
Exclusive Weddings



32

R
IX

O
S

 P
R

E
M

IU
M

 D
U

B
R

O
V

N
IK

Rixos Water World Ақтауға қош келдіңіздер

Rixos Water World Aktau – арнайы үйлену орны. Керемет құмды жағажайларымен және мөлдір таза көк суларымен 
Каспийдің жағалауында орналасқан, бұл сіздің үйлену тойыңыздың фотосуреттері үшін әсерлі ғажайып таңғаларлық 

фон жасайды. Салтанатты және ғажайып үйлену той сіздің жеке қажеттіліктеріңізге сәйкес болу үшін біздің 
таңдалған орындармен, ең жақсы тағамдармен, егжей-тегжейлі назар аударумен және аңызға айналған қызметпен 

қамтамасыз етіледі. Біз сіздің ерекше күніңізде салтанаттың ұйымдастыруылына аса назар аудару маңызды деп 
санаймыз. Сондықтан біз сіздің үйлену тойыңыз өте жоғары денгейде өтеді деп уәде береміз.

Курметпен,

Rixos Water World Aktau

Wedding 



54

R
IX

O
S

 P
R

E
M

IU
M

 D
U

B
R

O
V

N
IK

Маңғыстау залы Мермейд мейрамханасы

Каспийдің  керемет  көрінісі  бар әдемі  а-ля-карт 

мейрамхана - бұл кішігірім үйлену тойлары үшін тамаша 

орын. Мейрамхананың жайлы атмосферасы, еденнен төбеге 

дейінгі үлкен терезелер және әрлендірілген интерьер сіздің 

қонақтарыңызға әсер етіп, үйлену тойыңызды ұмытылмас 

етеді.

-----------------------------------

Мерекелік шараларды 50 адамға дейін жасауға болады. 

Мермейд эксклюзивтілігі - мейрамхананы сағат 20.00-ден 

00.00-ге дейін 500 000 теңгеге жалдауға болады. 

Музыка түнгі 02: 00-ге дейін рұқсат етіледі

Барлық заманауи тенденцияларды ескере отырып, 

біздің Маңғыстау залы басқа алаңдарға ұқсамайды. 

Оның  биік  төбелері, әсерлі жарықтандыруы 

және сәнді интерьері 500 қонаққа дейінгі қарсы 

алатын, ауқымды үйлену тойлар үшін ең танымал 

орын. Манғыстау залы іс-шараның қажеттілігіне 

байланысты бөлуге немесе қосуға болатын 3 бөлімнен 

тұрады. Ол дыбыс пен жарықтың жоғары деңгейлі 

технологиясымен жабдықталған және әртүрлі іс-

шаралар үшін жиі қолданылады.

-----------------------------------

Мерекелік шаралар үшін эксклюзивтілік 

кепілдендірілген және ақысыз. 

Музыка түнгі 12:00-ге дейін рұқсат етіледі. 

Әр қосымша сағат ақылы, әр сағат 250 000 теңге.
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Үйлену той шарттары
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Біздің қызметтер
Гала кешкі ас стиліндегі ұйымдастырылған дастархан мәзірдің бағасына кіреді 

және қарсы алуға арналған ақ дастархандары бар коктейль үстелдерінен, ақ 

дастарханмен дөңгелек үстелдерден, кешкі асқа арналған ақ жамылғысы бар 

орындықтардан тұрады.

Қосымша қызметтер
Гүлдер, ленталар немесе орындықтың кез-келген басқа түстері сияқты 

қосымша декорациялар ақылы.

Үйлену той кешкі асы
Үйлену тойына арналған түскі ас қонақтарының саны 50 ден кем болмауы тиіс. 

Егер қонақтар саны 50 ден кем болса, эксклюзивтік төлем қажет болуы мүмкін.

Үйлену тойы
Ішкі және ашық кеңістіктерімен Rixos Water World Ақтау - үйлену тойын 

ұйымдастыруға тамаша орын. Біздің керемет бақша мен пирс ашық аспан 

астындағы үйлену тойына өте ыңғайлы. Rixos Water World Aktau сіздің үйлену 

тойыңызды ұмытылмас етеді.

Үйлену той рәсімін жалдау ақысы - 500 000 теңге. 35 орындыққа арналған ақ 

креслолар мен тіркеуге арналған үстел ақысыз беріледі. Рәсімнен кейін қонақ 

үйде жеңіл коктейльдермен тегін фуршет ұйымдастырылады.

Үйлену Тойының Фотосессиясы
Үйлену тойының фотосессиясы мерекелік кешкі аспен бірдей күні тегін 

ұйымдастырылуы мүмкін.

Мәзір
Үйлену тойының мәзірін жасауға жауапты топ, ең жоғары стандартта жұмыс 

істейді және тек жоғары сапалы ингредиенттерді пайдаланады. Сіздің үйлену 

мәзіріңіз күткеннен асып кетуі үшін біз соңғы трендтерді ұстанамыз. Біз әр 

түрлі банкет мәзірлерін ұсынамыз немесе сіздің талғамыңыз бен қалауыңызға 

бейімделген арнайы мәзірлерді ұсынамыз.

Мәзір дәмін тату
Мәзірдің дәмін тату күні 7 күн бұрын брондалуы керек. Үйлену тойы расталған 

және 50% төлем алдын-ала төленген кезде 4 адамға дәм тату тегін. Егер үйлену 

тойы расталмаса, мәзірдің дәмі толық төленеді.

Кепілдендірілген қонақ саны
Қонақтардың соңғы саны қонақ үй басшылығына іс-шарадан 5 күн бұрын 

белгілі болуы тиіс.

Депозиттік төлем
Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 3 күн ішінде үйлену тойындағы кешкі 

ас төлемінің 50%-ы алдын-ала төленуі тиіс. Брондаудаң бас тарту жағдайында, 

кепіл қайтарылмайды.

Ақырғы шот
Қонақтардың соңғы саны көрсетілгеннен кейін төленеді, іс-шара басталғанға 

дейін 5 күн бұрын мәзір расталады
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Үйлену тойына арналған 
ұсыныстар
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Deluxe үйлену пакеті Diamond үйлену пакеті

Салқын тісбасарлар
Жылқының етінен жасалған дәстүрлі 

деликатес тағамдары

Жаңа піскен көкөністерден ассорти, лимон 

қосылған ысталған балық пен каперс 

қосылған тағам шөп қоспасы

 

-----------------------------------

Салаттар 
Асшаян және пармезан ірімшігі қосылған 

Цезарь салаты, грек салаты, ақ ірімшік, қара 

зәйтүн ысталған лосось және айсберг салаты

Рустикалық нан, қытырлақ жалпақ нан, 

орамжапырақ гриссини, бауырсақтар

Ыстық тағамдар
Сиыр еті қосылған мини самоса борек

-----------------------------------

Басты Ас
Бешбармақ (туралған жылқы еті) 

Шпинат пен лимон тұздығы қосылған қуырылған 

теңіз сибасы

-----------------------------------
Десерттер
Үйлену торты

Түрік десерттерінің ассортименті

Маусымдық жемістердің себеті

Ыстық тағамдар 
Баяу дайындалған сиыр қабырғаларымен 

ризотто

-----------------------------

Басты Ас
Rixos бешбармақ (туралған жылқы еті)

Ысталған баялдымен  грильденген лосось

-----------------------------------

Десерттер
Үйлену торты

Ақ крем мен жеміс қосылған пісте торт

Маусымдық жемістер себеті

 

Арнайы мүмкіндіктер:
• Салтанатты залын тегін жалға алу 
• Үйлену той қонақтарын арнайы қарсы алу (коктейлдер және 
аспаздың таңдауы бойынша 3 түрлі канапе)
• Deluxe Sea View нөмірінде 1 түн тұру (ерте кіру және кеш шығу, 
қонақ үйдің толтыруылуына байланысты)
• Біздің сәнді интерьерде фотосессия (2 сағат)
• Үйлену торты 
• Барлық Anjana Spa қызметтеріне 20% жеңілдік
• Үйлену той қонақтары үшін орналасуға арнайы тариф

Бір адамға бағасы: 35.000 теңге

Арнайы мүмкіндіктер:
• Салтанатты залын тегін жалға алу
• Үйлену той қонақтарын арнайы қарсы алу (коктейлдер және 
аспаздың таңдауы бойынша 3 түрлі канапе)
• Deluxe Suite нөмірінде 1 түн тұру (ерте кіру және кеш шығу, қонақ 
үйдің толтыруылуына байланысты)
• Біздің сәнді интерьерде фотосессия (2 сағат)
• Үйлену торты 
• Жас жұбайларға арналған СПА процедуралары
• Үйлену той қонақтары үшін орналасуға арнайы тариф

Бір адамға бағасы: 40.000 тг

Салқын тісбасарлар
Жылқының етінен жасалған дәстүрлі деликатес 

тағамдары 

Мезе табағы (3 түрі)

Бал қыша тұздығы қосылған сегізаяқтан 

карпаччо

Жаңа піскен көкөністер мен көктер ассортиі

Ірімшік ассортименті мен жасыл жүзімнің 

қоспасы

 

-----------------------------------
Салаттар
Рукколла мен пармезан ірімшігі қосылған салат

Күріш сірке суы қосылған азиялық сәбіз салаты

Қызанақ пен базилик қосылған моцарелла 

каперс салаты

Ірімшік қосылған грильден баялды салаты

Қызанақ пен лимонның қоспасынан маусымдық 

салат

Рустикалық нан, қытырлақ жалпақ нан,

ащы гриссини, бауырсақ
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Premium үйлену пакеті
Суық тағамдар
Жылқының етінен жасалған дәстүрлі деликатес 

тағамдары 

Мезе табағы(3 түр)

Бал қыша тұздығы қосылған сегізаяқтан карпаччо

Маринадты лосось татаки және тай соусы

Жаңа піскен көкөністер мен көктер ассортиі

Ірімшік ассортименті мен жасыл жүзімнің қоспасы

-----------------------------------

Салаттар
Асшаян мен пармезан ірімшігі бар цезарь салаты

Черри қызанақтары және ірімшік қосылған салат

Шөптер миксі және лосось

Сиыр еті мен кілегейлі ірімшік қосылған аругула салаты

Жаңа піскен шөптер және ірімшік қосылған салат

Маринадталған балықтан жасалған салат

Рустикалық нан, қытырлақ жалпақ нан, тоқаш гриссини, 

бауырсақ

Ыстық тағамдар
Теңіз тағамдары қосылған равиоли, асшаяндар 

тұздығымен

-----------------------------------

Басты Ас
Rixos бешбармақ (туралған жылқы еті)

Кілегейлі картоп пирогымен баяу пісірілген 

сиыр қабырғалары 

Тәтті бұршақтар және деми глазурь тұздығы

-----------------------------------

Десерттер
Үйлену торты

Инка шоколадты торты

Маусымдық туралған жемістер

Rixos petit fours étagère

(шоколадты кәмпиттер, мини торттар, 

жаңғақтар, кептірілген жемістер)Арнайы мүмкіндіктер:
• Салтанат залын тегін жалға алу
• Үйлену той қонақтарын арнайы қарсы алу (коктейлдер және аспаздың таңдауы 
бойынша 3 түрлі канапе)
• Presidential Suite нөмірінде 1 түн тұру (ерте кіру және кеш шығу, қонақ үйдің 
толтыруылуына байланысты)
• Біздің сәнді интерьерде фотосессия (2 сағат)
• Үйлену торты 
• Жас жұбайларға арналған СПА процедуралары
• Үйлену той қонақтары үшін орналасуға арнайы тариф
• Қонақтарға арналған тойбастар
• Жығылғанда фотосессия (фотограф қонақүйден)
• Мерей тойына 50% жеңілдік
Бір адамға бағасы: 45.000 тг
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Сусындар
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Сусындар Сусындар

Алкогольсіз пакет
Fuse шай (шабдалы, лимон)

Schweppes тоник

Sprite, Fanta, Coca cola

Bon Aqua суы (1 л)

Шырындар (алма, апельсин)

Шай / кофе

Local пакеті 
Айдабыл арағы

Джин

Қазақстандық бренди

Ақ шарап

қызыл шарап

Құйылмалы сыра

Piko шырындары (апельсин, шие, алма, 

шабдалы)

Bon Aqua суы (1 л)

Coca cola, Sprite

Бір адамға бағасы (2 сағатқа) - 2,900 теңге
Әр қосымша сағат - 1.000 теңге 

Deluxe пакеті
Арақ (Смирнофф, Столичная,Standard 

Platinum, Nomad select)

Виски (Jameson, Claymore malt)

Джин (Beefeater, Gordon’s gin)

Bacardi ром

Hennessy V.S Коньяк

Эспето шарабы (қызыл, ақ)

Cinzano Vermuth

Сыра (Козел, Эфес)

Fuse tea (шабдалы, лимон)

Schweppes тоник

Sprite, Fanta, Coca cola

Bon Aqua суы (1 л)

Шырындар (ананас, алма, апельсин)

Шай / кофе

Premium пакеті
Виски (Martell V.S.O.P, Chivas салтанатты 12, 

Джим

Beam, Jameson Black баррелі, Singelton 12 ж.,

Джек Дэниэлс)

Prosecco шарабы

Pinot Grigio ақ шарабы

Шираз Фолонаридің қызыл шарабы

Вермут (Cinzano, Cinzano Rosso, Cinzano 

Bianco, Martini Bianco)

Бөтелкедегі сыра (Эфес, Козель, Хиенекен)

Pago шырыны (0,25, 0,75)

Bon Aqua суы (0,5)

Тұрақты және жарқыраған су (1Л)

Coca Cola, Sprite

Сақтандырғыш шай

Schweppes тоник (0,33)

Энергетикалық сусындары (0,25)

Шай / кофе

 

Бір адамға бағасы (2 сағатқа) - 9.000 теңге
Әр қосымша сағат - 2.000 теңге

Бір адамға бағасы (2 сағатқа) - 11.000 теңге
Әр қосымша сағат сайын - 2,500 теңге

* Сусындар, нарықтағы алкогольді және алкогольсіз брендтердің болуына байланысты, өзгеруі мүмкін.

Бір адамға бағасы (2 сағатқа) - 7 500 теңге
Әр қосымша сағат сайын - 1 500 теңге



rixoswaterworldaktau@rixos.com +772 922 17 777 Rixos Water World Aktau rixoswaterworldaktau


