
Жеңілдіктер / Льготы

Нені білу керек? 

1. Растаушы құжаттардың түпнұсқасы қолда болғанда ғана, жеңілдік 

жүйесі қолданыста болады.

2. Жеңілдіктер Қазақстан азаматтарына беріледі.

Что нужно знать?

1. Льготная система действует при наличии оригинала 
подтверждающего документа.

2. Льготы предоставляются гражданам Казахстана.

«Ailand» отбасылық демалыс орталығының барлық
территориясында келесі жеңілдіктер қолданыста болады:

Тегін кіру:
∙ 3 жасқа дейінгі балалар.

Мереке күндерінен өзге,  жұмыс күндері  жеңілдікпен кіру:
∙ Көпбалалы отбасылар  -  50%  сейсенбі  күндері ;
∙ Мүгедектерге  - 20%  тек  жұмыс  күндері;
∙ Зейнеткерлерге - 50%  тек  жұмыс  күндері.
∙ Туған күн иелеріне - 50%  тек  туған күнінде ;
∙ Студенттерге - 10%   кез келген күні;

«Пирамида»  жеңілдіктер  жүйесі:
∙ 50 адамға дейінгі қонақтар - 5%  жеңілдік;
∙ 100 адамға дейінгі қонақтар - 10% жеңілдік;
∙ 150 адамға дейінгі қонақтар - 15% жеңілдік;
∙ 200 адамға дейінгі қонақтар -  20% жеңілдік- әлеуметтік өтініш арқылы;
∙ 250 адамға дейінгі қонақтар - 25% жеңілдік- әлеуметтік өтініш арқылы.

На всей территории центра семейного отдыха «Ailand»
действуют следующие льготы и скидки:

Бесплатное посещение:
∙ Дети до 3 лет.

Льготные посещения по будням за исключением праздничных дней:
∙ Многодетным семьям – 50% по вторникам;
∙ Инвалидам – 20% только в будние дни;
∙ Пенсионерам – 50% только в будние дни;
∙ Именинникам – 50% только в день рождения;
∙ Студенческие – 10% в любой день.

Система скидок «Пирамида»:
∙ Гости до 50 человек – 5% скидка;
∙ Гости до 100 человек – 10% скидка;
∙ Гости до 150 человек – 15% скидка;
∙ Гости до 200 человек – 20% скидка – посредством социального обращения;
∙ Гости до 250 человек – 25% скидка– посредством социального обращения.



Жұмыс күндері
Будние дни

4 сағат
4 часа

Күн бойы
Весь день

Ересектер 18 жастан / Взрослый от 18 лет 6000 ₸ 7000 ₸

Жастар 13–17 жас / Молодежный 13–17 лет 5000 ₸ 6000 ₸

Балалар 3–12 жас / Детский 3–12 лет 4500 ₸ 5500 ₸

Демалыс күндері
Выходные дни

4 сағат
4 часа

Күн бойы
Весь день

Ересектер 18 жастан / Взрослый от 18 лет 7000 ₸ 8000 ₸

Жастар 13–17 жас / Молодежный 13–17 лет 6000 ₸ 7000 ₸

Балалар 3–12 жас / Детский 3–12 лет 5500 ₸ 6500 ₸

Нені білу керек? 

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

2. 1 ересек адам 10 жасқа дейінгі 2 баланы (бойы 1м.40см.) 
ертіп келуіне болады;

 1 ересек адам 11-13 жасқа дейінгі 3 баланы ертіп келуіне 
болады.

3. Жеңілдіктер Қазақстан азаматтарына беріледі.

4. Мереке күндері аквапаркке билет демалыс күнгі прайс 
бойынша сатылады.

Что нужно знать?

1. Возврат стоимости билетов осуществляется только 
по причине не возможности оказания услуг по вине 
развлекательного центра, во всех остальных случаях 
стоимость билетов не возвращается.

2. 1 взрослый может сопровождать не более 2-х детей в 
возрасте до 10 лет включительно (ростом до 1м.40см.);

 1 взрослый может сопровождать не более 3-х детей, 
в возрасте от 11 до 13 включительно.

3. Льготы предоставляются гражданам Казахстана.

4. В праздничные дни стоимость билета в аквапарк по прайсу 
выходного дня.

Аквапарк



Уақыт / Время Бағасы / Стоимость
30 минут 800 ₸
1 сағат / час 1500 ₸
Шектеусіз уақыт/
Неограниченное время 3000 ₸

Ойын алаңы / Игровая зона



SPA

Нені білу керек?

1. СПА қызметін 3000 ₸ теңге сомаға сатып алған кезде, 
аквапаркке 2 сағатқа кіру ұсынылады;

2. СПА қызметін 6000 ₸ теңге сомаға сатып алған кезде, 
аквапаркке 4 сағатқа кіру ұсынылады;

Что нужно знать?

1. При приобретении услуг СПА на сумму от 3000 ₸, 
вход в аквапарк предоставляется на 2 часа.

2. При приобретении услуг СПА на сумму от 6000 ₸, 
вход в аквапарк предоставляется на 4 часа.

Жалпы массаж
Общий массаж 60/80 мин. 6500/8000 ₸

Аяқтарға массаж
Массаж ног 30 мин. 4500 ₸

Мойын-желке аумағына массаж
Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин. 3000 ₸

Арқа, желке, бел және жамбас аумағына массаж
Массаж спины, воротника, поясницы и ягодиц 30 мин. 4800 ₸

Балалар массажы
Детский массаж 30 мин. 3000 ₸

Балмен массаж
Медовый массаж 60 мин. 6500 ₸

Ұлутерапия және бетке косметикалық массаж
Улиткотерапия и косметический массаж лица 30 мин. 3000 ₸

Бүкіл денеге пилинг
Пилинг всего тела 30 мин. 3500 ₸

Фитобөшке
Фитобочка 20 мин. 3000 ₸

СПА-бағдарлама (пилинг, скраб жасау, масаж)
СПА-программа (пилинг, скрабирование, массаж) 120 мин. 12000 ₸

Антицеллюлиттік бағдарлама (массаж, орау)
Антицеллюлитная программа (массаж, обёртывание) 80 мин. 9000 ₸

Антистресстік бағдарлама (жалпы массаж, орау)
Программа анти-стресс (общий массаж и обёртывание) 80 мин. 9000 ₸

Қолды парафинтерапиямен емдеу + қолға массаж
Парофинотерапия рук + массаж рук 30 мин. 4800 ₸

Стоун терапия (ыстық тастармен жалпы массаж)
Стоун терапия (общий массаж горячими камнями) 80 мин. 12000 ₸

Отты массаж «Айдаһар демі»
Огненный массаж «Дыхание дракона» 80 мин. 10000 ₸



Мұхитарал / Океанариум, Джунгли, Экзотариум, 1-де 3 / 3 в 1

Нені білу керек?

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

2. Жеңілдіктер Қазақстан азаматтарына беріледі.

Что нужно знать?

1. Возврат стоимости билетов осуществляется только 
по причине не возможности оказания услуг по вине 
развлекательного центра, во всех остальных случаях 
стоимость билетов не возвращается.

2. Льготы предоставляются гражданам Казахстана.

Аттракцион Билет түрі
Тип билета

Баға
Цена

Мұхитарал
Океанариум

Ересектер 18 жастан
Взрослый от 18 лет 3000 ₸

Жастар 13–17 жас
Молодежный 13–17 лет 2700 ₸

Балалар 3–12 жас
Детский 3–12 лет 2500 ₸

Джунгли

Ересектер 18 жастан
Взрослый от 18 лет 2700 ₸

Жастар 13–17 жас
Молодежный 13–17 лет 2500 ₸

Балалар 3–12 жас
Детский 3–12 лет 2200 ₸

Экзотариум Стандарт 1000 ₸

1-де 3
3 в 1

Ересектер 18 жастан
Взрослый от 18 лет 5900 ₸

Жастар 13–17 жас
Молодежный 13–17 лет 5000 ₸

Балалар 3–12 жас
Детский 3–12 лет 4500 ₸



Шолу шеңбері / Колесо обозрения

Нені білу керек?

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

2. Жеңілдіктер Қазақстан азаматтарына беріледі.

3. 12 жасқа дейінгі балалардың ересектерсіз келуіне рұқсат 
етілмейді.

Что нужно знать?

1. Возврат стоимости билетов осуществляется только 
по причине не возможности оказания услуг по вине 
развлекательного центра, во всех остальных случаях 
стоимость билетов не возвращается.

2. Льготы предоставляются гражданам Казахстана.

3. Дети до 12 лет без сопровождения взрослых 
не допускаются.

1-ші айналым
1-ый круг

2-ші айналым
2-ой круг

Ересектер 18 жастан 
Взрослый от 18 лет 1200 ₸ +700 ₸

Жастар 13–17 жас
Молодежный 13–17 лет 1000 ₸ +500 ₸

Балалар 3–13 жас
Детский 3–13 лет 900 ₸ +400 ₸

Кабиналар «Жайлы»
Кабины «Комфорт 1500 ₸ +1000 ₸


