
აჭარის ტურიზმისა დაკურორტების დეპარტამენტის საქმიანობის     
მხარდაჭერისა და ტურიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის     

1. სსიპ „აჭარის მუზეუმს“ 

  2. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის კვლევით  

ინსტიტუტს 
 3. ეთნოგრაფიულ მუზეუმს „ბორჯღალო“ 

4. ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს 

5. ბათუმის საბაგირო  გზას "არგო" 
განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობისა და ინკლუზიური   
ტურიზმის ხელშეწყობისათვის

6. სსიპ „ბათუმის ბულვარს“ 
         ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში შეტანილი  
         წვლილისათვის 

7.GTEM ჯგუფს „კურორტი გოდერძი“ 
         ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარებისათვის ქალაქ ბათუმში

8. ტურისტულ სააგენტოს „ELT TRAVEL“–„ბათუმი სითი ტური“ 

ახალი ტურისტული პროდუქტის განვითარებისათვის მთიან აჭარაში 

      9. „აჭარა გლემფინგს“ 

ტურიზმის სფეროს საინფორმაციო მხარდაჭერისა და პოპულარიზაციაში 
შეტანილი წვლილისათვის

10. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოსა და ტელევიზიის 

გადაცემას „კონტაქტი“
11. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოსა და ტელევიზიის 

გადაცემას „რადიოვიზია“
12. საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოსა და ტელევიზიის 

გადაცემას „დილის ტალღა“ 
13. ტელეკომპანია იმედის გადაცემა „იმედის დილა“

14. ტელეკომპანია TV პირველის გადაცემა „საქმიანი დილა“ 

15. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის 

ფაკულტეტს 
16. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის 

ფაკულტეტს 
17. სოციალურ კომპანიას „SPEND YOUR SUMMER IN GEORGIA“ 

ქედის მუნიციპალიტეტში ღვინის ტურიზმის განვითარებაში შეტანილი 
წვლილისათვის

18. „შერვაშიძეების საოჯახო მარანს“ 

19. „ძმები ავალიანების საოჯახო მარანს“ 

მადლობის სიგელები გადაეცათ



20.  „მახოს საოჯახო მარანს“ 
21. „ლადო შავიშვილის საოჯახო მარანს“  
22. „ნური სირაბიძის საოჯახო მარანს“ 

კულტურული ტურიზმის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში შეტანილი 
წვლილისათვის

23. ფონდს „ქართული გალობა“ 
24. სსიპ ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიულ  
      სახელმწიფო თეატრს 
25. საოჯახო სასტუმროს „მოყვარე“

აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მხარდაჭერისა და 
პარტნიორობისათვის

26. ბათუმის ალექსანდრე ქართველის სახელობის საერთაშორისო   
       აეროპორტს
27. სარეკლამო კომპანიას „RedPoint“
28. სსიპ ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობისცსახელმწიფო პროფესიულ  
       დრამატულ თეატრს 
29. სამთო გიდს ერეკლე ჩიკვაიძეს
30. ტურისტულ  გიდს  სულხან დევაძეს
31. სასტუმროს  „კოლიზეუმ მარინა“
32. კალიგრაფს  გიორგი სისაურს 
33. შპს სანდასუფთავებას
34. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების მართვის 

მთავარ სამმართველოს 

ტურიზმის განვითარებაში და ბათუმის პოპულარიზაციაში შეტანილი      
განსაკუთრებული წვლილისათვის 

35. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე 
       სულხან ღლონტს

ეკოტურიზმის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის

36. ქალბატონ იზოლდა მაჭუტაძეს

სპორტული ტურიზმის განვითარებასა და ბათუმის პოპულარიზაციაში 
შეტანილი წვლილისათვის 

     . 37  საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას
     38.  საქართველოს ძალოსნობის  ფედერაციას
     
ტურიზმის უსაფრთხოებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის

     39. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის პოლიციის  
           დეპარტამენტს
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