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ტურიზმი აჭარაში
2016 წლის იანვარი-მარტის თვის მონაცემები

საერთაშორისო ტურისტების ინფოგრაფიკი

რესპოდენტთა სოციო-დემოგრაფიული პროფილი
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რამდენი ხნით ადრე გეგმავთ მოგზაურობას?
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როგორ მიიღეთ ინფორმაცია აჭარის შესახებ?

გამოცდილება წინა ვიზიტიდან

ქართული წარმომავლობის მოქალაქე

ტურ-კომპანია / ტურ-ოპერატორი

ტელევიზია / რადიო

ინტერნეტი

ტურისტული ინფო ცენტრი

ბიზნეს პარტნიორი
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მეგობრები და ნათესავები 41.34%

რომელ საინფორმაციო

წყაროს მიიჩნევთ ყველაზე

სანდოდ?  

ტურისტული
გამოფენა

ინტერნეტი,
ტელევიზია

ტურისტული
კომპანია

საქართველოს
მოქალაქე

გამოცდილება
წინა ვიზიტიდან

მეგობრები და
ნათესავები

დაბალი სანდოობა მაღალი სანდოობა

ინდივიდუალური
მოგზაურები ჯგუფური

მოგზაურები:

მეგობრები:    35.2%
ოჯახის წევრები:   17.5% 
კოლეგები:    4.60%
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ტურ-პაკეტით

მოგზაურები
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ტურ-სააგენტო

უცხოური

ტურ-სააგენტო

როგორ ჩამოხვედით აჭარაში?

საზღვაო ტრანსპორტი

საკუთარი ტრანსპორტი

სარკინგზო ტრანსპორტი

სხვა სახმელეთო ტრანსპორტი

ქართული ავიახაზები

არაქართული ავიახაზები
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აჭარაში

ვიზიტის საშალო

ხანგრძლივობა

3,8 ღამე

ბარის სოფლებში

ღამეების საშუალო

რაოდენობა შეადგინა

7,77 ღამე

წინასწარ დაჯავშნა

განთავსების

ობიექტი

12%-მა
გადანაწილება

სასტუმროებზე

ბათუმში

64%
გადანაწილდა გესთჰაუზებზე

მთის დასახლებულ

პუნქტებში
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38.80%

მეგობრების და
ნათესავების
მონახულება

16.60%

აზარტული
თამაშების

თამაში

12.50%

ტრანზიტი

11.30%

სხვა პირადი
მიზანი

5.90%

პროფესიული და
ეკონომიკური
საქმიანობა

5.40%

აჭარაში ვიზიტის ძირითადი მიზანი იყო  ღირსშესანიშნაობების,
ბუნების და მეგობრების / ნათესავების მონახულება

ვიზიტისას განხორციელებული აქტივობები

ბუნების
დათვალიერება

ღვინო და
კულინარია

კულტურული
ტურიზმი

დაცული
ტერიტორიები

ფოლკლორი და
ეთნოგრაფია

ლაშქრობა სხვა
აქტივობები

43.11% 26.80% 14.74% 9.16% 8.51% 6.52% 2.61%

ზამთრის პერიოდში ვიზიტორთა 59%-ზე მეტი დაინტერესებული იყო ეკო ტურიზმით

გამოცდილების შეფასება

  86.8% აჭარაში
სტუმრობით კმაყოფილია

97.1%-ს ვიზიტის
განმეორების სურვილი აქვს

97.4% რეკომენდაციას
გაუწევს აჭარის რეგიონს

რა პრობლემები შეგექმნათ აჭარაში ვიზიტისას?

1. პატრულთან დაკავშირებული პრობლემები
2. მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა
3. უამინდობა
4. უპატივცემულობა, ხმაური და ნასვამი ადამიანები
5. მაღალი ფასები და სიძვირე კვების ობიექტებში
6. უცხო ენის პრობლემა
7. აეროპორტში სერვისის პრობლემა
8. მომსახუების დონე

დანახარჯი რეგიონში

საშ. ტურისტის ერთი დღის
მთლიანი ხარჯი შეადგინა:

451,15 ლარი

აქედან, საკვები და სასმელი:

192 ლარი

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მიმართოთ
აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის

სტატისტიკისა და ანალიტიკის განყოფილებას:
+995 (0) 422 27 47 02 / info@gobatumi.com

აჭარის რეგიონის
ტურისტული ბაზრის
კვლევები იხილეთ აქ.


