировать передовые садовые решения и вдох-
новляющие цветочные экспозиции. Выставка проводится с 
1912 года, ее посещают королева Великобритании и члены 
королевской семьи. Тема выставки в этом году — дикие и 
естественные пространства, натуралистичный дизайн — при-
зывает к бережному отношению и сохранению первоздан-
ности природы. Молодые дизайнеры познакомят публику с 
инновациями в условиях изменяющегося климата, которые 
можно применять в благоустройстве собственных садов.

Когда и где: 24–28 мая, Лондон, Великобритания. 
Подробности — на rhs.org.uk.

Дубайский гастрономический фестиваль 
Этот фестиваль — настоящий праздник для любителей вкусной 

еды. В его программе специальные ужины от мишленовских шеф-
поваров, которые проходят на традиционных лодках-доу, мастер-
классы и дегустации кухни разных стран мира, ярмарка фермер-
ских продуктов местного производства. Фестиваль проходит не 
только в ресторанах и кафе, но и на пляжах, где обычно работают 
поп-ап-фудкорты, предлагающие традиционные ближневосточные 
блюда. Особой популярностью пользуется ярмарка Beach Canteen, 
где можно весело провести время всей семьей. Гастрономические 
мероприятия проводятся в разных районах города. 

Когда и где: 2–15 мая, Дубай, ОАЭ. Подробности — на visitdubai.com. 

Мировой тур по матчевым гонкам 
Зародившаяся в 1999 году регата World Match Racing Tour стала 

самой продолжительной и интересной в парусном спорте. Сегодня 
в ней участвуют яхтсмены мирового класса, включая чемпионов 
Кубка Америки и Олимпийских игр. World Match Racing Tour име-
ет статус особого события в этом виде спорта. Непередаваемое 
удовольствие — следить за гонками: команды меняются яхтами 
ради справедливости, на глазах зрителей разыгрываются настоя-
щие дуэли тактики капитанов и стратегии командной работы ради 
победы. Гоночные трассы — короткие и расположены недалеко от 
берега, что дает возможность зрителям наблюдать за состязания-
ми с близкого расстояния.

Когда и где: 6–8 мая, Тиват, Черногория. Подробности —  
на wmrt.com.   

Silk and Spices Festival
This festival is a celebration of oriental traditions. It starts with 

a holiday procession, in which  everyone wears national costume, 
and actors, dancers, acrobats and strongmen perform in front of 
the public. Medieval-style warriors will line the route under the 
walls of the Ark fortress as caravans of camels and horses pass 
by, just as they would have a thousand years ago on their journey 
along the Silk Road. A market in the centre of Bukhara will sell 
silks, spices and handmade items while artisans offer classes in 
the grounds of ancient madrasahs. You can take part in traditional 
contests and listen to live folk music. 

When&Where: 27-29 May, Bukhara, Uzbekistan.

Фестиваль «Шелк и специи»
Это настоящий праздник восточных традиций. Начина-

ется фестиваль с праздничного шествия: все наряжаются 
в национальные костюмы, перед публикой выступают 
артисты, танцоры, акробаты и силачи. Возле стен крепости 
Арк выстраиваются отряды средневековых воинов, мимо 
которых проходят караваны из верблюдов и лошадей. 
Все — как тысячу лет назад. Во время фестиваля в центре 
Бухары работают ярмарки, где можно купить изделия руч-
ной работы, а на территории старинных медресе организу-
ются мастер-классы ремесленников. Можно также поуча-
ствовать в различных народных состязаниях и конкурсах, 
послушать фольклорную музыку. 

Когда и где: 27–29 мая, Бухара, Узбекистан.

Матчтық жарыстар бойынша әлемдік тур 
1999 жылы негізі қаланған World Match Racing 

Tour регатасы желкенді спорттағы ең ұзақ және ең 
қызықты жарысқа айналды. Бүгінде оған әлемдік 
деңгейдегі яхташылар, соның ішінде Америка кубогы 
мен Олимпиада ойындарының чемпиондары қатысады. 
World Match Racing Tour спорттың осы түрінде ерекше 
оқиға мәртебесіне ие. Жарысты бақылау — сөзбен 
айтып жеткізе алмайтын ғанибет: командалар әділдік 
үшін яхталарымен алмасады, жеңіске жету жолында 
капитандардың тактикалары мен командалық жұмыс 
стратегияларының нағыз дуэльдері көрермендердің 
көз алдында өтеді. Жарыс жолдары қысқа және 
жағалауға жақын, бұл көрермендерге жарысты жақын 
қашықтықтан бақылауға мүмкіндік береді.

Қашан және қайда: 6-8 мамыр, Тиват, Черногория. 
Толық ақпарат wmrt.com сайтында.

World Match Racing Tour 
Launched in 1999, the World Match Racing Tour regatta 

has become one of the most popular events in the sailing 
calendar. World class sailors join the line-up, including 
America’s Cup and Olympic champions. The World Match 
Racing Tour is a fabulous spectator sport, as teams change 
yachts to even the odds, so the crews need to employ every 
skill and strategy they can to get ahead. The race circuits are 
short and many are close to the shore, allowing those in the 
numerous venues along the coast a great view of the action. 

When&Where: 6-8 May, Tivat, Montenegro. More 
information is available at wmrt.com.

«Жібек және дәмдеуіштер» фестивалі
Бұл — нағыз шығыс дәстүрлерінің мерекесі. Фестиваль мерекелік 

шеруден басталады: барлығы ұлттық киімдерін киіп, жұртшылық 
алдында әртістер, бишілер, акробаттар мен балуандар өнер 
көрсетеді. Арк бекінісі қабырғаларының маңында ортағасырлық 
жауынгерлердің жасақтары тізіліп, олардың жандарынан аттар мен 
түйелер керуендері өтеді. Барлығы осыдан мың жыл бұрынғыдай. 
Фестиваль кезінде Бұхара орталығында қолөнер бұйымдарын 
сатып алуға болатын жәрмеңкелер жұмыс істейді, ал көне 
медреселер аумағында қолөнершілердің шеберлік сабақтары 
ұйымдастырылады. Сонымен қатар, түрлі халықтық сайыстар мен 
конкурстарға қатысуға, фольклорлық музыканы тыңдауға болады. 

Қашан және қайда: 27-29 мамыр, Бұхара, Өзбекстан.

When&Where

pmyc.portomontenegro.com
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When&Where

Херренхаузен бақтарындағы өнер фестивалі 
KunstFestSpiele Herrenhausen — жыл сайынғы халықаралық 

пәнаралық өнер фестивалі, онда музыкалық театрландырылған 
қойылымдарды, спектакльдерді, концерттерді, би және театр 
көріністерін, кино көрсетілімдерін, хор қойылымдарын тамашалауға 
болады, сондай-ақ мұнда әлемнің түрлі елдерінен келген 
суретшілердің инсталляциялары қойылады. Фестивальдің орталық 
алаңдары — Галерея мен Оранжерея, Үлкен бақ, Арне Якобсен 
фойесі Херренхаузен бақтарында орналасқан. Биылғы жылы 
көрермендерді көптеген премьералар, соның ішінде әлемдік 
премьералар күтеді. Фестиваль өтетін 17 күнде жалпы алғанда әр 
түрлі 80 шара жоспарланған. 

Қашан және қайда: 12-29 мамыр, Ганновер, Германия. Толық 
ақпарат kunstfestspiele.de сайтында. 

Herrenhausen Art Festival
The KunstFestSpiele Herrenhausen is an annual 

international, interdisciplinary arts festival with a range of 
musical concerts, dance and theatre performances, film 
screenings, choral singing and art installations. The main 
stages, at the Galerie and Orangerie, the Großer Garten, 
and Arne Jacobsen Foyer, are in the Herrenhausen Gardens. 
This year audiences will be offered numerous new works 
and premiers, both local and international, with 80 different 
events planned for the 17 days of the festival. 

When&Where: 12-29 May, Hanover, Germany. More 
information is available at kunstfestspiele.de. 

Фестиваль искусств в садах Херренхаузена 
KunstFestSpiele Herrenhausen — это ежегодный между-

народный междисциплинарный фестиваль искусств, во 
время которого можно увидеть музыкальные театраль-
ные постановки, спектакли, концерты, танцевальные и 
театральные представления, кинопоказы, выступления 
хоров, а также здесь выставляются инсталляции худож-
ников из разных стран мира. Центральные площадки 
фестиваля — галерея и оранжерея, Большой сад, фойе 
Арне Якобсена — расположены в садах Херренхаузена. 
В этом году зрителей ждет множество премьер, в том 
числе и мировых. В общей сложности запланировано 
80 различных мероприятий, которые пройдут в течение 
17 фестивальных дней. 

Когда и где: 12–29 мая, Ганновер, Германия. 
Подробности на — kunstfestspiele.de.  

Международный фестиваль  
песчаных скульптур Sandland 

Каждый год в Анталью съезжаются мастера лепки из 
песка, чтобы поразить воображение зрителей своим твор-
чеством. В мире по масштабу и размаху подобных событий 
практически нет: фигуры из песка размещаются на площади 
более 7 тысяч квадратных метров. Посетители могут по-
смотреть как уже готовые скульптуры, так и понаблюдать за 
их строительством, даже принять участие в мастер-классах 
по созданию песчаных фигур. Обычно на территории пляжа 
одновременно располагаются более 100 композиций. 

Когда и где: с 31 мая по ноябрь, Анталья, Турция. 
Подробности — на sandlandantalya.com.

Sandland құм мүсіндерінің  
халықаралық фестивалі 

Жыл сайын Антальяға құмнан мүсін жасаудың шеберлері 
келіп, өз шығармашылықтарымен көрермендерді таң 
қалдырады. Ауқымы мен көлемі бойынша мұндай оқиғалар 
бүкіл дүние жүзінде жоқ деуге болады: құмнан жасалған 
фигуралар 7 мың шаршы метрден астам аумақты алып 
жатады. Келушілер дайын мүсіндерді көре алады, сондай-ақ 
олардың жасалу процесін де тамашалай алады, тіпті құмнан 
фигураларды жасау бойынша шеберлік сабақтарына да 
қатыса алады. Әдетте жағажай аумағында бір мезгілде  
100-ден астам композиция орналасады. 

Қашан және қайда: 31 мамырдан қараша айына дейін, 
Анталья, Түркия. Толық ақпарат sandlandantalya.com 
сайтында. 

Sandland International Sand Sculpture Festival 
Every year talented sand sculptors come to Antalya from 

around the world to amaze onlookers with the scope of their 
imagination and creativity. The size and scale of this event 
makes it one of the largest in the world, with sand sculptures 
taking over an area of around 7,000 sq. m. Visitors to the festival 
can admire not only the completed sculptures but also watch the 
artists at work and join classes to learn the techniques and make 
sand sculptures of their own. There are usually 100 works on the 
beach at any one time. 

When&Where: from 31 May to November, Antalya, Turkey. 
More information is available at sandlandantalya.com. 

Стамбул халықаралық  
музыкалық фестивалі 

Стамбулда әр жаз сайын өтетін бұл мәдени шара 
биылғы жылы 50-ші рет өткізілмек. Бұл мерекеге 
классикалық өнердің мыңдаған жанкүйерлері келеді. 
Мұнда операның, балеттің, дәстүрлі музыканың 
атақты және жас әртістерінің қатысуымен концерттер 
өтеді. Фестивальға әлемге әйгілі театрлардың 
ұжымдары, сондай-ақ әлемдегі ең танымал 
оркестрлер келеді. Бұл фестивальдің бірегейлігі 
сондай-ақ оның бағдарламасының бір бөлігі Әулие 
Ирина шіркеуі, Топкапы сарайы, Сурейя мәдени 
орталығы сияқты табиғи акустикасы бар тарихи 
ғимараттарда өтетіндігінде. 

Қашан және қайда: 6-24 маусым, Стамбул, Түркия. 
Толық ақпарат muzik.iksv.org сайтында.

Istanbul International Music Festival 
This annual cultural event held in Istanbul is celebrating 

its 50th anniversary. Thousands of classical music lovers 
turn up to enjoy a programme of big names and rising 
stars of opera, ballet, classical music, world-famous 
theatre groups and orchestras. One of the special 
attractions of the festival is the fact that many concerts 
are held in historical buildings with natural acoustics, 
such as the Hagia Irene, Topkapi Palace and Sureyya 
Opera House. 

When&Where: 6-24 June, Istanbul, Turkey. More 
information is available at muzik.iksv.org.

Выставка в Милане
Этим летом в Милане пройдет одно из важнейших 

событий для дизайнеров и производителей мебели — 
выставка Salon Del Mobile. Именно здесь формируется 
интерьерная мода на ближайшие годы. За свою более 
чем полувековую историю выставка стала самым ожи-
даемым событием года в области оформления жилых и 
общественных пространств. Фабрика Saint-Louis, где 
с 1586 года и по сегодняшний день вручную изготавли-
вают драгоценный французский хрусталь, также пред-
ставит новую коллекцию хрустальных изделий. Новин-
ки бренда вы можете найти в алматинском бутике 
St.Louis & Puiforcat по адресу: Кабанбай батыра, 77.

Когда и где: 7–12 июня, Милан, Италия. Подробности — 
на salonemilano.it.

Миландағы көрме
Биылғы жазда Миланда дизайншылар мен жиһаз өндірушілер 

үшін маңызды оқиғалардың бірі — Salon Del Mobile көрмесі өтеді. 
Таяу жылдарға интерьер сәні дәл осы жерде қалыптасады. 
Жарты ғасырдан астам тарихында көрме тұрғын және қоғамдық 
кеңістіктерді безендіру саласындағы жылдың ең көп күтілетін 
оқиғасына айналды. 1586 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 
қымбат бағалы француз хрусталі қолдан жасалатын Saint-Louis 
фабрикасы да хрустальдан жасалған бұйымдардың жаңа 
топтамасын ұсынады. Брендтің жаңа өнімдерін Алматыдағы 
Қабанбай батыр көшесі, 77 мекенжайында орналасқан 
St.Louis&Puiforcat бутигінен таба аласыздар.

Қашан және қайда: 7-12 маусым, Милан, Италия. Толық ақпарат 
salonemilano.it сайтында.

Exhibition in Milan 
This summer Milan will host one of the most important events for 

furniture designers and manufacturers: the Salon Del Mobile exhibition. This 
is where new fashions and the latest developments in interior design will 
be unveiled. Over the past 50 years and more, the exhibition has become 
one of the most highly regarded events in the world of interior design for 
both residential and public spaces. The Saint-Louis workshop, which has 
been producing fabulous handcrafted crystal since 1586, will present a 
brand-new collection of cut glass items in Milan. You can find their latest 
collections at the Almaty boutique, Saint-Louis et Puiforcat, on 77 Kabanbay 
Batyr St.

When&Where: 7-12 June, Milan, Italy. More information is available 
at salonemilano.it.

Стамбульский международный  
музыкальный фестиваль 

В этом году культурное мероприятие, которое проводится каждое 
лето в Стамбуле, состоится в 50-й раз. Тысячи поклонников классиче-
ского искусства приезжают на этот праздник. Здесь проходят концерты 
с участием знаменитых и молодых артистов оперы, балета, традицион-
ной музыки. На фестиваль съезжаются коллективы всемирно извест-
ных театров, а также самые знаменитые оркестры мира. Уникальность 
фестиваля состоит еще и в том, что часть его программы проходит в 
исторических зданиях с естественной акустикой, таких как церковь 
Святой Ирины, дворец Топкапы, культурный центр Сурейя. 

Когда и где: 6–24 июня, Стамбул, Турция. Подробности —  
на muzik.iksv.org.

muzik.iksv.org

facebook.com/KunstFestSpiele
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Montenegro.  
Love at First Sight

Черногория.  
Любовь с первого взгляда

The charming narrow streets of ancient 
coastal towns bask in the sunlight, lined 
with elegant white houses caressed by 
ivy under warm orange roofs. This is 
Montenegro, the country so beautiful it will 
be a case of love at first sight.   

Очаровательные узкие улочки прибрежных 
старинных городков, изнеженных солнцем. 
Нарядные белые домики под теплыми 
оранжевыми крышами, увитые плющом.  
Это Черногория — влюбляющая в себя с первого 
взгляда раз и навсегда.   

Күн шуағына бөленген жағалаудағы көне қалалардың 
таңғажайып тар көшелері. Өрмелей өскен шырмауықпен 
жабылған, көзге жылы тартатын қызғылт сары 
шатырлардың астындағы сәнді ақ үйлер.  
Бұл Черногория — бір көргеннен-ақ, әрі мәңгілікке өзіне 
ғашық ететін ел.   

  Әлжан Құсайынова     Shutterstock

Бір көргеннен пайда 
болған махаббат

Nur-Sultan Podgorica

Черногория 
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Бұл — шағын ел, тұрғындарының саны 
миллионға жетпейді. Бірақ ол санымен 
емес, сапасымен баурайды. Черногорияның 
табиғаты жағынан да, көне архитектурасы 
жағынан да Еуропадағы ең таңқалдырарлық 
әдемі елдердің бірі екендігі даусыз. Адриатика 
жағалауындағы Балқан інжу-маржаны — 
күннің ыстық сәулелерінің астындағы сансыз 
көп таулар, төбелер, тұзды мөлдір теңіз. Бұл ел 
гүлденген сәнді бұталармен және ағаштармен 
көмкерілген, жаяу жүргіншілерге арналған тар 
көшелерімен таң қалдырады. Осы көшелерді 
бірнеше сағат бойы жалықпай кезіп, адасып, 
шамшырақтардың, қоңырауханалардың және 
мұнаралардың айналасын шарлап жүргіңіз 
келеді. Осыдан соң бір кафеде тізе бүгіп, кофе 
ішуге, шығанаққа керемет көрініс ашылатын 
алаңда таңғы ас ішуге немесе түстенуге, Ескі 
Котордағы Еуропаның ең тар көшесінің бір 
жерінде ежелгі шіркеулер мен бекіністерді 
өз көзіңізбен көруге болады. Достарыңызбен 
бірге қайықты жалға алып, жақын маңдағы 
аралдарға серуендеуге, жол бойындағы 
төбелі бедерлерді, жартастарда жасырылған 
монастырьларды, шатырлары жабынқышпен 
жабылған жағалаудағы шуақты қалаларды, 
Будваның әдемі символы — жағалаудағы 
нәзік балеринаның сүйкімді қола фигурасын 
тамашалауға болады. 

ХЕРЦЕГ-НОВИ КУРОРТЫ
Херцег-Нови камералық қаласы 

Адриатиканың солтүстік жағалауында 
орналасқан. Оны мың баспалдақ 
қаласы деп атайды, өйткені ол тура 
мағынасында тік сатылардан, төбелерде 
созылып жатқан тас лабиринттерден 
құралған. Әрі бұл — елдегі ең жасыл 
қала, сол себепті оны Черногорияның 
ботаникалық бағы деп атайды. Бір кездері 
әлемнің түкпір-түкпірінен теңізшілер 
алып келген гүлдердің, жемістердің, 
реликтілік ағаштар мен экзотикалық 
өсімдіктердің мұндай молшылығын 
басқа еш жерден кездестірмейсіз. Ұзын 
және кең жағалау бойында ашық аспан 
астындағы таңғажайып Теңізде жүзу 
мұражайы, қаптаған балық ресторандары 
және шипалы радон суы бар әйгілі Игало 
спа-курорты орналасқан. Түрік билігі 
кезінде түрме ретінде қолданылған 
Канли Кула қанды мұнарасында бүгінде 
бәрі өзгерген: мұнда перфоманстар 
қойылады, тойлар тойланады және 
кинолар көрсетіледі. Қалаға жақын жерде 
тапа-тал түсте судан тарап жататын өзінің 
жұмбақ көгілдір жарқылымен туристерді 
қызықтырып тартатын Көгілдір үңгір 
орналасқан. Үңгір өте биік, оған шағын 
яхта оп-оңай кіріп кете алады. 

Сәл әрегіректегі төбелер мен тастарда 
өзінің бальнеологиялық курорттарымен 
танымал болған, айлағында сәнді 
яхталары бар маңғаз Тиват қаласы 
созылып жатыр. 

It may be a tiny country with 
less than a million residents, but 
Montenegro is about quality not 
quantity. It is, without doubt, one 
of the most fascinatingly beautiful 
countries in Europe, both in terms of 
nature and ancient architecture. This 
Balkan gem on the Adriatic coast 
has mountains, rolling hills and a 
salty transparent sea reflecting back 
the sun’s hot rays. The towns are 
delightful, with narrow pedestrian 
streets drowning in rich foliage 
and a riot of blossom. They tempt 
you in and you can wander for 
hours, getting lost and then finding 
lighthouses, ancient bells and towers. 
You can find the perfect café to rest 
at with coffee or a meal and views 
out across a sparkling bay. Explore 
the old part of Kotor for ancient 
churches and fortresses and the 
narrowest street in Europe. Rent 
a boat with friends and take a trip 
to the nearby islands, looking back 
at hilly reliefs, monasteries hidden 
amongst the crags, sunny coastal 
towns with their tiled roofs and 
that beautiful symbol of Budva, 
the charming bronze sculpture of a 
ballerina looking out to sea. 

HERCEG NOVI 
Herceg Novi is on the northern 

part of Montenegro’s Adriatic coast. 
It ’s sometimes called the ‘city of 
a thousand steps’ because of the 
network of steep stone stairs that 
weave their way through it, creating 
a stone labyrinth that stretches up 
into the hills. It ’s the greenest city 
in the country, which is why it ’s also 
known as Montenegro’s botanical 
garden. Nowhere else can you see 
such an abundance of flowers, fruit, 
gnarled old trees and exotic plants, 
many brought here long ago by sailors 
from around the world. Along the wide 
embankment you will find an open-air 
Maritime Museum, numerous small 
fish restaurants, and the famous Igalo 
resort with its spas and healing mud 
therapies. Today the once-bloody 
tower of Kanli Kula, which was a prison 
under Turkish rule, is now used for 
weddings, theatrical productions and 
film screenings. Not far from the city is 
the beautiful Blue Cave, so named for 
its enigmatic blue glow, created by the 
light radiating up from the water in 
the middle of the day. The cave is large 
enough for a small yacht to enter. 

The modern and glamourous town 
of Tivat stretches even further into the 
hills, and at its feet the harbour is filled 
with luxurious yachts and the people 
who come for its spa resorts. 

Страна эта миниатюрная, в ней живет 
меньше миллиона жителей. Но берет 
она вас за душу не количеством, а ка-
чеством. Черногория, бесспорно, одна 
из самых завораживающе красивых 
стран Европы как в плане природы, так 
и старинной архитектуры. Балканская 
жемчужина на побережье Адриатики —  
это обилие гор, холмов, соленого про-
зрачного моря под жаркими лучами 
солнца. Эта страна очаровывает своими 
тесными пешеходными улочками, уто-
пающими в роскоши цветущих кустов 
и деревьев. По ним хочется без устали 
бродить часами, затеряться, кружить 
вокруг маяков, колоколен и башен. 
А потом присесть и выпить кофе в 
каком-нибудь кафе, позавтракать или 
пообедать на площадке с роскош-
ным видом на залив. Своими глазами 
увидеть древние церквушки и крепости 
где-нибудь на самой узкой улочке Евро-
пы в Старом Которе. Можно арендовать 
лодку с компанией друзей и прокатить-
ся до ближайших островов. Созерцать 
по пути холмистые рельефы, мона-
стыри, спрятанные в скалах, солнечные 
прибрежные города с черепичными 
крышами, прекрасный символ Будвы —  
очаровательную бронзовую фигурку 
изящной балерины на берегу. 

КУРОРТ ХЕРЦЕГ-НОВИ
Камерный город Херцег-Нови распо-

ложен на северном побережье Адриати-
ки. Его называют городом тысячи ступе-
нек, потому что он буквально соткан из 
крутых лестниц, каменными лабиринта-
ми раскинувшихся на холмах. А еще это 
самый зеленый город страны, по этой 
причине его называют ботаническим 
садом Черногории. Нигде больше не 
встретишь такого обилия цветов, фрук-
тов, реликтовых деревьев и экзотических 
растений, привезенных некогда сюда 
моряками со всех концов света. Вдоль 
длинной широкой набережной рас-
положен причудливый Музей мореход-
ства под открытым небом, множество 
рыбных ресторанчиков и знаменитый 
SPA-курорт Игало с целебной радоновой 
водой. В кровавой башне Канли Кула, 
служившей тюрьмой во времена турец-
кого правления, сегодня все изменилось: 
здесь устраивают перформансы, играют 
свадьбы и показывают кино. Недалеко 
от города находится Голубая пещера, 
притягивающая туристов своим зага-
дочным голубым свечением, исходящим 
от воды средь бела дня. Пещера очень 
высокая, в нее спокойно может зайти 
небольшая яхта. 

Чуть дальше на холмах и камнях 
раскинулся респектабельный городок 
Тиват с роскошными яхтами в гавани, 
известный своими бальнеологически-
ми курортами. 

Қызықты факт: Котор қаласында 
әлемдегі ең тар көше бар, оны 
«Өткізіп жіберіңізші» деп атайды.  

Interesting fact: Kotor has the 
narrowest street in the world, known 
locally as ‘Let me pass’.

Интересный факт: В Которе находит-
ся самая узкая улочка в мире, ее 
называют «Дайте пройти».
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ЧЕРНОГОРИЯНЫҢ ТАБИҒАТЫ
Бір қызығы, туристік танымалдығына 

қарамастан, Черногорияның табиғаты 
шырышы бұзылмаған тұмса күйінде 
көрінеді. Төңіректің сұлулығы мен 
әсемдігі соншалық, туристердің көбі 
өздерін жұмақта жүргендей сезінеді. 
Бұл жердегі алғашқы минуттардан-ақ 
саф таза теңіз ауасы мен тау ауасының 
қоспасынан бас айналады. Ал суы таза 
көлдер мен Адриатика теңізінің мөлдір 
толқындарын көргенде, жан жүрегіңіз 
толқиды — теңіздің суы тұзды, оған батып 
кету мүмкін емес, тіпті онда жүзудің 
өзі қызықсыз, су бетінде аяқтарыңызды 
жаймен қозғалтып, тып-тыныш жата беруге 
болады. Айналаның барлығын орман алып 
жатыр: зәйтүн, қарағай, лавр тоғайлары 
таулардың, қалалар мен жартастардың 

NATURAL BEAUTY OF MONTENEGRO
Paradoxically, despite being so 

popular with tourists, the nature in 
Montenegro manages to look not only 
pristine but also breathtaking in its 
majesty and grandeur. Many visitors 
feel they have arrived in paradise. In the 
first heady minutes you will take in the 
glorious combination of pure sea and 
mountain air, a feeling that only gets 
better at the sight of crystal lakes and 
the transparent waves of the Adriatic 
Sea, which is too salty to sink and 
drown in but lets you lie back quietly 
on the surface, idly moving your feet. 
Forests are everywhere, and the dark 
laurel, evergreen pines and olive groves 
hug mountain ranges, cities and cliffs 
in a strong green embrace. It was these 

ПРИРОДА ЧЕРНОГОРИИ
Парадоксально, но при всей своей 

туристической популярности черно-
горская природа умудряется выглядеть 
девственно нетронутой. От величия и 
красоты окрестностей здесь так захваты-
вает дух, что многие туристы чувствуют 
себя словно в раю. В первые же минуты 
на этой земле кружит голову от комби-
нации чистейшего морского и горного 
воздуха. А сердце замирает от созер-
цания хрустальных озер и прозрачных 
волн Адриатического моря — оно здесь 
соленое, утонуть в нем невозможно, в 
нем даже плавать неинтересно, можно 
лежать себе спокойно на поверхности, 
лениво перебирая ножками. Леса здесь 
повсюду: оливковые, сосновые, лавровые 
рощи густой охапкой окружают беско-

шексіз тізбектерін қаумалай қоршап тұр. 
Негізінде ел Черногория топониміне осы 
«қара» ормандар қаумалаған тауларының 
арқасында ие болған. Шын мәнінде 
олар, әрине, қара емес, жасыл: қай жаққа 
көз тастасаңыз да, таулар субтропиктік 
джунглидің нілдей тұнып жайқалған 
көк-жасыл нуына бөленген. Ал құламалы 
бұралаң тау жолдарынан айлақтарға, 
яхталарға, шығанақтарға, Еуропадағы 
ең терең каньондар мен үңгірлерге 
таңғажайып көрініс ашылады. 

Мұнда сондай-ақ флорасы мен 
фаунасы бай, таңғажайып көркем Скадар 
көлі бар. Бұл — Балқандағы ең үлкен көл 
қорығы, Еуропадағы қызғылт бірқазандар 
мекендейтін жалғыз орын. Ол Черногория 
мен Албанияның шекарасы өтетін ұлттық 
саябақтың аумағында орналасқан. 

нечные цепи гор, городов и скал. Собствен-
но, топоним «Черногория» достался стране 
благодаря горам, густо заросшим этими 
«черными» лесами. На самом деле, они, 
конечно же, не черные, а зеленые: везде, 
куда ни кинь взгляд, горы утопают в изум-
рудно-малахитовых гущах субтропических 
джунглей. А с крутых горных серпантинов 
открываются удивительные виды на бухты, 
яхты, заливы, гроты и каньоны — самые 
глубокие в Европе. 

Еще тут есть потрясающе живописное 
Скадарское озеро с богатой флорой и 
фауной. Это самое большое балканское 
озеро-заповедник, единственное в Евро-
пе место, где водятся розовые пеликаны. 
Оно находится на территории нацио-
нального парка, через который проходит 
граница между Черногорией и Албанией. 

mountains with their dense coverage 
of black forest that gave the country 
its name, though in reality of course 
the forests are green, not black, 
and wherever you turn there are 
mountains cloaked in the emerald 
thickets of subtropical vegetation. 
Amazing views of bays, yachts, coves, 
grottos and the deepest canyon in 
Europe open up from the roads that 
weave their way up the mountains. 

The stunningly scenic Skadar Lake 
is rich in flora and fauna. It’s the 
largest Balkan lake and the only place 
in Europe where the European white 
pelicans live. It is a protected area, 
part of a national park, and is divided 
in two by the border between 
Montenegro and Albania. 

Қызықты факт: Острог православиелік 
монастыріне барлық діни сенімдердің 
өкілдері тәу етуге келеді: олар Әулие 
Василий Острожскийдің осы жердегі 
шірімей сақталған мүрдесінің ғажайып 
күші діни көзқарасына қарамастан 
бәріне көмектеседі деп сенеді.

Interesting fact: pilgrims of all beliefs 
come to the Orthodox monastery of 
Ostrog: they believe the relics of Saint 
Basil of Ostrog that are kept here can 
perform miracles for people regardless of 
what religion they practice. 

Интересный факт: В православный мо-
настырь Острог приезжают паломники 
всех вероисповеданий: они верят, что 
чудодейственная сила мощей святого 
Василия Острожского, которые там 
хранятся, помогает независимо от 
религиозной принадлежности.  
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БОКА-КОТОР ШЫҒАНАҒЫ 
Теңізге қарай ығыса орналасқан ежелгі 

қалалар тізбегі төрт бұғаз бен жеті 
аралды қамтитын жартасты шығанақты 
бойлай жоғары өрлейді. Олардың бекініс 
қабырғаларының артында ЮНЕСКО-
ның қорғауындағы ертегідегідей 
ғажайып Ескі Котор қаласы орналасқан. 
Онда көптеген шағын қазыналар: 
ғибадатханалар, Әулие Трифон соборы, 
әулеттік сарайлар, қорғаныс мұнаралары, 
Наполеон театры бар. Таудағы қала 
үстіндегі әсем бұлттар төбелерді айнала 
қалықтайды. Әрбір шіркеудің үстіндегі 
сансыз көп қоңыраулардың сыңғыры 
ауада жаңғырады. Өсімдіктермен өрілген 
қабырғалар, аспалы шамдар, емен есіктер, 
өрнекті қақпалар, тас төселген көшелер...

Мұнда Еуропадағы ең ірі және ең 
оңтүстік фьорд орналасқан, онда 
күн сайын шағын яхталар мен үлкен 
круиздық мұхит лайнерлері келіп 
жатады. Қалада әр түрлі фестивальдар, 
желкенді регаталар мен карнавалдар жиі 
өтеді. Черногориялықтар өмірді сауық-
сайранмен өткізіп, одан ләззат алуды 
жақсы көреді. Ежелгі Котор тарихпен 
тыныстайды, бұл көне қала көптеген 
дәуірлерді бастан өткерді, ол Византия 
империясының автономды қаласы, 
Венеция Республикасы провинциясының 
бір бөлігі, түрік, серб қаласы, австриялық 

THE BAY OF KOTOR 
The chain of ancient cities clinging 

to the shoreline dominate the 
entire length of this rocky bay, also 
known as ‘the Boka’. It is, in fact, four 
smaller bays connected by straits, 
with seven islands. Fortress walls 
hide Kotor’s fabulous Old Town, 
protected by UNESCO. Its many 
treasures include churches, the 
Cathedral of Saint Tryphon, palaces, 
defensive towers and Napoleon’s 
Theatre. The city leans against 
mountains fringed by passing white 
clouds. From church towers the bells 
ring out and fill the air with sound, 
and from inside you can hear the 
chiming of handbells. Framing the 
paved streets, the walls support 
flowering plants, hanging lanterns, 
oak doors and latticed gates.

This is where you will find 
what is known as the largest and 
southernmost European fjord, 
traversed by small yachts and the 
huge ocean cruise liners that arrive 
here on a daily basis. The city often 
hosts festivals, sailing regattas 
and carnivals. Montenegrins love 
celebrating life. Kotor’s Old Town 
breathes history, having lived 
through so many eras; it was an 

БОКО-КОТОРСКИЙ ЗАЛИВ 
Вдоль всей скалистой бухты, в 

которую входят четыре пролива и семь 
островов, высится цепь старинных 
городов, буквально прижатых к морю. 
За их крепостными стенами скрыва-
ется сказочный Старый город Котора, 
находящийся под защитой ЮНЕСКО. В 
нем множество маленьких сокровищ: 
храмы, собор Святого Трифона, родо-
вые дворцы, оборонительные башни, 
театр Наполеона. Облака над городом 
в горах поэтично парят над холмами. 
И воздух наполнен перезвоном коло-
колов и колокольчиков — их здесь не-
вероятное количество, они над каждой 
церковью. Стены, увитые растениями, 
подвесные фонари, дубовые двери, 
ажурные ворота, мощеные улочки…

Здесь находится самый крупный и са-
мый южный фьорд в Европе с неболь-
шими яхтами и огромными океанскими 
круизными лайнерами, прибывающими 
сюда ежедневно. В городе часто про-
ходят различные фестивали, парусные 
регаты и карнавалы. Черногорцы любят 
праздновать жизнь и наслаждаться ею. 
Древний Котор дышит историей — этот 
античный город пережил много эпох, 

қала болды. Тиват сияқты, оны да 
Венециямен салыстырып жатады, өйткені 
екі қалада да көптеген италиялық 
құрылыстар мен аулалар сақталған, 
көлеңкелі көшелерінде аптап ыстықтан 
жасырыну жанға сондай жағымды. 
Жағалаудағы кафелерде туристерге нәрлі 
чорба — өз қалауы бойынша таңдауға 
болатын дәмді сорпалар, асшаяндар, 
ешкі сүтінен жасалған үй ірімшігі, жалпақ 
Балқан котлеті — плескавица  ұсынылады. 
Жергілікті тұрғындар сізді таңыңызды 
күшті жүзім шарабы — ракидің бір 
тамшысы қосылған бір шыныаяқ кофені 
асықпай ішуден бастауға үйретеді. 

Черногориялықтар «асықпа» 
деп аударылатын «полако» сөзін 
қайталағанды жақсы көреді. Бұл сөз 
жергілікті тұрғындардың асықпай өмір 
сүру философиясын тамаша бейнелейді. 
Ақырындап, әуре-сарсаң, әбігерсіз 
өмір сүру. Кәдімгі лейтмотив, өмір 
доминантасы: өмірдегі ең бастысы — 
тынығып және күш жинап үлгеру. Көшеде 
танысыңызды кездестірдіңіз бе? Тоқтап, 
онымен асықпай сөйлесіңіз, өмірі жайлы 
сұраңыз. Істерді ысырып қоя тұрыңыз.  
Айналада осындай сұлулық болғанда, 
олардың қажеті не?    

он был автономным городом Византий-
ской империи, частью провинции Ве-
нецианской республики, турецким го-
родом, сербским, австрийским. Его, как 
и Тиват, любят сравнивать с Венецией, 
потому что в обоих городах сохрани-
лось множество итальянских строений 
и двориков, в тенистых улочках которых 
так приятно скрываться от жары. В 
прибрежных кафе туристов угощают 
наваристой чорбой — вкусными супа-
ми на выбор, креветками, домашним 
козьим сыром, плескавицей — плоской 
балканской котлетой. Местные жители 
научат вас начинать утро с неспешной 
чашки кофе с капелькой раки — креп-
кого виноградного вина. 

Черногорцы обожают повторять 
слово «полако», что в переводе значит 
«не торопись». Это слово прекрасно от-
ражает философию неспешной жизни 
местных. Потихонечку, без суеты, без 
спешки. Обычный лейтмотив, доминан-
та жизни: главное — успеть отдохнуть и 
набраться сил. Встретил знакомого на 
улице? Остановись, поговори с ним не 
торопясь, расспроси о жизни. Отложи в 
сторону дела. К чему они, когда вокруг 
такая красота?    

autonomous city in the Byzantine 
Empire, part of a province of the 
Venetian Republic as well as a Turkish, 
Serbian and Austrian city. Kotor, in 
company with Tivat, is often compared 
to Venice because both cities retain 
so many Italian buildings and squares 
offering a shady respite from the heat. 
In coastal cafés tourists are treated 
with rich chorba, a gutsy fish soup, 
shrimps, homemade goat’s cheese, and 
pljeskavica, a flat Balkan meat cutlet. 
Locals will teach you to begin the 
morning by having an unhurried cup 
of coffee with a drop of raki, a strong 
grape wine. 

Montenegrins adore the word polako, 
which means ‘go slowly’. This word 
perfectly reflects the philosophy of the 
locals’ unhurried pace of life. Slowly, 
without fuss and without haste. This 
message is threaded through everyday 
life here, don’t rush and waste your 
energy. When you meet a friend in the 
street you should take the time to stop 
and exchange news. Put your errands 
on hold. What’s the hurry to get them 
done when you are surrounded by such 
beauty?    

Air Astana will operate direct flights from 
Nur-Sultan and Almaty to Podgorica  
from June 1.
For more information visit airastana.com or 
contact the call centre on +7 (727) 244-44-77. 

Air Astana выполняет прямые рейсы  
из Нур-Султана и Алматы в Подгорицу  
с 1 июня.  
Для получения подробной информации 
посетите сайт airastana.com или 
обратитесь в информационный центр  
по телефону +7 (727) 244-44-77. 

Air Astana 1 маусымнан бастап Нұр-Сұлтан мен 
Алматыдан Подгорицаға тікелей рейстерді 
орындайды.
Толық ақпарат алу үшін біздің airastana.com 
сайтымызға кіріңіздер немесе  
+7 (727) 244-44-77 телефоны арқылы 
ақпараттық орталыққа хабарласыңыздар.  

Қ а л а й  ж е т у г е  б о л а д ы G e t t i n g  T h e r e К а к  д о б р а т ь с я

Инстаорын: Будва қаласында Avala қонақ 
үйі мен Могрен жағажайының арасында 
қаланың бетке ұстары — теңізшінің 
оралуын күтіп тұрған қыздың мүсіні 
орнатылған.   

Instaplace: In Budva, between the Avala 
resort and Mogren beach, is a famous 
landmark: a sculpture of a girl holding a 
balletic pose as she waits for her sailor-lover 
to return to her.   

Инстаместо: В Будве, между отелем Avala 
и пляжем Могрен, установлена визитная 
карточка города — скульптура девушки, 
ожидающей возвращения морякаte
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Пхукет. Інжу-арал
  Альжан Кусаинова     Shutterstock   Alzhan Kussainova     Shutterstock 

Phuket.  
Pearl Island

Пхукет. 
Остров-жемчужина

Let’s go to Phuket, Thailand’s largest island 
and famous as the best beach destination in 
the country. This island in the Andaman Sea 
is fondly known as the Pearl of the South, or 
sometimes Pearl Hill, as from above it looks like 
a pearl and Phuket in translation means ‘hill’.

Давайте отправимся на Пхукет — самый 
большой тайский остров, признанный пляжной 
столицей Таиланда. Знаете ли вы, что его 
называют Жемчужным холмом, потому что 
сверху остров по форме напоминает жемчужину, 
а Пхукет с тайского переводится как «холм»?   

  Әлжан Құсайынова     Shutterstock 

Таиландтың жағажай астанасы ретінде танылған ең 
үлкен таиландтық арал — Пхукетке аттанайық. Аралдың 
пішіні үстінен қарағанда інжуді еске түсіретіндіктен, 
оны Інжу төбесі деп атайтынын, ал Пхукет сөзінің тай 
тілінен  аударғанда «төбе» деген мағынаны білдіретінін 
білетін бе едіңіздер?

Nur-Sultan Phuket
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Төбелі-тасты інжу аралы туристерді аппақ қардай құмымен, 
ерке теңіздің көкшіл толқындарымен және жыл он екі ай тамаша 
болып тұратын шуақты ауа райымен ғана қызықтырмайды. Мұнда 
теңіз жағасындағы сиқырлы тропикалық күннің шығуы мен батуын 
тамашалау үшін ғана келуге болады. Және, әрине, әсем жартастар 
мен көршілес аралдардың керемет көріністері үшін. Таиландтың 
жұмақ аралдарында ертегідегідей ғажап, ыстық әрі ылғалды 
толқындарға сүңгіп, нағыз жергілікті том-ям көжесінің ұмытылмас 
дәмінен, сондай-ақ шырынды жемістердің —  мангустиннің, 
маракуйя мен мангоның хош иісінен ләззат алу ерекше рахат 
сезімін сыйлайды. Таиландтағы керемет пілдер шеруін көру, 
үлкен аквариумдағы әсем скаттарды бақылау. Орхидеялар мен 
тәттілерден тұратын сый-тартулары ұқыптап қойылған, әр қадам 
сайын дерлік көруге болатын рухтарға арналған керемет үйлерді, 
ай толған кезде құдайларға арналған әсерлі сыйларымен өзенде 
жүзіп бара жатқан, қолдан жасалған шағын және сәнді кратонг 
қайықшаларын таңғала тамашалау. 

ЖАҒАЖАЙЛАР 
Таиландтың жағажай астанасында жағажайлар өте көп және 

әрқайсысының өзіндік сипаты мен стилі бар. Ең дұрысы — әрине, 
мотобайк алып, бүкіл демалыстарыңызды өткізгілеріңіз келетін 
жағажайды табу үшін бәрін аралап шығу. Мұнда тыныштықты 
ұнататындарға да, думанды демалысты жақсы көретіндерге де 
орын табылады. Мәселен, Karon және Patong жағажайларында 
қызықты шытырман оқиғаларды, сауық кештерін, тежеусіз көңіл 
көтеру мен драйвты жақсы көретін адамдар сауық-сайран құрады. 
Еліре айқайлап, мотобайктармен және гидроскутерлермен 
құйғытқан жастар сондай-ақ серферлердің арасында танымал Kata 
Yai жағажайын таңдайды.  Мамыражай жұмақ табиғатында оңаша 
қалып, қиялға берілуді немесе тыныш отбасылық демалысты 
ұнататындарға жұмақтағыдай алаңсыз Kamala, Naithon, Surin, 
Laem Singh, Banana, Freedom жағажайларын таңдаған дұрыс. 
Жалпы, бұл аралда дабыр-дұбыр, қарбаластан шаршаған 
адамдарға арналған, түнгі клубтары жоқ, бірақ таңғажайып 
көріністері бар әдемі жартастарға толы, тыныш әрі таза 
жағажайлар әлдеқайда көп.  

This rocky island with its imposing limestone cliffs and 
rolling hills attracts tourists all year round who come 
for the snow-white sand, azure waves, warm sea and 
year-round sunshine. You might find yourself lured by 
the bewitching tropical sunrises and sunsets over the 
sea. Or by the glorious views of craggy landscapes and 
neighbouring islands. It is a special delight to dive into 
the warm waves that roll up onto the shores of Thailand’s 
heavenly islands, to savour the unforgettable taste of 
local tom-yum soup and the aroma of ripe fruit such as 
mangosteen, maracuja and mango, to watch a majestic 
procession of Thai elephants or elegant manta rays in a 
huge aquarium. You can see everywhere the miniature 
houses built for the spirits, with their carefully placed 
offerings of orchids and sweets. At the full moon you can 
wonder at the tiny decorative krathong boats made of 
leaves floating along the river with their touching gifts to 
the gods. 

BEACHES
This being, of course, Thailand’s beach capital, there 

are many beaches to choose from, each having its 
own particular character. An easy option is to take 
a motorbike and visit them all to find the one that 
suits you best and where you will want to spend 
your entire holiday. There will be beaches for those 
who are searching for peace and quiet and those for 
whom a vibrant party is their idea of relaxation. For 
instance, the beaches of Karon and Patong are for party 
animals, full throttle and no brakes. The noisy swarms 
of young people racing around on motorbikes and 
electric scooters choose Kata Yai Beach, which is also 
popular with surfers. Those wanting family time, or the 
more solitary experience of dissolving quietly into the 
embrace of the heavenly weather, would choose the 
idyllically serene beaches of Kamala, Naithon, Surin, 
Laem Singh, Banana and Freedom. Generally speaking, 

Жемчужный холмисто-скалистый остров привлекает 
туристов не только белоснежным песком, лазурными 
волнами ласкового моря и отличной солнечной погодой 
круглый год. Сюда можно было бы приехать только лишь 
ради волшебных тропических восходов и закатов у моря. 
И, конечно, ради роскошных видов на живописные скалы 
и соседние острова. Это особый вид удовольствия — 
нырнуть в сказочно-волшебные, жаркие, влажные волны 
Таиланда на его райских островах и насладиться незабы-
ваемым вкусом настоящего местного супа том ям, а также 
ароматом сочных фруктов — мангустинов, маракуйи и 
манго. Увидеть величавое шествие тайских слонов, пона-
блюдать в огромном аквариуме за грациозными скатами. 
Полюбоваться дивными домиками для духов, которые 
можно увидеть буквально на каждом шагу, с аккуратно 
выложенными на них подношениями из орхидей и сла-
достей. А в полнолуние удивляться маленьким нарядным 
самодельным лодочкам-кратонгам, плывущим по реке, с 
трогательными дарами для богов. 

ПЛЯЖИ 
Пляжей в пляжной столице Таиланда множество, и у 

каждого — свой характер и стиль. Лучше всего, конечно, 
взять мотобайк и проехаться по всем, чтобы найти тот, на 
котором вы захотели бы провести отпуск. Здесь найдется 
место как любителям тишины, так и приверженцам яркого 
зажигательного отдыха. К примеру, на пляжах Karon и 
Patong отрываются на полную катушку люди, обожающие 
приключения, тусовки, драйв и веселье без тормозов. 
Шумные молодежные компании, залихватски раскатываю-
щие с громкими криками на мотобайках и гидроскутерах, 
выбирают также популярный среди сёрферов Kata Yai 
Beach.  Ценителям спокойного семейного или уединен-
но-созерцательного отдыха, предпочитающим раство-
риться в неге райской природы, лучше остановить выбор 
на идиллически райских умиротворенных пляжах Kamala, 
Naithon, Surin, Laem Singh, Banana, Freedom. Вообще, на 
этом острове гораздо больше тихих чистых пляжей для 
тех, кто устал от шума и суеты, где нет ночных клубов, но 
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Инстаместо: Дом-музей Baan Ar Jor — это 
старинный особняк, в котором находятся 
ресторан, отель и музей. Внутреннее убран-
ство дома — сплошные декорации для 
прекрасных фото!

Instagram place: the Baan Ar Jor Museum 
Homestay is an ancient villa that is currently a 
restaurant, hotel and museum. The interiors make 
perfect settings for beautiful photos.

Инстаорын: Baan Ar Jor мұражай-үйі — 
мейрамхана, қонақүй және мұражай 
орналасқан ескі жекежай. Үйдің ішкі 
жабдығы тамаша фотосуреттер жасау үшін 
тұтас декорациялар құрады! 

ҚАЛАДА НЕНІ КӨРУГЕ БОЛАДЫ 
Пхукеттің өзінде Орхидея фермасына 

барып, жылыжайда керемет әдемі 
тропикалық гүлдердің 1500 түрін 
тамашалаудан бөлек, үйге гидрогельдегі 
өсімдіктерді немесе нағыз алтын тозаңы 
себілген, тірі орхидеялардан жасалған 
әшекейлерді сатып алуға болады. Сонымен 
қатар, онда адамның күлкісін сала алатын 
күлкілі сәндік қораздар да бар.

Жексенбі күні Пхукет қаласының 
орталығындағы жергілікті жәрмеңкеге 
барыңыздар, онда сіздердің алдарыңызда 
бейтаныс дәмдер ұсынылған үстелдер 
тізбегі жайылып тұрады. Ең батыл 
туристер ең болмағанда әлеуметтік 
желілерге салатын әсерлі фотосуреттер 
үшін қуырылған сарышаяндардан, тұт 
жібек құртының пілләсынан, бамбук 
құрттарынан, шегірткелерден дәм татады. 
Ал егер батылдарыңыз жетпесе, бұрыш пен 
тұз қосылған, дәмі бізге оғаш көрінетін 
тәттілерден дәм татуларыңызға болады. 

Жексенбілік жәрмеңкелер — асқазанның 
да, жанның да мейрамы, өйткені мұнда, 
экзотикалық тағамдардан бөлек, таңғажайып 
театр және цирк шоуларын тамашалауға 
болады. Бүкіл Thalang көшесі кешке қарай 
көше тағамдарының хош иісімен еліктіретін, 
таиландтық әртістер мен саудагерлердің 
дауыстары бір тынбайтын, түрлі-түсті 

this island has more quiet beaches 
for those looking to escape the 
noise, bustle and nightclubs and 
would prefer instead beautiful cliffs 
and stunning views.  

WHAT TO SEE IN THE CITY 
In Phuket itself, the Phuket Orchid 

Farm is a great day out. They have 
over 1,500 different orchids in their 
greenhouses and you can buy 
seedlings to take home in hydrogel 
or jewellery made of real orchids 
dusted with gold. Watch out for 
the Indonesian rooster whose crow 
sounds like human laughter. 

On Sunday, head to the local 
market in the centre of Phuket, 
where you can see rows of tables 
with creatures you may never 
have met before. The more daring 
tourists will taste fried scorpions, 
silkworm cocoons, bamboo worms 
and crickets, evidence of which will 
spice up their social media. If you 
can’t quite face that, then try the 
local sweets which they serve with 
pepper and salt, an unusual flavour 
combination for most of us. 

Sunday markets are a feast for 
your eyes as well as your stomach, 
since alongside the exotic foods are 
theatre and circus performances. In 
the evening, Thalang Road turns into 
a huge, multi-coloured merry-go-
round of a pedestrian entertainment 
area, rich with the aromas of street 
food and ringing with the voices of 
Thai actors and traders. 

полно красивых утесов со сногсшиба-
тельными видами.  

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ГОРОДЕ 
На самом Пхукете стоит побывать 

в Phuket Orchid Farm, где, помимо 
лицезрения 1500 видов дивных тро-
пических цветов в оранжерее, можно 
прикупить саженцы домой в гидрогеле 
или украшения из живых орхидей, 
припыленные настоящим золотом. А 
еще там есть смешные декоративные 
петухи, умеющие пародировать чело-
веческий смех.

В воскресенье отправляйтесь на мест-
ную ярмарку в центре Пхукет-тауна, где 
перед вами раскинется вереница живо-
писных столов с неведомой живностью. 
Самые отчаянные туристы осмеливают-
ся попробовать жареных скорпионов, 
коконы тутового шелкопряда, бамбу-
ковых червей, сверчков — хотя бы ради 
эффектных зрелищных фото в соцсетях. 
Если вы не так смелы, можно отведать 
странные на наш вкус аутентичные 
сладости с перцем и солью. 

Воскресные ярмарки — это празд-
ник и для желудка, и для души, ведь 
здесь помимо экзотичных яств можно 
насладиться фееричными театрально-
цирковыми шоу. Вся улочка Thalang к 
вечеру превращается в огромную пе-
струю, как карусель, пешеходную раз-
влекательную зону, манящую аромата-
ми уличной еды и звенящую голосами 
тайских артистов и торговцев. 

Еще одно захватывающее зрелище — 
это ночной рынок Naka Market, куда 
лучше всего отправиться в конце путе-

әткеншекті еске түсіретін жаяу жүргіншілердің 
көңіл көтеру аймағына айналады. 

Тағы бір таң қалдырарлық орын — Naka 
Market түнгі базары, онда үйге қайтар 
алдында кәдесыйлар мен базарлықтар сатып 
алу үшін саяхаттың соңында барған дұрыс. 
Ол таңға дейін жұмыс істейді және бағалары 
басқа туристік орындардағыдан төменірек.   

ҚАЛА СЫРТЫНДАҒЫ ЭКСКУРСИЯЛАР 
Ескі қаланың таңғажайып қытай-

португалдық отаршылдық сәулетін 
тамашалаудан жалыққан кезде көршілес 
аралдарға қызықты саяхатқа аттаныңыздар. 
Пхукетке жақын маңда әйгілі Phi Phi 
аралдары орналасқан. Ондағы Maya Bay 
әсем шығанағында Леонардо Ди Каприо 
«Жағажай» фильміне түскен. Сондай-ақ онда 
Viking Cave немесе жартастардағы Викинг 
үңгіріне барып, онда мекендейтін мыңдаған 
қарлығаштардың ұяларын көруге болады. 

Тағы бір күндеріңізді аралдың ең биік 
нүктесіне және сол жерде орналасқан 
Будданың алып мәрмәр мүсініне барып 
көруге, ондағы сәулетті ғибадатханаға 
барып, монахтармен сөйлесуге және мұнда 
әлі талай рет оралуды тілеп, білектеріңізге 
жіп байлауға арнағандарыңыз жөн. Сонымен 
қатар, мұнда аралға керемет көріністер 
ашылатын ең жақсы шолу алаңдары 
орналасқан. Күннің шығуы мен батуының 
ең әсерлі фотосуреттері де дәл осы жерде 
жасалады. 

Егер сіздер пілдерді жақсы көретін 
болсаңыздар, бұрын туристік индустрияда 
жұмыс істеп, қонақтардың көңілін көтерген, 
ал қазір лайықты демалысқа шыққан жас 

Another memorable place to 
visit is the weekend night market, 
Naka Market, a good place to go 
at the end of your trip to buy 
souvenirs and presents to take 
home. It’s open until morning 
and prices are lower here than in 
other tourist shops. 

TOURS AWAY FROM THE CITY 
If you’ve had enough of the 

visual feast that is the Sino-
Portuguese colonial architecture 
of the Old City, take a trip to the 
neighbouring islands. Next to 
Phuket is the famous island of 
Phi Phi Leh where, in Maya Bay, 
they filmed The Beach starring 
Leonardo DiCaprio. You can visit 
the nearby Viking Cave, home to 
thousands of nesting swallows. 

Dedicate a day for a trip to the 
highest point of the island where 
you will find a huge marble statue 
of Buddha and a majestic temple 
where you can talk to the monks 
and tie an amulet to your wrist to 
symbolise your desire to return. 
There is also an observation deck 
that offers stunning views of the 
island and where you will get the 
best photographs of sunrises and 
sunsets. 

If you love elephants, visit the 
Elephant Sanctuary. These elderly 
animals, retired from their work 
of carrying tourists, live in their 

шествия, чтобы накупить перед возвра-
щением домой сувениров и гостинцев. 
Работает он до утра, и цены на нем ниже, 
чем в других туристических местах.   

ЭКСКУРСИИ ЗА ГОРОДОМ 
Когда вам наскучит любоваться при-

чудливой сино-португальской колони-
альной архитектурой старого города, 
отправляйтесь в увлекательную поездку 
по соседним островам. Рядом с Пхуке-
том находятся знаменитые острова Phi 
Phi. Там, в живописной бухте Maya Bay, 
снимался Леонардо Ди Каприо в фильме 
«Пляж». Здесь же можно посетить Viking 
Cave, или Викинг-пещеру, в скалах и 
увидеть гнезда тысяч ласточек, обитаю-
щих там. 

Еще один день стоит посвятить по-
ездке к высочайшей точке острова и рас-
положенной там гигантской мраморной 
статуе Будды, посетить там же величе-
ственный храм, поговорить с монахами 
и завязать себе на запястье нитку-оберег, 
загадав желание вернуться сюда еще не 
раз. Кроме того, здесь находятся лучшие 
смотровые площадки, с которых откры-
ваются завораживающие виды на остров. 
Именно тут получаются самые эффект-
ные фото рассветов и закатов. 

Если вы неравнодушны к слонам, съез-
дите в питомник-заповедник Elephant 
Sanctuary, где в естественной среде оби-
тают немолодые животные, которые рань-
ше работали в туристической индустрии 
и развлекали гостей, а теперь находятся 
на заслуженном отдыхе.

facebook.com/BaanArJor
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емес жануарлардың табиғи мекендеу 
ортасындағы Elephant Sanctuary тәлімбақ-
қорығына барып қайтыңыздар.

Жергілікті әдет-ғұрыптармен жақынырақ 
танысқыларыңыз келе ме? Таиландтық 
деревняға экскурсияға барыңыздар, онда 
жергілікті шаруалардың таңғажайып тұрмысын, 
қадаларға орнатылған сүйкімді үйлерді 
және балықшылардың бамбуктан жасалған 
лашықтарын жақыннан тамашалауға болады. 
Әдемі киінген қыздар халық биінде түрлі-түсті 
желпуіштей шыр көбелек айналатын, ал жігіттер 
аяусыз кескілескен шайқастағыдай қылышпен 
немесе бокстаса билейтін таңғаларлық әдемі 
шоуды тамашалаңыздар. 

Егер белсенді демалысты ұнататын 
болсаңыздар, Monkey Hill немесе Маймыл 
тауының басына жаяу аттаныңыздар. Немесе 
қайықпен Nakha інжу фермасына қарай 
жүзіңіздер. Саналуандық үшін теңізге сұғына 
енген Koh Si Rea-дегі қалқымалы пластик 
пирсінде таиландтық күнге қыздырынып 
көріңіздер. 

Пхукет — сүңгуірлердің жұмағы. Жаңадан 
үйреніп жатқандар үшін жағалауда көптеген 
мектептер, сүңгуір орталықтары және жалға 
беру орталықтары жұмыс істейді. Кәнігі 
шеберлер болса, теңіз арқылы, мысалы, 
көптеген жылдар бойы аквалангпен 
сүңгу үшін ең жақсы орындардың әлемдік 
рейтингінде көш бастап тұрған Симилан 
аралдарына көп күндік сафари турын 
ұйымдастыра алады.   

natural environment enjoying a 
well-earned rest.

Take a tour to a Thai village 
to learn more about traditional 
customs by seeing at close quarters 
the remarkable domestic life of local 
people, their lovely houses on stilts 
and the bamboo cabins of fishermen. 
Allow yourself the treat of watching 
a colourful show where girls wearing 
beautiful dresses whirl through the 
steps of a folk dance like brilliant fans 
while the boys dance furiously with 
swords or boxing moves. 

If you find exercise more relaxing, 
take a walk to the top of Monkey Hill. Or 
a boat tour to the pearl farm at Nakha. 
For something different, work on your 
Thai suntan on the floating pier at Koh 
Si Rea, stretching far out into the sea. 

Phuket is a diving heaven. For 
beginners there are plenty of 
schools, diving centres and rental 
facilities. Experienced divers can go 
out to sea for several days visiting, 
for example, the Similan Islands that 
have been one of the world’s top-
ranking scuba diving destinations 
for many years.

Желаете познакомиться ближе с 
местными обычаями? Отправляйтесь 
на экскурсию в тайскую деревню, где 
можно рассмотреть вблизи диковин-
ный быт местных крестьян, милые 
домики на сваях и бамбуковые хижины 
рыбаков. Порадуйтесь завораживающе 
прекрасному шоу, где ярким веером 
кружат в народном танце девушки в 
красивых нарядах, а парни пляшут, 
сражаясь в яростном бою на мечах или 
боксируя. 

Если любите активный отдых, от-
правляйтесь пешком на вершину 
Monkey Hill, или Обезьяньей горы. 
Или плывите на лодке на жемчужную 
ферму Nakha. Для разнообразия по-
пробуйте получить тайский загар на 
плавучем пластиковом пирсе на Koh Si 
Rea, уходящем далеко в море. 

Пхукет — рай для дайверов. Для тех, 
кто только учится, на побережье боль-
шое количество школ, дайв-центров и 
центров проката. Асы же могут устро-
ить себе многодневный сафари-тур 
по морю, например, на Симиланские 
острова, много лет возглавляющие 
мировые рейтинги лучших мест для 
погружения с аквалангом.   

КЕРЕМЕТ ТАЙ МАССАЖЫ   
Босаңсып демалу индустриясы бойынша 

әлемде бірінші болып саналатын елге келген 
соң әйгілі тай массажына уақыт бөлмеуге 
болмайды. Мұнда оның хош иісті маймен, 
ыстық шүберекке түйілген шөптердің 
қосындыларымен жасалатын массаждан бастап 
төрт қолмен жасалатын қарқынды массажға 
дейінгі түрлері өте көп — оларды жақсы 
салонда немесе тіпті госпитальда жасаған 
дұрыс, Таиландта бұл ресми медицинаның 
маңызды бөлігі болып табылады. Ал кешкісін 
ұзақ серуендер мен мол әсерлерден кейін табан 
массажының немесе дәстүрлі тай массажының 
көмегімен шаршағанды басу үшін әр қадам 
сайын кездестіруге болатын кез келген салонға 
баруға болады — оны барлық жерде дерлік 
жақсы жасайды. 

Классикалық тай массажының техникасы 
кәдімгі уқалау мен сипаудан ғана тұрмайды, 
ол созу, пассивті йога және рефлекстік 
терапия элементтерімен байытылған. 
Тайлықтар массажды нағыз өнерге 
айналдыра алды. Бұл сиқыр, медитация, 
сонымен қатар, жақсы энергетиканы 
таратудың буддистік керемет тәжірибесі. 
Бұрынғы замандарда оны тек храмдардағы 
шебер монахтар ғана жасағаны таңқаларлық 
жағдай емес.     

FABULOUS THAI MASSAGE   
It would be a shame to fly all the 

way to the home of the famous Thai 
massage without trying it for yourself. 
There are a great number of massages 
to choose from, from aromatic oily 
and hot herbal to intensive massage 
with four hands. You should book one 
at a good salon or even a hospital, 
as in Thailand massage is an official 
medical treatment. In the evening, 
the best way to relieve the fatigue 
of a day’s walking and exploring is 
with a foot massage or traditional 
Thai massage at the salons you find 
on every street. The standard is high 
almost everywhere.  

The classic Thai massage 
technique includes not only 
gentle pressure and stretching 
techniques, but also assisted yoga 
and acupressure. Thai people have 
managed to turn massage into an 
art. It’s a magical form of meditation 
and incorporates the Buddhist way 
of transferring positive energy. No 
wonder in the past only trained 
monks in temples were allowed to 
practise it.     

СКАЗОЧНЫЙ ТАЙСКИЙ МАССАЖ   
Прилетев в страну, которую считают 

первой в мире в релакс-индустрии, 
нельзя не посвятить время знаменитому 
тайскому массажу. Видов его здесь вели-
кое множество — от ароматного масля-
ного, горячего травяного до интенсив-
ного массажа в четыре руки. Их лучше 
делать в хорошем салоне или даже 
госпитале, в Таиланде — это серьезная 
часть официальной медицины. А вот 
снять вечером усталость после долгих 
прогулок и впечатлений с помощью 
массажа ступней или тайского традици-
онного массажа можно в любом салоне, 
каких пруд пруди на каждом шагу, — его 
практически везде делают хорошо. 

Классическая тайская техника масса-
жа включает в себя не только при-
вычные разминания и поглаживания, 
она обогащена элементами растяжки, 
пассивной йоги и рефлексотерапии. 
Тайцы сумели превратить массаж в 
настоящее искусство. Это и магия, и 
медитация, и чарующая буддийская 
практика передачи положительной 
энергетики. Неудивительно, что в 
былые времена его делали лишь ма-
стера-монахи в храмах.     

Интересный факт: Одним из самых ярких 
впечатлений от поездки на Пхукет для туристов 
является ежегодный выпуск в океан молодых 
черепах на пляже Mai Khao.

Interesting fact: for a really special experience, 
time your trip to Phuket with the annual release of 
baby turtles into the ocean at Mai Khao Beach.

Қызықты факт: Mai Khao жағажайындағы 
жас тасбақалардың жыл сайынғы мұхитқа 
шығарылуы туристер үшін Пхукетке саяхаттан 
алатын ең жарқын әсерлердің бірі болып 
табылады.  

Air Astana now offers direct daily flights 
from Almaty to Phuket. 
For more information visit airastana.com 
or contact the call centre on  
+7 (727) 244-44-77. 

Air Astana выполняет прямые 
ежедневные рейсы из Алматы на 
Пхукет. Для получения подробной 
информации посетите сайт airastana.com 
или обратитесь в информационный 
центр по телефону +7 (727) 244-44-77. 

Air Astana Алматыдан Пхукетке күнделікті тікелей 
рейстерді орындайды. 
Толық ақпарат алу үшін біздің airastana.com 
сайтымызға кіріңіздер немесе +7 (727) 244-44-77 
телефоны арқылы ақпараттық орталыққа 
хабарласыңыздар.  

Қ а л а й  ж е т у г е  б о л а д ы G e t t i n g  T h e r e К а к  д о б р а т ь с я
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  Тлек Абдрахимов   Shutterstock 

Мальдивы.
Райское наслаждение

Мальдив аралдары — Үнді мұхитының інжу-
маржаны, күн нұрына бөленіп, аппақ қардай 
жарқыраған құмды жағажайлар, мөлдіреген 
көгілдір мүйістер және экваторға алқадай 
тізілген сәнді курорттар өлкесі. 

  Тілек Әбдірақымов     Shutterstock 

Жұмақ рақаты
Мальдив аралдары

  Tlek Abdrakhimov    Shutterstock

Maldives. 
Tropical Paradise 

Maldives is a jewel in the Indian ocean, a 
land of snow-white, sun-drenched sandy 
beaches, clear blue lagoons and luxurious 
resorts draped across the equator like a 
necklace. 

Мальдивы — жемчужина Индийского 
океана, край белоснежных, залитых солнцем 
песчаных пляжей, кристально прозрачных 
голубых лагун и роскошных курортов, 
нанизанных на экватор, как ожерелье. 
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Бұл — бәрін қайта бастағысы келетін, 
күнделікті күйбең тіршіліктен алшақтап, 
мамыражай тыныштық атмосферасына 
бойлағысы келетін адамдар үшін 
тамаша орын. Пандемияны және іскерлік 
белсенділіктің төмендеуіне алып келген 
локдаундардың шексіз тізбегін ескере 
отырып, Air Astana әуе компаниясы 
курорттық бағыттарды дамытуға баса көңіл 
бөлді, енді ковид шектеулерінен шаршаған 
қазақстандықтарға Дубай немесе Дели 
арқылы ұшатын ұзақ сапардың орнына 
Мальдив аралдарының астанасы — Малеге 
тікелей ұшатын рейстер қолжетімді болып 
отыр. Airbus A321 LR жайлы лайнерімен алты 
сағаттан сәл астам уақыт ұшқаннан кейін 
жұмаққа тап боласыздар. Бұл маршруттың 
тағы бір артықшылығы — Малеге ұшып 
келгеннен кейін тегін виза беріледі.

МАЛЬДИВ АРХИПЕЛАГЫ
Мальдив аралдары — жыл он екі ай 

күн жарқырап тұратын ел. 26 атоллға 
біріктірілген 1192 аралдың тек 202 аралында 
ғана адамдар тұрады, солардың 
130-дан астамы туристік курорттар 
болып табылады. Мале — халқы тығыз 
орналасқан қала. Жеке құрлық бөлігінде 
қаламен көпір арқылы байланысқан 
халықаралық әуежай орналасқан. 

Мальдив аралдарына саяхаттау үшін 
ең жақсы уақыт — қараша айынан ақпан 
айына дейінгі кезең. Маусымдылық 
муссон желдерінің әсеріне байланысты. 
Мен Мальдив аралдарына статистика 
бойынша ең көп жауын-шашын түсетін 

This is the ideal place for those who 
want to escape from the everyday bustle 
of life, recharge their batteries and sink 
into a soothing atmosphere of peace 
and tranquillity. Faced with the endless 
round of lockdowns that came with the 
pandemic, and the resulting decline in 
business travel, Air Astana decided to 
develop its routes to resort destinations.
So now, instead of long-haul journeys 
with connecting flights in Dubai or Delhi, 
Kazakhstanis who are tired of covid 
restrictions can catch a direct flight to 
Male, the capital of Maldives. Settle down 
in your comfortable seat in an Airbus 
A321 LR, and just over six hours later you 
will find yourself in paradise. To make 
it even easier, you are given a free visa 
when you arrive in Male. 

MALDIVES ARCHIPELAGO
Maldives is a country where the 

sun will shine every day. With 1,192 
islands making up 26 atolls, only 202 
are populated and over 130 of them 
are tourist resorts. Male is a densely 
populated city and the international 
airport is on a separate piece of land 
connected to the city by a bridge. 

The best time to travel to the 
Maldives is from November to February, 
outside of the monsoon season. I went 
in May which is, according to statistics, 
the rainiest month. That turned out to 
be true to some extent, but everything 
depends on your location. For instance, 

Это идеальное место для людей, ко-
торые хотят перезагрузиться, отвлечься 
от житейской суеты и окунуться в 
атмосферу умиротворения и тишины. 
Учитывая пандемию и бесконечную 
череду локдаунов, повлекших за собой 
спад деловой активности, авиаком-
пания Air Astana сделала ставку на 
развитие курортных направлений, и 
теперь вместо длинного перелета с 
пересадками через Дубай или Дели 
казахстанцам, уставшим от ковидных 
ограничений, стали доступны прямые 
рейсы в Мале — столицу Мальдив. 
Немногим более 6 часов полета на ком-
фортабельном лайнере Airbus A321 LR — 
и вы в раю. Плюс этого маршрута еще 
в том, что по прилете в Мале выдается 
бесплатная виза.

МАЛЬДИВСКИЙ АРХИПЕЛАГ
Мальдивы — страна, в которой кру-

глый год светит солнце. Из 1192 островов, 
соединенных в 26 атоллов, только  
202 населены, и более 130 из них 
являются туристическими курортами. 
Мале — очень густонаселенный город. 
На отдельном участке суши находится 
международный аэропорт, связанный с 
городом мостом. 

Лучшее время для путешествия на 
Мальдивы — с ноября по февраль.  
Сезонность обуславливается влияни-
ем муссонных ветров. Я побывал на 
Мальдивах в мае, когда по статистике 
выпадает наибольшее количество 

осадков. Отчасти это так и было. Но 
все зависит от локации. Например, на 
одном резорте, что на востоке от сто-
лицы, действительно было дождливо, а 
на другом, расположенном на северо-
западе от архипелага, осадки чередова-
лись с солнечными днями.

Средняя температура воздуха — 
плюс 30 оС, температура воды —  
плюс 25 оС. Большинство отдыхающих 
приезжают на острова, столичный аэро-
порт в Мале является лишь перева-
лочным пунктом. Разница во времени 
между Алматы и столицей Мальдив 
составляет всего один час. 

ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА
Путешественники могут добрать-

ся до пункта назначения на пароме, 
катере или гидроплане, в зависимо-
сти от расстояния. Будьте готовы к 
задержке рейса. Мне пришлось ждать 
часа четыре из-за штормовой погоды 
и задержанных рейсов других пассажи-
ров. Зачастую самолеты летают не по 
расписанию, а по заявкам отелей.

Полет на гидросамолете вы запомни-
те на всю жизнь. Посадка производится 
на деревянной пристани. Воздушным 
судном управляют босоногие пило-
ты. Стюард только один, в его задачи 
входит загрузить багаж в заднюю часть 
салона, отшвартовать и пришвартовать 
борт, а также разъяснить пассажирам 
правила безопасности. 

Короткий разбег — и судно взмы-
вает в небо, пролетая над россыпью 
бирюзовых лагун. Особенно волную-
щим моментом было приводнение. 
Из-за шторма мы высадились посреди 
моря на плавучую платформу, а отту-
да пересели на качавшуюся на волнах 

at one resort to the east of  Male it was 
indeed very rainy; but in another resort 
in the north-west of the archipelago, 
rainy days alternated with sunny ones.

The average air temperature is +30оС 
and the sea +25оС. Many holidaymakers 
come to visit the islands and only use 
the airport in Male as a transit point. 
The time difference between Almaty 
and the Maldives is one hour. 

SEAPLANES
Travellers can reach their final 

destination by ferry, speedboat or 
seaplane, depending on the distance. 
Be prepared for flight delays during the 
monsoon: I needed to wait four hours 
because of a storm and the knock-on 
effect of other delayed flights. Often 
planes fly at the request of hotels and 
not according to schedule.

мамыр айында бардым. Ішінара солай 
болды да. Бірақ бәрі орналасқан жеріне 
байланысты. Мысалы, астанадан шығысқа 
қарай орналасқан бір резортта шынымен 
де жаңбырлы болды, ал архипелагтан 
солтүстік-батысқа қарай орналасқан басқа 
бір резортта жауын-шашынды күндер 
шуақты күндермен алмасып тұрды.

Ауаның орташа температурасы — плюс 
30оС, судың температурасы — плюс 25оС.
Демалушылардың көбі аралдарға келеді, 
Маледегі астаналық әуежай тек ауысып 
отыру пункті болып табылады. Алматы мен 
Мальдив астанасының арасындағы уақыт 
айырмашылығы небәрі бір сағатты құрайды. 

ҰШАТЫН ҚАЙЫҚ
Саяхатшылар межелі жерге қашықтығына 

байланысты пароммен, катермен немесе 
гидропланмен жете алады. Рейстің кешігуіне 
дайын болыңыздар. Дауылды ауа райына 
және басқа жолаушылардың кешіккен 
рейстеріне байланысты менің өз рейсімді 
төрт сағат күтуіме тура келді. Ұшақтар 
көбінесе кесте бойынша емес, қонақүйлердің 
сұранымдары бойынша ұшады.

 Гидроұшақпен ұшу өмір бойы 
естеріңізде қалады. Әуе кемесі ағаш 
айлаққа қонады. Оны жалаңаяқ ұшқыштар 
жүргізеді. Бортта тек бір стюард жұмыс 
істейді, оның міндеті — жолжүкті салонның 
артқы бөлігіне тиеу, бортты ағыту және 
бекіту, сондай-ақ жолаушыларға қауіпсіздік 
ережелерін түсіндіру. 

Қысқа екпін алу жолынан өтіп, әуе 
кемесі шашыраңқы орналасқан көгілдір 
мүйістердің үстімен аспанға көтеріледі. 
Әсіресе суға қону сәті ерекше қызықты 
болды. Дауылдың салдарынан біз теңіздің 
қақ ортасында қалқымалы платформаға 
қонып, сол жерден толқындарда тербелген te
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дхони қайығына ауысып отырдық, ол бізді 
қонақүй айлағына жеткізді. Ұшу сапарлары 
тек тәуліктің жарық мезгілінде және тымық 
ауа райында орындалады. Жергілікті 
тұрғындардың айтуынша, кенеттен 
дауыл тұратын болса, теңізде жүзгеннен 
гөрі гидроұшақпен ұшқан қауіпсіз. 
Бірақ дауылға ұшыраған жағдайда, көру 
мүмкіндігінің нашарлауына байланысты 
ол да әуежайға қайтып оралуы мүмкін. 
Сондықтан күтпеген жерден қалада түнеу 
қажет болатын жағдайға ақша қорының 
болуы жайын ойластырыңыз. Бұл көлік 
түрінің жалғыз кемшілігі қымбаттығы 
болып табылады. Бір бағытқа әуе билетінің 
құны шамамен 180-270 долларды құрайды.

ҚОНАҚ ҮЙЛЕР
Diamonds Athuruga қонақ үйі Оңтүстік 

Ари атоллында, өзінің үй рифі бар аттас 
шағын аралда орналасқан.  Резорт өте 
тыныш, ол жабайы және тұмса табиғатпен 
оңашада қалғылары келетін ересектер үшін 
өте қолайлы. Мұнда балаларға арналған 
іс-шаралар қарастырылмаған. Бұл құрлық 
бөлігін баяу жүріспен 10 минутта жүріп өтуге 
болады. Мұнда су үстіндегі виллалар да, 
жағажай бунгалолары да бар. Виллалардың 
жақсы жері — олардың әрқайсысы тікелей 
мүйіске шығатын үлкен террассамен 
жабдықталған. Курортта all inclusive 
жүйесі қолданылады, өйткені қонақүй 
инфрақұрылымының өзінен бөлек, құрлықта 
үйреншікті дүкендер мен базарлар жоқ. 

Суға шомылу мен күнге қыздырынудан 
бөлек, демалушылар үй рифіндегі 
сноркелингпен уақыт оздыра алады. Әрбір 

 You will remember your seaplane 
flight for the rest of your life. Barefoot 
pilots operate the aircraft and you 
land by a wooden jetty. There is only 
one steward, whose job is to load the 
luggage into the back of the cabin, tie 
the aircraft to its mooring and explain 
the safety regulations to the passengers. 

One short run and your plane soars 
into the sky, flying over the scattering 
of turquoise lagoons. Landing on water 
is especially exciting. Because of the 
storm we landed in the sea by a floating 
pontoon where we were met by a dhoni, 
a typical Maldivian boat, and taken over 
the choppy sea to the hotel jetty. Flights 
only take off during daylight and in calm 
weather. Locals say that it’s safer to 
travel by seaplane than boat because 
of these sudden storms, even though 
your flight might be turned back if a 
storm causes poor visibility. So make 
sure you have enough spare cash for an 
unplanned overnight stop in the city. 
The only disadvantage of this mode of 
transport is the high price, as a one way 
ticket will cost about $180-270.

HOTELS
The Diamonds Athuruga Hotel is in 

the South Ari Atoll, on a tiny island of 
the same name with its own reef. It’s a 
low-key resort, quiet, and suits adults 
who want to isolate themselves in a 
calmer, natural environment. There are 
no activities for children. You can walk 
around the island in ten minutes at a 

лодку-дхони, которая довезла нас к 
причалу отеля. Полеты совершаются 
только в светлое время суток и в без-
ветренную погоду. Местные говорят, 
что на гидросамолете передвигаться 
безопаснее, чем плыть по морю, если 
внезапно возникнет шторм. Хотя и он 
может вернуться обратно в аэропорт, 
если попадет в шторм из-за плохой 
видимости. Поэтому позаботьтесь о 
том, чтобы у вас был запас денег для 
непредвиденного ночлега в городе. 
Единственным минусом является 
дороговизна этого вида транспорта. 
Авиабилет в одну сторону обойдется 
примерно в 180–270  долларов.

ОТЕЛИ
Отель Diamonds Athuruga рас-

положен в атолле Южный Ари на 
крошечном одноименном острове 
со своим домашним рифом.  Резорт 
очень камерный, тихий, он больше 
подойдет взрослым, желающим 
уединения с дикой и девственной 
природой. Для детей активности не 
предусмотрены. Этот кусочек суши 
можно обойти за 10 минут неспеш-
ным шагом. Здесь есть как надво-
дные виллы, так и пляжные бунгало. 
Прелесть вилл cостоит в том, что 
каждая снабжена большой террасой с 
выходом прямо к лагуне. На курорте 
действует система all inclusive, ведь, 
кроме самой гостиничной инфра-
структуры, на суше нет привычных 
магазинов и рынков. 

Помимо купания и загорания от-
дыхающие могут скоротать время за 
сноркелингом в домашнем рифе. На 
каждом уважающем себя острове есть 
свой домашний риф, который находится 
буквально в нескольких метрах от берега. 
Ласты, маска с дыхательной трубкой и 
жилеты выдаются бесплатно. Перед этим 
специалист должен провести инструктаж. 

Заплыть за риф отважится не каж-
дый, поскольку нужно умудриться не 
задеть кораллы, да и вид темнеющей 
пропасти вызывает непроизвольный 
страх. Но именно там обитают рыбы 
самых разных размеров и цветов, ри-
фовые акулы, рыбы-клоуны и гигант-
ские скаты-манты. 

При желании можно заняться дай-
вингом, но это удовольствие платное, 
и нужно пройти обучающий курс. По-
пулярны здесь и такие водные виды от-
дыха, как виндсёрфинг, гребля на каноэ 
и лодке, глубоководная рыбалка.

Здесь работают морские биологи, ко-
торые выращивают кораллы с целью со-
хранения их популяции. Каждый остров 
оснащен собственным генератором 
электричества, своей системой очистки 
и опреснения воды и канализацией. 
Все продукты, кроме рыбы, завозятся из 
Европы, Азии и Австралии. 

Другой резорт — Seaside Finolhu — 
понравится семьям с детьми. Он распо-
ложен на атолле Баа, который объявлен 
ЮНЕСКО единственным биосферным 
заповедником на Мальдивах. Здесь 
не используют пластиковые бутылки 
и соломинки, а питьевая вода разли-
вается в стеклянные бутылки. Перед 
наступлением сумерек вам непре-
менно предложат отправиться в море 
на встречу с дельфинами. Кроме того, 
по вечерам для гостей устраивают 
фееричные акробатические шоу. Одним 
словом, скучать вам на этом курорте не 
придется.

leisurely pace. There are both above-
water villas and beach bungalows. The 
charm of the villas is that each one of 
them has a large terrace with its own 
access to the lagoon. This resort has 
an all-inclusive system and, apart from 
the hotel infrastructure, there are no 
regular shops or markets on the island. 

Holidaymakers can swim and 
sunbathe, or while away the time 
snorkelling, as any self-respecting island 
has its own reef only a few metres from 
the shore. Masks, flippers, snorkels and 
life jackets are usually provided free 
of charge, but you should have some 
instruction first. 

Not everyone dares to swim outside 
the reef as you need to get past the 
coral without touching it, and the 
view down into the dark abyss can be 
alarming. These depths are home to fish 

өзін сыйлайтын аралдың жағалаудан 
бірнеше метр қашықтықта орналасқан 
өз үй рифі болады. Тыныс алу түтігі бар 
маска мен ескекаяқтар және жилеттер 
тегін беріледі. Мұның алдында нұсқаушы 
нұсқама жүргізуі тиіс. 

Рифтің сыртына жүзіп шығуға 
әркімнің батылы бара бермейді, өйткені 
маржандарға тиіп кетпеу керек, әрі қараңғы 
тұңғиықтың көрінісі еріксіз қорқыныш 
тудырады. Бірақ ол жақта әр түрлі көлемдегі 
және түрлі-түсті балықтар, риф акулалары, 
сайқымазақ балықтар және алып манта 
скаттары мекендейді. 

Қалаған жағдайда, дайвингпен 
айналысуға болады, бірақ бұл үшін ақы төлеу 
және оқытып-үйрету курсынан өту қажет 
болады. Мұнда виндсерфинг, каноэда және 
қайықта ескек есу, терең суда балық аулау 
сияқты судағы демалыс түрлері де танымал.

Бұл жерде маржандардың 
популяциясын сақтау мақсатында 
маржан өсірумен айналысатын теңіз 
биологтары жұмыс істейді. Әрбір арал 
жеке электр генераторымен, суды тазарту 
және тұщыландыру жүйесімен және 
канализациямен жабдықталған. Балықтан 
басқа өнімдердің барлығы Еуропадан, 
Азиядан және Австралиядан әкелінеді. 

Seaside Finolhu атты тағы бір резорт 
балалы отбасыларға ұнайды. Ол ЮНЕСКО 
Мальдив аралдарындағы жалғыз 
биосфералық қорық деп жариялаған 
Баа атоллында орналасқан. Мұнда 
пластик бөтелкелер мен түтікшелер 
қолданылмайды, ал ауыз су шыны 
бөтелкелерге құйылады. Бұл жерде сіздерге 

athurugabeach.diamondsresorts.com athurugabeach.diamondsresorts.com
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міндетті түрде ымырт түскенге дейін 
дельфиндермен кездесу үшін теңізге бару 
ұсынылады. Бұдан бөлек, кешкісін қонақтар 
үшін таңғажайып акробаттық шоулар 
ұйымдастырылады. Бір сөзбен айтқанда, 
бұл курортта жалықпайсыздар.

 Мұнда сондай-ақ резорт 
инфрақұрылымынан біршама алыс 
орналасқан ерекше романтикалық жерде — 
Beach Bubble мөлдір шарында түндеріңізді 
мұхит жағалауындағы төсекте жұлдызды 
аспанды тамашалаумен өткізуге болады. 
Бұл дөңгелек мөлдір бөлме қажет нәрсенің 
бәрімен — кондиционермен, санитарлық 
тораппен және тіпті телескоппен 
жабдықталған. 

АСХАНА
Мальдив асханасының негізін тунец 

балығы құрайды. Одан көжелерді де, чили 
бұрышы мен кокос жоңқасы қосылған 
тағам — машуниді де дайындайды. Тамақ 
дайындауда кокос жиі қолданылады. Үнді 
чапатиін еске түсіретін жалпақ роши наны 
мен күріш те танымал. Және барлық жерде 
дәмдеуіштер мен сүт қосылған масала 
шайы ұсынылады.

of every colour and size, such as reef 
sharks, clownfish and the huge devilfish.

If you want to go diving you need to 
first pay for a diving course to qualify 
you to do so. Other water sports such as 
windsurfing, canoeing, sailing and  
deep-sea fishing are very popular.

Marine biologists are planting 
new coral to help preserve the reefs. 
Each island is equipped with its own 
electricity generator, water purification, 
desalination and sewerage systems. All 
the food, except for the fish, is imported 
from Europe, Asia and Australia. 

Families with children would enjoy a 
resort such as Seaside Finolhu. This is on 
the Baa Atoll, which is the only UNESCO-
listed biosphere reserve in the Maldives. 
They don’t use plastic bottles or straws 
here and drinking water is provided in 
glass bottles. Enjoy the twilight on the 
beach watching the dolphins play and 
later, at the resort, an enchanting display 
of acrobatics. There is so much to do here 
you will never be bored. 

 You can spend a night away from 
the main resort in the romantic Beach 
Bubble, a large clear sphere with a 
bedroom inside, allowing you to admire 
the beautiful starry sky while lying on 
your bed by the ocean. This transparent 
room is equipped with everything you 
need; air conditioning, a bathroom and 
even a telescope. 

CUISINE
Tuna is the basis of Maldivian cuisine. 

It is used to make soups and mashuni, 
a dish with chillis, red onion and some 
grated coconut, an ingredient that 
is widely used in local cooking. Both 
rice and roshi, a flatbread reminiscent 

 Здесь же можно провести ночь 
в необычайно романтичном месте, 
несколько удаленном от инфраструк-
туры резорта, — в прозрачном шаре 
Beach Bubble, любуясь прекрасным 
звездным небом лежа на кровати у 
самого океана. Эта круглая прозрач-
ная комната оснащена всем необхо-
димым: кондиционером, санузлом и 
даже телескопом. 

КУХНЯ
Основу мальдивской кухни составля-

ет тунец. Из него готовят как супы, так 
и машуни — блюдо с добавлением пер-
ца чили и кокосовой стружки. Часто в 
приготовлении используется кокос. По-
пулярны рис и плоская лепешка роши, 
напоминающая индийские чапати. И 
повсюду подают масала-чай, приправ-
ленный специями и молоком.

ТЫЙЫМ САЛУЛАР
Мальдив аралдарының мұсылман 

елі болып табылатындығы өмірдің 
көптеген тұстарына әсерін тигізеді. 
Мұнда жалаңаш кеудемен шомылуға 
және күнге қыздырынуға, исламға қайшы 
келетін діни әдебиеттерді әкелуге 
болмайды. Сонымен қатар, алкоголь 
өнімдерін, шошқа етін, жануарлар мен 
дәрі-дәрмектерді әкелуге де тыйым 
салынады. Жергілікті тұрғындарға 
алкоголь өнімдері мен шошқа етін 
тұтынуға тыйым салынған. 

Елден тасбақаның сауыты мен ұлу 
қабыршақтарын шығаруға болмайды. 

Мальдивтіктердің өздері үшін бұл 
тыйымдардың барлығын олардың рақат 
өмірі: керемет жағажайлары, көгілдір 
мүйістері, балғын теңіз өнімдерінен 
жасалған дәмді тағамдары бар мәңгілік жаз 
артығымен өтейтін болар.    

ЗАПРЕТЫ
То, что Мальдивы являются му-

сульманской страной, накладывает 
отпечаток на многие стороны жиз-
ни. Здесь нельзя загорать и плавать 
топлес, ввозить религиозную ли-
тературу, противоречащую исламу. 
Под запрет также подпадает ввоз 
алкоголя, свинины, животных и ме-
дикаментов. Местному населению 
запрещено употреблять алкоголь и 
свинину. 

Из страны нельзя вывозить черепа-
ший панцирь и ракушки. 

Наверное, для самих мальдивцев 
все эти табу с лихвой компенсируются 
той идиллией, которая наполняет их 
жизнь: вечное лето с великолепными 
пляжами, голубыми лагунами, восхи-
тительной кухней из свежих морепро-
дуктов.     

of Indian chapatti, are popular here. 
Masala chai (tea) seasoned with milk 
and spices is always on the menu.

NOT ALLOWED
The fact that Maldives is a Muslim 

country affects many aspects of life 
here. You can’t sunbathe or swim 
topless, or bring in any religious 
literature that contradicts Islam. The 
import of alcohol, pork, animals and 
medication is also banned. Locals are 
not permitted to consume alcohol or 
pork. It is also illegal to take turtle shells 
or seashells out of the country. 

Perhaps, for Maldivians themselves, 
these restrictions are compensated 
for many times over by the idyll that is 
their life: living in an eternal summer 
with magnificent beaches, blue lagoons, 
and deliciously cooked fresh seafood.    

Air Astana operates direct flights from 
Almaty to Malé. For more information visit 
airastana.com or contact the call centre on 
+7 (727) 244-44-77.

Air Astana осуществляет прямые рейсы  
из Алматы в Мале. Для получения 
подробной информации посетите сайт 
airastana.com или обратитесь 
в информационный центр  
по телефону +7 (727) 244-44-77.

Air Astana Алматыдан Малеге тікелей 
рейстерді орындайды. Толық ақпарат алу 
үшін airastana.com сайтына кіріңіздер 
немесе +7 (727) 244-44-77 телефоны арқылы 
ақпараттық орталыққа хабарласыңыздар.

Қ а л а й  ж е т у г е  б о л а д ы G e t t i n g  T h e r e К а к  д о б р а т ь с я

Қызықты факт: Мальдив аралдарында 
айналысуға болатын ең қызықты іс — теңіз 
биологының жетекшілігімен үлкен манта 
скаттарын тамақтандыру. Тамақтандыру 
орындары Баа, Раа және Ханифару 
атоллдарында орналасқан.
Interesting fact: feeding huge manta rays 
under the guidance of a marine biologist is 
one of the most captivating activities in the 
Maldives. Feeding places are located in the 
atolls of Baa, Raa and Hanifaru.
Интересный факт: Самое завораживающее 
занятие на Мальдивах – кормить огромных 
скатов-мант под руководством морского 
биолога. Места для кормления находятся 
на атоллах Баа, Раа и Ханифару.

Қызықты факт: Мальдив аралдарының 
кез келгенін бір-екі сағатта жаяу жүріп 
өтуге болады, ал Мальдив аралдарының 
барлығының құрлықтағы жалпы ауданы 
300 шаршы километрден аспайды.
Interesting fact: you can walk around any 
Maldivian island in a couple of hours, and the land 
surface of the entire country comes to a little under 
300 sq. km.
Интересный факт: Любой мальдивский остров 
можно обойти пешком за пару часов, а общая 
площадь суши всех Мальдив не превышает 
300 квадратных километров.
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Біздің «Сүйікті орын туралы 100 сөз» 
тұрақты айдарымызда оқырмандар 
өздерінің саяхаттары туралы 
естеліктерімен бөліседі. Мүмкін, осы 
әңгімелер сіздердің кейбіреулеріңізді 
шабыттандырып, әлі болып көрмеген 
жерлерге барғыларыңыз келіп қалар?

В нашей постоянной рубрике «100 слов 
о любимом месте» читатели делятся 
воспоминаниями о своих путешествиях. 
Может, кого-то из вас вдохновят эти 
рассказы, и вы захотите отправиться туда, 
где еще не были?

In our regular column, 100 Words About 
Favourite Places, our readers share their 
memories of their travels. Maybe some of 
these stories will inspire you to plan trips 
to find new favourite places of your own.

  айдарды жүргізуші Сәуле Серғазинова      
 фотосуреттерді авторлар ұсынды, Shutterstock

  ведущая рубрики Сауле Сергазинова
 фото предоставлены авторами, Shutterstock

  columnist Saule Sergazinova
 photo authors, Shutterstock

A Hundred Words  
about Favourite Places   

Сто слов о любимом месте  

Сүйікті орын 
туралы жүз сөз

Нұрлан Батыров, блогер
Ең бақытты адамдар жыл бойы күннің көзі жарқырап тұратын жерде өмір 

сүреді деседі. Ал Занзибар — осы сөздердің айғағы. Онда қысқа қандай күртке, 
тон немесе етік сатып алу керектігі туралы ойлаудың және қысқы шиналар 
туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Қарындарыңыз ашып қалды ма? Кез келген 
ағаштан пісіп тұрған жемісті жұлып аласыздар, болды. Яғни «Хакуна матата!» 
деуге болады, бұл «Алаңдама! Уайымдама!» дегенді білдіреді. Занзибарда бұл сөзді 
жергілікті тұрғындардың аузынан жиі естуге болады және бұл олардың ділі 
мен өмірге деген көзқарасын көрсетеді: «Әлемді барлық жақсы және жағымсыз 
жақтарымен бірге, сол күйінде қабылдаңыздар, сонда бақытқа кенелесіздер!» 
Әрине, бізде де ауа температурасы жыл он екі ай +29оС пен +32оС-тың арасында 
ауытқып тұрса, мен де өмірді сол күйінде қабылдайтын едім. Сол жерге қайта 
оралғым келеді! Жақында бұл ойым іске асады деп үміттенемін. 

Nurlan Batyrov, blogger
They say the happiest people live where the sun shines all year round, and Zanzibar is 

proof of that. When you’re there you don’t have to think about what fur coat or boots 
to buy for winter, or worry about snow tyres. Feeling hungry? Just pick a ripe fruit from a 
tree. As the saying goes: “Hakuna Matata!”, which means ‘No Worries!’ You can hear locals 
in Zanzibar using this expression a lot and it reflects their mentality and attitude to life: 
accept the world the way it is, with all its advantages and disadvantages and be happy. 
Of course, I would also accept life the way it is if the temperature at home fluctuated from 
+29оС to +32оС for the whole year. How much I want to go back. I hope I will, and soon. 

Нурлан Батыров, блогер
Говорят, что самые счастливые люди живут там, где солнце светит круглый 

год. И Занзибар — тому подтверждение. Там не нужно думать, какую куртку, 
шубу или сапоги покупать на зиму, беспокоиться о зимних шинах. Проголодался? 
Рвешь поспевший фрукт с любого дерева, и все. Как говорится, «Хакуна матата!», 
что означает: «Не беспокойся! Не волнуйся!». Это выражение на Занзибаре можно 
очень часто услышать из уст местных жителей, и оно отражает их ментали-
тет и отношение к жизни: «Принимайте мир таким, какой он есть, со всеми его 
плюсами и минусами, и будет вам счастье!». Конечно, я бы тоже принимал жизнь 
такой, какая она есть, если бы температура у нас колебалась от +29 оС до +32 оС 
круглый год. Как же хочется вернуться туда! Надеюсь, скоро это произойдет. 

    Занзибар / Zanzibar  

Рафаиль Қыпшақбаев, фармаколог
Өзім талай рет болып көрген Стамбулдың бірегей ерекшелігі бар: 

ол шынымен баурап алады. Вертинский сипаттап көрсеткендей: «Күн 
шуағына бөленген ертегідегідей ғажайып қала... Аспанға шаншылған 
жіңішке мұнаралар. Аппақ қанттай жарқыраған сарайлар... Күннің көзі. 
Көмеймен сөйлеу. Және жалаулар, жалаулар, жалаулар». Бұл қала ешкімді 
де бей-жай қалдырмайды: сіздер оның тар көшелеріне, иістері мен 
дыбыстарына ғашық боласыздар немесе әлдебір ерекшелігі — қарбаласы, 
шуылы, көше саудагерлерінің көптігі жүйкелеріңізге тиеді. Ол қарама-
қайшы эмоцияларды тудырып қана қоймайды, сонымен қатар, айналадағы 
нақтылықты сезінуге, эмоциямен қабылдауға мәжбүрлейді. Таптаурынды 
бағыттардан аулақ болыңыздар, Эминеню ауданының тұйық көшелерінде 
серуендеп, кофенің нәзік хош иісі мен дәмді пахлавадан ләззат алыңыздар. 
Орхан Памук шығармаларына арқау болған hüzün — Стамбулдың нәзік ме-
ланхолиясын сезіну үшін Ханзада аралдарына барыңыздар. Галата көпірінің 
астындағы емес, оның сол жағындағы тұйық көшеде орналасқан ресторан-
да нағыз жергілікті hamsi балығының дәмін татыңыздар. 

Rafail Kipshakbayev, pharmacologist
I have been to Istanbul several times and it has a unique 

feature: it touches you deeply. Do you remember Vertinskiy? Who 
wrote of a city basking in the sun, needle-thin minarets, icing-
sugar palaces, sunshine, throaty voices, and flags everywhere. 
No one is left unmoved by this city, whether you fall in love 
with its narrow streets, smells and sounds or it irritates you with 
its bustle, noise and hordes of street traders. It doesn’t simply 
evoke contradictory emotions, it also makes you experience your 
surroundings with all your senses. Leave the stereotypical routes 
and go for a walk in the narrow lanes of Eminonu and enjoy the 
delicate aroma of coffee and tender baklava. Go to the Princes’ 
Islands to feel the melancholy of Istanbul, as described by Orhan 
Pamuk. Try hamsi, not at the restaurant under the Galata Bridge 
but in the side street to the left of it, where you will find real 
local food. 

Рафаиль Кипшакбаев, фармаколог
У Стамбула, в котором я бывал не единожды, есть уни-

кальная особенность: он всерьез цепляет. Как у Вертинско-
го: «Сказочный город, весь залитый солнцем... Тонкие иглы 
минаретов. Белосахарные дворцы... Солнце. Гортанный 
говор. И флаги, флаги, флаги». Никто не покидает этот 
город равнодушным: вы либо влюбляетесь в узкие улочки, 
запахи и звуки, либо он чем-то раздражает — суетой, шу-
мом, обилием уличных торговцев. Он не просто вызывает 
противоречивые эмоции, но и заставляет чувствовать, 
эмоционально воспринимать окружающую действитель-
ность. Уйдите со стереотипных маршрутов, погуляйте в 
закоулках Эминёню, насладитесь тонким ароматом кофе 
и нежной пахлавой. Поезжайте на Принцевы острова, 
чтобы почувствовать тонкую стамбульскую меланхолию 
hüzün, воспетую Орханом Памуком. Отведайте hamsi в 
ресторане не под Галатским мостом, а слева от него, в 
переулке, — самую настоящую, местную.  

Гүлмира Мұқанова, тау гиді
Африканың ең биік нүктесі — Килиманджаро жанартауына шығуды 

армандап, біз Танзанияға, ұлттық саябақтарымен және мұхитымен та-
нымал осы бір экзотикалық елге аттандық. Біздің көтерілуіміз алты күнге 
созылды, осы күндердің әрқайсысы жаңа сынақтарға толы болды. Ең қиыны 
жанартауға жету күні болды. Түнгі сағат 24:00-де көтерілуді бастап, 
кратерге таң ата ғана көтерілдік. 5895 метр биіктіктегі Ухуру шыңына 
дейін тағы бір сағат — ақыры көздеген мақсатымызға жеттік! 

Жанартауға шығудың барлық қиындықтарын еңсере отырып, біз өзімізді 
жаңа қырымыздан ашуға үйренеміз.

Gulmira Mukhanova, mountain guide
My dream was to climb the Kilimanjaro volcano, the highest 

peak in Africa. We headed off to Tanzania, an exotic country 
that is famous for its national parks and ocean. The climb 
took six days, with each one bringing new challenges. The 
most difficult was the day we made it to the top; we started 
at midnight and only reached the crater at dawn. It took 
another hour to reach Uhuru Peak, at a height of  5,895m, but 
we finally made it! We overcame all the difficulties and learnt 
something new about ourselves. 

Гульмира Муханова, горный гид
Мечтая совершить восхождение на высшую точку 

Африки — вулкан Килиманджаро, мы отправились в 
Танзанию, в эту экзотическую страну, которая славится 
своими национальными парками и океаном. Наше вос-
хождение длилось шесть дней, каждый из которых был 
наполнен новыми испытаниями. Самым сложным стал 
день штурма. Мы вышли на восхождение ночью, в 24.00, 
и поднялись на кратер только к рассвету. Еще один час 
до пика Ухуру, высота которого 5895 метров, — и мы, 
наконец, сделали это! 

Преодолевая все трудности восхождения, мы учимся 
открывать новых себя.

   Стамбул / Istanbul  

   Танзания / Tanzania  
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Денис Гребнев, аудармашы
Милан — Италияның ең ірі қаржылық, сауда-өнеркәсіптік 

және мәдени орталығы ғана емес, бұл — менің білім алған, 
тұрған және жұмыс істеген сүйікті қалам. Мен оның көшелерінде 
серуендегенді жақсы көремін, әсіресе жақын маңдағы орамдары 
бутиктерге толы Duomo алаңының атмосферасы ұнайды. Дүкен 
аралағанды жақсы көретіндердің жұмағы. Ал Vittorio Emanuele II 
галереясында әлемдік деңгейдегі люкстік брендтер ұсынылған. Бұл 
жерден жаяу жүріспен бес минуттық жерде атақты alla Scala 
театры орналасқан. Футбол жанкүйерлеріне San Siro стадио-
нына баруға кеңес берер едім. Кешкі сағат 19:00-ден кейін Navigli 
арналарындағы шағын ресторандар жұмыс істей бастайды, онда 
шектеусіз мөлшерде ұсынылатын тағамдардан дәм татып, бір 
бокал аперольдан немесе италиялық шараптан ұрттай отырып, 
жақсы уақыт өткізуге болады.

Ал түнгі өмірсіз өмір бола ма? Милан сән астанасы 
болғандықтан, мұнда ең үздік диджейлер келеді. Сіздер оларды 
менің сүйікті клубым — Just Cavalli-де кездестіре аласыздар.

Denis Grebnev, interpreter
Milan is not just Italy’s largest centre of finance, trade, industry and 

culture, it’s also my favourite city where I’ve studied, lived and worked. I 
love strolling through its streets, and especially those in the neighbourhood 
of Duomo Square, which are full of boutiques. It’s a paradise for 
shopaholics. The Galleria Vittorio Emanuele II offers most of the 
international luxury brands. Five minutes’ walk from here is the famous 
Teatro alla Scala, and football fans won’t want to miss a visit to the San 
Siro Stadium. In the evening after 19:00 restaurants along the Navigli 
canals open their doors and you can enjoy a glass of Aperol or Italian 
wine with unlimited servings of food. And what would we do without the 
nightlife? Milan is the capital of fashion and top-class DJs come here; you 
can see them at my favourite club, Just Cavalli.

Денис Гребнев, переводчик
Милан — не просто крупнейший финансовый, торгово-про-

мышленный и культурный центр Италии, это мой любимый 
город, в котором я учился, жил и работал. Очень люблю про-
гуливаться по его улицам, а особенно мне нравится атмосфера 
площади Duomo, ближайшие кварталы которой просто усеяны 
бутиками. Рай для шопоголиков. А в галерее Vittorio Emanuele II 
представлены мировые люксовые бренды. В пяти минутах ходьбы 
отсюда — знаменитый Teatro alla Scala. Фанатам футбола я бы 
посоветовал посетить стадион San Siro. Вечером, после 19.00, 
начинают работу ресторанчики на каналах Navigli, тут можно 
хорошо провести время за бокалом апероля или итальянского 
вина с безлимитной подачей блюд.

Ну и куда же без ночной жизни? Так как Милан — столица 
моды, сюда приезжают самые топовые диджеи. Их вы можете 
встретить в моем любимом клубе Just Cavalli.

   Кения / Kenya  

  Милан / Milan    

   Кингстон-апон-Темс     
   Kingston upon Thames  

   Италия / Italy  

Алина Қозыбақова, шеф-кондитер
Мен Италиямен таныстығымды Пьемонт аймағындағы 

Костильоле-д’Асти қаласынан бастадым. Италияның ерекшелігі 
мен мәдениетіне деген сүйіспеншілігім де осы жерде туды. Менің 
жолым болды — мен онда нағыз ежелгі қамалдың жанында тұрдым. 
Елестетіп көріңіздерші: таңғы асқа — хош иісті капучино, түскі 
асқа — отын пешінде дайындалған пицца, кешкі асқа — шағын 
ресторанда мекеме иелерінің өздері дайындайтын үй пастасы. Мен 
Италияның алты қаласында болып көрдім, олардың әрқайсысы 
өзінше қызықты және керемет әдемі. Милан өзінің архитектурасы-
мен және стилімен шабыттандырады. Туринде ең бай мысыртану 
мұражайларының бірін көруге болады. Венеция таңғажайып күннің 
батуымен және романтикасымен баурап алады. Альба мен Асти — 
жергілікті тұрғындардың шынайы өмірін, жүзім алқаптары мен 
ірімшік қайнататын өндіріс орындарын көруге болатын жерлер.  
Рим — ол туралы көп айтуға болатын қала, бірақ оны ең болмағанда 
бір рет өз көздеріңізбен көргендеріңіз дұрыс.

Alina Kozybakova, pastry chef
I began my acquaintance with Italy with the Castello d’Asti in Piemonte. 

My love of Italian colour and culture was born there. I was lucky, I lived 
right next to the ancient castle. Just imagine fragrant cappuccino for 
breakfast, pizza from a wood-fired oven for lunch and homemade pasta 
for dinner in a small restaurant where the owners cooked it themselves. 
I visited six Italian cities, each one as interesting in its own way and 
incredibly beautiful. Milan’s architecture and style is inspirational. Turin 
has a fabulous Egyptian museum. Venice takes the prize for tremendous 
sunsets and romanticism. Alba and Asti are places where you can see how 
local people really live, with vineyards and cheese dairies. Rome is a city 
about which you can say a lot, but you have to see. 

Алина Козыбакова, шеф-кондитер
Знакомство с Италией я начала с Костильоле-д’Асти в регионе 

Пьемонт. Здесь зародилась моя любовь к колориту и культуре 
страны. Мне повезло — я жила там возле настоящего древнего 
замка. Представьте себе: на завтрак ароматный капучино, на 
обед — пицца из дровяной печи, на ужин — домашняя паста в 
маленьком ресторане, где готовят сами хозяева заведения. Я 
побывала в шести городах Италии, каждый из которых по-
своему интересен и невероятно красив. Милан вдохновляет своей 
архитектурой и стилем. В Турине можно увидеть один из самых 
богатых музеев египтологии. Венеция покоряет потрясающими 
закатами и романтикой. Альба и Асти — это места, где можно 
увидеть настоящую жизнь местных жителей, виноградники и 
сыроварни. Рим — город, о котором можно говорить много, но 
лучше увидеть хотя бы раз.

Назерке Манарбек,  
коммуникациялар жөніндегі менеджер

Студенттік жылдарымды өткізген Лондон боросы — 
Кингстон-апон-Темс қаласын әрдайым жылулықпен еске аламын. 
Астананың орталығынан 25 минуттық жерде орналасқан бұл 
тыныш аудан өзінің көп ғасырлық тарихымен, жылдың кез 
келген мезгілінде жаймашуақ таңғажайып табиғатымен, сауда 
жасау және демалу орындарының саналуандығымен мақтана 
алады. Рождествода қала таңғажайып сиқырға толады, бірақ 
мен үшін ол жазда ерекше әдемі. Судан ескен самал жел айна-
лада баяу сейіліп, ауа гүлдеген раушан гүлдерінің таңғажайып 
хош иісі мен өзен жағасында ойнап жүрген балалардың 
қуанышты дауыстарына толатын жылы кештерде мен Темза 
жағалауында серуендеуге жиі шығатынмын. Кингстон-апон-
Темс — қайта-қайта оралғыңыз келетін тамаша орын.     

Nazerke Manarbek, communications manager
I always recall Kingston upon Thames with real warmth, the 

London borough where I spent my student years. This quiet district is 
25 minutes from Central London and can boast of centuries of history, 
green spaces that are beautiful in every season and a variety of options 
for shopping and entertainment. The town is magical at Christmas 
but for me it’s especially beautiful in summer. I would often go for a 
walk along the Thames Embankment on warm evenings, when a light 
breeze from the river drifted around you, and the air was full of the 
fragrance of roses in bloom and the sound of excited children playing by 
the river. Kingston upon Thames is a wonderful place that you’ll want 
to revisit many times. 

Назерке Манарбек, менеджер по коммуникациям
Я всегда с теплотой вспоминаю Кингстон-апон-Темс, боро 

Лондона, где я провела свои студенческие годы. Этот тихий 
район, расположенный в 25 минутах от центра столицы, мо-
жет похвастаться своей многовековой историей, невероятной 
природой, прекрасной в любое время года, и разнообразием мест 
для шопинга и отдыха. Городок наполняется волшебством в 
Рождество, но для меня он особенно прекрасен летом. Я часто 
выходила на прогулку по набережной Темзы теплыми вечерами, 
когда легкий бриз от воды неспешно рассеивался вокруг, а воздух 
был наполнен невероятным ароматом цветущих роз и радост-
ными криками детей, играющих у реки. Кингстон-апон-Темс — 
чудесное место, в которое хочется возвращаться вновь и вновь.

Акмарал Козыбаева, предприниматель
Мое 50-летие мы с друзьями отметили в Кении. Сафари в заповед-

нике Масаи-Мара, поездка на озеро Найваша и, конечно же, океан и 
Diani Beach, который входит в десятку лучших пляжей мира. Африка 
считается колыбелью мира. Я испытала массу восхитительных эмоций: 
восторг, удивление и радость. Меня не покидало ощущение, что я на-
хожусь в сказке. Кормить жирафов оказалось так интересно и увлека-
тельно! Когда перед тобой вся саванна, просто дух захватывает. Рядом 
с отелем, где мы жили, было озеро, к которому по вечерам приходили 
бегемоты. Это было незабываемо. Ранее этот континент казался мне 
далеким и нереальным, как из мультфильма «Мадагаскар». Однозначно, 
вернусь в этот сказочный край еще раз.

Ақмарал Қозыбаева, кәсіпкер
Елу жылдық мерейтойымды достарыммен бірге 

Кенияда атап өттім. Масаи-Мара қорығындағы сафари, 
Найваша көліне саяхат және, әрине, әлемдегі ең жақсы 
жағажайлардың ондығына кіретін Diani жағажайындағы 
мұхит. Африка әлемнің бесігі болып саналады. Мен көптеген 
тамаша эмоцияларды: шаттықты, таңданысты және 
қуанышты бастан өткердім. Мен өзімді ертегідегідей 
сезіндім. Керіктерді тамақтандыру сондай қызық екен! Көз 
алдарыңызда бүкіл саванна болғанда, жүректеріңіз өрекпиді. 
Біз тұрған қонақүйдің жанында кешкісін су сиырлары 
келетін көл болды. Бұл ұмытылмас сапар болды. Бұрын бұл 
континент маған «Мадагаскар» мультфильміндегідей алыс 
және шынайы емес болып көрінетін. Бұл ғажайып өлкеге 
қайта оралатыным анық.  

Akmaral Kozybayeva, entrepreneur
My friends and I celebrated my 50th birthday in Kenya. We 

went on safari in the Maasai Mara national game reserve, took a 
trip to Naivasha Lake and then the ocean at Diani Beach, which 
is one of the world’s ten best beaches. Africa is called the cradle of 
the world, and I experienced so many wonderful emotions when I 
was there: rapture, astonishment and joy. I felt as though I was in 
a fairy tale. It was all so interesting, and fascinating to feed giraffes. 
The sight of the the savannah stretching away into the distance was 
breathtaking. There was a lake next to the hotel we stayed in which 
hippos visited in the evenings. It was unforgettable. Before this 
continent had seemed unreal to me, like the cartoon ‘Madagascar’.  
I will come back to this fabulous land again.
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Билкис Бахари, журналист
Малайзияның заманауи, сонымен қатар, экзотикалық астанасы 

Куала-Лумпурды жақсы көру үшін себептер шексіз көп. Мәдениет 
пен технологиялардың эклектикасы оны Оңтүстік-Шығыс 
Азияның нағыз қазынасына айналдырады. Көбі мұнда керемет 
сауда жасау, әлемдік деңгейдегі тағамдардан дәм тату, тамаша 
білім алу, түнгі қаланың шамдары мен қызықты өмір салтын 
тамашалау үшін келеді. Қоғамның барлық жіктерін қамтитын 
малайзиялықтардың әр түрлі мәдениеттерінің әсері ықпал еткен 
Куала-Лумпур, әсіресе оның Bukit Bintang ауданы және малайзиялық 
деревнялар – Chinatown, Little India сияқты дәстүрлі анклавтар 
сауда жасауды ұнататындардың жұмағына айналды. Малайзияның 
әдемі аралдарына ішкі рейстермен санаулы минуттарда жетуге 
болады. Тамаша жазғы ауа райы (сіздерге жылы қысқы киім қажет 
болмайды), малайзиялық, қытай және үнді тағамдарының әсері 
ықпал еткен жергілікті тағамдар мен тропикалық жемістердің 
молшылығы. Бұл қалаға міндетті түрде барып көріңіздер.

Bilqis Bahari, journalist
There’s no end to the reasons to love Kuala Lumpur, Malaysia’s modern 

and exotic capital city. Being an eclectic hub of culture and class makes it 
one of the gems of Southeast Asia. Many people come here because they 
are intrigued by the fabulous shopping experience, world-class cuisine, 
high-class education, pulsating nightlife and fast-paced lifestyle. Influenced 
by the different cultures of Malaysians from all walks of life, Kuala 
Lumpur offers you a shopping heaven in the Bukit Bintang area and 
traditional enclaves such as Malay villages, Chinatown and Little India. 
With the beautiful Malaysian islands just a short hop away on a domestic 
flight, cool summer weather (you don’t need your winter woolies) and an 
abundance of tropical fruits and local food inspired by the Malay, Chinese 
and Indian cultures, Kuala Lumpur is definitely a city you have to visit.

Билкис Бахари, журналист
Причин любить Куала-Лумпур, современную и одновременно 

экзотичную столицу Малайзии, — бесконечно много. Эклекти-
ка культуры и технологий делает его настоящим сокровищем 
Юго-Восточной Азии. Многие приезжают сюда, очарованные 
сказочным шопингом, кухней мирового класса, прекрасным образо-
ванием, огнями ночного города и захватывающим образом жизни. 
Находясь под влиянием различных культур малайзийцев из всех 
слоев общества, Куала-Лумпур стал раем для любителей шопинга, 
особенно его район Bukit Bintang и такие традиционные анклавы, 
как малайские деревни — Chinatown и Little India. До прекрасных 
малайзийских островов можно добраться за считаные минуты 
на внутренних рейсах. Здесь отличная летняя погода (вам не 
нужна теплая зимняя одежда), изобилие тропических фруктов и 
местных блюд, на которые оказали влияние малайская, китайская 
и индийская кухни. Непременно посетите этот город.  

Амали Бруштейн, психолог
Бали аралы — менің күш алатын орным. Бұл жерге кел-

ген алғашқы минуттан-ақ ол сізді сезіне бастайды. Балиде 
жасыл желекке бөленген әдемі табиғи ландшафттар бар. 
Таңғажайып жанартаулар, кратерлер, үңгірлер, керемет 
сарқырамалар. Бұл — Мың құдайдың аралы, мұнда киелі жерлер 
өте көп. Мен атауы «аспанға апаратын жол» деп аударыла-
тын Luhur Lempuyang ғибадатханасына баруға кеңес беремін. 
Ғибадатхананың бас ғимаратына көтерілу үшін 1700 қадам 
жасау қажет. Бұл медитациямен бірдей — қайсыбір мезетте 
сіз әр тепкішектің өтіп кеткен өмірдің үзіндісі сияқты екенін 
түсінесіз. Tirta Empul ғибадатханасының атауы «қасиетті су 
ғибадатханасы» деген мағынаны білдіреді. Аралдың құдіретті 
күшін сезінгілеріңіз келе ме? Tirta Empul ғибадатханасында су 
ішіңіздер. Ол сіздерге күш беріп, жамандық атаулыдан тазар-
тады және өмірге қайта келгендей сезім сыйлайды. 

Amali Brushtein, psychologist
The island of Bali is a place of power, and you feel this the moment you 

arrive. Bali has beautiful natural landscapes and lush greenery, bewitching 
volcanoes, craters, caves, and stunning waterfalls. It is an island of a 
thousand gods with an incredible number of sacred sites. I recommend the 
Lempuyang Luhur temple, which translates as the Gate of Heaven. You 
have to climb 1,700 steps to reach the main temple building. It becomes 
a form of meditation as you begin to understand that every step is like a 
fragment of the life you have lived. The name of the Tirta Empul temple 
translates as sacred water. If you want to feel the divine power of this 
island, drink some water at Tirta Empul. It will fill you with power, wash 
away any negative emotions and bring you a sense of rebirth.

Амали Бруштейн, психолог
Остров Бали — мое место силы. С первой минуты присутствия 

он начинает чувствовать тебя. На Бали прекрасные природные 
ландшафты, пышная зелень. Завораживающие вулканы, кратеры, 
пещеры, потрясающие водопады. Это остров Тысячи богов, здесь 
невероятное количество сакральных мест. Рекомендую побывать 
в храме Luhur Lempuyang, название которого переводится как 
«дорога в небеса». Чтобы подняться к главному храмовому соору-
жению, предстоит сделать 1700 шагов. Это сродни медитации: 
в какой-то момент ты понимаешь, что каждая ступень — как 
прожитый фрагмент жизни. Название храма Tirta Empul означа-
ет «храм священной воды». Хотите почувствовать божественную 
силу острова? Выпейте воды в Tirta Empul. Она наполнит силой, 
очистит от негатива и подарит ощущение перерождения. 

Гауһар Қожамқұлова, нумеролог
Бұл ел өзінің табиғатымен, жылы теңізімен, шексіз еркіндігімен және 

мерекелерімен қызықтырып тартады. Бұл жерде асығу дегеннің не екенін 
ұмытасыздар. Шексіз жаз, өте бай флора мен фауна және, әрине, жемістердің 
молшылығы. Жергілікті тағамдарды бағалау үшін атақты том-ям көжесінің, 
дәстүрлі пад-тай кеспесінің, кокос сүтімен пісірілген карридің және қытырлақ 
спринг-роллдардың дәмін татып көріңіздер. Балалар мен ересектерге 
арналған жалықтырмайтын, сапалы және мезі етпейтін экскурсиялық 
бағдарламалар көп.  Ерекше жайлы қонақүйлер, сапалы қызмет көрсету және 
жергілікті тұрғындардың жылы шырайлығы. Қауіпсіздік, қарбалас пен шудың 
болмауы — ұзын сөздің қысқасы, әбден босаңсып, мамыражай тыныштықта 
болу. Осының бәрі жиналып келіп, мұндағы демалысты жағымды ететіндігі 
соншалық, бала кезде үйге асыққандарыңыздай, осы бір жұмақ мекеніне қайта-
қайта оралғыларыңыз келе береді.  

Дамир Төленов, блогер
Тиват — Черногориядағы ең әдемі қалалардың бірі. Мұндағы жағажай 

демалысы тамаша, спорттың белсенді түрлерімен айналысуға барлық жағдай 
жасалған. Қазақстан азаматтары үшін 30 күндік визасыз режим қолданылады. 
Агрегатор сайттары арқылы жалға алуға болатын апартаменттерде 
тоқтаған дұрыс. Көлікті жалға алып, жақсы музыканы қосыңыздар да, теңізге 
және тауларға қарай аттаныңыздар. Телефондарыңызға жергілікті карта-
ларды алдын ала жүктеп алыңыздар. Міндетті түрде өзен бақтағы мен осы 
жердегі ең танымал балық — дорадоның дәмін татып көріңіздер. Жергілікті 
паста мен теңіз өнімдері қосылған ризоттоның және грильде дайындалған 
кальмарлар мен сегізаяқтардың дәмін татып көруге кеңес беремін. Тиваттан 
Черногорияның басқа бөліктерін зерттеу өте ыңғайлы. Бұл жерден Будва мен 
Цетиньеге тез жетуге немесе Котор шығанағын тамашалауға аттануға 
болады. Сапар үшін ең жақсы уақыт — мамыр айының ортасынан қыркүйек 
айының соңына дейінгі кезең.    

   Таиланд / Thailand     

   Тиват / Tivat  

    Малайзия / Malaysia              

    Бали / Bali   

Damir Tulenov, blogger
Tivat is one of Montenegro’s most beautiful cities. It’s a great 

place for a relaxing beach holiday as well as sporting activities. 
Kazakhstani citizens can stay for 30 days without a visa. You’re best 
to book an apartment through an online marketplace, then rent a 
car, put on some cool music and head off to the mountains and the 
sea. Download some local maps on your phone before you go. Do 
try the most popular local fish, river trout and dorado. I recommend 
the local pasta and risotto with seafood and grilled squid and 
octopus. Tivat is a great base from which to explore other places in 
Montenegro, such as Budva and Cetinje and the stunning Kotor Bay. 
The best time to go is from mid-May to the end of September.

Дамир Туленов, блогер
Тиват — один из самых красивейших городов Черного-

рии. Здесь прекрасный пляжный отдых, созданы все условия 
для занятия активными видами спорта. Для граждан 
Казахстана действует безвизовый режим на 30 дней. 
Останавливаться лучше в апартаментах, которые мож-
но арендовать через сайты-агрегаторы. Возьмите машину 
в аренду, включите классную музыку и отправляйтесь к 
морю и в горы. Заранее скачайте местные карты на теле-
фон. Обязательно попробуйте речную форель и дорадо —  
это самая популярная здесь рыба. Очень рекомендую мест-
ную пасту, ризотто с морепродуктами и приготовленных 
на гриле кальмаров и осьминогов. Из Тивата удобно иссле-
довать другие уголки Черногории. Отсюда можно быстро 
добраться в Будву и Цетине или отправиться любоваться 
Которским заливом. Лучшее время поездки — с середины 
мая до конца сентября.  

Gaukhar Kozhamkulova, numerologist
This country has lovely natural scenery, a warm sea and a 

sense of endless freedom and holidays. You can forget about 
hurrying when you’re here. The summers seem to last forever, 
the flora and fauna and abundant fruit will charm you. Try 
their famous tom-yum, traditional pad thai noodles, coconut 
milk curry and crunchy spring rolls to really appreciate the local 
cuisine. There are many low-key but unusual and well-run tours 
for children and adults. There are colourful hotels with excellent 
service and the locals are welcoming to tourists. It’s safe, quiet, 
unfussy, in short, endlessly calm and relaxing. All this makes a 
holiday here so perfect that you’ll want to revisit this paradise as 
often as you can, as to a childhood home.

Гаухар Кожамкулова, нумеролог
Эта страна манит своей природой, теплым морем, без-

граничной свободой и праздниками. Здесь забываешь о том, 
что такое — спешка. Бесконечное лето, богатейшая фло-
ра и фауна и, конечно же, изобилие фруктов. Попробуйте 
знаменитый том ям, традиционную лапшу пад-тай, кар-
ри на кокосовом молоке и хрустящие спринг-роллы, чтобы 
оценить местную кухню. Множество ненавязчивых, каче-
ственных и неизбитых экскурсионных программ для детей 
и взрослых. Колоритные и уютные отели, лояльный сервис 
и доброжелательность местных жителей. Безопасность, 
отсутствие шума и суеты — короче, бесконечный релакс 
и спокойствие. Все это в сумме делает отдых таким при-
ятным, что хочется возвращаться в этот райский уголок 
снова и снова, как в детстве — домой.
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Samarkand  
and International Museum Day

Самарканд  
и Международный день музеев

Samarkand, the jewel of the Silk Road, 
has dazzled guests for more than  
2,500 years. 

Самарканд, жемчужина Шелкового пути, 
ослепляет гостей своим великолепием 
более 2500 лет. 

Самарқан  
және Халықаралық 
мұражай күні

Жібек жолының інжу-маржаны — Самарқан 
қаласы 2500 жылдан астам уақыт бойы 
қонақтарын өзінің әсемдігімен тамсандырып 
келеді.

Здесь легко затеряться среди памятников, которыми история 
столь щедро одарила этот город. Если же вы приедете сюда 18 мая, 
вас ждет настоящий праздник. В этот день отмечается Международ-
ный день музеев, когда все они открывают двери своих коллекций и 
архивов. Основной акцент при этом делается на культурно-научные 
сокровища Самарканда, с которыми можно ознакомиться на специ-
альных выставках и мероприятиях. Рукописи, статуи, монеты, произ-
ведения искусства и другие экспонаты, представленные вниманию 
общественности, добавят яркие детали памятникам истории этого 
края, привлекающим туристов со всего мира.

Прекрасный Регистан, центральная площадь Самарканда, для 
Узбекистана то же, что и Тадж-Махал для Индии, — культовое место, 
увидев которое однажды, не забудешь никогда. И тем не менее это 
далеко не единственный архитектурный шедевр Самарканда: много-
численные средневековые сокровища, в числе которых мечеть Биби-
Ханым, мемориальный комплекс Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека, 
золоченый Гур-Эмир — место упокоения Амира Тимура. Благодаря 
всему этому Самарканд был внесен в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО под названием «Самарканд — перекресток культур».

You can lose yourself in its historical munificence any day 
of the year, but if your trip lands on 18 May you will be in for 
a treat. This is International Museum Day, and curators will 
be throwing open the doors to their collections and archives, 
highlighting Samarkand’s cultural and scientific treasures with 
special exhibitions and events. The manuscripts, statuary, coins, 
artworks, and other artefacts that will be on show enrich and 
provide vivid detail to the stories woven into Samarkand’s 
extraordinary historic monuments, which continue to draw 
visitors from around the globe.

The magnificent Registan, Samarkand’s central square, is 
to Uzbekistan as the Taj Mahal is to India, an iconic structure 
which once seen shall never be forgotten. It is far from the city’s 
only architectural masterpiece, however: numerous medieval 
treasures, including the Bibi Khanym Mosque, the Shah-i Zinda 
necropolis, Ulugbek’s astronomical observatory, and the gilded 
Gur-i Amir, the final resting place of Emperor Amir Timur, have 
together earned ‘Samarkand: Crossroad of Cultures’ its UNESCO 
World Heritage Site status.

Тарих бұл қалаға жомарттықпен сыйға тартқан 
ескерткіштердің арасында оңай адасып кетуге болады. 
Мұнда 18 мамырда келсеңіздер, сіздерді нағыз мереке 
күтеді. Осы күні мұражайлардың барлығы өз топтамалары 
мен мұрағаттарының есігін айқара ашатын Халықаралық 
мұражай күні атап өтіледі. Бұл ретте арнайы көрмелер мен 
іс-шараларда танысуға болатын Самарқанның мәдени-ғылыми 
қазыналарына басты назар аударылады. Жұртшылық назарына 
ұсынылған қолжазбалар, мүсіндер, тиындар, өнер туындылары 
және басқа да жәдігерлер әлемнің түкпір-түкпірінен келетін 
туристерді қызықтырып тартатын осы өлкенің тарихи 
ескерткіштерін айшықты детальдармен толықтырады.

Үндістан үшін Тәж-Махал қандай болса, Өзбекстан үшін 
Самарқанның орталық алаңы Регистан да дәл сондай 
мәнге ие — бір көрген жан ешқашан ұмытпайтын қасиетті 
орын. Әйтсе де, бұл Самарқандағы сәулет өнерінің жалғыз 
жауһары емес: көптеген ортағасырлық қазыналардың ішінде 
Бибі ханым мешіті, Шахи-Зинда мемориалдық кешені, 
Ұлықбек обсерваториясы, Әмір Темірдің қабірі орналасқан 
Гур-Әмір кесенесі де бар. Осының бәрінің арқасында 
Самарқан «Самарқан — мәдениеттер тоғысы» деген атпен 
ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұра тізіміне енді.

Біздің дәуірімізге дейінгі 742 жылы негізі қаланған 
Өзбекстанның ең атақты қаласы Ескендір Зұлқарнайын Орта 
Азияны жаулап алған кезде гүлденген метрополия болатын. 
Бірақ Самарқанның даңқы соның өзінде өшпеді, ал Ескендір: 
«Самарқанның сұлулығы туралы естігенімнің бәрі рас, тек ол 
мен ойлағаннан да әдемі болып шықты», – деген екен.

Nur-Sultan Samarkand
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Осы алғашқы көне Самарқан 
қонысының 220 гектарға жуық жері 
қазіргі қаланың жанында орналасқан. 
Афрасиаб («қара өзеннің арғы жағында» 
деген мағынаны білдіреді) қаласы ретінде 
белгілі болған ол соғды саудасы мен 
мәдениетінің орталығы болды. Қоныста 
қазба жұмыстарын жүргізген археологтар 
үлкен қорғаныс қабырғаларын, бактары 
және ыстық су мен суық су ағып келетін 
құбырлары бар моншаларды, ауқатты 
көпестердің үйлерін тапты. Сарай кешені 
Жібек жолының осы космополиттік 
бөлігіндегі өмірді бейнелейтін 
таңғажайып фрескалармен безендірілген: 
оларда қытай дипломаттары жібек пен 
піллә алып келе жатыр, түркі шенеуніктері 
монархтың ресми қабылдауын күтуде 
және аудармашы Тибеттен келген 
елшілерді таныстыруда.

«Афрасиаб» Самарқан тарихы 
мұражайында Өзбекстанның ең маңызды 
археологиялық топтамаларының 
бірі сақталған. Фрескалар нағыз 
сарайдағыдай биіктігі екі метрден 
асатын панельдерге орналастырылып, 
қабырғаларға бекітілген, бұл көрініс 
сіздерді сол заманға апарып тастағандай 
әсер қалдырады. Бүкіл сапар бойында 
сіздерге көрсетілетін бейнежазбаларда 
егжей-тегжейлер, соның ішінде жай көзге 
байқала бермейтін нәрселер баяндалады 
және бұл өнер туындыларынан толық 
ләззат алуларыңыз үшін ақпаратты тұтас 
қабылдауға көмектеседі. 

Исламға дейінгі жерлеу заттары, 
соның ішінде өлілердің сүйектерін 
сақтауға арналған тас сауыттар 
қойылған галереялар соғдылықтардың 
бай және алуан түрлі мәдениетінің 
маңызды естелігі болып табылады. 

Founded in 742 BC, Uzbekistan’s most 
celebrated city was already a thriving 
metropolis when Alexander the Great invaded 
Central Asia. Samarkand’s fame preceded it 
even then, and Alexander himself declared: 
“Everything I have heard about the beauty 
of Samarkand is true, except it is even more 
beautiful than I could have imagined.” 

Some 220 hectares of this first, ancient 
settlement of Samarkand lie beside the 
modern city. Known as Afrosiab (which 
means ‘beyond the black river’), it was a 
sophisticated centre of Sogdian commerce 
and culture. Archaeologists excavating the 
site have found huge defensive walls, bath 
houses with cisterns and pipes supplying 
hot and cold water, and the dwellings of 
wealthy merchants. The palace complex 
was decorated with the most extraordinary 
frescoes depicting life at this cosmopolitan Silk 
Road court: Chinese diplomats carry silk and 
cocoons, Turkish officers wait for an audience 
with the king, and an interpreter introduces 
messengers from Tibet. 

The Afrosiab Museum has one of the 
most important archaeological collections in 
Uzbekistan. The frescoes are in panels more 
than 2m tall and arranged on the walls as 
they would have been in the palace, making 
it feel as if you are inside the original rooms. 
An accompanying video draws your attention 
to specific details, including those which are 
no longer visible to the naked eye, and fills in 
the missing sections so you can marvel at the 
artworks in their entirety. 

The galleries containing pre-Islamic ritual 
goods, including stone ossuaries which 
would have been filled with the bones of 
the dead, are an important reminder of 
the Sogdians’ rich and varied culture. The 
Sogdians were an Iranic people, speakers of 

Основанный в 742 году до н. э. самый 
прославленный город Узбекистана 
уже был процветающей метрополией, 
когда Александр Македонский завоевал 
Среднюю Азию. Но слава Самарканда не 
поблекла даже тогда, а Александр сказал: 
«Все, что я слышал о красоте Самаркан-
да, — правда, за исключением того, что 
он еще более прекрасен, чем я мог себе 
представить».

Около 220 гектаров этого первого 
древнего самаркандского поселения 
расположено рядом с современным 
городом. Известный как городище Аф-
расиаб (что означает «за черной рекой»), 
он был центром согдийской торговли и 
культуры. Археологи, производившие рас-
копки поселения, обнаружили огромные 
оборонительные стены, бани с баками и 
трубами, по которым поступала горячая 
и холодная вода, и дома зажиточных куп-
цов. Дворцовый комплекс был украшен 
удивительными фресками, изображавши-
ми жизнь в этом космополитичном месте 
Шелкового пути: китайские дипломаты 
везут шелк и коконы, чиновники-тюрки 
ожидают аудиенции монарха, а перевод-
чик представляет послов с Тибета.

В музее истории Самарканда «Афра-
сиаб» хранится одна из самых значимых 
археологических коллекций Узбекистана. 
Фрески размещены на панелях высотой 
более 2 метров и закреплены на стенах, 
как в настоящем дворце, — кажется, 
будто вы перенеслись в то время. Видео, 
которое сопровождает вас по пути сле-
дования, освещает детали, в том числе 
и скрытые от невооруженного глаза, и 
помогает целостному восприятию, чтобы 
вы могли в полной мере насладиться 
произведениями искусства. 

Галереи, в которых выставлены доис-
ламские ритуальные предметы, включая 
каменные урны для хранения костей 
умерших, являются важным напоминани-
ем о богатой и разнообразной культуре 
согдийцев. Согдийцы были ираноязыч-
ным народом, говорящим на восточ-
ноиранском наречии, весьма близком к 
бактрийскому. Хотя они исповедовали 
несколько различных религий, включая 
буддизм, манихейство и христианство 
несторианского толка, основным их 
верованием был зороастризм — по 
крайней мере, до X века, когда в регионе 
стал распространяться ислам. Согдийские 
культурные связи с Персией оставили 
неизгладимый отпечаток на Самарканде, 
и не только в архитектурном стиле его 
исторических памятников, но также и в 
нематериальном культурном наследии 
его народа.

Соғдылықтар бактрия тіліне аса жақын 
шығыс иран диалектісінде сөйлейтін 
иран тілді халық болған. Олар буддизмді, 
манихейлікті және несториандық үлгідегі 
христиан дінін қоса алғанда, әр түрлі 
бірнеше дінді ұстанғандарымен, аймақта 
ислам діні тарай бастаған Х ғасырға 
дейін негізгі діндері зороастризм 
болды. Соғдылықтардың Парсы елімен 
мәдени байланыстары Самарқанның 
тарихи ескерткіштерінің архитектуралық 
стилінде ғана емес, халқының 
материалдық емес мәдени мұрасында 
да өшпес із қалдырды.

Самарқандағы ескерткіштердің 
көпшілігі мұражай экспозицияларының 
бір бөлігі болып табылады, көрме 
экспонаттары сияқты, олар да керемет. 
Мысалы, Ұлықбек обсерваториясын 
1908 жылы орыс археологы Василий 
Вяткин қайта ашқан. XV ғасырда Ұлықбек 
жұлдыз карталарын құрастыру үшін 
пайдаланған шеңбер ширегі пішініндегі 
арка күні бүгінге дейін сақталған. 
Қайта жөндеуден өткен медреседе 
көптеген сәулет үлгілері, карталар және 
астрономиялық жабдықтардың дәлме-
дәл көшірмелері ұсынылған мұражай 
бар. Экспонаттар Ұлықбектің өзінің 
таңқаларлық дәл есептеулерін қалай 
жасағаны, оның ғылыми еңбектері және, 
қайтыс болғанына ғасырлардың жүзі 
болса да, астрономияға тигізген зор 
ықпалы туралы баяндайды.

Қаладағы орыс орамында көпес 
Абрам Калантаров XIX ғасырда 
салған ғимаратта Самарқан өлкетану 

an Eastern Iranian language closely related 
to Bactrian. Though they practised multiple 
faiths, including Buddhism, Manichaeism, 
and Nestorian Christianity, Zoroastrianism 
was the dominant religion, at least until the 
10th century when Islam rose in regional 
importance. The Sogdians’ cultural ties with 
Persia left a permanent mark on Samarkand, 
not only in the styling of its historic 
monuments but also on the intangible 
cultural heritage of its people.

Plenty of Samarkand’s monuments 
double as museums, and in such places 
the surroundings are as fascinating as 
the displays. Ulugbek’s Observatory, for 
example, was rediscovered by the Russian 
archaeologist Vassiliy Vyatkin in 1908. The 
original quadrant arc Ulugbek used to 
produce his star charts in the 15th century 
survives. In the reconstructed madrassa 
alongside you’ll find a museum with plenty 
of architectural models, maps, and replica 
astronomical equipment. The displays explain 
how Ulugbek made his remarkably accurate 
calculations, the scientific context in which 
he worked, and the huge influence he had on 
astronomy even centuries after his death.

In Samarkand’s Russian quarter, Samarkand 
Regional Museum of Local Lore is inside a 
mid-19th century house built by a successful 
Jewish merchant named Abram Kalantarov. 
Consequently, the museum has its own 
prayer hall and some fabulous interiors, 
including lacquered wall coverings and 
delicately carved plasterwork. The oldest 
artefacts, a set of stone tools, are around 
40,000 years old, but you will find all manner 

Большинство самаркандских памятни-
ков являются частью музейных экспо-
зиций, они так  же великолепны, как и 
выставочные экспонаты. Обсерваторию 
Улугбека, например, заново открыл 
русский археолог Василий Вяткин в 
1908 году. До наших дней сохранилась 
арка в форме четверти круга, которую 
Улугбек использовал для построения 
звездных карт в XV веке. В реконструиро-
ванном медресе есть музей с большим 
количеством архитектурных моделей, 
карт и точных копий астрономического 
оборудования. Экспонаты рассказывают 
о том, как Улугбек производил свои на 
удивление точные расчеты, о его научных 
работах и огромном влиянии, которое он 
оказал на астрономию даже спустя столе-
тия после смерти.

В русском квартале находится Самар-
кандский краеведческий музей, который 
расположен в здании XIX века, построен-
ном купцом Абрамом Калантаровым. В 
музее есть собственный молельный зал и 
прекрасные интерьеры с лакированным 
покрытием стен и искусной лепниной. 
Древнейшему артефакту — набору 
каменных инструментов — около  
40 тысяч лет. Здесь можно найти доволь-
но любопытные экспонаты: от трактора 
и пушки в саду до свадебных украшений, 
костюмов дервишей, коллекций бабочек 
и старинных фотографий самаркандской 
интеллигенции.

В общей сложности в Самарканде  
483 объекта культурного наследия, в 
числе которых бесконечное число музеев 

Интересный факт: В Самарканде находится могила 
библейского ветхозаветного пророка Даниила —  
мавзолей Ходжа Дониёр. Его останки привез в 
Самарканд Амир Тимур из иранского города Сузы. 

Interesting fact: the tomb of Old Testament prophet 
Daniel, known as the Mausoleum of Khoja Daniyar, is in 
Samarkand. Timurlane brought his remains to Samarkand 
from the Iranian city of Susa. 

Қызықты факт: Самарқанда Киелі Кітаптың Ескі 
өсиетіндегі Данияр (Даниил) пайғамбардың қабірі — Қожа 
Данияр кесенесі орналасқан. Оның сүйегін Самарқанға 
Иранның Сузы қаласынан Әмір Темір әкелген. 
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мұражайы орналасқан. Мұражайда өз 
мінәжат бөлмесі және қабырғалары 
лакталып, өте шебер әсемделген әдемі 
интерьерлері бар. Ең көне артефакт — 
тас құралдар жинағына шамамен  
40 мың жылдай болған. Мұнда бақшадағы 
зеңбірек пен трактордан бастап үйлену 
тойының әшекейлеріне, дәруіштер 
киімдеріне, көбелектер топтамаларына 
және Самарқан зиялыларының ескі 
фотосуреттеріне дейінгі айтарлықтай 
қызықты экспонаттарды кездестіруге 
болады.

Жалпы алғанда, Самарқанда 483 мәдени 
мұра нысаны, соның ішінде сансыз көп 
мұражайлар мен ескерткіштер бар. 
Олардың қайсысын сапар бағдарламасына 
міндетті түрде енгізіп, қайсысын кейінге 
қалдыру қажеттігін шешу өте қиын. Менің 
ойымша, ең керемет ескерткіштер Әмір 
Темір (1336-1405 жж.) батыста Анкарадан 
шығыста Делиге дейін созылып жатқан 
империяны құрған Тимуридтер дәуірінде 
жасалған. Жаулары оны кемсітіп, Темірлан 
(«ақсақ Темір» дегенді білдіреді) деп 
атағанына қарамастан, ол тарихтағы ең 
ұлы қолбасшылардың бірі болып қана 
қоймай, сонымен қатар, өнердің жомарт 
қолдаушысы да болды. Темір Самарқанда 
өзінің жаңа астанасын тұрғызу үшін 
мыңдаған сәулетшілердің, инженерлер мен 
қолөнершілердің басын біріктіріп, мәдени 
қайта өрлеудің бірегей жолын бастайды. 

Самарқандағы адамдар ең аз баратын 
қазыналардың бірі — Ақсарай кесенесі 
туристердің аз ғана бөлігі өздері 
үшін ашқан, ал қала тұрғындарының 
көпшілігі тіпті ешқашан көрмеген құпия 
орын болып табылады. Темір қабірінен 
қол созым жерде орналасқан және 
шым-шытырық тұрғын көшелермен 
қоршалған кейінгі Тимуридтердің бұл 
қорымы XV ғасырдың 70-ші жылдарымен 
даталанады. Күйдірілген қам кірпіштен 
салынған ғимараттың сыртқы келбетінде 
таңқаларлық ештеңе жоқ: құрылысқа 
арналған қаражат оның аяқталуынан 

of curious objects on display, from a 
tractor and a cannon in the garden, to 
bridal jewellery, dervish costumes, a 
butterfly collection, and sepia photos of 
Samarkand’s intellectuals.

In total there are 483 cultural heritage 
sites in Samarkand, with countless 
museums and monuments amongst 
them. The challenge, always, is to decide 
which ones you absolutely must squeeze 
in on this trip, and which you can save 
for another time. In my view, the most 
brilliant monuments date from the 
Timurid era when Amir Timur (1336-
1405) created an empire stretching from 
Ankara in the west to Delhi in the east. 
Though his foes derogatorily called him 
Tamerlane (meaning ‘Timur the Lame’), 
he was not only one of history’s greatest 
military leaders but also a generous patron 
of the arts. Timur brought thousands of 
architects, engineers, and artisans together 
to build his new capital in Samarkand, 
ushering in a cultural renaissance the likes 
of which has rarely been seen.

The Ak Saray (White Palace) Mausoleum 
is one of Samarkand’s least visited 
treasures, a secret which few tourists 
ever discover and many of the city’s own 
residents have never seen. Situated just 
a stone’s throw from Timur’s own burial 

и памятников. Довольно проблематично 
решить, какие из них нужно непременно 
включить в программу поездки, а что 
можно оставить на потом. С моей точки 
зрения, самые великолепные памятни-
ки были созданы в эпоху Тимуридов, 
когда Амир Тимур (1336–1405 гг.) создал 
империю, простершуюся от Анкары на 
западе до Дели на востоке. Несмотря на 
то, что враги уничижительно называли 
его Тамерланом (что означало «хромой 
Тимур»), он был не только одним из вели-
чайших военачальников в истории, но и 
щедрым покровителем искусств. Тимур 
собрал тысячи архитекторов, инженеров 
и ремесленников, чтобы построить свою 
новую столицу в Самарканде, положив 
начало уникальному культурному воз-
рождению. 

Мавзолей Аксарай («Белый дворец») — 
одно из наименее посещаемых сокровищ 
Самарканда, секретное место, которое 
открыли для себя немногие из туристов, 
а большинство горожан даже никогда не 
видели. Расположенный на расстоянии 
вытянутой руки от места захоронения Ти-
мура и окруженный лабиринтами жилых 
улиц, этот некрополь поздних Тимуридов 
датируется 70-ми годами XV века. 
Внешний вид здания, выложенного обо-
жженным кирпичом-сырцом, ничем не 

бұрын таусылған. Бірақ негізгі залдың ішкі 
безендірілуі өзінің сән-салтанатымен таң 
қалдырады. Нақышты мозаика тақталары 
көгілдір және алтын түспен безендірілген 
және ою-өрнекті күмбездер —  
мукарналарға ұласатын төбеге қарай 
ұмтылады. Медальондар мен жұлдыздарға 
назар аударыңыздар. Алтындай 
жарқыраған табақтың қалыңдығы бірнеше 
қабаттан тұрады, сол себепті ол үш 
өлшемді болып көрінеді. Сыртқы келбеті 
Гур-Әмір мен Регистан алаңындағы 
Тилля-Кари мешітін еске түсіреді, бірақ 
бұл жерде, сіздер тамашалағыларыңыз 
келуі мүмкін Ақсарайда оңашада тізе 
бүгіп, Тимуридтердің қолданбалы өнер 
шеберлігінен ләззат алудың сирек 
мүмкіндігіне ие боласыздар.

Көрікті орындардың осынша көптігі 
сіздердің тәбеттеріңізді оятатыны сөзсіз. 
Самарқан мұнда керемет ұлттық тағам —  
Өзбекстандағы ең жақсы палаудың 
дайындалатындығымен танымал. 
Кардамонның, зірәның және күнзенің хош 
иісі мұрынды жара аңқиды, сиырдың немесе 
қойдың жұмсақ, сөлді еті кесектеп туралып, 
жергілікті сары сәбіз тағамға ерекше дәм 
мен түс береді. Үйілген күріштің үстінде торт 
бетіндегі шиеге ұқсап, бітеудей пісірілген 
бөдене жұмыртқалары жатады. Әрбір 
кесегінен ләззат алып, қарындарыңыз тоқ, 
көңілдеріңіз көк күйде тағы бір таңғажайып 
ескерткіш пен керемет мұражайға баруға 
жеткілікті күш-қуат жинап аласыздар.     

place and surrounded by a labyrinth of 
residential streets, this necropolis of the 
later Timurids dates from the 1470s. The 
baked mud brick exterior of the building 
is unremarkable; the money for its 
construction ran out before it was finished. 
But inside the main hall, the decoration is 
jaw-dropping in its opulence. Extremely 
fine mosaic tiles give way to a blue and gold 
ceiling supported on muqarnas (ornamental 
vaults). Medallions and star shapes fight 
for your attention. The shimmering gold 
leaf is many layers thick, which gives it the 
appearance of being three dimensional. The 
interior has some aesthetic similarities with 
the Gur-i Amir and the Tillya Kori Mosque 
at the Registan, but here at the Ak Saray 
you are likely to have a private viewing, a 
rare opportunity to sit and contemplate the 
Timurids’ mastery of the applied arts.  

So much sightseeing will inevitably 
make you hungry. Samarkand prides itself 
on producing Uzbekistan’s best plov, the 
delectable national dish. The cardamon, 
cumin, and coriander are fragrant, the 
diced beef or lamb is juicy and tender, and 
the local yellow carrots add sweetness and 
colour to the meal. Perched on the mounds 
of slightly sticky rice, like cherries atop a 
cake, are tiny hard boiled quail eggs. Each 
mouthful is a treat, and with a full stomach 
and an even fuller smile, you will be well 
energised for just one more mesmerising 
monument or marvellous museum.     

примечателен: деньги на строительство 
закончились раньше, чем оно было завер-
шено. Но украшение внутри основного 
зала поражает своей роскошью. Изящные 
плитки мозаики устремляются к по-
толку, украшенному голубым и золотым, 
который опирается на мукарны — своды, 
украшенные орнаментом. Обратите 
внимание на медальоны и звезды. Свер-
кающий золотом лист имеет толщину 
в несколько слоев, отчего кажется трех-
мерным. Внешний вид напоминает Гур-
Эмир и мечеть Тилля-Кари на площади 
Регистан, но здесь, в Аксарае, которым 
вы, скорее всего, захотите полюбоваться, 
у вас будет редкая возможность присесть 
и насладиться мастерством прикладного 
искусства Тимуридов в одиночестве.

Такое обилие достопримечатель-
ностей, несомненно, пробудит в вас 
чувство голода. Самарканд славится тем, 
что здесь готовят лучший в Узбекистане 
плов — восхитительное национальное 
блюдо. Кардамон, зира и кориандр благо-
ухают, кубиками нарезана нежная сочная 
говядина или баранина, а местная желтая 
морковь отдает блюду свой вкус и цвет. 
На горках риса, словно вишенки на торте, 
лежат сваренные вкрутую перепелиные 
яйца. Каждый кусочек — лакомство, и с 
полным желудком и широкой улыбкой 
вы получите достаточно много энергии, 
чтобы посетить еще один невероятный 
памятник или великолепный музей.     

You can get to Samarkand via Tashkent.  
Air Astana operates direct flights  
to Tashkent from Almaty and Nur-Sultan. 
For more information visit airastana.com 
or contact the call centre on 
+7 (727) 244-44-77. 

В Самарканд вы можете попасть через 
Ташкент. Air Astana выполняет прямые 
рейсы в Ташкент из Алматы и Нур-Султана. 
Для получения подробной информации 
посетите сайт airastana.com 
или обратитесь в информационный центр  
по телефону +7 (727) 244-44-77. 

Самарқанға Ташкент арқылы жете аласыздар. 
Air Astana Алматы мен Нұр-Сұлтаннан 
Ташкентке тікелей рейстерді орындайды.  
Толық ақпарат алу үшін біздің airastana.com 
сайтымызға кіріңіздер немесе  
+7 (727) 244-44-77 телефоны арқылы 
ақпараттық орталыққа хабарласыңыздар.  

Қ а л а й  ж е т у г е  б о л а д ы G e t t i n g  T h e r e К а к  д о б р а т ь с я
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Зығыр матадан тігілген нымша мен шалбар.

Linen top and trousers.

Топ и брюки из льна.

Зығыр матадан тігілген жейде мен шалбар.

Linen shirt and trousers.

Рубашка и брюки из льна.



Зығыр матадан тігілген жейде 
мен бермуд шалбары.

Linen shirt and Bermuda shorts.

Рубашка и бермуды из льна.

Мақта матадан тігілген жейде. 
Зығыр матадан тігілген шалбар.

Cotton shirt. Linen trousers.

Рубашка из хлопка. Брюки из льна.



Мақта матадан тігілген көйлек.

Cotton dress.

Платье из хлопка. 



Зығыр матадан тігілген сарафан.

Linen sarafan.

Сарафан из льна.



Дизайншы: Биботта Бағытжан
Фотограф: Боб Пятница
Модель: Вероника Жангалова 

Designer: Bibotta Bagytzhan
Photographer: Bob Pyatnitsa
Model: Veronika Zhangalova 

Дизайнер: Биботта Багытжан
Фотограф: Боб Пятница
Модель: Вероника Жангалова 

@bibotta.studio

Зығыр матадан тігілген жейде мен шалбар.

Linen shirt and trousers.

Рубашка и брюки из льна.

Зығыр матадан тігілген  
жейде мен бермуд шалбары.

Linen shirt and Bermuda shorts.

Рубашка и бермуды из льна.



On 1 February 2022 there was a press 
conference at which the pavilion’s 
commissioner, Meruert Kaliyeva, made 
the announcement that had been kept a 
tantalising secret for so long. Journalists 
and artists filled the hall, the introductory 
information was released, and only then did 
it become clear that a group had already been 
chosen to set up the country’s first show in 
Venice. The ORTA group had been sitting on 
the stage with their anonymity protected by 
cartons over their faces. Finally, they removed 
their coverings and revealed themselves. The 
questions then came thick and fast: “Why 
were they chosen? Who chose them? How 
does Kalmykov fit in, at a time when the 
world is in turmoil?”

RULES OF THE GAME
The Venice Biennale is the oldest 

and largest international exhibition of 
modern art, a kind of Olympic Games or 
the Oscars of visual arts. New trends are 
identified and museums, philanthropists 
and collectors discover those on their 
way to becoming the next big names. 
It’s the only forum of such importance 
that anyone, if they have the money 
to pay for a stand or a pavilion, can 
make their name, whether as a state, 
a community, or an artistic group. This 
sets it aside from exhibitions such as 
the German Documenta, for example, 
where the curator selects everything. 
Sometimes a country can be represented 
in Venice in various locations, either 
officially, supported by its government, 
or informally. Projects are not limited by 
national borders as artists from different 
nations can work together. Participation 
in this exhibition, in any capacity, confers 
great prestige on any country, and for an 
artist it is an opportunity to show what 
you can do and encourage offers from 
important buyers. To have the Venice 
Biennale on your list of achievements is 
really something. 

It’s been held every two years since 
1895 and lasts over six months. This is the 
show that art lovers aspire to visit, and 
over half a million do, every other year. 

 

Эту новость объявили 1 февраля 
2022 года на пресс-конференции, 
причем комиссар павильона, га-
лерист Меруерт Калиева, хранила 
интригу до последнего. Журналисты 
и художники уже заняли свои места 
в зале, прозвучала вводная инфор-
мация, и только после этого стало 
ясно, кто организует первое шоу в 
Венеции — сидевшая на сцене ко-
манда группы ORTA сняла картонные 
коробки с голов, и ребята показали 
свои лица. А дальше на них посы-
пались вопросы: «Почему именно 
они?», «Кто их выбирал?», «При чем 
тут Калмыков, когда мир переживает 
такие сложные времена?».

ПРАВИЛА ИГРЫ
Венецианская биеннале — старейшая 

и крупнейшая международная выставка 
современного искусства, этакие «Оскар» 
или Олимпийские игры визуального 
искусства. Здесь определяют лидеров, 
тренды. Музеи, меценаты и коллекци-
онеры открывают новые имена. Это 
единственный столь значимый форум, 
на котором заявить о себе может каж-
дый, у кого есть деньги, чтобы оплатить 
площадку под проект или павильон: го-
сударство, сообщество, группа авторов 
и т. д. В отличие от немецкой выставки 
Documenta, к примеру, где все решает 
кураторский отбор. Бывает, что одна 
страна в Венеции представлена сразу 
несколькими пространствами: офици-
альной, поддержанной государством, 
и неформальными. Также к проектам 
могут присоединяться художники из 
других стран. Участие в этой выставке в 
любом качестве — престиж для страны, 
а для художника — возможность по-
казать себя и ждать предложений от 
влиятельных покупателей. Кроме того, 
это строчка в творческой биографии, 
которая определяет многое. 

Венецианская биеннале проводится 
раз в два года — с 1895 года, длится 
более полугода. Посетить ее стремят-
ся миллионы любителей искусства со 
всего мира. 

 

В этом году на одной 
из самых престижных 
художественных выставок 
мира, Венецианской биеннале, 
у Казахстана впервые будет 
свой национальный павильон. 
Почему это так важно, чем мы 
поразим мир и чему удивимся 
сами?    

This year Kazakhstan, for the very 
first time, will have its own national 
pavilion at one of the world’s most 
prestigious art exhibitions, the Venice 
Biennale. This is such a significant 
cultural event that our presentation 
needs to grab the attention of, and 
resonate with, not just us but the rest of 
the world as well.

Биылғы жылы әлемдегі 
ең беделді көркем сурет 
көрмелерінің бірі — Венеция 
биенналесінде алғаш рет 
Қазақстанның өз ұлттық 
павильоны болады. Неліктен 
бұл соншалықты маңызды, біз 
әлемді немен таң қалдырамыз 
және бізді не таң қалдырады?

Бұл жаңалық 2022 жылдың 1 ақпанында 
өткен баспасөз мәслихатында 
жарияланды, әрі павильон комиссары, 
галереяшы Меруерт Қалиева соңына 
дейін бәрін құпияда ұстады. Журналистер 
мен суретшілер залда өз орындарын 
алып, кіріспе ақпарат берілгеннен 
кейін ғана Венециядағы алғашқы 
шоуды кім ұйымдастырып жатқаны 
белгілі болды — сахнада отырған ORTA 
тобының командасы бастарындағы 
картон қораптарды шешіп, бет-жүздерін 
көрсетті.  Әрі қарай оларға сұрақтар 
жауды: «Неліктен дәл олар? Оларды кім 
таңдады? Әлем осындай қиын кезеңдерді 
бастан өткеріп жатқанда, Калмыковтың 
бұған қандай қатысы бар?»

ОЙЫН ЕРЕЖЕЛЕРІ
Венеция биенналесі — заманауи 

өнердің ең көне және ең ірі халықаралық 
көрмесі, визуалды өнердің «Оскары» 
немесе «Олимпиада ойындары». Мұнда 
көшбасшылар, трендтер анықталады. 
Мұражайлар, меценаттар мен коллекция 
жинаушылар жаңа есімдерді ашады. Бұл — 
жоба алаңының немесе павильонның 
ақысын төлейтін қаражаты бар әрбір 
тұлға: мемлекет, қоғамдастық, авторлар 
тобы және т.б. өзін таныта алатын 
жалғыз маңызды форум. Ол, мәселен, 
барлығы кураторлық іріктеу арқылы 
шешілетін «Documenta» неміс көрмесінен 
өзгеше өтеді. Венецияда бір ел бірден 
бірнеше кеңістікте: мемлекет қолдауына 
ие болатын ресми және бейресми 
кеңістіктерде ұсынылатын жағдайлар 
болады. Сондай-ақ жобаларға басқа 
елдердің суретшілері де қосыла алады. Бұл 
көрмеге кез келген дәрежеде қатысу —  
ел үшін абырой, ал суретші үшін — өзін 
көрсету және беделді сатып алушылардан 
ұсыныстар күту мүмкіндігі. Сонымен қатар, 
бұл — шығармашылық өмірбаянда көп 
нәрсені айқындайтын тармақ. 

Венеция биенналесі 1895 жылдан 
бастап екі жылда бір рет өткізіледі 
және жарты жылдан астам уақытқа 
созылады. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен 
миллиондаған өнер сүйер қауым баруға 
ұмтылады. 

 

2022 Biennale
казахстан в венеции Kazakhstan in VeniceҚазақстан Венецияда
  Ксения Евдокименко   

 личный архив группы ORTA
  Xenia Yevdokimenko  

 ORTA group’s personal files
  Ксения Евдокименко    

 ORTA тобының жеке мұрағаты
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Қазақстандықтар туралы айтатын 
болсақ, біздің суретшілеріміз өз 
туындыларын Венецияда көптен бері 
көрсетіп келеді. Тек олар мұны ақысын 
меценаттар төлеген Орталық Азия құрама 
павильоны режимінде немесе басқа елдер 
жобаларының құрамында жүзеге асырып 
келді. Мәселен, 2005 жылы «Құрама Арт» 
атты Бішкек галереясы «Орталық Азия өнері: 
Маңызды Мұрағат» атауымен павильон 
ұйымдастырды. Сол кезде өнертанушылар 
номадизм туралы әңгіме қозғап, жұртшылық 
суретшілер таратып отырған далалық 
мән-мағыналардың, бақсылықтың, 
отаршылдықтан кейінгі азап пен ауыр 
қасіреттің бірегей қоспасына тәнті болды. 

2007 жылы бұрынғысынша бірлесіп төлеу 
арқылы ұйымдастырылған Орталық Азия 
павильонына қазақстандық өнертанушы 
Юлия Сорокина жетекшілік етті. Соңғы рет 
бірлескен павильон 2013 жылы өтті және 
сол кездің өзінде біздің суретшілерімізде 
ұлттық алаң құру идеясын қолдамаған 
шенеуніктерге біраз реніштері 
жиналып қалған болатын. 2015 жылы 
қазақстандық суретшілер басқа елдердің 
жобаларына қатыса бастады, ал 
өздерінің перформанстар сериясын олар 
«Көрінбейтін павильон» деп атады: бұл 
бізде шығармашылық күш бар, бірақ оны 
ешкім байқағысы келмейді дегендері еді. 
2019 жылы Қазақстан ақыры өзінің ұлттық 
павильоны туралы жариялады, бірақ барлық 
жоспарлар соңғы сәтте орындалмай қалды. 
2021 жылы пандемия биенналені тіпті де бір 
жылға кейінге қалдыруға мәжбүр етті. 

Міне, сондықтан да 2022 жылы 23 сәуірден 
27 қарашаға дейінгі аралықта Венеция 
биенналесінде алғаш рет Қазақстанның 
ұлттық павильоны ұсынылады деген 
хабар осындай үлкен оқиғаға айналды. 
Венецияның кенеп пен май апаратын жер 
емес екендігін бірден айта кеткен жөн. 
Биеннале — ең стандартты емес, заманауи 
мазмұнға арналған алаң. Суретші бұл  
жерде — визуализацияның шебері, жаңа 
медиа мен шоулардың данышпаны. Мысалы, 
өткен жолы «Алтын арыстан» бас жүлдесі 
Литва жобасына бұйырды: кураторлар құмды 
жағалау көрінісін жасап, онда опера әншілері 
жанды дауыспен арияларды орындады. 

БҰЛ АДАМДАР КІМДЕР? 
ORTA тобы шын мәнінде таза түріндегі 

көркемсурет ортасына жатпайды. Бұл —  
перформерлер, визионерлер, оларды 
жақсы көруге немесе жақсы көрмеуге, 
шексіз қадірлеуге немесе түсінбеуге 
болады. Қалай болғанда да, бұл — Сергей 
Калмыковтың шығармашылығын түсініп, 
онымен үндестік тауып, кітаптарды, 
альбомдарды шығарумен, радиохабарлар 

KAZAKHS IN VENICE
Kazakhstani artists have been 

exhibiting in Venice for a long time and 
their work has been very well received, 
so well received, in fact, that the lack of a 
Kazakh pavilion had started to become a 
sensitive subject. A national pavilion here 
is a national issue, as the role of officials 
and politicians in the opening ceremony 
shows. Pavilions generally exhibit 
works by a variety of artists linked by a 
common theme, and this year’s Biennale 
curator, Cecilia Alemani, has selected the 
book The Milk of Dreams by British artist 
Leonora Carrington as the theme for the 
main exhibition. 

Kazakhstani artists who have 
exhibited their works in Venice in 
previous years have either been part 
of a combined Central Asian pavilion 
paid for by philanthropists, or involved 
on other projects. In 2005 the Bishkek 
gallery Kurama Art curated the pavilion 
‘Art from Central Asia: A Contemporary 
Archive’. This brought the theme of 
nomadism to the attention of art critics 
and the public, who were delighted 
with the wild combination of steppe 
symbolism, shamanism, post-colonial 
pain and emotional experiences 
conveyed by the artists. 

In 2007 the Central Asia pavilion, the cost 
of which was shared by the participating 
countries, was curated by Kazakhstani 
art critic Yuliya Sorokina. The last time a 
joint pavilion was set up was in 2013 and 

after that, to the dismay of the country’s 
artists, government officials showed little 
interest in sponsoring another. In 2015, 
Kazakhstani artists started getting involved 
in projects run by other countries and 
their participation led to what they called 
the ‘Invisible Pavilion’: a creative force that 
nobody wants to acknowledge. In 2019, 
Kazakhstan finally announced its own 
national pavilion, but at the last moment all 
plans were cancelled. In 2021 the pandemic 
forced the Biennale to move on a year. 

This is why news about Kazakhstan 
being represented with its own national 
pavilion for the first time at the Venice 
Biennale in 2022 from 23 April to 27 
November is such a great event. The 
Biennale is not about canvas and paint, 
but rather a discussion of the major 
cultural issues of the day expressed 
though mediums such as installations, 
performance and sculpture. For instance 
in 2019 the Golden Lion (the Biennale’s 
version of a gold medal) was awarded 
to the Lithuanian pavilion, where on an 
artificial beach, swim-suited performers 
sang contemporary opera to highlight 
issues of leisure and climate change. 

WHO ARE ORTA?
The members of the ORTA group don’t 

come from an artistic background in 
its purest form. They are performers 
and visionaries; you might like or dislike 

НАШИ В ВЕНЕЦИИ
Казахстанские художники в Венеции 

начали выставляться давно, и прини-
мали их прекрасно. Настолько, что от-
сутствие национального павильона уже 
успело стать болезненным вопросом. 
Национальный павильон здесь — это 
вопрос государственного масштаба,  
а чиновники и политики на его от-
крытии — статусность. Обычно в нем 
выставляются работы авторов, объ-
единенные какой-то общей идеей, плюс 
у самой биеннале всегда есть опреде-
ленная тема. Например, в этом году 
куратор главной экспозиции Чечилия 
Алемани отталкивается от книги бри-
танской художницы Леоноры Карринг-
тон «Молоко снов». 

Если говорить о казахстанцах, то наши 
художники свои работы в Венеции по-
казывают давно. Просто делали это или в 
режиме сборного, оплаченного мецена-
тами, Центрально-Азиатского павильона, 
или в составе чужих проектов. Так, в 2005 
году бишкекская галерея «Курама Арт» 
организовала павильон под вывеской 
«Искусство Центральной Азии: актуаль-
ный архив». Тогда искусствоведы заго-
ворили о номадизме, и публика пришла 
в восторг от диковатой смеси степных 
смыслов, шаманизма, постколониальной 
боли и суровых переживаний, которые 
транслировали художники. 

В 2007 году Центрально-Азиатский 
павильон, все так же организованный 
вскладчину, курировала казахстан-

ский искусствовед Юлия Сорокина. В 
последний раз совместный павильон 
проводился в 2013-м, и уже тогда у на-
ших художников накопилась некоторая 
обида на чиновников, так и не поддер-
жавших идею создания национальной 
площадки. В 2015 году  казахстанские 
художники стали участвовать в про-
ектах других стран, а серия их пер-
формансов вылилась в то, что сами 
они назвали «Невидимый павильон»: 
дескать, творческие силы у нас есть, но 
их никто не хочет замечать. В 2019 году 
Казахстан анонсировал, наконец, соб-
ственный национальный павильон, но 
в последний момент все планы были 
сорваны. В 2021-м пандемия и вовсе вы-
нудила перенести биеннале на год. 

Вот почему известие, что в 2022 году  
(с 23 апреля по 27 ноября) на Венециан-
ской биеннале впервые будет представ-
лен национальный павильон Казахстана, 
стало таким огромным событием. Сразу 
стоит сказать, что Венеция — это не то 
место, куда везут холст и масло. Биенна-
ле — это площадка для самого нестан-
дартного, современного контента. Худож-
ник здесь — скорее мастер визуализации, 
гений новых медиа и шоу. Например, в 
прошлый раз главный приз — «Золотой  
лев», достался проекту из Литвы: кура-
торы воссоздали песчаный берег и раз-
ложили на нем живых оперных певцов, 
которые исполняли арии. 

Сергей Калмыков — кеңестік суретші, 
иллюстрациялаушы, декорациялау-
шы, жазушы. Алматыда тұрып, осында 
жұмыс істеді, ішінара оғаш келбеті 
үшін де жергілікті аңызға айналды. 
Қазақстандық өнердің алтын қорына 
еніп, бүкіл әлемге танымал нағыз бренд-
ке айналды. Тек картиналардың ғана 
емес, адамның данышпандығы және 
оның өмірінде өнердің алатын орны 
туралы философиялық теориялардың 
да авторы.

Сергей Калмыков — советский худож-
ник, иллюстратор, декоратор, писатель. 
Жил и работал в Алма-Ате, стал мест-
ной легендой, в том числе из-за своего 
причудливого вида. Вошел в золотой 
фонд казахстанского искусства и стал 
настоящим брендом, узнаваемым во 
всем мире. Автор не только картин, но 
и философских теорий о гениальности 
человека и роли искусства в его жизни. 

Sergey Kalmykov was a Soviet artist, 
illustrator, decorator and writer. He lived 
and worked in Almaty and became a 
local legend, not least because of his 
extraordinary appearance. He is an 
important figure in the history of Kazakh 
art and has become an internationally 
recognised name. As well as paintings, 
he also produced philosophical theories 
about the greatness of human beings and 
the role of art in his life.

ВЕНЕЦИЯДАҒЫ БІЗДІҢ АДАМДАР 
Қазақстандық суретшілер Венециядағы 

көрмеге өз туындыларын әлдеқашан 
қойып бастаған және оларды өте жақсы 
қабылдап келген. Тіпті ұлттық павильонның 
болмауы өзекті мәселеге айналып 
үлгерген еді. Мұндағы ұлттық павильон — 
мемлекеттік ауқымдағы мәселе, ал оның 
ашылу салтанатына шенеуніктер мен 
саясаткерлердің қатысуы оның мәртебесін 
арттырады. Әдетте онда қандай да бір 
ортақ идеямен біріктірілген авторлардың 
туындылары қойылады, бұған қоса, 
биенналенің өзінің де әрқашан белгілі бір 
тақырыбы болады. Мәселен, биылғы жылы бас 
экспозицияның кураторы Чечилия Алемани 
британдық суретші Леонора Каррингтонның 
«Түс сүті» кітабын негізге алып отыр. te
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мен қойылымдарды жасаумен айналысып, 
көптеген жылдар бойы өз тақырыптарын 
жүйелі түрде дамытып келе жатқан жарқын 
команда. Бұл тұрғыда Калмыковтың 
мерейтойына арналған, Мәскеуде, Мейерхольд 
атындағы орталықта өткен қойылымдарының 
тұтас сериясын мысалға келтіруге болады. 
Онда шағын домбыраларды сыйға тарта 
отырып, көрермендермен интерактивті 
қарым-қатынас жасаудан бастап, қазақтың 
дәстүрлі біз кесте техникасында кестеленген 
суретшінің дәйексөздерін көрсетуге және 
тобырдың талқандаушы күшін жасампаз күшке 
айналдыруға бағытталған көрегендік әрекетке 
дейінгі керемет қоспа ұсынылды. Шындығында 
көрермендер Калмыковтың ғарыштық 
данышпандығынан қуат алғандай таңғажайып 
ойынның қатысушыларына айналды. 

НЕЛІКТЕН КАЛМЫКОВ? 
Әрине, бұл — көркемсурет ортасының 

ORTA тобына қоятын бірінші сұрағы. 
Осы орайда тіпті пікірталас өтіп, онда 
қазақстандық заманауи өнердің ең белсенді 
өкілдері әлемде және елімізде сілкіністер 
орын алып жатқан қазіргі таңда көсемсөзді 
қолданудың маңыздылығы, жұртшылықтың 
көңілін емес, азаматтық ұстанымын көтеру 
керектігі туралы ойларын білдірді. ORTA 
тобының көшбасшысы Рүстем Бегенов 
сілкіністерді бастан кешіріп, терең ұғыну 
керек деген ауанда сөзін жұмсақ қайырды.

– Біз плакаттық немесе деректі өнермен 
айналыспаймыз, – дейді Рүстем. – Қазіргі 
сәтке сәйкес болу үшін біздің қолымыздан 
келетін жалғыз нәрсе — бәрін құжат түрінде 
тіркеу. Бірақ интернетте біздің қолымыздан 
келетіннен әлдеқайда жақсы жасалған талай 
материалды табасыздар. Сергей Калмыковтың 
жүйесіне сүйене отырып, жасап жатқан 
дүниеміз біздің өзімізге де революциялық 
болып көрінеді. Оның күнделіктерін оқыған 
кезде біз оның қай заманда: дүниежүзілік 
соғыстар, сталиндік қуғын-сүргін, 
ашаршылық, ядролық қарудың жасалуы және 
адамзат өркениеті үшін қайғылы басқа да 
оқиғалар тұсында өмір сүргенін көреміз. Бұл 
тұрғыда ол: «Коммунизм ертең болмайды, ал 
өнер ғасырлар бойы қалады», – деген. 

Бұл ретте кураторлық топтың көздегені —  
Калмыковтың шығармашылығына 
шолу жасау емес, негізгі павильонның 
экспозициясы суретшінің кітабын тірек 
нүктесі етіп алғандай, оның идеяларын 
негізге ала отырып, қайсыбір әрекеттің 
бастамасын көтеру.

– Шындығында, біз Калмыковтың 
шығармашылығына жанкүйер емеспіз, тіпті 
оның ізбасарлары да емеспіз, – деп ойымен 
бөлісті Бегенов. – Біз оның еңбектерін 
зерттейміз, оның идеяларымен және 
философиясымен жұмыс жасаймыз, бірақ өз 

үлгіміз бойынша. Және біз суретшінің өзіне 
дейін болғанның барлығынан 180 градусқа 
бұрылуы тиіс екендігіне сенеміз.

Бұл жобаның қазақстандық суретшілердің 
қазіргі уақыттағы барлық топтарынан 
бірдей қашықтығы, команданың 
театрландырылған әрекетке бағытталуы 
және оған жобаға әкімшілік ететін мықты 
топтың қатысуы оның пайдасына асады. 
Тағы бір жақсы жаңалық: венециялық 
бөліктің өзімен қатар, Қазақстан үшін 
үлкен бағдарлама дайындалуда. Ұлттық 
павильонның комиссары, яғни директоры, 
әкімшісі Меруерт Қалиева мұны түбегейлі 
маңызды деп есептейді. ҚР-дағы параллель 
бағдарлама — Қазақстан қалаларында 
өтетін, біздің павильонымызға арналған 
арнайы іс-шаралар сериясы. Әзірге жобаның 
барлық егжей-тегжейлері ашылмайды, ал 
бұл жолдастар құпияны сақтай біледі. Біздің 
бұған көзіміз жеткен.      

them, adore or fail to understand 
them. In any case, this is an inspiring 
team that has already spent many 
years developing their own themes, 
studying the work of Sergey Kalmykov 
and finding much in common with 
him, publishing books and albums 
and launching radio broadcasts 
and shows. A whole series of their 
performances dedicated to the 
anniversary of Kalmykov took 
place at the Meyerhold Centre in 
Moscow. This involved a surreal 
mix of interactive communication 
with the audience who received 
small dombras (traditional stringed 
instruments), a display of the artist’s 
quotes embroidered in the traditional 
Kazakh technique of biz kiste and 
performance art designed to convert 
the audience’s destructive energy into 
a constructive one. By the end, the 
audience had become participants in 
an incredible play charged with the 
cosmic genius of Kalmykov. 

WHY KALMYKOV? 
Naturally, this was the first 

question ORTA was asked by the 
artistic community.

Discussions took place behind 
closed doors in which the most active 
representatives of Kazakhstan’s 
modern art movement expressed 
their opinion that the world and our 

country were going through such 
an upheaval that we shouldn’t be 
entertaining the public but rather 
concerning ourselves with civil issues. 
Rustem Begenov, leader of ORTA, 
gently parried this by arguing that we 
need to go through these upheavals 
and rethink them.

“We are not engaged in poster 
or documentary art”, says Rustem. 
“The only thing we can do to interact 
with current events is to document 
everything, but you can find very 
good material on the internet doing 
this far better than we could. We 
believe that the system we are 
developing based on the methods 
of Sergey Kalmykov is revolutionary. 
Reading his diaries, we see the times 
that he lived through: world wars, 
Stalin’s repressions, starvation, the 
development of nuclear weapons 
and other tragic moments in human 
civilisation. His response was that 
‘Communism will not exist tomorrow, 
but art will remain with us for 
centuries.’” 

The curator’s group is not going 
to make a retrospective show of 
Kalmykov’s works, but build on his 
ideas to create their show, in the same 
way that the main pavilion is taking an 
artist’s book as a starting point. 

“Indeed, we are not admirers 
of Kalmykov’s work, nor even his 
followers”, says Begenov. “We study 
his art, work with his ideas and 
philosophy, but in our own manner. 
We believe that an artist should turn 
180 degrees from everything that 
existed before him.

“In favour of this project I can 
mention it is equally connected with 
ongoing projects by Kazakhstani 
artists, is orientated towards theatrical 
activity and involves the participation 
of a serious group who are running 
the project. There is more good news: 
at the same time as working on the 
Venice project, we are preparing a 
major programme for Kazakhstan. 
The administrator of the national 
pavilion, Meruert Kaliyeva, considers 
this to be of primary importance. The 
parallel programme in the Republic of 
Kazakhstan is a series of special events 
dedicated to our pavilion that will take 
place in cities throughout the country. 
We have not yet revealed all the details 
of this project, but my colleagues know 
how to keep an intriguing secret. We 
have already proved we can.”      

КТО ЭТИ ЛЮДИ? 
Группа ORTA не относится, собствен-

но, к художественной тусовке в чистом 
виде. Это перформеры, визионеры —  
их можно любить или не любить, 
обожать или не понимать. В любом 
случае, это яркая команда, которая уже 
много лет последовательно разраба-
тывает свою тему, осмысляя творче-
ство Сергея Калмыкова, перекликаясь 
с ним, занимаясь изданием книг, 
альбомов, созданием радиопередач 
и представлений. Например, целая 
серия их выступлений, посвященная 
юбилею Калмыкова, прошла в Москве, 
в Центре им. Мейерхольда. Там был 
представлен нереальный микс: от ин-
терактивного общения со зрителями, 
которым дарили маленькие домбры, 
до демонстрации цитат художника, 
вышитых в традиционной казахской 
технике бiз кесте, и пророческой по-
пытки обратить разрушительную энер-
гию толпы в созидательную. По факту 
зрители становились участниками 
невероятной игры, словно заряженной 
космическим гением Калмыкова. 

ПОЧЕМУ КАЛМЫКОВ? 
Естественно, это первый вопрос, 

который задает художественная тусовка 
группе ORTA. Состоялась даже камерная 
дискуссия, на которой самые активные 
представители казахстанского совре-
менного искусства высказывались: мол, 

мир и наша страна переживают потря-
сения, и откликаться на сегодняшний 
день надо практически публицистикой, 
что публику надо не развлекать, а за-
ряжать гражданской позицией. Рустем 
Бегенов, лидер группы ORTA, мягко 
парирует, отвечая, что потрясения надо 
пережить, переосмыслить.

– Мы не занимаемся плакатным или 
документальным искусством, — гово-
рит Рустем. — Единственное, что мы 
можем сделать, чтобы соответство-
вать моменту, — это документально 
все фиксировать. Но в Интернете вы 
найдете массу материала, где это сде-
лано гораздо лучше, чем могли бы это 
сделать мы. То, что мы разрабатываем, 
опираясь на систему Сергея Калмыкова, 
нам самим кажется революционным. 
Когда мы читаем его дневники, то 
видим, в какое время он жил: во время 
мировых войн, сталинских репрессий, 
голода, разработки ядерного оружия и 
других трагических событий для чело-
веческой цивилизации. И при этом он 
говорил: «Коммунизма завтра не будет, 
а искусство останется в веках». 

При этом кураторская группа собира-
ется не делать ретроспективу творче-
ства Калмыкова, а инициировать некое 
действие, лишь отталкиваясь от его 
идей. Так же как экспозиция основного 
павильона выбирает точкой опоры 
книгу художницы.

– На самом деле, мы не поклонники 
творчества Калмыкова и даже не его 
последователи, — делится Бегенов. — 
Мы исследуем его труды, работаем с 
его идеями и философией, но в своей 
манере. И верим, что художник должен 
разворачиваться на 180 градусов от 
всего, что было до него.

В пользу этого проекта — его равно-
удаленность от всех существующих 
сейчас групп казахстанских худож-
ников, направленность команды на 
театральное действие и участие в нем 
серьезной группы, администрирующей 
проект. И еще одна хорошая новость: 
параллельно с собственно венециан-
ской частью готовится большая про-
грамма для Казахстана. Комиссар, то 
есть директор, администратор нацио-
нального павильона, Меруерт Калиева, 
считает это принципиально важным. 
Параллельная программа в РК — это 
серия специальных событий, посвя-
щенных нашему павильону, которые 
пройдут в городах Казахстана. Пока 
все детали проекта не раскрываются, а 
интригу эти товарищи держать умеют. 
Мы в этом уже убедились.      

Трансдисциплинарный коллектив ORTA — 
это режиссер Рустем Бегенов, актриса Алек-
сандра Морозова, фото- и видеодизайнер Да-
рья Джумеля, художники Александр Баканов и 
Сабина Куангалиева. Все вместе декларируют, 
что разрабатывают искусство Новой Гениаль-
ности на основе идей Сергея Калмыкова.  

ORTA транспәндік ұжымы — режиссер 
Рүстем Бегенов, актриса Александра 
Морозова, фото- және бейнедизайншы 
Дарья Джумеля, суретшілер Александр 
Баканов пен Сабина Қуанғалиева. Барлығы 
бірігіп, Сергей Калмыковтың идеялары 
негізінде Жаңа Данышпандық өнерін 
дамытып жатқандықтарын мәлімдейді. 

The transdisciplinary collective ORTA includes 
producer Rusten Begenov, actress Alexandra 
Morozova, photo and video designer Darya 
Jumelya, and artists Alexander Bakanov and 
Sabina Kuangaliyeva. They are developing their 
New Genius project based on the ideas of 
Sergey Kalmykov.
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Горе тому 12-летнему мальчику, чей 
разум где-то странствовал, а взгляд 
тоскливо блуждал за пределами 
окна классной комнаты, когда месье 
Адамс раcсуждал на тему возвратного 
глагола. Он мгновенно становился 
жертвой тряпки для протирания доски, 
которая точным броском попадала в 
невнимательную цель, покрывая ее 
белой пылью и заставляя испугаться 
до потери сознания.

К тому же у мистера Адамса было 
чувство юмора, вполне соответствую-
щее его твердому, хотя и нетрадици-
онному подходу к дисциплине.

Он относился к той категории 
людей, которые никогда не стоят на 
месте. Объясняя правила француз-
ского языка, он безостановочно ходил 

по классу, высматривая малейшие 
признаки слабеющего интереса, воз-
никавшие у его юных подопечных, в 
то время как он заполняет их воспри-
имчивые мозги причастиями про-
шедшего времени и согласованием 
прилагательных. 

Во время таких хождений его нога 
случайно цепляла урну. Раздавался 
грохот, полусонные ученики вздраги-
вали, сбрасывая с себя навалившийся 
сон, а господин Адамс неизменно вы-
давал любимую шутку.

«О, нет! — восклицал он с безупреч-
ной комичностью. — Я пнул ведро!».

Это вызывало смех (в основном 
притворный) среди его учеников. По-
тому что в английском языке «пнуть 
ведро» — значит умереть. 

Все эти ностальгические воспоми-
нания приводят нас к тому, о чем мы 
и должны были говорить, — к списку 
желаний. 

Если вы не совсем понимаете, что 
такое — список желаний, я объясню. 
Его идея очень проста. Вы составляете 
список того, что хотели бы сделать при 
жизни. И это не имеет ничего обще-
го с гибелью и мраком, это скорее 
жизнеутверждающий способ попро-
бовать что-то простое, замечательное, 
меняющее жизнь, а порой и опасное.

Кто-то, к примеру, хочет поплавать с 
дельфинами. Почему бы и нет? Дель-
фины выглядят довольно дружелюбно, 
они теплокровные и, по общему мне-
нию, очень умные. Живут тесно связан-
ными социальными группами, общаясь 
между собой щелчками и свистом. 

Известны случаи, когда они спасали 
от опасности людей, атакованных 
акулами. Так что, если вы испытываете 
нехватку в друзьях-людях, они могут 
стать им неплохой заменой.

Woe betide any twelve-year-old boy 
whose mind wandered and whose gaze 
strayed wistfully out of the classroom 
window while Monsieur A expounded 
on the delights of the reflexive verb. For 
he would instantly fall victim to a well-
aimed board rubber that would leave its 
inattentive target covered in chalk dust 
and terrified out of his wits.

But Mister Adams had a sense 
of humour to match his robust, if 
unconventional, approach to discipline. 

He was one of those people who can 
never keep still, and as he explained the 
inner workings of the French language 
he would prowl ceaselessly around the 
classroom, on the hunt for the slightest 
sign of flagging interest in his youthful 
charges while he filled their receptive 

brains with past participles and the 
agreement of adjectives. 

In the course of his wanderings his 
foot would occasionally come into 
contact with the dustbin. A loud CLANG 
would ensue, shocking any dozing pupils 
from their slumbers and giving Mister 
Adams the perfect opportunity to make 
his favourite joke:

“Oh no,” he would say, with 
immaculate comic timing. “I’ve kicked 
the bucket!”

Cue howls of laughter (much of 
it feigned) from his pupils. Because 
“kicking the bucket” is English slang for 
dying. 

All of which nostalgic trivia brings us 
to what we were supposed to be talking 
about – the bucket list. 

Now if you don’t know what a 
bucket list is, the idea is very simple. 
It ’s a list you make of all the things 
you want to do before you die. It ’s not 

Месье Адамс өздік етістік туралы айтып 
тұрғанда, ойы басқа жаққа ауып, екі көзі 
терезенің сыртын шарлап кеткен он екі 
жасар балаға жақсы болмайды. Оған 
қарай іле-шала тақта сүртетін шүберек 
ұшады да, зейін қойып тыңдағысы 
келмеген нысанаға дөп тиіп, аппақ 
шаңның астында қалдырады және естен 
тандыра шошытады.

Әрі мистер Адамстың дәстүрлі 
тәсілмен болмаса да, қатаң тәртіпті 
ұстануына әзіл-қалжыңы да сай болатын.

Ол ешқашан бір орында тұрмайтын 
адамдардың санатына жататын. Француз 
тілінің ережелерін түсіндіру кезінде 
бөлме ішінде тоқтаусыз адымдап, алғыр 
миларына өткен шақтың есімшесі және 
сын есімнің қиысуы туралы білімді құю 
кезінде шәкірттерінің қызығушылығы 

сәл де болса төмендемеуін аңдып қарап 
жүретін. 

Осылай жүріп, аяғы байқаусызда қоқыс 
шелегін іліп кететін. Ұйқылы-ояу қалғып-
мүлгіп отырған оқушылар салдыр-гүлдір 
дыбыстан селк етіп оянып, ұйқылары 
шайдай ашылатын, ал Адамс мырза 
әдеттегідей өзінің сүйікті әзілін айтатын.

«О жоқ! – дейді ол мінсіз күлдіргі 
даусымен. – Мен шелекті тептім!»

Бұған оның шәкірттері (негізінен 
өтірік) күледі. Өйткені ағылшын тілінде 
«шелекті тебу» деген өлу деген мағынаны 
білдіреді. 

Ностальгияға толы осы естеліктердің 
барлығы бізді айтуымыз керек болған 
тақырыпқа — тілектер тізіміне алып 
келеді. 

Тілектер тізімінің не екенін аса 
түсіне қоймайтын болсаңыздар, 
мен түсіндірейін. Оның идеясы өте 
қарапайым. Сіздер өмірлеріңізде істеп 
көргілеріңіз келетін нәрселердің тізімін 
жасайсыздар. Мұның өліммен және 
қараңғылықпен еш байланысы жоқ, бұл — 
әлдебір қарапайым, тамаша, өмірді 
өзгертетін, кейде тіпті қауіпті нәрсені 
істеп көрудің жасампаз тәсілі.

Мәселен, біреулер дельфиндермен 
бірге жүзіп көргілері келеді. Неге жүзіп 
көрмеске? Дельфиндер айтарлықтай 

  Хью Диксон    Shutterstock    Хью Диксон     Shutterstock  Hugh Dixon     Shutterstock

Bucket Lists
Список желанийТілектер тізімі

Много лет назад — больше, 
чем можно сосчитать, не 
ошибившись — у ведущего рубрики 
был учитель французского языка 
мистер Адамс. Он был валлийцем 
до мозга костей, страстно 
любившим регби, что мало 
сочеталось с его маленьким ростом 
и свирепым внешним видом.  

More years ago than can be 
reliably counted, your columnist 
had a French teacher called 
Mister Adams. He was Welsh 
through and through,  
with a passion for rugby that 
belied his diminutive height,  
and a fierce outward  
demeanour.  

Көптеген, қателеспей санауға 
болатыннан гөрі көбірек жылдар 
бұрын айдар жүргізушісінің француз 
тілінен сабақ беретін мистер Адамс 
атты мұғалімі болған. Ол нағыз 
уэльстік ретінде регбиді жақсы 
көретін, бұл оның кішкентай бойы 
мен қатаң сыртқы келбетіне сәйкес 
келе қоймайтын.  
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мейірімді көрінеді, олар жылы қанды 
және, барлық адамдардың пікірі 
бойынша, өте ақылды. Олар өзара 
тығыз байланысты әлеуметтік топтарда 
өмір сүреді және бір-бірімен әр түрлі 
жиіліктегі дыбыстардың көмегімен 
сөйлеседі. 

Олар акулалар шабуыл жасаған 
адамдарды қауіптен құтқарған оқиғалар 
да белгілі. Сондықтан, адамдардан 
достарыңыз аз болса, оларды дельфиндер 
алмастыра алады.

Теңізге аттанып, дельфиндер тобымен 
байланысқа түсіңіздер, олармен тыныш 
табиғи ортада араласыңыздар, сол кезде 
бойларыңызды әдетте бірер стакан 
шотланд вискиінен кейін пайда болатын 
жылулық сезімі кернейді.

Бұл жерде не ойдағыдай болмауы 
мүмкін? Біріншіден, дұрыс түрді 
таңдағандарыңызға көз жеткізгендеріңіз 
жөн. Сіздердің мұхитта дельфиндер 
отбасының аса мейірімді емес 
мүшесімен — косаткамен немесе 
өлтіруші китпен бірге ойнағыларыңыз 
келмейтіні анық. Әйтпесе тілектер 
тізіміндегі екінші нөмірге жетпей-ақ 
«шелек тебулеріңізге» тура келеді.

Ал екінші нөмірде не болуы мүмкін? 
Теңізде жүзіп болғаннан кейін аспанда 
қалықтауға болады. Парашютпен секіру 
көптеген адамдардың тілектер тізімінде 
алғашқы орындардың бірінде тұрады, ал 
адреналиннің бөлінуі бойынша одан асып 
түсетін нәрсені табу тіпті де қиын.

Парашюттеріңізді бекітіп, 
комбинезондарыңызды киіңіздер де, 
сіздерді 4000 метрге жуық биіктікке 
көтеретін ұшаққа отырыңыздар, содан 
соң біреу әуе компанияларының 
қауіпсіздік хаттамаларын бұза отырып, 
ұшақтың есігін ашады. 

Ұшақтың ішін жел кеулеп, әңгіме 
бастау былай тұрсын, өз ойларыңызды 
естудің өзі мүмкін болмай қалады. 
Бойларыңызды үрей билеп, «Бұл идея 
шынымен жақсы идея ма?» деген сұрақ 
өзінен-өзі туындайды. Есіктің алдында 
тұрып, мұндай тәжірибеден бас тарту 
жолын іздей бастайсыздар, бірақ, өкінішке 
орай, парашютпен секіру тілектерінің 
орындалуын қалаған ұшақтағы 

жолаушылар тобы арттан анталап келіп 
тұрады. 

Бұл жерде айта кететін бір жәйт, егер 
сіздер «өз өмірлеріңізді қолға алып, 
ұшақтан секіру» ісіне мүлдем жаңадан 
келген болсаңыздар, сіздерді бірнеше рет 
секіріп көрген және енді қорқыныштан 
зәресі ұшқан сіздерге жаратпай тұрғанын 
жасыра алмай қарайтын кәсіби секірушіге 
бекітуі мүмкін.

Сондықтан секіріңіздер, секіріңіздер, 
секіріңіздер: қайтадан жер бетіне жету 
үшін небәрі 30 секунд қажет, бірақ осы 
секундтарда сіздер құс болудың қандай 
екендігі туралы қысқа болса да, жарқын 
түсінікке ие боласыздар. 

Кейбір адамдардың тілектер тізімі 
табиғат кереметтеріне саяды. Ең қалаулы 
тілектердің бірі — сарқырамалар. 
Мысалы, Лаостағы Кхон сарқырамасы: 
әлемдегі ең жалпақ — жалпақтығы 
шамамен 10 километрге жуық, бірақ аса  
биік емес — биіктігі небәрі 21 метрге жуық 
сарқырама, сондықтан Венесуэладағы 
Анхель сарқырамасының жанында оның 
маңыздылығы төмендеп қалады. 

Су ағыны Ауян-Тепуи тауының шетінен  
979 метр төмен қарай, джунглиге құлай 
ағады. Бұл жердің тілектер тізіміне 
енгізуге тұрарлық жер екендігі анық. Бұл 
сарқыраманың Венесуэладағы басты 
туристік көрікті орындардың бірі екендігі 
таң қалдырмайды.

Дегенмен, бір минут күте тұрыңыздар. 
Кейбір дереккөздерге сәйкес, Анхель 
әлемдегі ең биік сарқырама болып 
табылмайды: оны бірінші орыннан 
Оңтүстік Африкадағы Royal Natal 
ұлттық саябағында орналасқан Тугела 
сарқырамасы ығыстырды. 2016 жылы 
оны Чехиядан келген сарқырамалар 

all doom and gloom, though: more a 
life-affirming way of making the most 
of things that might be simple, or 
wonderful, or life-changing, or even 
downright dangerous.

Some people, for example, decide 
they want to go swimming with 
dolphins. And why not? Dolphins 
are friendly-looking creatures, 
warm-blooded, and supposedly 
very intelligent. They live in closely 
connected social groups, they 
communicate with each other in clicks 
and whistles. 

They’ve even been known to rescue 
human swimmers in danger from 
shark attacks, so if you’re short of 
human friends, they could make a good 
substitute.

You swim out to sea, make contact 
with a pod of passing dolphins, 
commune with them in a tranquil and 
natural setting, and get the sort of 
warm and fuzzy feeling that normally 
only comes after a couple of glasses of 
Scotch whisky.

What could possibly go wrong? Well 
for one thing, you’d better make sure 
you choose the right species. You 
wouldn’t want to end up cavorting in 
the ocean with one slightly less friendly 
member of the dolphin family: the orca, 
or killer whale. Or you could be kicking 
the bucket before you got to item two 
on your list.

And what could item two be? Well, 
after splashing around in the sea, 
you might choose to take to the air. 
Skydiving is high on many peoples’ 
bucket lists, and for a pure adrenaline 
rush it’s hard to beat.

You buckle yourself into your 
parachute and jumpsuit and you climb 
aboard your aircraft. It takes you up to 
about 4,000m, and then, in a breach 
of normal airline safety protocols, 
someone opens the cabin door. 

Wind whips through the plane, 
no-one can hear themselves think, 
let alone speak. Panic sets in, and you 
start to wonder if this was such a good 
idea after all. You stand in the doorway 
hoping to find a way to forgo the 
experience, but unfortunately there’s 
a whole planeload of bucket-listers 
waiting right behind you, clamouring 
for their own chance to jump. 

It’s probably worth mentioning that 
if you’re completely without experience 
in this taking-your-life-in-your-hands-
and-leaping-out-of-aeroplanes business, 
you’ll very probably be strapped to a 
professional who has made the jump 
several times before, and is now finding 
it hard to disguise their scorn for your 
sudden fit of cowardice.

So jump, jump, jump: it only takes 
about 30 seconds to reach the ground 
again, and in that time you’ll get a vivid, 
if brief, impression of what it’s like to 
be a bird. 

Some peoples’ bucket lists focus 
on natural wonders. Waterfalls are 
one favourite: the Khone Phapheng 
Falls in Laos are the world’s widest at 
more than 10km across, but they’re 

Отправляйтесь на море, вступите в 
контакт со стаей дельфинов, пообщай-
тесь с ними в спокойной естественной 
среде, и вас накроет теплое чувство, 
которое обычно возникает после пары 
стаканчиков шотландского виски.

Что может пойти не так? Во-первых, 
следует убедиться, что вы выбрали 
правильный вид. Вы же точно не захо-
тите резвиться в океане с менее дру-
желюбным членом семейства дельфи-
нов — косаткой или китом-убийцей? 
Иначе придется «пнуть ведро» еще 
до того, как дойдете до 2-го номера в 
списке желаний.

А что может быть под номером 2? 
После плескания в море можно по-
даться в небо. Прыжки с парашютом 
занимают одно из первых мест в спи-
ске желаний большинства людей, а по 
выбросу адреналина их вообще трудно 
превзойти.

Пристегивайте парашют, влезайте в 
комбинезон и садитесь в самолет, ко-
торый поднимет вас на высоту около  
4 тысяч метров, а потом кто-то в на-
рушение протоколов безопасности 
авиакомпаний откроет дверь самолета. 

Внутри самолета хлещет ветер, 
невозможно расслышать даже свои 
мысли, не говоря уж о том, чтобы на-
чать разговор. Вас накрывает паника, 
и сам собой напрашивается вопрос: 
«А действительно ли эта идея была 
хорошей?». Стоя в дверном проеме, вы 

пытаетесь найти способ воздержаться 
от приобретения такого опыта, но, к 
сожалению, сзади уже напирает целая 
толпа пассажиров самолета, требую-
щих исполнить свое желание прыгнуть 
с парашютом. 

Здесь, вероятно, стоит упомянуть, 
что, если вы абсолютный новичок 
в таком деле, как «бери свою жизнь 
в руки и прыгай из самолета», вас, 
скорее всего, пристегнут к профессио-
налу, который уже совершил несколько 
прыжков  и теперь с трудом скрывает 
свое презрение к вам, парализованно-
му внезапным приступом трусости.

Так что — прыгайте, прыгайте, пры-
гайте: чтобы вновь оказаться на земле, 
понадобится всего 30 секунд, но за 
эти секунды вы получите яркое, хоть и 
короткое представление о том, каково 
это — быть птицей. 

Список желаний некоторых людей 
сосредоточен на чудесах природы. 
Водопады — одни из фаворитов.  
Например, лаосский водопад Кхон: 
самый широкий в мире, примерно  
10 километров в ширину, однако не 
очень высокий — всего около 21 метра, 
поэтому его значимость меркнет на 
фоне венесуэльского водопада Анхель. 

Поток воды падает с края горы Ауян-
Тепуи на 979 метров вниз, в джунгли. 
Определенно, это место, которое стоит 
занести в список желаний. Неудиви-
тельно, что этот водопад является 
одной из главных туристических до-
стопримечательностей Венесуэлы.

Однако подождите минутку. Со-
гласно некоторым источникам, Анхель 
не является самым высоким в мире: с 
первого места его вытеснил водопад 
Тугела, находящийся в национальном 
парке Royal Natal в Южной Африке. 
В 2016 году его замеры произвела 
команда экспертов в области водо-
падов из Чехии (да, есть и такие люди), 
которая обнаружила, что его высота — 
983 метра, что на целых 4 метра выше, 
чем его венесуэльский конкурент.

Что бы вы ни включили в список 
желаний — однозначно получите море 
впечатлений. te
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саласындағы сарапшылар командасы (иә, 
мұндай адамдар да бар) өлшеп, оның 
биіктігі 983 метрді құрайтынын анықтады, 
бұл оның венесуэлалық бәсекелесінен 
бақандай төрт метрге биік.

Тілектер тізіміне қайсысын қоссаңыздар 
да, мол әсер алатындарыңыз сөзсіз. 

Табиғат кереметтері көптеген 
адамдардың тілектер тізімінде маңызды 
орын алады және солардың ішіндегі ең 
танымалдарының бірі — жанартауға бару.

Алыстан жанартаулар әдемі болып 
көрінеді және күшті әсер қалдырады, 
сондықтан оларды міндетті түрде 
көргілеріңіз келеді. Алайда жақыннан 
қарағанда, бәрі басқаша: жанартаудың 
атқылауы өте қауіпті. Жолындағының 
бәрін өртейтін лава ағыны туралы 
ойлап көріңіздер. Жолындағының 
бәрін сыпырып, тау бөктерімен төмен 
қарай құлдырай ағатын судың, лайдың 
және жұмыр тастардың буырқанған 
жойқын ағындары — лахарлар туралы 
ойлаңыздар. Бұған қоса, дәл сондай 
жойқын күшпен одан да жылдамырақ 
қозғалатын ыстық газ бен күлдің  
қоспасы — пирокластикалық ағындарды 
еске түсіріңіздер. 

Бірақ осындай қауіптің өзі адамдарды 
жанартауларға жақындауға әрекет 
жасаудан тоқтатпайды. Италияның 
Сицилия аралындағы Этна тауы жыл 
сайын мыңдаған туристерді тартады. 

not particularly high: only around 
21m, which pales into insignificance 
compared with the Angel Falls of 
Venezuela. 

These falls pour over the edge of 
Auyán-tepui mountain and plunge 
979m into the jungle below. Definitely 
a sight to tick off on your bucket list, 
and unsurprisingly one of Venezuela’s 
principal tourist attractions.

But wait – according to some sources, 
the Angel Falls aren’t in fact the highest 
waterfall in the world. They’re just 
squeezed out of the top spot by the 
Tugela Falls in the Royal Natal National 
Park in South Africa. In 2016 they were 
measured by a team of Czech waterfall 
experts (yes, there are such people) and 
found to be 983m high, beating their 
Venezuelan rivals by four whole metres.

But whichever you choose for 
your bucket list, you’re certain to be 
impressed. 

Natural wonders figure high on many 
people’s bucket lists, and one particular 
favourite is a visit to a volcano.

Now, from a distance, volcanoes are 
dramatic and spectacular and definitely 
something you’d want to see. Up close, 
though, things are a bit different: a 
volcanic eruption is nothing if not 
dangerous. Think of all that scorching 
lava. Think of lahars, high-speed 
torrents of water, mud and rubble that 
surge down the sides of the mountain, 
sweeping away everything in their path. 
And think of pyroclastic flows: even 
faster clouds of hot gas and ash that do 
very much the same thing. 

Чудеса природы занимают важное 
место в списке желаний многих людей, 
и одно из самых популярных — посе-
щение вулкана.

Издалека вулканы кажутся яркими 
и производят сильное впечатле-
ние, их совершенно точно хочется 
увидеть. Однако вблизи все обстоит 
иначе: извержение вулкана довольно 
опасно. Подумайте о потоке лавы, 
сжигающей все на своем пути. По-
думайте о лахарах — стремительных 
потоках воды, грязи и булыжников, 
которые устремляются вниз по скло-
нам гор, сметая все на своем пути. И 
еще вспомните о пирокластических 
потоках — облаках горячего газа и 
пепла, движущихся еще быстрее и 
делающих то же самое. 

Не то чтобы такая опасность 
останавливает людей от попытки 
приблизиться к вулканам. Гора Этна 
на итальянском острове Сицилия 
привлекает ежегодно тысячи тури-
стов. Да и на Гавайях, в Тихом океане, 
гора Килауэа является лишь одной из 
многочисленных достопримечатель-
ностей.

Вулканы настолько притягательны, 
что в марте 2021 года, когда ранее в 
Исландии вдруг пробудился бездей-
ствовавший на протяжении 6 тысяч 
лет Фаградальсфьядль, жители Рей-
кьявика приезжали посмотреть его на 
автобусах. Местная полиция вынуж-
дена была принять меры по борьбе с 
массовыми беспорядками и запре-
тить посетителям ходить по только 
что застывшим потокам лавы.

Тынық мұхиттағы Гавай аралдарында 
орналасқан Килауэа тауы да — көптеген 
көрікті жерлердің бірі ғана.

Жанартаулардың тартымдылығы 
сонша, 2021 жылдың наурыз айында 
Исландияда 6000 жыл бойы 
ұйықтап жатқан Фаградальсфьядль 
жанартауы кенеттен оянғанда, 
Рейкьявик тұрғындары оны көру 
үшін автобустармен келген 
болатын. Жергілікті полиция жаппай 
тәртіпсіздіктермен күрес шараларын 
қолдануға және келушілерге жаңа ғана 
қатқан лава ағындарымен жүруге тыйым 
салуға мәжбүр болды.

Солтүстікке жолымыз түскендіктен, 
тілектер тізіміне қосу үшін ешкім жіберіп 
алғысы келмейтін тағы бір тармақ бар, 
ол — солтүстік шұғыласы. Жанартаудың 
атқылауы қызған кездегі зұлым гүрілден 
айырмашылығы, бұл жарқыраған жарық 
шоуы толық тыныштықта өтеді, ол 
таңғажайып әдемі және бұл дүниеге тән 
емес құбылыс деуге болады.

Рас, бұл жерде бір мәселе бар, 
ол — оның пайда болуын алдын ала 
болжайтын сенімді тәсілдің жоқтығы. 
Барлығы күн желінің жердің магниттік 
өрісімен әрекеттесуіне байланысты, 
ал бұл әр түнде бола бермейді: күн 
өз күнтізбесін бізбен, қарапайым 
пенделермен бөліспейді.

Ұшу сапарынан ләззат алыңыздар! 
Осы сапарда өздеріңізді осыншалықты 
шабыттандыратын нәрсені табасыздар 
деп үміттенеміз.     

Not that such dangers stop people 
from trying to get close to volcanoes. 
Mount Etna on the Italian island of 
Sicily attracts thousands of tourists a 
year. And on Hawaii, in the middle of 
the Pacific Ocean, Mount Kilauea is just 
one of the many holiday attractions.

Such is the draw of volcanoes that 
in March 2021, when the previously 
dormant Fagradalsfjall in Iceland started 
to do its stuff for the first time in 6,000 
years, the people of Reykjavik turned 
up by the busload to watch. Local police 
had to set up crowd control measures 
and ban visitors from walking on the 
newly-solidified lava flows.

While we’re up north, there’s one 
last item for the bucket list that 
no-one would want to miss: the 
Aurora Borealis. In contrast with the 
sulphurous roar of a volcano in full 
spate, this glimmering light show is 
silent, ethereal and almost other-
worldly in its majesty.

The problem with the Aurora, 
though, is that there’s no reliable way of 
predicting when you’re going to see it. 
It’s caused by the solar wind interacting 
with the earth’s magnetic field, and that 
doesn’t happen every night: the sun 
doesn’t share its calendar with us mere 
earthlings.

Enjoy the rest of your flight: let ’s 
hope you’ll discover something 
equally inspiring in the course of your 
journey.     

Коль уж мы оказались на Севе-
ре, здесь есть еще один пункт для 
включения в список желаний, который 
никто не захочет упустить, — северное 
сияние. В отличие от дьявольского 
рева вулкана, когда извержение в 
полном разгаре, это сияющее световое 
шоу проходит в полной тишине, оно 
божественно и почти потусторонне в 
своем величии.

Есть тут, правда, одна проблема —  
это отсутствие надежного способа 
предсказать его появление. Все за-
висит от взаимодействия солнечного 
ветра с магнетическим полем Земли, а 
это не случается каждую ночь: Солнце 
не делится своим календарем с нами, 
простыми смертными.

Наслаждайтесь полетом! Будем 
надеяться, что вы откроете для себя 
что-то настолько же вдохновляющее 
во время этого путешествия.     
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May – June 2022

Май – июнь 2022

Жұлдыз-жорамал
Horoscope
Гороскоп

Мамыр – маусым 2022

 
Астролог Патрик Бум   
Astrologer Patrick Boum 

Мамыр айы өз бақыт үлестеріңізді алып қалудың соңғы 
мүмкіндігін береді, бұдан кейін бүкіл жыл бойында көп нәрсені 
өзгерте алмайсыздар. Маусым айы бізден жылдам шешімдерді, 
адамгершілікті және жақындарымызға деген адалдықты күтеді.

Take your chance in May to grab your last shred of happiness, as you 
will find it hard to change anything for the rest of the year. In June 
you need to be ready to make swift decisions and to show empathy 
and loyalty to those you are close to.   

Май предоставит последний шанс ухватить свою толику счастья, 
после чего мало что можно будет изменить на протяжении всего 
года. Июнь будет ждать от нас быстрых решений, человечности 
и верности своим близким.    

Шаян
Мамыр айында сіздерді ерекше 

қызығушылық танытатын адамдар 
әрқайсысы өзіне қарай тарта бастайды. 
Әсіресе 10-22 мамыр аралығындағы 
кезең эмоцияға толы болмақ. Кез келген 
дауларда озбырлық танытпай, сабыр мен 
үнсіздік сақтаған дұрыс. Маусым айында 
орталарыңызда мақсаттарыңызға жетуге 
көмектесе алатын мықты да ықпалды 
адамдар пайда болады. 

Егіздер
Сақтау және көбейту мамыр айының 

басты үрдісі болмақ. Инвестициялармен 
байланысты мәселелер дау тудырады — бұл 
тұрғыда тым көп тәуекелге бармаған жөн. 
Сондай-ақ абыройды асыра бағалаудың да 
қажеті жоқ, өйткені беделге нан сатып ала 
алмайсыздар. Маусым айы жоспарларыңызға 
түзетулер енгізеді, сонымен қатар, 
еңбектеріңіздің лайықты бағасын береді. 
Барлығы өте тез болады, бұған дайын 
болыңыздар. 

Торпақ
Мамыр айында мәжбүрлі әрекетсіздік 

еңселеріңізді түсіреді, бірақ батыл 
әрекеттердің уақыты әлі келмегенін 
есте ұстап, күштеріңізді болашаққа 
сақтаңыздар. 5-10 мамыр аралығында өз 
бастамаларыңызда аздап жетістікке жетудің 
сәті түседі, бірақ оқиғаларды асықтырмаған 
жөн, өйткені сәттілікке жетудің шынайы 
мүмкіндіктерін алдағы маусым айы ғана 
сыйлайды. Өз-өздеріңізді қамшыламаңыздар, 
бәрі дұрыс қарқынмен жүруде.

Рак
В мае вас будут буквально разди-

рать на части люди, имеющие к вам 
особый интерес. Особенно эмоцио-
нальным обещает быть период с  
10 по 22 мая. В любых спорах лучше 
не проявлять агрессии, а сохранять 
молчание и спокойствие. В июне в 
вашем окружении появятся сильные 
и влиятельные люди, которые смогут 
помочь в достижении ваших целей. 

Близнецы
Сохранение и приумножение будет 

главной тенденцией мая. Вопро-
сы, касающиеся инвестиций, будут 
спорными — здесь не стоит слишком 
рисковать. Как и не стоит излишне 
дорожить репутацией, ведь на пре-
стиж буханку хлеба не купишь. Июнь 
внесет коррективы в ваши планы 
и одновременно воздаст вам по 
трудам и заслугам. Все будет проис-
ходить очень быстро, будьте к этому 
готовы. 

Телец
В мае вынужденное бездействие 

будет тяготить вас, но помните, что 
время решительных действий еще 
не настало, приберегите свои силы 
на будущее. С 5 по 10 мая вам удаст-
ся немного преуспеть в своих на-
чинаниях, однако не стоит торопить 
события, ведь реальные шансы на 
удачу вам подарит лишь предстоя-
щий июнь. Не подгоняйте себя, все 
идет в нужном темпе.

Cancer
In May you will find that the people 

you are especially interested in are 
ripping you to pieces, and the period 
from 10 to 22 May promises to be 
particularly emotional. When things 
get heated you must pull back and 
hold your peace. In June, strong and 
influential people will emerge who will 
help you to achieve your goals.

Gemini
Holding onto and multiplying will be 

the main trends in May. Issues relating 
to investments could be disputed, so 
don’t take too many risks. At the same 
time, don’t place too much value on 
your reputation as it won’t pay the bills. 
June will see you making adjustments 
to your plans, and you will be rewarded 
according to how hard you have worked 
and what you deserve. Things will move 
very fast, so be ready. 

Taurus
You will find the enforced idleness 

you are subject to in May oppressive, 
but this is not the time for action; you 
must save your strength for later. From 
5 to 10 May you won’t have much 
success with your plans, but don’t try 
too hard as you have to wait until June 
for your luck to come in. Don’t hurry, 
everything is moving at the right pace.  

Тоқты
Мамыр айында ең бастысы — 

алдарыңыздан күтпеген жерден ашылған 
перспективалардан бастарыңызды 
жоғалтпау. Қызулықтарыңызды басыңыздар, 
ал 3-12 мамыр аралығында байланысқа 
шығып, өздеріңізге қарай тартылған 
адамдардың барлығымен бірігіңіздер. 
Жұлдыздар сіздерге істеріңізде сәттілік 
сыйлайды, тек оңтайлы сәтті жіберіп алмай, 
әрекет ету қажет. Маусым мамырдың 
жалғасы болады, бірақ енді жалғыз әрекет 
етулеріңізге тура келеді. Талаптаныңыздар!

Aries
Take care not to lose your head 

in May when you see how many 
opportunities are opening up for 
you. Keep your enthusiasm under 
control and from 3 to 12 May spend 
time bonding with people who really 
want to see more of you. Your stars 
will bring you luck in business, all 
you need to do is act quickly and 
decisively. June will be like May, 
except you must be the one to make 
things happen. Go for it! 

Овен
В мае главное — не терять 

голову от внезапно открывшихся 
перед вами перспектив. Усмиряй-
те свой пыл, а с 3 по 12 мая вы-
ходите на связь и объединяйтесь 
со всеми, кто к вам потянется. 
Звезды дарят вам удачу в делах, 
нужно лишь действовать, не упу-
ская момента. Июнь будет продол-
жением мая, однако теперь вам 
придется действовать в одиночку. 
Дерзайте!  te
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Pisces
A long-awaited profit will come in 

May, as well as opportunities to start 
earning lots of easy money. Mid-May 
will bring a sense of financial security, 
the main thing is to be unafraid of 
making quick decisions. In June you will 
need to stop feeling sorry for yourself 
and try harder. This month will be just 
as productive as the one before. 

Aquarius
At the very start of May you will 

be given one more chance to make 
a dramatic change to your life, and 
then the rest of the month will be 
the perfect time to curate the list of 
those you welcome into your home. 
Some relationships will inevitably 
come to an end so it is better that you 
make the break yourself. June is the 
month of rebirth. Make sure your new 
environment matches your goals and 
values.

Capricorn
May is a month when some new 

event might turn out to be an old 
one you had forgotten about. You will 
finally be able to implement projects 
that are dear to your heart. In the last 
days of May, direct your efforts towards 
choosing investments and deciding 
where you are going to live. June will 
be much quieter, and from 10 to 30 June 
you will be able to calmly arrange your 
priorities and watch your  
plans working out  
by themselves. 

Sagittarius
Good luck will accompany  

you throughout the month of May.  
Most things will work out well so don’t 
waste time in procrastination and 
idleness. Set aside time to work even 
when you’re travelling, and from 18 to 
23 May be fearless in putting your plans 
into action. June promises to be a varied 
and wide-ranging month; you will find 
it hard to make progress in a single leap 
when surfing waves of such changeable 
emotions.

Scorpio
You need to keep moving in May, 

taking risks and being active. This 
is a golden time for you. The road 
ahead is open and people want 
to follow you. From 17 to 18 May, 
fortune will favour you rather than 
others and you will rise to greater 
heights. From 9 to 22 June you can 
openly demand something you 
consider is your right and, naturally, 
you will receive it.

Libra
Throughout May, and especially in 

the middle of the month, you must 
bear in mind that one soldier doesn’t 
make a battle. But don’t expect the 
whole world to support you as not 
everyone will be carried along by 
your ideas. Wait until June, especially 
around the end of the month, as 
when you have calmed down a bit 
you might draw in like-minded people 
who will quickly sort out your issues.  

Virgo
If things go wrong in May, maybe 

badly, it will be because you are not 
yet in the right place to pursue your 
initiatives. Don’t panic, just take a 
break, and May is the time to do this. 
The first days of June will be crowded, 
but from 5 June until the end of the 
month luck will be on your side. During 
this time you must keep your eyes 
open and don’t be afraid  
of making mistakes. 

Leo
You will get good news all through 

May, and from 16 to 22 you will be 
given a rare opportunity to hit the 
big time, so get moving and go for it. 
In June you will need a more delicate 
and sympathetic touch, and if you 
start to doubt what is happening 
around you, take care and pay close 
attention. Don’t just go with the flow, 
however much you may want to, 
especially from 9 to 18 June.

Балықтар
Көптен күткен табыс та, мол ақшаны оңай 

табу мүмкіндігі де мамыр айында келеді. 
Мамыр айының ортасы қаржы саласында 
қорғалғандық сезімін сыйлайды, ең бастысы 
— жүре шешім қабылдаудан қорықпау. 
Маусым айында өздеріңізді азырақ аяп, 
көбірек күш жұмсауларыңызға тура келеді. 
Бұл ай да мамыр айындай жемісті болмақ.

Суқұйғыш
Мамыр айының басында өмірлеріңізді 

күрт өзгертудің кезекті мүмкіндігі болады, 
ал айдың қалған уақыты үйлеріңізге келіп 
тұратын адамдардың тізімін тазалау үшін 
өте қолайлы болады. Ерте ме, кеш пе, 
кез келген қарым-қатынас аяқталады, 
сондықтан олармен өз еріктеріңізбен 
қоштасқандарыңыз жақсырақ.  Маусым — 
қайта түлеу айы. Жаңа орталарыңыздың 
сіздердің мақсаттарыңыз бен 
құндылықтарыңызға сәйкес  
келуін қадағалаңыздар. 

Тауешкі
Мамыр — жақсы ұмытылған  

ескі болып шығуы мүмкін жаңаның айы. 
Сіздер ақыры жүректеріңізге жақын 
жобаларды жүзеге асыра аласыздар. Мамыр 
айының соңғы күндерінде күш-жігерлеріңізді 
инвестиция іздеуге және көші-қон 
мәселелерін шешуге бағыттаңыздар. Маусым 
айы әлдеқайда тыныш болады, ал 10-30 
маусым аралығында сіздер басымдықтардың 
ретін айқындап, жоспарларыңыздың өздігінен 
жүзеге асып жатқанын  
көре аласыздар.

Мерген
Бүкіл мамыр айы бойында сәттілік 

серіктеріңіз болады. Көп нәрсенің орайы 
келеді, сондықтан бұл уақытты маңызды 
нәрселерді кейінге қалдыруға және енжар 
демалуға жұмсамаған жөн. Тіпті саяхаттау 
кезінде де жұмысқа уақыт бөліңіздер, ал  
18-23 мамыр аралығында ойға алған 
істеріңізді жүзеге асыруға батыл кірісіңіздер. 
Маусым айы шаттыққа толы және алуан 
түрлі болатын сыңайлы. Құбылмалы 
эмоциялар толқынында бір ұмтылыспен 
әлденеге қол жеткізу өте қиын болады.

Сарышаян
Мамыр айында қол қусырып отырмаңыздар: 

тәуекелге бел буып, әрекет етіңіздер, 
талаптаныңыздар. Сіздер үшін бұл — алтын 
уақыт: жолдар ашық, адамдар соңдарыңыздан 
ергілері келеді. 17-18 мамыр аралығында сіздерге 
бақ қонады, сондықтан өздеріңізге қажет 
адамдардың барлығын қанаттарыңыздың астына 
алыңыздар, сонда сіздер қалаған биіктіктеріңізге 
көтерілесіздер. 9-22 маусым аралығында сіздер 
өзімдікі деп санаған нәрсенің барлығын ашық 
талап ете аласыздар және, әрине, оны аласыздар.

Таразы
Жалғыздың үні шықпайды, бүкіл мамыр 

айы бойында, әсіресе оның ортасында осыны 
ұмытпаңыздар. Дегенмен, қомақты қолдауға да 
аса иек артудың қажеті жоқ, өйткені сіздердің 
идеяларыңыз барлығын шабыттандыра 
қоймауы мүмкін. Маусым айын, әсіресе 
оның үшінші онкүндігін күтіңіздер, сол кезде 
сіздер аздап тыныштанып, айналаларыңызға 
мәселелеріңіздің шешімін жылдам табатын 
пікірлестеріңізді жинай аласыздар.

Бикеш
Мамыр айы, жұмсақ айтқанда, ойдағыдай 

болмайды, ал мұның бәрі сіздердің 
орталарыңызға байланысты, олар сіздердің 
көтеретін бастамаларыңызға әлі дайын емес. 
Абыржудың қажеті жоқ, жай ғана демалыңыздар. 
Бұл ай — үзіліс алу үшін ең жақсы уақыт. Маусым 
айының алғашқы күндері қарбаласқа толы 
болады, бірақ 5-інен бастап айдың соңына дейін 
сәттілік сіздердің жақтарыңызда болады. Ең 
бастысы — көздеріңізді ашық ұстаңыздар және 
қателесуден қорықпаңыздар. 

Арыстан
Бүкіл мамыр айы бойында жақсы жаңалықтар 

келеді, ал 16-22 мамыр аралығында сәттілікті 
құйрығынан ұстаудың сирек мүмкіндігі пайда 
болады, сондықтан алға ұмтылыңыздар, бір 
орында отырмаңыздар. Маусым айы сіздерден 
жұмсақтық пен сыпайылықты талап етеді, ал 
егер орталарыңыз бағыт-бағдарын жоғалта 
бастаса, оларға қамқорлық жасауларыңызға 
тура келеді. Барлығын өз бетімен жібергілеріңіз 
келгенімен, бұлай жасамаңыздар, әсіресе  
9-18 маусым аралығында.

Рыбы
Долгожданная прибыль придет в 

мае, так же как и возможности начать 
зарабатывать большие и легкие день-
ги. Середина мая подарит ощущение 
защищенности в финансовой сфере, 
главное — не бояться принимать ре-
шения на ходу. В июне вам придется 
поменьше жалеть себя и прилагать 
больше усилий. Этот месяц будет 
таким же плодотворным, как и май.

Водолей
Очередная возможность круто по-

менять жизнь будет в самом начале 
мая, а остаток месяца будет иде-
альным для чистки списка людей, 
вхожих в ваш дом. Любые отно-
шения приходят к концу, и лучше 
расставаться с ними по собственной 
воле. Июнь — месяц перерождения. 
Следите за тем, чтобы новое окруже-
ние соответствовало вашим целям и 
ценностям.

Козерог
Май — это месяц нового, которое 

может оказаться хорошо забытым 
старым. Наконец-то вам удастся 
претворить в жизнь дорогие сердцу 
проекты. В последние дни мая на-
правьте усилия на поиск инвестиций 
и решения миграционных вопросов. 
Июнь будет гораздо спокойнее, а с 
10 по 30 июня вам удастся спокойно 
расставить приоритеты и понаблю-
дать за тем, как ваши планы сами 
собой реализуются.

Стрелец
Удача будет сопровождать вас в 

течение всего мая. Многое будет 
получаться, поэтому не стоит тра-
тить это время на прокрастинацию и 
пассивный отдых. Выделяйте время 
для работы даже в путешествиях, а 
с 18 по 23 мая смело приступайте к 
реализации задуманного. Июнь обе-
щает быть пестрым и разнородным. 
На волне переменчивых эмоций до-
биться чего-то одним рывком будет 
очень сложно.

Скорпион
В мае не сидите сложа руки: ри-

скуйте, дерзайте, действуйте. Для вас 
это золотое время: дороги открыты, 
люди хотят следовать за вами.  
С 17 по 18 мая фортуна выделит вас 
среди других, поэтому берите под 
крыло всех, кто вам нужен, и тогда 
вы подниметесь на нужную высоту. 
С 9 по 22 июня вы сможете открыто 
потребовать то, что считаете своим по 
праву, и, конечно же, получить это.

Весы
Один в поле не воин — помните 

об этом на протяжении всего мая, 
особенно в его середине. Однако 
и рассчитывать на внушительную 
поддержку при этом особо не стоит, 
потому что ваши идеи могут вдох-
новить далеко не всех. Дождитесь 
июня, особенно его 3-й декады, ког-
да вы, чуть успокоившись, сможете 
собрать вокруг себя единомышлен-
ников, которые быстро решат ваши 
вопросы.

Дева
Май, мягко говоря, не заладится, 

и все дело — в окружении, которое 
пока не готово к вашим инициати-
вам. Не стоит паниковать, просто от-
дохните. Этот месяц — лучшее время 
для того, чтобы взять паузу. Первые 
дни июня будут наполнены суетой, 
но с 5-го числа и до конца месяца 
удача будет на вашей стороне. Глав-
ное, держите глаза открытыми и не 
бойтесь совершать ошибок. 

Лев
Хорошие известия будут прихо-

дить в течение всего мая, а с 16-го 
по 22-е число выпадает редкий шанс 
ухватить удачу за хвост, поэтому 
дерзайте, не сидите на месте. Июнь 
потребует от вас мягкости и дели-
катности, и если ваше окружение 
начнет терять всяческие ориентиры, 
то придется проявлять заботу и о 
нем. И как бы вам ни хотелось все 
пустить на самотек, не делайте этого, 
особенно в период с 9 по 18 июня.
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Have you collected Nomad Club points 
for this flight?
If not, join Air Astana’s 500,000 most 
frequent travellers and start earning points 
today. You can register online at Nomad Club 
at www.airastana.com. Moreover, you can 
claim points for all the flights you took in the 
12 months preceding your joining date. 
If you are an existing member of our 
Nomad Club, then please remember to 
check your flight activity, as you can find 
all the details on our website. If you 
notice that points from a flight have not 
been added, then it is very easy to 
reclaim them retrospectively. 
Thinking about registering your company? 
Our Nomad Corporate programme allows 
you and your business to earn points and 
get up to 12 free upgrades to Business 
Class per year. 
Please visit our website and leave any 
queries for us in the Nomad Club section.  

Вы получили свои баллы Nomad Club  
за этот рейс?
Если нет, то присоединяйтесь к 500 тысячам 
часто путешествующих пассажиров Air Astana и 
начните зарабатывать баллы с сегодняшнего 
дня. Зарегистрироваться в программе Nomad 
Club можно на сайте www.airastana.com. Кроме 
того, вы можете получить баллы за свои рейсы, 
совершенные за последние 12 месяцев до даты 
присоединения к программе. 
Если вы являетесь действующим участником 
Nomad Club, не забудьте проверить свою летную 
активность. Если вам не хватает баллов за 
какой-либо рейс, то можете легко восстановить 
их на сайте. 
Думаете о регистрации компании? Наша 
программа Nomad Corporate позволит вам и 
вашему бизнесу зарабатывать баллы и 
получать до 12 бесплатных апгрейдов до 
бизнес-класса в год. 
Пожалуйста, посетите наш сайт и оставьте 
запрос в разделе Nomad Club.

Сіз осы рейске Nomad Club ұпайларын 
алдыңыз ба?
Алмаған болсаңыз, Air Astana-ның жиі 
саяхаттайтын 500 000 жолаушысына 
қосылып, бүгінгі күннен бастап ұпайлар ала 
бастаңыз. Nomad Club бағдарламасына 
www.airastana.com сайтында тіркелуге 
болады. Бұған қоса, Сіз бағдарламаға 
қосылу күнінің алдындағы соңғы 12 айда 
ұшқан рейстеріңіз үшін ұпайлар ала аласыз. 
Егер Сіз Nomad Club қатысушысы болсаңыз, 
өзіңіздің ұшу белсенділігіңізді тексеруді 
ұмытпаңыз. Қандай да бір рейске 
ұпайларыңыз жеткіліксіз болса, оларды 
сайтымызда оңай қалпына келтіре аласыз. 
Компанияны тіркеуді ойлап жүрсіз бе? Біздің 
Nomad Corporate бағдарламамыз Сізге және 
Сіздің бизнесіңізге ұпайлар жинап, жылына 
12 бизнес-класқа тегін жоғарылату алуға 
мүмкіндік береді. 
Сайтымызға кіріп, Nomad Club бөлімінде 
өтінім қалдырыңыз. 

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 
• Air Astana-ның 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
• Air Astana 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  
• Air Astana 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.

NOMAD CLUB

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 Air Astana
• 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 Air Astana

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 Air Astana

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.te
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Қонақ үйлер

Қонақ үйлер

www.rixos.com

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. 

Гостиницы

Гостиницы

Hotels

Hotels

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.

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

www.dostyk.kz

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. 

www.tienshan-hotels.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 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 бонус- 
ных 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

Altyn Bank Nomad Club кредит немесе дебет 
картасын шығаруға өтінімді онлайн тапсыруға 
болады. Altyn Bank Nomad Club картасы 
арқылы жұмсалған әрбір 300 теңге үшін —  
1 бонустық ұпай. Air Astana сайтында немесе 
әуе компаниясының сату офистерінде 
жұмсалған әрбір 200 теңге үшін — 1 бонустық 
ұпай. 5000 қарсы алу бонустық ұпайы. 
Байланыс орталығы: +7 (727) 356-57-77.

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 300 KZT 
spent with the Altyn Bank Nomad Club 
card, and one extra bonus point for 
every 200 KZT spent on the Air Astana 
website or at an Air Astana ticket  
office. 5,000 welcome bonus points. 
Contact the call centre on  
+7 (727) 356-57-77. 

Подать заявку на выпуск кредитной или 
дебетовой карты Altyn Bank Nomad Club  
можно в режиме онлайн. 1 бонусный балл —  
за каждые потраченные 300 тенге по карте 
Altyn Bank Nomad Club. 1 бонусный балл —  
за каждые потраченные 200 тенге на сайте  
Air Astana или в офисах продаж авиакомпании.  
5000 приветственных бонусных баллов.
Контакт-центр: +7 (727) 356-57-77.

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

www.dusit.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.

Ramada by Wyndham Almaty қонақ үйінде 
тұруға бөлмені жарияланған тариф 
бойынша брондағандарыңыз үшін  
500 бонустық ұпай немесе корпоративтік 
тарифтер бойынша 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 бонус- 
ных баллов за бронирование номера по 
корпоративным тарифам.

www.asaihotels.com

ASAI Hotels желісінде тікелей 
брондағандарыңыз үшін 200 бонустық ұпай 
алыңыздар.

Earn 200 bonus points for direct 
reservations at ASAI Hotels.

Заработайте 200 бонусных баллов за 
прямое бронирование в сети ASAI Hotels.

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.   

SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS WINNER 2012 - 2021
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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 дейін бонустық ұпай аласыздар. 

Airastana.gettransfer.com сайтында трансферге 
тапсырыс беруге немесе жүргізушісі бар көлікті 
жалға алуға жұмсалған әр 500 теңге үшін  
5 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. 

Earn 5 bonus points for every KZT 500 
spent on ordering a transfer or renting 
a car with a driver at 
airastana.gettransfer.com.

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.

Заработайте 5 бонусных баллов за 
каждые 500 тенге, потраченные на заказ 
трансфера или аренду автомобиля с 
водителем на сайте 
airastana.gettransfer.com.

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», «Центр Декора» 
және «Центр Аромата» дүкендер желісінде үздік 
әлемдік өндірушілер ұсынатын жарықтандыру 
аспаптарын, жиһаз және декор заттарын, хош 
иістендіргіш өнімдерді сатып алу кезінде 
жұмсалған әрбір 100 теңгеге 1 бонустық ұпай 
алыңыздар.  

Заработайте 1 бонусный балл за каждые 
100 тенге, потраченные при покупке 
осветительных приборов, предметов 
мебели и декора, ароматической 
продукции от лучших мировых 
производителей в сети магазинов «Центр 
света», «Центр декора» и «Центр аромата» 
в Алматы, Нур-Султане и Караганде. 

Earn 1 bonus point for every 100 KZT 
spent on purchasing lighting, 
furniture, decorative items and 
aromatic products from the world’s 
best manufacturers at Center of Light, 
Decore Center and Aroma Center in 
Almaty, Nur-Sultan and Karaganda.   

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.veneers.kz

Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларындағы 
элиталық Versailles стоматологиялық 
клиникасында жұмсалған әрбір 500 теңге үшін  
1 бонустық ұпай алыңыздар.

Earn 1 bonus point for every 500 KZT 
spent at Versailles, the leading dental 
clinic, in Almaty or Nur-Sultan.

Заработайте 1 бонусный балл за каждые 
500 тенге, потраченные в элитной 
стоматологической клинике Versailles в 
городах Алматы и Нур-Султане.
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AIR ASTANA АҚ САЯСАТЫ
Air Astana 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 Air Astana 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 Air Astana АҚ 
жолаушылардың өрескел жүріс-тұрысының 
алдын алу және болдырмау үшін мынадай 
шараларды қолдануға құқылы:
a)  жолаушыны межелі орынға дейін тасымал-

даудан бас тарту;
ә) жолаушыны ұшып келген елдің құқық 

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

ПОЛИТИКА АО AIR ASTANA
АО Air Astana придерживается следую-

щей политики в отношении неприемлемого 
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 Air Astana 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 Air Astana вправе при-
нять следующие меры по пресечению и пре-
дотвращению 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.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПАССАЖИРОВ АО AIR ASTANA

8.  Failing to obey the crew’s 
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 Air Astana оставляет за собой право 
обратиться в судебные органы для 
взыскания суммы ущерба в судебном 
порядке.

AIR ASTANA 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 исключением 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 невыполнения 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 рекомендуется 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, Air Astana 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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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AIR ASTANA ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ

AMSTERDAM
AMSTERDAM SCHIPHOL 
AIRPORT (AMS)
Airport ticket office
APG Air Agencies Netherlands 
Vertrekpassage 201, 
1118 AV Schiphol Terminal 3, 
Departure Hall
Phone: +31 20 316 1945 /19 46 
E-mail: ams.airport@
airastana.com

Airport Business Class lounge
Servisair Menzies Aviation 
Lounge
Airside, after passport control
Non-Schengen, East Wing 2nd 
floor between Concourse D  
and E, Lounge 41 
Opening hours: 06:00-23:00, 
daily

ANTALYA 
ANTALYA AIRPORT(AYT)
Airport ticket office 
Fly Service ticket desk,
Terminal 1, departure level 
Phone: +90 242 3303386

ATHENS (ATH)
City ticket office
Air Astana c/o Goldair
151 Kifisias Ave
15124 Marousi, Greece
Phone: +30 210 3274915 
E-mail: airastana@goldair.gr

BAKU 
City ticket office
62 Bulbul Ave 
Gulustan Residence, 3rd floor
Tel: +994 (12) 404 75 15
E-mail: gyd.sales@
airastana.com

BAKU HEYDAR ALIYEV 
INTERNATIONAL AIRPORT(GYD)
Air Astana airport check-in desk 
Terminal 1, Zone B,  
Departure Hall 
E-mail: gyd.airport@
airastana.com

Airport Business Class lounge
Business Class Lounge, Terminal 1
4th floor (above Duty Free 
shops)
Opening hours: 24/7

BANGKOK (BKK)
City ticket office
Thai Star Air Co, Ltd GSA:  
Air Astana 
3354/44, 14th Floor Manorom Bldg 
Rama 4 Rd, Klongton, Klongteoi 
Bangkok 10110
Phone: +662 367 5301,
+662 367 5314/15/16/17
E-mail: bkk.reservations@
airastana.com 

BANGKOK SUVARNABHUMI 
AIRPORT (BKK)
Airport ticket office
Booth No. TW6-052/TW6-053
6th floor,  
Main Terminal Bldg (MTB)
999 Moo.1 Nongprue, Bangphli 
Samutprakarn 10540
Phone: +66 2 134 6191

Airport Business Class lounge
Louis Tavern CIP First Class Lounge
Airside, after passport control
3rd floor, Concourse G, opposite 
Gate 1
Opening hours: 24/7

BATUMI
BATUMI INTERNATIONAL 
AIRPORT (BUS)
Airport ticket office 
Discovery LTD
33 Nikoloz Baratashvili St 
Batumi, 6010
Tel: +995 422 235 109
E-mail: bus.airport@airastana.com

BEIJING 
City ticket office
Air Astana Beijing
Office C504 (Kempinski Hotel, 
Beijing Lufthansa Centre)
50 Liangmaqiao Rd, Chaoyang 
District 
Beijing, 100125 RPC
Phone: +86 10 646 51030,
+86 10 646 65067
E-mail: pek.cto@airastana.com

BEIJING CAPITAL 
INTERNATIONAL AIRPORT (PEK)
Airport ticket office 
Terminal 2, 3rd floor, Room 
32298 
Phone: +86 10 841 66799
E-mail: pek.ato@airastana.com

Airport Business Class lounge
Beijing Aviation Ground Services 
(BGS) Lounge
After passport control, next to 
Gate 5
Opening hours: 06:00 till flight 
closes, daily

BISHKEK 
City ticket office
Avia Travel Club
86-1 Moskovskaya St, 720021 
Bishkek, Kyrgyzstan
Phone: +996 312 660 550,
+996 551 615 050
E-mail: nnoskovskaya86@
aviatravel.kg

BISHKEK MANAS 
INTERNATIONAL AIRPORT (FRU)
Airport Business Class lounge
Business Lounge, after passing 
through customs and border 
control, 3rd floor
Opening hours: 24/7

BRATISLAVA 
City ticket office
Blue Sky Travel
2-4 Kominarska St
831 04 Bratislava, Slovakia
Phone: +421 2 5262 2375
E-mail: bts.sales@
airastana.com

DELHI 
City ticket office
207, 2nd Floor N-1, BMC House, 
Middle Circle, Connaught Place, 
New Delhi 110001 
Phone: +91 11 41521425, 
23711225 
E-mail: del.sales@airastana.com 
del.reservations@airastana.com 

INDIRA GANDHI 
INTERNATIONAL AIRPORT (DEL)
Airport ticket office
Room No 44, Office Level 4,
Terminal 3, New Delhi -110037
Phone: +91 11 49639960
E-mail: del.airport@airastana.com

Airport Business Class lounge
ITC Green Lounge
Airside, after passport control, 
Retail Level 3
Opening hours: 24/7

DUBAI 
City ticket office
Dnata Travel Centre,  
Ground Floor Sheikh Zayed Road, 
Dubai
Phone: +971 4 7036 572
E-mail: dxb.reservations@
airastana.com 

DUBAI INTERNATIONAL 
AIRPORT (DXB)
Airport ticket office
Terminal 1, Departure Hall,  
Dnata Travel
Phone: +971 4 5049388

Airport Business Class lounge
Ahlan Business Class Lounge
D concourse at Level 1,  
above departure gates
Opening hours: 24/7

DUSHANBE 
City ticket office
Dushanbe Air LLC
23 Druzhba Narodov Ave
Phone: +992 372 221555,
+992 372 221888,  
+992 93 5705353 
E-mail: tis@tis.tj,  
info@avia-centr.tj

FRANKFURT 
City ticket office
Air Astana c/o Aviareps AG 
Kaiserstrasse 77
60329 Frankfurt am Main 
Reservation & Ticketing 
Phone: +49 (0) 69 770 673 022
E-mail: fra.reservations@
airastana.com 

FRANKFURT RHEIN MAIN 
INTERNATIONAL AIRPORT (FRA)
Airport ticket office
Ibero Airport Service GmbH 
Terminal 2, Hall E, Counter 927
Air Astana check-in counter,  
T2, Hall E, 
Counter 954-956
Phone: +49 (0) 69 690 30868 
E-mail: fra.airport@airastana.com

Airport Business Class lounge
Lufthansa Business Lounge & 
Lufthansa Senator Lounge
Terminal 1, Departure Hall C 
(Non-Schengen)

Entrance close to the gates 
C14-C16
Opening hours: 06:30-22:00, 
daily
Priority Lounge
Terminal 2, Departure Hall E 
(Non-Schengen)
Entrance close to Gate E9
Opening hours: 08:15-20:00, 
daily

HANNOVER 
HANNOVER LANGENHAGEN 
AIRPORT (HAJ)
Airport ticket office 
Aviation Handling Services (AHS)
Ticket Desk, Terminal B, 
departure level 
Phone: +49 511 9772223
E-mail: hajkx@ahs-de.com

HONG KONG 
City ticket office
c/o Pacific Aviation Marketing 
(HK) Ltd 
Unit 2503, Island Place Tower
510 King’s Rd, North Point, 
Hong Kong 
Phone: +852 2830 4860
E-mail: hkg.res@airastana.com 

HONG KONG INTERNATIONAL 
AIRPORT (HKG)
Airport ticket office
c/o SATS HKG Ltd
Airport Ticketing Desk,  
Terminal 1
Level 6 (departure level), Aisle D 
Phone: +852 2116 8718

Airport Business Class lounge
Plaza Premium First
Airside, after passport control, 
Level 6, 
Departures Level,  
Terminal 1 (near Gate 1)
Opening hours: 24/7

HO CHI MINH 
City ticket office 
Vietway Aviation Co, Ltd
TMS Building, 172 Hai Ba Trung St, 
District 1. Dakao Ward,  
Ho Chi Minh City 
Phone: (84 -2 8) 38379977
E-mail: sgn.reservations@
airastana.com

ISTANBUL 
City ticket office
Yesilkoy, Ataturk St 
IDTM Al block, 10/1, 9th floor, 
office 320 
Phone: +90 212 343 49 60/61,
+90 212 465 53 93
E-mail: ist.sales@airastana.com 
ISTANBUL AIRPORT (IST)

Airport ticket office
International Terminal,  
departure level 
7th Island, Office 8-F-0311 
Arnavutkoy 
E-mail: Ist.apt@airastana.com

Airport Business Class lounge
IGA Business Lounge
International departure level, 
after passport control, on the 
left side 2nd floor
Opening hours: 24/7

JAKARTA
City ticket office 
PT. AVS Indonesia
27th Floor, Unit C,  
Allianz Tower 
JI. HR Rasuna Said Superblok 2 
Kawasan Kuningan Persada
Jakarta Selatan - 12980 
Phone: 62 21 290 79797
E-mail: jtheservations@
airastana.com

KYIV 
City ticket office
Hospitalna St, 12, office 7-8, 
President Hotel
Kyiv, 01601, Ukraine
Phone: +38 044 365 00 55
E-mail: kbp.reservations@
airastana.com 

BORYSPIL INTERNATIONAL 
AIRPORT (KBP)
Airport ticket office
Terminal D
Phone: +380 44 591 44 77
E-mail: kbp.airport@airastana.com

Airport Business Class lounge
Airport Business Class Lounge
Airside, after passport control, 
4th floor, Departure Hall
Opening hours: 24/7

KUALA LUMPUR 
City ticket office
Garud Global GSA Sdn Bhd
41-21, Q Sentral 2A, Jalan Sentral 2 
50470, Kuala Lumpur, Malaysia 
Phone: +603 27426953
E-mail: kul.reservations@
airastana.com

KUALA LUMPUR INTERNATIONAL 
AIRPORT (KUL)
Airport Business Class lounge
The Regional Golden Lounge
Main Terminal building 
near Aero train station,
After departure immigration 
counter and customs.
Opening hours: 24/7

LONDON 
Air Astana call centre
Phone 1: +44 (0) 1293 874910 
Phone 2: +44 (0) 1293 874911 
(Nomad Club members only) 
E-mail: Ihr.reservations@
airastana.com

LONDON HEATHROW 
AIRPORT (LHR)
Airport ticket office
c/o ASC Handling Limited, 
Terminal 2, Departure Level, 
Ticket Pod 
Phone: +44 (0) 208 745 6432 
E-mail: Ihr.ticketdesk@airastana.
com

Airport Business Class lounge
Sky Team Lounge
Terminal 4 / airside, 
Entrance is opposite Gate 10 
Opening hours: 05:00-22:30
Lounge is available to  
Air Astana passengers 
on flight days, from 3 hours 
before scheduled departure 
time

MADRID 
City ticket office
Air Astana c/o Enlloy Aviation 
Enrique Granados, 6,  
Bldg B, Floor 0, Office 2
28224 - POZUELO DE ALARCON 
Tel.: +34 91 112 38 77
E-mail: airastana@
enllovaviation.com

MALE 
City ticket office
Airport Supervisor
Leisure Cargo Maldives
H. Thandiraimaage, 4th floor 
Roashanee Magu
E-mail: mle.airport@
airastana.com

MILAN 
City ticket office
AVIAREPS AG
32, Piazza della Repubblica, 
Phone: +39 02 4345 8391
E-mail: Mil.reservations@
airastana.com

MOSCOW 
City ticket office
1, Bolshoy Gnezdnikovskiy Lane, 
Bldg 2 
Tverskaya metro station
Moscow, 125009
Phone: +7 495 287 70 08
+7 495 287 70 09
E-mail: dme.cto@
airastana.com

DOMODEDOVO 
AIRPORT (DME)
Airport Business Class lounge
Business Hall S7
2nd floor, after passing through 
passport control, 
over 13/14 gates opposite 
Priority Pass Lounge.
Strong alcoholic drinks  
at the bar inside the hall 
are included in the visit.
Opening hours: 24/7

Domodedovo Airport 
Business Hall
2nd floor, after passing through 
passport control
after sector B up the escalator 
or after sector A at the same 
level, navigation signs are 
available along the route to the 
hall
Opening hours: 24/7
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AIR ASTANA-НЫҢ БИЛЕТТЕР САТУ ЖӨНІНДЕГІ ӨКІЛДІКТЕРІ  
TICKETING AND RESERVATIONS OUTSIDE KAZAKHSTAN
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА AIR ASTANA ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ

Almaty: +7 (727) 244 44 77
Nur-Sultan: +7 (7172) 58 44 77
Mob.: +7 702 702 4477
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
Моб. тел: +7 702 702 4477
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

TICKET OFFICES 

AIR ASTANA-НЫҢ ТӘУЛІК БОЙЫ 
ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН БРОНДАУ 
ЖӘНЕ АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ  

Алматы: +7 (727) 244 44 77
Нұр-Сұлтан: +7 (7172) 58 44 77
Ұялы тел.: +7 702 702 4477
Қызмет көрсету сапасы мәселелері бойынша 
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

AIR ASTANA  
ROUND-THE-CLOCK  
CALL CENTRE

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  
ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ  
И ИНФОРМАЦИИ AIR ASTANA

ОФИС ПО ПРОДАЖЕ ГРУЗОВЫХ 
ПЕРЕВОЗОК AIR ASTANA И FLYARYSTAN
г. Алматы, ул. Закарпатская, 51
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
 
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 119, 
грузовой терминал СВХ, 2-й этаж
Тел. +7 (7172) 286 472 
Моб. +7 702 702 12 01
WhatsApp: +7 702 702 12 01
E-mail: nqz.cargo.sales@airastana.com
Время работы: ежедневно с 8.00 до 20.00, 
без выходных  

AIR ASTANA ЖӘНЕ FLYARYSTAN ЖҮК 
ТАСЫМАЛДАРЫН САТУ ОФИСІ
Алматы қаласы, Закарпатская к-сі, 51
Тел.: +7 (727) 356 09 50
Ұялы тел.: +7 702 702 01 59
WhatsApp: +7 702 702 01 59
E-mail: cargo@airastana.com
Жұмыс уақыты: тәулік бойы, демалыссыз
 
Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр 
даңғылы, 119, уақытша сақтау қоймасының 
жүк терминалы, 2-ші қабат
Тел.: +7 (7172) 286 472
Ұялы тел.: +7 702 702 1201
WhatsApp: +7 702 702 1201
E-mail: nqz.cargo.sales@airastana.com
Жұмыс уақыты: күн сайын сағат 8.00-ден  
20.00-ге дейін, демалыссыз    

AIR ASTANA AND FLYARYSTAN  
CARGO SALES OFFICE
51 Zakarpatskaya St., Almaty 
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

2nd floor, Cargo terminal building and 
temporary storage warehouse, 119 
Kabanbay Batyr Avenue, Nur-Sultan.
Tel. +7 (7172) 286 472
Mob. + +7 702 702 1201
WhatsApp: +7 702 702 1201
E-mail: nqz.cargo.sales@airastana.com 
Opening hours: daily from 8:00 to 20:00,  
7 days a week   

NUR-SULTAN (NQZ)
Office 26, 1st floor 
RC Nursaya-1, 14B Kunaev St. 
Nur-Sultan (left bank)
Tel.: +7 (727) 244 44 77
+ 7 702 702 4477
E-mail: call.centre@
airastana.com

NUR-SULTAN AIRPORT 
Terminal 2, 2nd floor
Terminal 1, 1st floor

ALMATY (ALA)
Hall 2B, Nurly Tau Business Centre
19 Al-Farabi Ave, Almaty
Tel.: +7 (727) 244 44 77
+ 7 702 702 4477
E-mail: call.centre@
airastana.com

ALMATY AIRPORT
2nd floor, Office 99
E-mail: call.centre@airastana.com

ATYRAU (GUW)
Atyrau Plaza Business Centre 
17B Satpayev St, Atyrau   
Tel.: +7 (7122) 58 44 77
E-mail: guw.cto@airastana.com

ATYRAU AIRPORT
2nd floor, office 1
Tel.: +7 771 771 00 21
E-mail: guw.ato@airastana.com

AKTAU (SCO)
AKTAU AIRPORT
Terminal 1, 2nd floor 
Tel.: + 7 702 702 01 68
+7 (7292) 60 97 57

AKT0BE (AKX)
AKTOBE AIRPORT
Tel.: +7 (7132) 22 95 64 
+7 771 771 00 20
E-mail: akx.ato@airastana.com

KYZYLORDA (KZO)
KYZYLORDA AIRPORT
2nd floor 
Tel.: +7 (7242) 30 63 64, 58 44 77
Mob.: +7 771 771 00 18
E-mail: kzo.ato@
airastana.com

URALSK (URA)
URALSK AIRPORT
2nd floor
Tel.: +7 (7112) 939 791, 58 44 77 
+7  771 771 00 19
E-mail: ura.ato@airastana.com

OSKEMEN (UKK)
USK-KAMENOGORSK AIRPORT
1st floor
Tel .: +7 (7232) 77 81 41
+7  771 771 00 16
E-mail: ukk.ato@
airastana.com

TARAZ (DMB)
TARAZ  AIRPORT
2nd floor
Tel.: +7 702 702 0322
E-mail: dmb.ato@
airastana.com

SHYMKENT (CIT)
SHYMKENT AIRPORT
Tel.: +7 (7252) 45 51 28 
+7 771 771 00 13
E-mail: cit.ato@airastana.com

NEW ZEALAND 
City ticket office
Airline Marketing
New Zealand Ltd 
Representing Air Astana
Level 9, 120 Albert St,  
P0 Box 6247 
Victoria Street West, 
Auckland 1142 
Phone: +64 9 969 7606
E-mail: akl.reservations@
airastana.com

PARIS 
City ticket office 
AIR ASTANA C/O AIR 
PROMOTION GROUP
66 Ave des Champs Elysees
75008 Paris
Phone: + 33 1 53 89 77 76
E-mail: par.reservations@
airastana.com

CHARLES DE GAULLE 
AIRPORT (CDG)
Airport Business Class lounge
Cathay Pacific Airways Lounge
Terminal 2, after passport 
control, level 2, connection 
building between  
Terminals 2A and 2C
Opening hours: 06:00-21:30, 
daily

PODGORICA 
PODGORICA AIRPORT (TGD)
Airport ticket office
Airport Ticketing Office & Check-in 
JSC Airports of Montenegro 
Passenger Terminal, 
Departures
Phone: +382 20 444 244  
(via Info Desk) 
E-mail: ticketing.tgd@ 
apnn.co.me
checkin.tgd@apm.co.me

PRAGUE 
City ticket office
Blue Sky Travel
57 Opletalova St
Phone: +420 222 212 613
E-mail:prg.sales@
airastana.com

ST PETERSBURG 
PULKOVO INTERNATIONAL 
AIRPORT (LED)

Airport ticket office
Pulkovo Service Agency
3rd floor, Super Kacca
Representative Office
41 Pulkovskoe Highway, 
Bldg 3A 
2nd floor, office 2041

Airport Business Class lounge
Pulkovo Business Lounge
International Departures Hall, 
4th floor, after passing through 
customs and border control
Opening hours: 24/7

SEOUL 
City ticket office
Air Astana/GSA Ticketing Office
5th Floor, Doosan The Land 
Tower A152, 
Magokseo-ro, Gangseo-gu,
Phone: +82 2 3788 9170
E-mail: icn.reservations@
airastana.com 

SEOUL INCHEON 
INTERNATIONAL AIRPORT (ICN)

Airport ticket office
GSA Airport Office
Room 408, Korean Air 2nd Cargo 
Terminal 
40-112, Gonghangdong-ro 
193beon-gil 
Jung-gu, Incheon
Phone: +82 32 743 2620

Airport Business Class lounge
Asiana Airlines Lounge
After passport control, 
Passenger Terminal 1 
4th floor, near Gate 42
Opening hours: 06:00-00:30, daily

SINGAPORE 
City ticket office
Worldwide Aviation Sales Pte Ltd 
400 Orchard Rd,
#24-08 Orchard Towers
Phone: +65 62238377
E-mail: sin.reservations@
airastana.com

SYDNEY 
City ticket office 
Airline Marketing Australia
Suite 1709, Level 17,
264 George St, Australia Square, 
Phone: +612 8248 0060
E-mail: syd.reservations@
airastana.com

TASHKENT 
City ticket office
4a Afrosiab St, Mirobad District
Phone: +998 78 140 30 02
E-mail: tas.cto@airastana.com 

ISLAM KARIMOV TASHKENT 
INTERNATIONAL AIRPORT
Airport ticket office
Air Astana ticket desk at check-
in desk 
International Terminal, 
Departure Hall 
Phone: +998 78 140 55 20
E-mail: tas.airport@airastana.com

TBILISI 
City ticket office
34 Chavchavadze Ave
5th floor, PIXEL Center
Phone: +995 322 514 999
E-mail: tbs.sales@
airastana.com 

TBILISI AIRPORT (TBS) 
Airport ticket office
International Terminal, 
Departure Hall 
Phone: +99532 2 900900 (Ext-124) 
E-mail: tbs.airport@airastana.com

Airport Business Class lounge
Prime Class Lounge
Airside, on the right 
after passport control,  
2nd floor
Opening hours: 24/7

TOKYO 
City ticket office
Air System Inc
7F Shimbashi Frontier Bldg,  
3-4-5, Shimbashi, Minato-ku 
Phone: +81 3 3593 6733
E-mail: asipaxtyo@airsystem.jp

URUMQI
City ticket office
Phone: +86 991 2822987 
E-mail: urc@airastana.com 

URUMQI INTERNATIONAL 
AIRPORT (URC)
Airport ticket office 
Room No.3B-28, Terminal 3 
Xinshi district, Yingbing St 46 
Phone: +86 991 3800466
E-mail: urc.airport@airastana.com

Airport Business Class lounge
Airport Business Class Lounge
Airside, after passport control, 
next to Gate 17
Opening hours: 2 hours before 
scheduled time of departure

USA
City ticket office
AirlinePros
420, Lexington Ave
Suite 358-360, New York 10170 
Phone: +1 888 855 1557
E-mail: usa.sales@airastana.com

VIENNA 
City ticket office 
Air Astana c/o Aviareps GmbH 
Hedwiggasse 4/1-4
Phone: +43 1 581 89 22 31
E-mail: vie.reservations@
airastana.com

WARSAW 
City ticket office
Air Astana ch Gieret Ltd. 
Al. Jerozolimskie 11/19 1.40 
00-508 Warszawa, Poland 
Phone: +48 22 621 56 85 
E-mail: waw.sales@ 
airastana.com

ZURICH 
City ticket office 
Air Astana c/o Kales Airlines 
Services 
TMC Building - Office No 050 
Thurgauerstrasse 117
8152 Glattpark (Opfikon)
Phone: +41 (0) 79 668 1005
E-mail: zrh.sales@airastana.com

Сату офистерінің жұмыс уақытын қоңырау шалу орталығына хабарласып, біле аласыздар. +7 (727) 244 44 77
For working hours please contact the call centre. +7 (727) 244 44 77
Время работы офисов продаж вы можете узнать, позвонив в колл-центр. +7 (727) 244 44 77
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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

Теледидарлар 
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 құрылғыларды, 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 

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-й 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-й 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-й ЭТАЖ ТЕРМ. 1
3-й ЭТАЖ

2-й ЭТАЖ 2-й ЭТАЖ

2-й ЭТАЖ 2-й 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-й ЭТАЖ

СТОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ
ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ

СТОЙКА ОФОРМЛЕНИЯ
ТРАНЗИТНЫХ ПАССАЖИРОВ

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ЛЕСТНИЦА

ЛЕСТНИЦА

ПРЕДПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ

ПОГРАНИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ2-й ЭТАЖ
2-й ЭТАЖ

1-й ЭТАЖ 1-й ЭТАЖ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ 

ТЕРМИНАЛ 1
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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: Air Astana 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 
жолаушыға 15 бірлік) тасымалдау үшін алдын ала 
рұқсат талап етілмейді. 

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. Air Astana 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 15 минут қалғанда аяқталады.

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 Air Astana 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 Air 
Astana 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 

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. 

Air Astana 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) Air 
Astana ережелерінде белгіленген қол жүгін 
тасымалдау нормалары шегінде болған жағдайда, 
әуе кемесінің салонында тасымалдауға болады. 

Air Astana 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
Air Astana 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 Air Astana-ның 
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 Air Astana 
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 Air Astana. 

Air Astana 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 Air Astana 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 Air Astana (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 
багажном отделении, производится на 
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ЕРЕСЕКТЕР АЛЫП ЖҮРМЕЙТІН БАЛАЛАР 
Air Astana 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 
Air Astana 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 Air Astana 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.

Air Astana 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. 

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 Air Astana 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 Air Astana 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 Air Astana, 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 пере-
возятся при наличии заключения компетентной 
врачебной комиссии в письменном виде. В РК пе-
ревозка 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 Air Astana 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. 

Air Astana 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 Air 
Astana 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.

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 Air Astana, 
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. 

Air Astana 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 Air Astana 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 × 50 × 30 см-ден  
(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 Air Astana 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 

емес. Жабдықтың осы түрін мұқият орау керек 

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. 

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.



SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS WINNER 2012 - 2021

te
ng

ri 
| 3

`2
02

2 

138 139

ҰШАҚ СИПАТТАМАСЫ 
AIRCRAFT SPECIFICATIONS 
СПЕЦИФИКАЦИЯ САМОЛЕТОВ

AIR ASTANA 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.

Air Astana, 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 сұйықтық 
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, Air Astana 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.

Air Astana, 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 Air Astana 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 AIR ASTANA  
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  

недобросовестных 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.

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 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-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

830

7400

97000

2
16
150

835

6 500

89 000 

2
28
151

870

5 680

77 000 

2
16
132

850

6 500

53 000

2
12
96

Boeing  
767-300ER

Airbus  
321LR

Airbus  
321neo

Airbus  
320neo

Embraer 
190-E2
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Frankfurt
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒЫТТАР 
INTERNATIONAL ROUTE NETWORK 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Тұрақты рейстер 
Current routes 
Регулярные рейсы 

Маусымдық рейстер  
Seasonal routes 
Сезонные рейсы

Временно приостановленные рейсы
Temporarily suspended flights
Уақытша тоқтатылған рейстер

Код-шер рейстер  
Codeshare routes 
Код-шер рейсы

 Asiana Airlines
 Cathay Pacific
 Etihad Airways
 KLM Royal Dutch Airlines
 Lufthansa
 Turkish Airlines
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