МӘДЕНИ БАҒДАРЛАМА
Демеушісі мәдени бағдарлама ұйымдастыру болып табылады "Тиолайн" ЖШС
Қазақстан Республикасы

17 қыркүйек 2021 ж. – сағат 17.00-ден 20.00-ге дейін-ұйымдастырылған бойынша
шолу экскурсиясы, Көкшетау қ., көтерумен сопку Бұқпа және елбасы Ақмола облыстық
қазақ музыкалық-драма театрының.
Көкшетау қаласы орналасқан Көкшетау биіктікте, оны геологтар деп атайды
Көкшетау глыбой және ол поэтикалық атауы - "Қазақ Швейцария", туралы еске сала
отырып, оның ландшафтық сан алуандығы.
Көкшетау - таза, әдемі қала. Егер көтерілу шыңына шоқылар, ол оңтүстік-батысында
орналасқан қала, онда абильпатта ашылады ғажайып түрі: батыста көлдің су айдыны және
жағажай
алқабы,
солтүстік-шығыста
жазықтық,
оңтүстігінде
көтеріледі
шоқысының.Көкшетау қаласы — симфония мүдірі монументтер, саябақтар, мұражайлар,
театрлар, олар өздерінің кері әсерін айтты береді бөлшекті казахстанский жан.
Мәдениет сарайы Көкшетау - объект, мақтан бәрі жергілікті тұрғындар және қала
өзі. Қызықты орындары Көкшетау үлкен саны бар, оның маңында және өз жолында
туристерді жинайды.
Ақмола облыстық тарихи-өлкетану мұражайы. Барлығы 700 метр өту қажет
желтоқсандағы " мәдениет Сарайында Көкшетау көру үшін тағы бір маңызды ерекшелігі —
қаланың тарихи-өлкетану мұражайы, облыстық маңызы бар. Оның жетістіктерді басталды
1920 жылы, ал ғимараттың өзі көбінесе еске салады типтік патшалық салынған ХХ
ғасырдың. Бұл мұражай — бірегей қазынасы үшін 70 мың экспонат бар. Арқылы үй
бұйымдары, заттары, киім дизайны, интерьер дизайны, жазбаша көздері мен қолөнер олар
туралы толық түсінік пайда болуы, қалыптасуы мен дамуы барлық халықтардың қазіргі
кезде не еуразияның сары даласын Көкшетау және Ақмола облысы.
Ескерткіш Абылай хан 5 минуттық Ақмола облыстық тарихи-өлкетану мұражайы
орналасқан тағы бір ерекше монумент күніне Абылай хан. Бұл ескерткіштің өзі
конструкционно тұрады 3 бөліктен — 5 метрлік мүсін хан таққа, 14 метрлік колонна "және"
қыран жолы, оның үстіне, ол бірлігін білдіреді және неделимость Қазақстанның қуатты
ұрпақтар арасындағы байланысты және өсіп-өркендеуі, әр кімнің тамыры байланысты оның
халқы.
Көкшетау қаласының тарихы мұражайы Бұл мұражай — тарихи және мәдени-ағарту
орталығы қала жиналды, оның мұрасы және қол жеткізу. Сондықтан да ол ескі бөлігінде,
Көкшетау, жанында бауырын інжу-маржаны — Қопа көлімен беріледі.
Кафедралды соборы Архистратига Михаил. Біздің бұл кафедралды соборы болды
жеке келуімен біріктірген өзіне Жексенбілік мектебіне, колокольню, өткізу үшін үй-жай
елбасының асыл сөзі крещение және шіркеу трапез. Оның қабырғалары увенчаны сирек
иконами, олардың арасында ерекше назарға лайық иконаның Богородицаның
"Скоропослушница", "Лайықты" бар " және емші Пантелеймона.

18.00 ден 20:00 дейін - елбасы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театры Ш.
Құсайынов атындағы.
18 қыркүйек 2021 ж. – 17.00 - бойынша шолу экскурсиясы курорту
"Бурабай". Экскурсия кезінде болады жарықтандырылды өлке тарихы, аңыздар, өлеңСыбаға. Ең қызықты жерлерге саяхат аялдамалар. Бірінші аялдама – Ақылбай асуы,
(перевал), онда ашылады панорама таулары, Жеке – Батыр" және "Бура". Екінші аялдама
поляна Абылай Хана, жотасы "Көкшетау" оның басты шарықтау шегі Көкше, массив үш
жартас "Үш қыз" және ерекшелігі өлкенің скалу "Оқжетпес".
Шолу автобустық-жаяу экскурсия сыйлайды көптеген жағымды көңіл-күй және
жарқын әсерлер. Сапар екі бөліктен тұрады. Басында туристерге келуге Иманаевский
бұлағы орналасқан шағын, бірақ әсерлі сарқырама. Бұдан әрі қонақтар шипажай алады
жасауға тауға Болектау. С панорамды алаңдары ашылады көркем көрініс көл Бурабай, өзі
курортный поселок. Тәжірибелі гид туралы баяндайды су апатынан, аңыздар
Бурабай. Экскурсия
тері
белсенді
туристерге,
сондай-ақ
адамдарға
орта
дайындаумен. Сапар Бурабайдың көрікті жерлеріне таныстырады сұлулығымен жергілікті
табиғаттың служила көзі шабыт көптеген аңызға айналған өнер қайраткерлері.
Экскурсия көздейді бару сияқты табиғи көрікті, сияқты: • пещера Кенесары; •
Иманаевский родник; • Бурабай көлі.
Қонақтарға қатысушысына мүмкіндігін ләззат өзінің емдік ауамен қылқан жапырақты
ормандар мен единением табиғатпен. Қонақтар шипажай көре алады және атақты Рощу
билеп қайың. Түрі-бір қалыпты иілу ағаштар мен бірегей табиғи энергетика, жыл сайын
тартатын бұл орындарға мыңдаған туристер келеді. Сапар барысында қандай әсерлі фото
фонында бірегей табиғи көрікті. Экскурсия бару, Үлкен Шабақты көлінің.
Өрлеу тауға Болектау - табиғи, табиғи шолу алаңына Бурабай курортының. Со 147
метрлік биіктіктен ашылады завораживающие түрлері, Голубой залив, скалу Жұмбақтас,
Оқжетпес тауына көлі мен Бурабай және Үлкен Шабақты.

20.00-ден 23.00-ге дейін -кейін қанық күн Симпозиум ұйымдастырылды, костер! Біз
барлығымыз споем біздің сүйікті әндерін семейде "қымызмұрындық" қыркүйек түн,
проникнемся душевным жылумен бір-бірін наберемся шабыт келесі кездесу. Пустив гитару
шеңбер бойынша, біз қуана-қуана и вниманием тыңдасақ әрбір поющего. От жағып
жылытады ғана емес, дене, бірақ орташа жан басына шаққандағы.

19 қыркүйек 2021 ж. – Сағат 16.00-ден 20.00-ге дейін - бос уақыт. Жеке
бағдарлама таңдау (мысалы: бару монша кешенінің қонақ, не жағажай қонақ үй, жорық
табиғат Мұражайына бару, сувенирлік дүкен)
20.00 -мерекелік кешкі ас симпозиум қатысушыларына, байқаудың демеушісі
Симпозиумның тамадой.
Қонақтарға арналған Симпозиум, олар жоспарланған келуге дейін ресми басталған
күннен немесе кетуде кейінірек, ұйымдастырылуы мүмкін қосымша мәдени бағдарлама.

Қонақтарға танысу мүмкіндігін дәмін татты ұлттық тағамын қазақтар мен удивиться
қонақжайлылығымен, халқымыздың!

Сіздерді Күтеміз!
Сұраймыз сіздің сайлау мен тілектері алдын-ала, 16 қыркүйек, хабарласып біреумен
ұйымдастырушылардың немесе жазып хат e-mail: znipo@mail.kz.
Байланыс үшін ұйымдастыру мәселелерін шешу:
Өтегенов Есентай +77073321010
Дробышева Махаббат +77011759531

