
დღე 1 დღე 2 დღე 3 დღე 4 დღე 5 დღე 6
3-Sep 4-Sep 5-Sep 6-Sep 7-Sep 8-Sep

08:00 - 09:00 08:00 - 09:00 08:00 - 09:00 08:00 - 09:00 08:00 - 09:00 08:00 - 09:00

გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება გამგზავრება

12:00 ქტივობები სკოლის 
მოსწავლეებისათის

სახალვაშოს პლათფორმაზე

გამგზავრება
19:30

გამგზავრება
19:30

გამგზავრება
19:30

გამგზავრება
19:30

გამგზავრება
19:30

გამგზავრება
15:30

20:00 20:00 20:00 20:00 20:00 16:00

პრეზენტაციები სასტუმრო 
ოაზისში

პრეზენტაციები 
სასტუმრო ოაზისში

პრეზენტაციები 
სასტუმრო ოაზისში

პრეზენტაციები სასტუმრო 
ოაზისში

პრეზენტაციები სასტუმრო 
ოაზისში

დრის ენგელენი, Batumi 
Raptor Count-ის 10 
წარმატებული წელი 
აჭარაში. 
სოფო კიკნაველიძე,  
თეთრფრთიანი 
გარიელის კონსერვაციის 
პროექტი 
საქართველოში. 
ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

დევიდ ლინდო 
(#UrbanBirder, დიდი 
ბრიტანეთი), 
ფრინველებზე 
დაკვირვება დიდ 
ქალაქებსა და სხვა 
მჭიდროდ 
დასახლებულ 
ადგილებში.

კლაუს მალინგ 
ოლსენ ( დანია), 
რთულად 
ამოსაცნობ 
მტაცებელ 
ფრინველთა 
იდენტიფიცირება 
(ჩრდილოეთის 
მტაცებლები  ) 

ლუკ ტაილერ (აშშ), 
მტაცებელ ფრინველთა 
მიგრაცია ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში

ვილიამ (ბილლ) კლარკ 
(აშშ) , მსოფლიოს 
არწივების ამოცნობა 
მტაცებელ ფრინველთა 
მიგრაციის ფენომენი 
მსოფლიოში

დრის ენგელენ, 
ფრინველთა დათვლის 
დღის შედეგები

დრის ენგელენ, 
ფრინველთა დათვლის 
დღის შედეგები

დრის ენგელენ, 
ფრინველთა 
დათვლის დღის 
შედეგები

დრის ენგელენ, 
ფრინველთა დათვლის 
დღის შედეგები

დრის ენგელენ, 
ფრინველთა დათვლის 
დღის შედეგები

რეგისტრაციის ბმული: ტელ: +995577909093* ორგანიზებულ ექსკურსიებში მონაწილეობისათვის აუცილებელია რეგისტრაცია :   

დამატებითი ინფორმაცია ფესტივალის შესახებ: 
* ფესტივალის ფარგლებში (7 დღე),  ყოველდღე, დღის პირველი ნახევარი ეთმობა  გასვლას ფრინველებზე დაკვირვების ლოკაციებზე და საღამოობით 
იმართება პრეზენტაციები და სემინარები მოწვეული სპეციალისტების მიერ  (სასტუმრო ოაზისში). 
* ფესტივალში ჩართვა - როგორც დაკვირვების პლათფორმებზე წასვლა, ასევე პრეზენტაციებზე დასწრება, შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. 
* პლათფორმებზე და ფრინველებზე დაკვირვების ლოკაციებზე ორგანიზებული გასვლა და ტრანსპორტით  (ბინოკლებით, გიდით) უზრუნველყოფა  
ხდება მხოლოდ 6, 7, 8  სექტემბერს. სხვა დღეებში, ფესტივალში ჩართვის მსურველებმა ტრანსპორტირება დამოუკიდებლად უნდა მოაგვარონ.  
პროგრამაში მითითებულია ორგანიზებული გასვლის თარიღები და მონიშნულია სტაფილოსფრად.

* საღამოს  სემინარებზე დასწრება თავისუფალია.  მთელი ფესტივალის ფარგლებში, შვიდივე  დღის განმავლობაში,  ტრანსპორტირება ორივე  გზაზე 
უზრუნველყოფილი იქნება უფასოდ.
* ექსკურსიებზე და საღამოს სემინარებზე გამგზავრება ხდება ბულვარის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრიდან, ზუსტად დანიშნულ დროს.
* აუცილებელია, ექსკურსიების დროს გეცვათ კომფორტული ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი . ექსკურსიები ტარდება ბუნებაში. რეკომენდებულია, თან 
იქონიოთ წყალი და ლანჩ-პაკეტები.
*  ფრინველებზე დაკვირვების პლათფორმებზე მისასვლელი გზები ძირითადად ასფალტირებულია. პლათფორმებთან ბოლომდე ტრანსპორტით 
მისვლა არ არის შესაძლებელი, ამ  მანძილის (სახალვაშო - 750 მ,  სოფ. ჩაისუბანი  1.5 კმ) გავლა ხდება ფეხით, ბილიკი მარტივია, მოწყობილია 
საფეხურები.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებს: +995 577 90 90 93 / +995 577 90 90 91 

გაცნობითი ტური და 
პრეზენტაციები ღია ცის 

ქვეშ შუამთის 
პლათფორმაზე. სოფ. 
ჩაისუბანი, ჩაქვი 

ფესტივალზე (მხოლოდ 
მოწვეული 

სტუმრებისათვის)
ფესტივალის შეჯამება და 

დახურვა. 

გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების მე-7 საერთაშორისო ფესტივალი , 3-8 სექტემბერი, 2018

პროგრამა ფესტივალში ჩართვის მსურველთათვის

 12:00- 16:00
მტაცებელ ფრინველებზე 

დაკვირვება სოფ. 
ჩაისუბნის პლატფორმაზე 
(ორგანიზებული გასვლა-
აუცილებელია წინასწარი 

რეგისტრაცია)

ფრინველებზე 
დაკვირვება 

მტირალას ეროვნულ 
პარკში

12:00- 20:00 
ნავით გასეირნება და 

წყალმცურავ ფრინველებზე 
დაკვირვება კოლხეთის 

ეროვნულ პარკში 
(ორგანიზებული გასვლა-
აუცილებელია წინასწარი 

რეგისტრაცია)

ფრინველებზე 
დაკვირვება ზღვის 

სანაპიროზე და პორტის 
მიმდებარედ

გთხოვთ გაითვალისწინოთ ,ექსკურსიებზე ორგანიზებული გასვლა  პროგრამაში მონიშნულია  სტაფილოსფრად. 

მტაცებელ ფრინველებზე 
დაკვირვება სოფ. სახალვაშოს 

პლატფორმაზე 

08:00- 14:00 ფრინველებზე 
დაკვირვება და ტური ჭოროხის 
დელტაზე (ორგანიზებული 

გასვლა-აუცილებელია 
წინასწარი რეგისტრაცია)
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