
KAZAKHSTAN OFFICE

+7 707 253 22 00
kazakhstan@zakher.travel

+77072532200
kazakhstan@zakher.travel

be our B2B partner
b2b.zakher.travel

zakher.travel

Explore best of Kazakhstan 
with Zakher Travel Agency!

• Reservation of hotels in Kazakhstan in relevant 
prices;

• Air ticket sales;
• Professional guide translators (male and female);
•  Transfer services;
• Organization of tours for individuals, groups and 

families; 
• Organization of regional & city tours within 

Kazakhstan;
• Hunting tours;
• Shopping tours;
• Organizing photography tours;
• VIP helicopter tours;
• VIP services;
• VISA-support services;
• Travel insurance;
• Picnic tours.

Tourism and travel-related services
provided by Zakher agency:
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 جولة جوني
عرض الخيول
نادي الرماية

حديقة حيوانات
حديقة القوارب
المتنزه القومي

جولة ليسنايا سكازكا

العديد من التشاطات الترفيهية المختلفة  
تسلق الجبال
القفز بالحبال
ركوب الخيل

جولة منتجع أكبو�ك الرياضي

"مركز الترفيه العائلي "هوم كلوب
تلفريك

مزرعة التراوت

جولة مدينة ألماتي

شارع أربات (وسط البلد)  
جولة  كوكتبا  

تلفريك
 حديقة الرئيس

 دولفينيروم
حديقة الحيوان

جولة ألما اراسان

حديقة ايلي ا�توت الطبيعية الوطنية  
قرية الما ارسان  

نهر الماتينكا-بروتشودناي الكبير  
جبل  زاليسكي ا�تاؤ 

بحيرة ألماتي الكبيرة  
عرض الطيور

حديقة التفاح
مخيم يورت التقليدي

جولة التسوق
اسنتاي مول

 ميجا مول
دوستيك ب§زا

محل شوكو�تة محلي
البازار اªخضر

جولة ش§ل تورغن

ش§�ت تورغن (أيولي)
بحيرة إيسيك وجو�ت القوارب

منتجع ستيتسون رانشو (مركز الحصان)  
جولة نهرية

جولة شيمبو�ك

تلفريك
 منتجع التزلج ميدان ميديو للتزلج على الجليد ،  

 والتزلج السريع في الهواء الطلق وحلبة التزلج على
الجليد

جو�ت كازاخستان
مدينة الماتي



Almaty City Tour

• Arbat Street (downtown)
• Koktobe tour 
• Cabel car (talefrik)
• President Park 
• Dolphinairum.
• Zoo Park

Alma Arasan Tour

• Ile-Alatau Nature National Park.
• Alma-Arasan village.
• Big Almatinka-Prochodnay River.
• Zailiyskiy Alatau Mountain.
• Big Almaty Lake
• Birds show
• Apple Garden
• Yurt traditional camp 

Shopping Tour

• Esentai Mall
• Mega Mall
• Dostyk Plaza
• Local chocolate boutique. 
• Green bazar

Turgen Waterfall Tour

• Turgen Waterfalls (Ayuly)
• Issyk Lake and boat tours
• Stetson Rancho Resort (horse center)
• River Tour

Shymbulak Tour

• Shymbulak ski complex (teleferik)
 Medeu ice rink
•  outdoor speed skating and bandy rink

Gunni Tour

• Horses show
• Shooting
• Zoo
• Boat Park
• National Park

Lesnaya Skazka Tour

• 30 different Attractions
• Mountain climbing
• Bungees
• Horse riding

Akbulak Sports Camp Tour

• "Home Club" Family Entertainment Center.
• Cabel car (talefrik)
• Trout farm

KAZAKHSTAN TOURS
Almaty city


