АКВАПАРК
Билет
4 сағатқа

ЖҰМЫС КҮНДЕРІ

Билет
күні бойы

Ересектер

6000 тг

7200 тг

Балалар

4500 тг

5400 тг

5000 тг

6200 тг

6-16 жас

Студенттер

Билет
4 сағатқа

ДЕМАЛЫС КҮНДЕРІ
Ересектер

Билет
күні бойы

7000 тг

8000 тг

6-12жас
6-16
жас

5500 тг

6500 тг

Студенттер

6000 тг

7000 тг

Балалар

АКЦИЯЛАР МЕН ЖЕҢІЛДІКТЕР
Туған күн иелерінің туған күні
(Жеке куəлік көрсете отырып)

Зейнеткерлер, III топ мүгедектері
(Жеке куəлік көрсете отырып)

Жеңілдік 50 %

Жеңілдік 50 %

Бақытты сағаттар
жұмыс күндері сағат 10:30-15:00 дейін

Ересектер

5040 тг

Балалар

3780 тг

6-16 жас

Көп балалы отбасылар
(4, одан артық балалар,
тиісті құжатты көрсеткен кезде)

Жеңілдік 50 %

Студенттер

4340 тг

«Жомарт сəрсенбі» 50% жеңілдікпен
(Жеңілдік толық күннің құны есебінен беріледі)

Орамалды сату

Орамалды жалға беру

Тапочканы сату

Ақжайманы жалға беру

Білезік жоғалтқаны
үшін айыппұл

Тапочканы жалға беру
Халатты жалға беру

1000

* Жеңілдікке жеңілдік берілмейді

SPA
БАҒА -20%

УАҚЫТ

БАҒА

60 / 80 мин.

8000-9500 тг.

6400-7600 тг.

Мойын – желке
аумағына массаж

20 мин.

4000 тг.

3200 тг.

Аяққа массаж

30 мин.

5500 тг.

4400 тг.

Арқа+желке+
бел+жамбас

40 мин.

6000 тг.

4800 тг.

Спорттық массаж

80 мин.

9000 тг.

7200 тг.

Балмен массаж

60 мин.

8000 тг.

6400 тг.

Бетке косметикалық
массаж

40 мин.

5000 тг.

4000 тг.

СПА-бағдарлама

120 мин.

15 000 тг.

12 000 тг.

40 / 60 мин.

7500-9500 тг.

МАССАЖ ТҮРІ
Жалпы массаж

(пилинг, скраб жасау,массаж)

Антицеллюлиттік массаж

6000-7600 тг.

Антицеллюлиттік орау

6000 тг.

4800 тг.

Антистресстік орау

5000 тг.

4000 тг.

Бүкіл денеге пилинг

6000 тг.

4800 тг.

БИЛЕТ ТҮРІ

МҰХИТАРАЛ

БАҒА

Ересектер

3000

Балалар, 6-16 жас

2500

Студенттер

2500

Ересектер

2700

Балалар, 6-16 жас

2200

Студенттер

2200
1000

БƏРІ ҚОСУЛЫ

ЖЕҢІЛДІКТЕР

Ересектер

5900

Балалар, 6-16 жас

4500

Студенттер

4500

Именинники
в день
рождения
Туған
күн иелерінің
туған
күні
(При предъявлении
(Жеке
куəлік көрсетеудостоверения
отырып)
личности)

Жеңілдік 50 %

Пенсионеры, III топ мүгедектері
Зейнеткерлер,
инвалиды
III группы
(Жеке
куəлік көрсете
отырып)
(При предъявлении удостоверения

Көп балалы отбасылар
(4, одан артық балалар,
тиісті құжатты көрсеткен кезде)

Жеңілдік 50 %

Жеңілдік 50 %

*Отбасылық демалыс орталығының кінəсінен
қызмет көрсету мүмкін болмаған жағдайда ғана
билет құны қайтарылады,
өзге жағдайларда билет құны қайтарылмайды.

, 6-16 жас

Туған күн иелерінің туған күні

Именинники
(Жеке куәлік көрсете
отырып) в день рождения
(При предъявлении удостоверения

Жеңілдік 50 %

Зейнеткерлер, III топ мүгедектері

Жеңілдік 50 %

(Жеке куәлік көрсете отырып)

Көп балалы отбасылар
(4, одан артық балалар,
тиісті құжатты көрсеткен кезде)

Жеңілдік 50 %

«Ailand Astana» ЖШС-нің ішкі регламентіне,
сонымен қатар, «ҰОС-на қатысушылар мен мүгедектер
жəне оларға теңестірілген тұлғаларды əлеуметтік
қорғау жəне жеңілдіктер туралы» 28.04.1995ж.
№2247 ҚР Заңына сəйкес, келесі санаттағы тұлғалар
үшін тегін кіру жариялансын.
(жеңілдік құжатын көрсеткен кезде):

I жəне II топ мүгедектері (бір ертіп жүрушіге тегін);

18 жасқа толмаған мүгедек балалар
(бір ертіп жүрушіге тегін)

ҰОС-на қатысушылар мен мүгедектер
жəне оларға теңестірілген тұлғалар
(Ауғанстанда əскери қызметте болған тұлғалар);
18 жасқа толмаған жетім балалар;
75 жасқа толған тұлғалар;
1-5 жастағы балалар.

*Растаушы құжат болған кезде
жеңілдік жүйесі қолданыста болады.

