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1. Бөкей Ордасы тарихи кешені 
2. Жайық қалашығы
3. Тақсай қорған кешені
4. Жымпитыдағы «Алаш Орда» үйі
5. Ғұмар Қараштың жерленген жері
6. Жұмағазы хазірет (Дәдем Ата) кесенесі
7. Дәулеткерей Шығайұлы кесенесі
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Батыс Қазақстан облысының жеті қасиетті орыны
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Батыс Қазақстан облысы мен Орал қаласы ертеден Азиядан Европаға, Европадан Азияға

өтетін сауда жолы болып келеді.
Батыс Қазақстан облысы Қазақстан Республикасының солтүстік батысында орналасқан.

Жалпы жер көлемі 151,1 шаршы км. (оңтүстіктен солтүстікке – 300 шаршы км., шығыстан

батысқа – 500 шаршы км.) Халқы – 613,9мың адам. Облыс орталығы Орал қаласы Жайық

өзенінің орта ағысының оң жақ бойында және Шаған өзенінің төменгі ағысының сол жақ

бойында, биік те тік өзен жағалаулары бар өте әдемі далалық жазықта орналасқан. Негізі 1584
жылы қаланған, Қазақстанның көне қаласы – Орал барлық кезеңдерде көптеген ұлы

ғалымдардың, саяхатшылардың, мәдениет және әдебиет қайраткерлерінің назарын өзіне аударды.
Бүгін де тарихы терең, дәстүрлі мәдениеті бай, экономикалық потенциалы мол, өлке көптеген

туристерді қызықтыруда.

Орал қаласына қош келдіңіздер!

Біз – еуразиялықпыз!
Шаңырағынан шырқап ұшқан ән күліп.
Біз жақтауы – алтын есік, 
Біз – көпір, 
Қос құрлықтың қос қанаты
Бұл өлкеге тұрған бізбен сән кіріп.



Добро пожаловать в город Уральск!

Западно-Казахстанская область и город Уральск издавна являются своеобразными

торговыми воротами из Азии в Европу и наоборот.
Западно-Казахстанская область расположена на северо-западе Республики Казахстан, общая

протяженность площади 151,1 кв.м. (с юга на север – 300 км, с востока на запад – 500 км.)
Население 613,9 тыс.человек. Административным центром является город Уральск, который

расположен на правом берегу среднего течения реки Урал и на левом берегу нижнего течения реки

Чаган, в живописаной степной равнине с высокими и крутыми речными ярами. Старейший город

Казахстана –Уральск, основанный в 1584 году во все времена привлекал к себе пристальное

внимание многих великих ученых, путешественников, деятелей культуры и литературы. И

сегодня, богатейшие исторические и культурные традиции, огромный экономический потенциал

города привлекает многих туристов.

Мы – евразийцы.
Восток и Запад соединились на нашей земле,
Создав уникальную ауру города –
Имя, которому –Уральск



Орал қаласы - бүгінде
Уральск – сегодня 

Орал қаласы – кеше
Уральск – вчера



Орал қаласы – бүгінде
Уральск – сегодня 

Орал қаласы – кеше
Уральск – вчера



 Ұлы Жібек жолының өтуі  

Шаруалар қозғалысының қиын кезеңдері  

 Кіші жүз қазақтарының «шаруа патшасының»  бастауымен соғысқа қатысуы  

 С.Датұлы бастаған  отаршылдыққа қарсы  күресі  

 Махамбет Өтемісұлы мен  Исатай Тайманұлы бастаған қазақтардың көтерілісі

 Азамат соғысы кезінде Орал қаласын азат ету  

 Орал қаласы Ұлы Отан соғысы кезінде Сталинградттың алдыңғы қатарлы және әуе
қорғанысы күші 

 Орал қаласында әр кезеңдерде болған әдебиет және мәдениет қайраткерлері 
(А.С.Пушкин, В.А.Даль, В.А.Жуковский, Л.Н.Толстой, Ғ.Тоқай, М.А.Шолохов,
С.Сейфуллин, С.Мұқанов т.б.)

ОРАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ЕСІНДЕ…



УРАЛЬСК ПОМНИТ…

 Прохождение Великого Шелкового Пути

 Бурные лихолетья  крестьянского движения. 

 Участие казахов Младшего жуза в войне под предводительством «мужицкого
царя».  

 Антиколониальная война под руководством С. Датова.

 Восстание казахов под предводительством Махамбета Утемисова и 
Исатая Тайманова

 Оборона осажденного Уральска во время Гражданской войны

 Уральск - прифронтовая зона Сталинграда и пункт противовоздушной обороны
страны во время Великой Отечественной войны

 Великие деятели литературы и культуры, посетившие Уральск в разное время:
А.С.Пушкин, В.А.Даль, В.А.Жуковский, Л.Н.Толстой, Г.Тукай, М.А.Шолохов,
С.Сейфуллин, С.Муканов, и др.



Шежіресі тарихтың тереңіне кететін ертеден даңққа ие болған Орал қаласына –
435жыл.

Экскурсия кезінде Сіздер тек даңғылдар мен европалық, шығыс, мавритандық

стильдегі архитектуралық ғимараттарды, Жайық өзенінің жағалауын ғана емес, сонымен
қатар Батыс Қазақстан облысы мен Орал қаласының тарихымен, көптеген көріністердің

куәсі болған мұсылмандар мен христиандар мәдениеті: әдемі мешіттермен, шіркеулермен
танысып, мемориалдық музейлерді көре аласыздар.

Уральску – 435 лет и его история представляет собой удивительную и

своеобразную летопись разнообразных по масштабу и дерзновений и свершений многих

поколений жителей этого славного города.
Во время экскурсий Вы увидите не только проспекты и архитектурные здания,

построенные в европейском, восточном, мавританском стиле, набережные реки Урал, но и
познакомитесь с историей Западного Казахстана и города Уральск, объектами

мусульманской и православной культуры, красивейшие мечети, соборы и церкви, которые
стали свидетелями многих событий, посетите мемориальные музеи.



3 сағаттық 
экскурсиялар

3- часовые экскурсии

Біркүндік 
экскурсиялар

Однодневные 
экскурсии

Көпкүндік 
экскурсиялар

Многодневные 
экскурсии



3 сағаттық экскурсиялар
3-часовые экскурсии

Орал –Қазақстанның көне қаласы               
Уральск – старейший город Казахстана

Жайықта – қалашық, Оралда – қала                    
На Яике – городок, на Урале - город

Қасиетті орындарға
По Святым местам

Сүйікті қалам

Любимый город

Ұлы Отан соғысы жылдарында                   
В годы Великой Отечественной войны

Орал азамат соғысы жылдарында ...                              
Уральск в годы гражданской ...



3 сағаттық экскурсиялар
3-часовые экскурсии

Донда  казакпын, Оралда – қазақпын                    
На Дону – казак, на Урале - казах

Әдеби Орал                                                 
Уральск литературный

Оралдың түнгі шамдары                        
Уральск зажигает огни

Ақ Жайықтың өткені                                       
Были Ак Жайыка

Жанурлар әлеміне саяхат                                   
Братья наши меньшие

Қызыл. Сары. Жасыл.                                                 
Красный. Желтый. Зеленый.



Біркүндік экскурсиялар
Однодневные экскурсии

Жұбан есімді қайсар қазақ                               
Гордый казах по имени Жубан

Чапаев Орал жерінде                        
Чапаев на земле Уральской

Сырым Датұлы                                  
Сырым Датов

Ақ Жайықтың өткендері                        
Были Ак Жайыка

Ұлы Отан соғысы жылдарында                      
В годы Великой Отечественной войны

Жүз жолдың біреуі сенікі                                        
Сто дорог – одна твоя



Көпкүндік экскурсиялар                                                        
Многодневные экскурсии

Бөкей Ордасына 3 күндік тур                        
3-дневный тур в Букеевскую Орду

Орал қаласына саяхат                               
Уральская кругосветка

Пайдалы демалыс!                         
Отдохни с пользой!

3 күн / 2 түн                                                    
3 дня /2 ночи

2 күн / 1 түн                                                         
2 дня / 1 ночь

Астана қаласына экскурсиялық тур 
Экскурсионный тур в город Астана





Құрастырушы: Г.Ж.Кайбалиева

Қазақстан Республикасы
Орал қаласы, Исатай батыр көшесі, 71/1

Тел. 8-7112-525942
Факс 8-7112-525887

е-mail: evrasia_centre@mail.ru
www.turizmzko.kz
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