
A J A R AA J A R AAcara
Batum

İLETIŞIM BILGILERI

Ziyaret ediniz: facebook.com/visitbatumi

Acara Turizm ve Resort Departmanı - 2015

Acara Turizm ve Resort Departmanı

Kral Parnavaz Sokak №84/86, Batum, 6010, Gürcistan

Tel: +995 422 274719

E-posta: info@gobatumi.com

www.gobatumi.com

Satılmıyor

T r a v e l P l a c e s

B AT U M I



Acara - Batumi / 2



Içindekiler

BATUM KÖRFEZ
Acara - Batumi / 4

İLGİ ÇEKİCİ YERLER

Batum Bulvarı (Sahil Parkı) 15 

 Batum “Piazza”16

Botanik Bahçe 17 

Yunus Akvaryumu 18 

 Gonio Kalesi 19

Skhalta Manastırı20 

Müzeler21 

22 Açik Hava Altunda Modern Heykeller

 

TURİZM SEÇENEKLERİ

Deniz Turizmi 24

Eko Turizm 25

Kuş Gözlemciliği 26

Köy Turizmi  27

Şarap Turizmi  28

Gastronomi Turizmi  29

Dağ ve Kayak Turizmi  31

MICE Turizm 32

Kültür Turizmi 33

Etkinlik ve organizasyonlar 34

Kurvaziyer Turizmi  35

 Kumar (Casino) Turizmi 36

DÜNYA HARİTASINDAKİ YERİ 2

GÜRCİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİ 7

ACARA HAKKINDA GENEL BİLGİ 9

12BATUM 

BİLMENİZ GEREKEN YERLER 13



 Batum'da Nobel kardeşlerin izini sürün 

 Acara'nın eşsiz doğasında huzur ve ahengi yaşayın

 Tarihi ve yeni mimarinin ilginç uyumunu keşfedin

 Batum'un mükemmel bulvarında (sahil parkında) yürüyün  

 Sıcak yaz aylarında Karadeniz'in serinliğini hissedin  

Botanik Bahçesi'nde inanılmaz  manzaranın
 ve doğa yürüyüşünün tadını çıkarın

 Batum'da Yunus balıklarının unutulmaz gösterisine katılın  

En lezzetli Acara Hacapurisinin tadına bakın 

 Benzeri bulunmayan Gürcü sürahi şarabını deneyin  

Gonio Kalesi, antik Romalıların izlerini bulmak



Alan:  69,700 M²

Nüfusu: 4,630,841

Başkenti: Tiflis

Resmi dili: Gürcüce   

Gürcistan'ın İklimi: Subtropikal iklimden ılıman iklime geçişlidir.

Yazın hava sıcaklığı  +17 С –  +29 С, kışın ise +5 С  -10 С'ye ulaşmaktadır.

 Yurt dışından Gürcistan'a telefon açarken geçerli olan uluslararası kod +995'tir.

 Saat Dilimi: UTC  +4

Bayrak Hanedan Arması
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Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada bulunan Gürcistan, 
benzersiz bir doğa zenginliğine, dağ ve denizin iklimsel 
uyumuna, kendine has yerel bir kültüre, halk şarkıları ve 

danslara, özgün geleneklere, zengin tarihsel ve kültürel bir mirasa, muhteşem mutfağa ve 
şaraplara sahip bir ülkedir. Şarap kültürü Gürcistan'da milattan önceki tarihlere kadar uzanır. 
Bugün Gürcistan, dünyada yeni bir turizm destinasyonu olarak her geçen gün daha da popüler 
hale gelmektedir. İngiltere'nin ünlü turist rehberi "Rough Guide", 2014 yılında Gürcistan'ı 
seyahat edilecek en cazip ülke olarak göstermiştir. 

Gürcistan



Gürcistan'ın en güzel bölgelerinden biri olan Acara, Gürcistan'ın 
güneybatısında, Karadeniz'in sahil bölgesinde bulunmaktadır. 
Gürcistan sınırları dahilinde olan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin kendi 

bayrağı ve arması vardır. Güneyinde Türkiye ile sınır komşusudur.
Gürcistan'da Hıristiyanlık, birinci yüzyılda Acara'dan yayılmaya başlamıştır. Bu bölgeye 
Hıristiyanlık ilk kez Aziz Andrew ve Simon Zealot tarafından ulaştırılmıştır. Bazı kaynaklara göre 
İsa'nın havarilerinden biri olan Matthias (Matata), Acara'da Gonio bölgesine defnedilmiştir. 
Hıristiyanlık, 4'üncü yüzyılda devletin resmi dini ilan edilmiştir. Bugün Acara, değişik inançlara 
sahip olanların bir arada refah ve huzur içinde yaşadıkları örnek bir bölgedir. Burada 
Hıristiyanlığa ait eserlerin yanı sıra, Müslüman mimarisini görebileceğiniz gibi, Sinagogları, 
Katolik ve Ermeni kiliselerini de ziyaret edebilirsiniz.
Karadenizin incisi olarak anılan Acara'da, 20'inci yüzyılın başlarında Avrupalı mimarlar 
tarafından inşa edilen ve bugün de birçok mimari yeniliklerin sembolü olan Batum 
bulunmaktadır. 
Acara'da, yazın çok sayıda turist ağırlayan ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatan Batum, 
Kvariati, Sarp, Gonio, Tsikhisdziri, Mtsvane Kontskhi (Yeşil burun) ve Kobuleti'nin muhteşem 
plajları bulunmaktadır. Ziyaretçiler için Acara, eşsiz doğası ile en cazip bölgedir.  Bugüne kadar 
“ilk halini” muhafaza eden bakir doğasıyla Acara, eko turizm sevenler için eşi bulunmaz bir 
turizm cennetidir. 
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Acara Bayrak Hanedan Arması

İdari Merkezi: Batum  

İdari bölgesel birimler:  Kobuleti, Khelvachauri, Keda, Shuakhevi ve Khulo  

 Şehir Nüfusu: %48

 Alan - 2,9 000 M² (Ülkenin toplam yüzölçümünün % 4,2)

 Sınırın toplam uzunluğu 270 km, deniz sınırı 57 km  

 Nüfus - 400 000'e kadar (%82 Gürcü) 

 Resmi Dil – Gürcüce  



Acara'da Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olan Batum bulunmaktadır. Tarihi kaynaklara 
göre Batum, M. Ö. kurulmuştur. Batum, M.Ö. IV. yüzyılda Batus adıyla, anılmaktadır. Şehrin 
ilginç tarihi geçmişi ve mimari zenginliğini (Avrupalı mimarların geliştirdiği ilginç projeler), Porto-
Franko olarak anıldığı dönemlere dayanmaktadır. Batum aynı zamanda, Sovyet Sosyalist 
dönemde de liman veya turizm şehri olarak popüler hale gelmiştir. Batum, tarihi ve yeni mimari 
binalarıyla, antik limanıyla, Botanik Bahçesi'yle, sahil bulvarıyla, Avrupai meydanları ve 
sokaklarıyla, dünya markası olan lüks otelleri ve canlı kefeleriyle çağdaş Gürcistan'ın modern 
yüzünü temsil etmektedir. 

Batum
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Komşu ülkelerin, Doğu Avrupa ülkelerinin, 
Avrupa birliği üyesi olan devletlerin, ABD ve 
K a n a d a  i l e  a n l a ş m a l ı  d i ğ e r  ü l k e 
vatandaşlarının Gürcistan'a gelebilmesi için 
vizeye gerek yoktur. Detaylı bilgi edinmeniz 
için Gürcistan Diş İşleri Bakanlığı'nın resmi 
w e b  s i t e s i n i  z i y a r e t  e d e b i l i r s i n i z :   
www.mfa.gov.ge 

Gürcistan sınır lar ı  dahi l inde yapı lan 
ödemeler, milli para birimi olan I LARİ (GEL) 
üzerinden yapılmaktadır (GEL - Lari para 
biriminin sembolüdür). Şehir içerisinde nakit 
parayla olduğu gibi, kredi kartları ile de ödeme 
yapmak mümkündür, ama şehir dışında daha 
çok nakit para bulundurmanız önerilmektedir.  

Son yıllarda güvenliğe yönelik uygulanan 

reformlar, Gürcistan'ın güvenlik açısından 

dünyadaki en güvenilir ülke statüsünü 

kazanmasını sağlamıştır. Birçok uluslararası 

araştırma tarafından da onaylanan güncel 

bilgilere aşağıda belirtilen uluslararası 

derecelendirme web sitesinden bakabilirsiniz: 

lifestyle9.com, therichest.com

Vize
Rejimi   

GÜVENLİK

Acara'ya gelebilmek için birçok ulaştırma 
vasıtasından yararlanabilirsiniz. Acara'ya 
ulaşım, hava, deniz, demir ve karayolu ile 
sağlanmaktadır.

En yakın Uluslararası Havaalanları: Batum, 
Kutaisi, Tiis, Trabzon (Türkiye)  

Batum - Tbilis  366km
Batum - Kutaisi  141km
Batum - Trabzon  167.34km

Ulaşım

 Para Birimi
 ve Ödemeler
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BATUM BULVARI (SAHİL PARKI)  BATUM PİAZZASI 

Bölgenin bulvar (park) düzenlemesi 1881 yılından itibaren başlamıştır. Parkların 
geliştirilmesinde büyük katkı, ünlü Prusyalı bahçıvan RESLER'E ve Fransız Milheil DALFONS'A 
(VERSAL) aittir. Son yıllarda oldukça büyüyen Batum Bulvarı, bugün itibari ile 7 kilometreye 
ulaşmıştır. Bir İspanyol mimar tarafından çağdaş standartlara göre Yeni Bulvar adını taşıyan bir 
park yapılmıştır. Bulvarın sahil şeridi, bambularla, kafelerle, restoranlarla, çocuk eğlence 
merkezleri,  çağdaş tasarımlı oturma yerleri, heykeller ve yeni çeşmelerle güzelleştirilmiştir. 
Bulvar alanında ayrıca, (park) 1934 yılından itibaren Batum'un sembolü ve kartviziti olarak 
bilinen Sütunlar (Colonades) bulunmaktadır. 
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Batum Piazza Meydanı Gürcistan'ın en güzel meydanlarından biridir. Piazza kompleksinde 
birkaç otel, restoran ve kafe-bar bulunmaktadır. Piazza Meydanı'nda dünya çapında ünlü olan, 
Placido Domingo, Chris Botti, Sting, Macy Gray, Michel Legrand ve Tamar Gverdtsiteli gibi ünlü 
sanatçıların konserleri düzenlenmiştir.



Batum'un 6 Mayıs Park alanında Dolphinarium (Yunus Akvaryumu) bulunmaktadır. 
Dolphinarium (Yunus Akvaryumu) üç dilde yapılan gösterilerle turistler için şehrin en 
yoğun ziyaret edilen yerlerinden biridir. 6 Mayıs Parkı, Gürcistan'da halka açık en 
eski parklardan biridir. Bu parkın geliştirilme faaliyetleri 1881 yılı
nda başlamıştır. Park alanında Dolphinarium (Yunus 
Akvaryumu) haricinde akvaryum, hayvanat bahçesi 
ve çocuklar  iç in eğlence alanlar ı  da 
bulunmaktadır. Aynı zamanda, parkta göl 
üzerinde kayak gezisi de 
yapılmaktadır. 

DOLPHİNARİUM
 (YUNUS AKVARYUMU)BOTANİK BAHÇE   

Dünyanın en zengin botanik bahçelerinden biri olarak kabul edilen Botanik Bahçe, botanik ve 

zik coğrafyasının ünlü ismi Andrei KRASNOV tarafından 1912 yılında kurulmuştur. Bahçenin 

oristik zenginliği, 111 hektar üzerinde yetiştirilen dokuz bölümde sunulmaktadır. Bu bölümler; 

Doğu Asya, Kuzey Amerika, Yeni Zelanda, Güney Amerika, Himalay, Meksika, Avustralya, 

Akdeniz ve Transkafkasya nemli subtropikal iklim alanlarıdır. Botanik Bahçe gezisi, yaya olarak 

yapılabildiği gibi elektro – mobillerle de mümkündür.
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GONİO KALESİ   SKHALTA MONASTIRI 

Batum'un güneyinde, Çoruh nehrinin sol kıyısında Gonio – Apsaros Kalesi bulunmaktadır. 

Gürcistan'ın en eski yerleşim yeri de bu kalenin etrafında gelişmiştir. Bu alan üzerinde arkeolojik 

kazılar sonucunda Helenistik döneme ait malzemeler bulunduğu gibi, Bizans ve Osmanlı 

dönemine ait olan malzemeler de bulunmuştur. Gonio – Apsaros'un tarihi, Argonotlar efsanesi 

ile çok yakın ilişkidedir. Rivayete göre, kaçan Jason tarafından öldürülen Kral Aiet'nin oğlu 

Apsaros, babası tarafından buraya defnedilmiştir. Bazı kaynaklara göre, İsa'nın 12 havarisinden 

biri olan Matthias da burada defnedilmiştir. Gonio Kalesi alanında bir de müze bulunmaktadır. 

S k h a l t a 
M o n a s t ı r ı 
Acara'nın en dağlık 
b ö l g e s i  o l a n  K h u l o 
Belediyesi'nde bulunmaktadır. 
S k h a l t a  K o m p l e k s i n i n  a n a 
binasını, tek nei, salon tipi Meryem 
Ana Kilisesi oluşturmaktadır. Sanat ve 
üslup özellikleri, Skhalta Manastırı'nın 
X I I I  y ü z y ı l d a  i n ş a  e d i l d i ğ i n i 
göstermektedir. XIV – XV yüzyıl ait 
freskler çok seçkindir. 
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AÇIK HAVA ALTUNDA MODERN HEYKELLER

Batum modern heykellerle seçkin şehirdir. Açık hava altında, Deniz ve Parkların güzel 

manzaralarında birkaç ilginç heykel kompozisyonu toplanmaktadır. Batum'da, Dunyada 

modern süreklilik olanlardan biri olan “Flexsus” numunelerini: Unlu Fransız  Jan Dupe'nin 

“WHERE”, aynı zamanda Fransız Heykeltraşçısı Ben Vote'nin “Liberte”-sini izleyebilirsiniz. 

Gürcü resammcısı ve Heykeltraşçısı olan Nino Kvesitadze'nin modern heykeli “Ali ve Nino” 

şehrin en güzel sembollerinden biridir ve bahsedilen heykel Kadın ve Erkeğin hareket halinde 

olan Figürleri Sevgi sembölü olarak anımsanmaktadır.

MÜZELER 
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Batum, Khariton AKHVLEDİANİ isimli devlet müzesinde, Antik çağa ait olan, 

Yunanistan'a özgü siyah vernikli karter bulunmaktadır, bunun bir benzeri Paris Luvr 

Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Batum'da, dünyaca ünlü Nobel kardeşlerin izine de 

rastlanmaktadır. Bugün kendilerine ait olan evde Batum Teknoloji Müzesi bulunmaktadır. 

Resim sevenler için ise Batum Sanat Müzesi'nde Firosmani ve Gudiashvili'nin eserleri 

sergilenmektedir. Tarihi (Eski) Batum'da yer alan Fetviashvili'nin Galerisini'nde çağdaş 

resim örnekleri bulunmaktadır. Arkeolojik kazılarla elde edilen malzemeler, Arkeoloji 

Müzesi'nde ziyaretçilere sunulmaktadır. Burada, Gonio hazinesi ile birlikte bronz, cam ve 

seramikten yapılan benzersiz örnekler toplanmıştır. 



DENİZ TURİZMİ  

Acara'da en gelişmiş ve popüler turizm, deniz turizmidir. Subtropikal iklim, ılık deniz 
havası, deniz turizminin alt yapısı, deniz ve dağların oluşturduğu ahenk, Acara'ya gelen 
turistler için en uygun tatil koşullarını yaratmaktadır.  Sahilin toplam uzunluğu 21 km olup, 
denizin ortalama sıcaklığı 16,7 °C'dir. 
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KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ   EKO TURİZM  

Karadeniz sahili, özellikle Batum civarı “Doğu Karadeniz Migrasyon Koridoru” olarak 
bilinmektedir. Burada her yıl 1.000.000’dan fazla yırtıcı göçmen kuş kaydedilmektedir. 
bahsedilen yerler, Küş Gözlemciliği alanında dünyada en önemli yerlerden birini 
oluşturmaktadırlar.  Acara, kuşların göç rotası olarak gözlemcilik kapsamında dünyada üçüncü 
sırada yer almaktadır. Uçucu kuşlarınrotasında bölgenin mükemmel topograk ve iklim koşulları 
neden olmaktadır. Bölge bu nedenle, Berdovching (Küş Gözlemcilerinin) sevenlerin ilgisini 
çekmekte ve onlara unutulmaz anlar vaat etmektedir.

Eko turizm, Acara Bölgesi'nde öncü turizm alanlarından biridir. Acara'ya gelen yabancı turistlerin 
büyük çoğunluğunun ilgisini doğrudan Eko turizm çekmektedir. Acara'nın çok çeşitli orası ve 
faunası, aynı zamanda tarihi – kültürel eserlerin çokluğu, Eko turizmin gelişmesi için mükemmel 
bir ortam yaratmaktadır. Sadece Acara'da koruma altında olan dört ayrı alan bulunmaktadır. 
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ŞARAP TURİZMİKÖY TURİZMİ   

Gürcistan'da şarapçılık – bağcılık geleneği 7000 yıl önce başlamıştır. Gürcü şarap fıçısını (kil 
topraktan yapılan şarap deposu) kullanarak şarap yapma teknolojisine UNESCO, dünyanın 
kültürel miras eseri statüsü vermiştir. Batı Gürcistan bölgelerinde şarapçılığın en eski merkezi 
Acara'dır. Acara'da bahçecilik genellikle Keda Belediyesi'nde gelişmiştir. Acara'da üretilen 
şarabın benzersiz türlerine “Keda Tsolikauri” ve “Chkhaveri” şarapları örnektir.

Acara'nın nefes kesen doğası, orası ve faunasının çeşitliliği ve misarperver sakinleri köy 

turizminin gelişmesi için en iyi koşulları yaratmaktadır. Acara köylerinde turistlere değişik 

aktivitelere katılma imkanı sağlanmaktadır. Hayvancılık, kümes hayvancılığı, bahçecilik ve 

bağcılık ve bu aktivitelere örnektir. Aynı zamanda el sanatları ile tanışma, at binme, avlanma, 

balık tutma, yürüyüş organizasyonları, organik ürünlerle yapılan yemekleri tatma ve yerel yerleri 

ziyaret etme imkanı da sunulmaktadır. 
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GASTRONOMİ TURİZMİ

Acara mutfağı, dünyada bilinen Gürcü geleneksel mutfağının ayrılmaz bir parçasıdır. Acara 

mutfağı aynı zamanda Asya mutfağının etkisi altındadır. Dağlık bölgelerde genellikle süt ürünleri 

yoğunluktadır. Acara Mutfağında Acharuli Khachapuri özel bir yer tutmaktadır. Tatlılar da Acara 

mutfağının vazgeçilmezi arasındadır. 
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MICE TURİZM DAĞ VE KAYAK TURİZMİ

Son yıllarda Acara bölgesi, MICE turizmi yönünden Gürcistan'ın en önemli yerlerinden 
biri olmuştur. Bölgede oluşturulan tesisler, uluslararası düzeyde sergiler ve etkinliklere 
hizmet etmekte olup, Gürcistan'ın değişik bölgelerinden olduğu gibi, yabancı ülkelerde 
MICE turizm sektöründe çalışan profesyonellerin de ilgisini çekmektedir.

Deniz turizminin yanı sıra, Acara bölgesi, dağ ve kayak turizmine yönelik tesisler açısından 

büyük potansiyele sahiptir. Acara'nın dağlık bölge iklimi nemlidir. Kışlar oldukça soğuk ve 

uzundur. Yazlar ise kısa ve serin geçer. Dağlık Acara'da dağların ortalama yüksekliği 2.000 – 

2.500 metredir. Son yıllarda dağlık Acara'da dağ ve kayak turizmine yönelik tesislerin inşaatı 

başlamıştır. Bu tesisler, terapötik amaçların aynı sıra, eğlence açısından da ziyaretçilere pek 

çok fırsat sunmaktadır. Tesisler, yılın dört sezonu göz önüne alınarak kurulmuştur. 

31 / Acara - Batumi Acara - Batumi / 32



Bölgenin tarihi ve kültürel zenginliği nasıl ki Acara Bölgesi'nde bulunan tarihi eser kalıntıları ile 
eşsiz kültürel mirası tasdik etmektedir; bütün dünyada ünlü olan ve bölgenin kimliğini gösteren 
Gürcü folklorunun seçkin danslarından “Horumi” ve “Acharulinin”nin de başlangıcı antik çağlara 
kadar uzanmaktadır. Bölge, arkeolojik açıdan da çok önemlidir öyle ki uygarlığın geliştiği 
bölgeler listesinde yer almaktadır. Avrupalı mimarlar tarafından şehrin geliştirilmesi, 19'uncu 
yüzyılda Batum'un liman şehri haline gelmesi ile paralel ilerlemiştir. Birbirinden farklı binalar, 
deniz sahilinde kurulmuş şehre bugün bile çok çekici ve farklı bir görüntü kazandırmaktadır.
Acara – Batum'da, her yıl önemli kültürel, sportif ve bilimsel etkinlikler düzenlenmekte ve 
uluslararası müzik veya sinema festivallerine ev sahipliği yapılmaktadır.

KÜLTÜR TURİZMİ ETKİNLİKLER

“Karadeniz Caz Festivali” (Temmuz)  

 Uluslararası Film Festivali “Biaff” (Eylül)   

Uluslararası Animasyon Film Festivali "Tofuzi '' (Ekim) 

Batum Klasik Müzik Festivali “Gece Serenatları” (Sanat Yönetmeni: Liana 

İSAKADZE). (Ağustos)   

Batum Uluslararası Klasik Müzik Festivali (Sanat Yönetmeni: Eliso 

BOLKVADZE). (Temmuz)  

Batum Bahçesi Hikayeleri 

Toplumsal Bayramlar – Shuamtoba (Ağustos), Machakhloba (Eylül),  

Kedeloba (Ekim), Chakvistaoba (Eylül), Selimoba (Haziran), Kolkhoba 

(Ağustos), Keda'da Sonbahar (Ekim)
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KURVAZ�YER TURİZM KUMAR (CASİNO) TURİZMİ 

Kafkasya bölgesinde lojistik merkezi olarak tanınan Batum Limanı, yirminci yüzyılın ikinci 

yarısında popüler Kzurvaziyer için önemli bir rota oluşturmaktaydı. Son yıllarda Kurvaziyer 

Turizm tekrar popüler hale geldi. Bunun en önemli örneği, her yıl gelen Kurvaziyer gemilerin artış 

istatistiği ve Karadeniz havzasına ait olan ülkelerin Batum'a olan ilgisidir. 

Kumar Turizmi (Gambling Tourism) Batum'da çok popülerdir ve tutku sevenlere geniş 
seçenekler sunmaktadır. Gürcistan kanunlarına göre, kumar oynamak yasak değildir. Batum'da 
bulunan Casino'ların çoğu 5 yıldızlı otellerde bulunmaktadır. Devam eden lüks otellerin 
inşaatlarının tamamlanması, gelecek yıllarda kumar sektörünün geliştirilmesine önemli katkıda 
bulunacaktır.
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BEST NEW DESTINATION

GEORGIA AMONG TOP 10 SAFEST COUNTRIES IN THE WORLD 

“The crime rate in Georgia is reported to be very low and is exactly why it has made it to eighth place 
in the safest countries in the world list.
Based on the recent investigations, 98% Georgians, who took part in the survey, said that they feel 
100% safe being at Georgia territory. Thus, the country goes one among the world leaders in the 
safety level. “ 

Top 10 Safest Countries In The World To Settle In 2014.
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