
2011-жылдың 10-қараша күні «Туризм» 
мамандығының қазақ бөлімінің 1-4 курс студенттері 

Астана қаласына экскурсияға шықты.

Экскурсия шегінде студенттер бірқатар пәндердің оқу 
материалын қамту мақсатымен халықаралық деңгейдегі 
«RIXOS» President hotel Astana, «TENGRI», «Grand Park 

Eсіл», «Ramada Plaza Astana» қонақ үйлерін, ҚР-сы 
Тұңғыш Президентінің музейін, көңіл көтеру 

орталықтары және Астананың көрікті жерлерін   
тамашалады. 





Біз жолдамыз, Астана!



«RIXOS»  President hotel Astana



«RIXOS» қонақ үйіндегі алғашқы түсірілім





Қонақ үй қызмет бөлімдерімен танысу



Танысу барысынан көрініс





Қонақ үй нөмерлері және тамақтандыру орын-жайларымен 
танысу



Тур-41к топ студенттері







Тур-23 к топ студенттері «TENGRI» қонақ үйінде



Тамақтандыру қызметі үшін орын-жаймен танысу



Бұл сапарымызда біз Елордамыздың көз тартарлық ғимараттары 
мен 3-5 жұлдызды қонақ үйлерін көріп қайттық. Экскурсиямызда  
Президенттік мұражайдан қатты әсер алдық.  Жеті жыл бойы 

Елбасымыздың резиденциясы негізінде қалыптасқан осы мұражай –
бүгінгі күні республикамыздың рухани және материалды құндылықтары 

сақталған алтын қоры. Мұражайда өзге мемлекет басшыларының 
біздің Елбасымызға берген сыйлықтары, Н.Ә.Назарбаевтың шетел 

университеттеріндегі марапаттары, отбасылық  фотосуреттер және 
т.б. бар. Әрбір жәдігерге зор зейінмен қарап, сұлулықтарына 

тамсандық.  Біз өз Астанамызды тамашалау мүмкіндігін берген 
жетекшілеріміз  Б.Т.Матаева  және  Қ.С.Смағұловаға  үлкен 

алғысымызды айтамыз. 

Тур-23к топ студенті Саджанова Нұржамал



Студенттер “Тәуелсіздік алаңында” 







“Бәйтеректен” Елорда көрінісі  





Астананың көркіне сай жастарымыз



«Grand Park Eсіл» қонақ үйіне қадам



Доцент Қ.С.Смағұлова студенттермен бірге



«Ramada Plaza Astana» қонақ үйі



Қонақтарды қарсы алу орын-жайы





Қонақ үй тарихы және қызметімен таныстыру





ҚР-сы Тұңғыш Президентінің музейі



Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Музейі –
әлем бойынша қайталанбас ескерткіш. Мұражайдағы 
жәдігерлер еліміздің тәуелсіздік алғаннан бергі даму 

тарихын сипаттайды. Әр мемлекет өздерінің ең тартымды 
және бағалы бұйымдарын Президентімізге тарту еткен, 
сый-сияпаттардың шығу географиясы Елбасымыздың 

әлемге әйгілі және сыйлы екендігін тағы да дәлелдейді. 

Тур -31к топ студенті Рысбекова Мақпал



Теңіз мекендеушілерін бақылау





Студенттердің сауда - көңіл көтеру орталығына 
сапары





Инфотурымыз өте мазмұнды да қызықты өтті. 
Бүгінде еліміздің Астанасы қаншалықты көркеюде 

екендігін өз көзімізбен көріп тамашаладық. Әр 
құрылыс нысаны ерекше, қайталанбас көрініс алған. 

Ең бастысы, игеру үстіндегі пәндерден алған 
теориялық білімдерімізді іс жүзінде көрдік, яғни 

белгілі деңгейде тәжірибе алдық. Инфотурды 
ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіреміз. 

Тур-31к студенті Майпенова Нәсіпжан 


