
ივლისი, 2015

ივნისის თვის დაიჯესტი

დაიჯესტი მომზადებულია
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ

ივნისის თვე სეზონთან დაკავშირებული ღონისძიებების გარდა სხვა

მრავალი სიახლით იყო გამორჩეული. ივნისის დაიჯესტში გთავაზობთ

როგორც აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ

განხორციელებულ ღონისძიებებს, ისე ტურიზმთან დაკავშირებულ

სხვადასხვა მოვლენებს, ვიდეო რგოლებსა თუ დეპარტამენტის მიერ

გავრცელებულ რეკომენდაციებს.

საინფორმაციო ტურები
რეგიონის პოპულარიზაციის მიზნით ივნისის  თვეში გაგრძელდა  საინფორმაციო ტურების 
მოწყობა უცხოელი  ტურ-ოპერატორებისა და ჟურნალისტებისათვის. აღსაღნიშნავია, რომ 
2015 წლის ზაფხულამდე დეპარტამენტმა უკვე ჩაატარა 17 საინფორმაციო ტური, რომლის 
ფარგლებშიც უკვე უმასპინძლა სამიზნე ქვეყნებიდან მოწვეულ 68 ჟურნალისტსა და 79 
ტუროპერატორს.

ჩარტერული ფრენები
უკრაინიდან პირველ ჩარტერულ ავიაფრენას ტურისტებთან ერთად 40-მდე უკრაინელი ტურ-
ოპერატორი და 12 ჟურნალისტი ჩამოყვა.  აეროპორტში საზეიმო დახვედრა მოეწყო. ივნისში
რეისები კვირაში 3-ჯერ: სამშაბათობით, პარასკეობით და კვირაობით განხორციელდება, ხო-
ლო 15 ივლისიდან რეისები დამატებით ოთხშაბათობითაც შესრულდება. ფრენებს ტურისტული
კომპანია Georgian International-ი უკრანულ ავიაკომპანია “დარტთან” თანამშრომლობით ახორციელებს.
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 უკრაინელი ჟურნალისტები და ტურაგენტები ბათუმში

ფრანგი ჟურნალისტები ბათუმით ინტერესდებიან

ყაზახური მედია აჭარის შესახებ

უნგრელი ჟურნალისტები აჭარის შესახებ სტატიებს აქვეყნებენ

პირველი ავიარეისი კიევიდან

თურქული ტურისტული კომპანიები ბათუმში

ქართველი ტურ-ოპერატორები “სხვა აჭარის” აღმოსაჩენად

თურქი ბლოგერების კიდევ ერთი ჯგუფი ბათუმში

http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/turkish-travel-agencies-in-batumi/225
http://ajaratv.ge/ge/news/society/acharis-shesakheb-sareklamo-rgoli-turqul-arkhze-gantavsdeba/99735
http://www.adjara.gov.ge/Branches/description.aspx?gtid=254173&gid=7
http://www.ajaratv.ge/ge/news/society/qartveli-turoperatorebi-skhva-acharis-aghmosachenad/99779
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/another-group-of-turkish-bloggers-in-batumi/233
http://ajaratv.ge/ge/news/society/turqetidan-motsveuli-blogerta-djgufi-batumshi/99891
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/french-journalist-interested-in-batumi/227
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/kazakh-media-about-ajara/229
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/hungarian-journalists-publish-articles-about-ajara/230
https://www.facebook.com/DepartmentOfTourismAndResortsOfAjara/photos/a.1547874048818883.1073741830.1540968019509486/1594651884141099/?type=1&theater
http://ajaratv.ge/ge/news/society/pirveli-aviareisi-kievidan/99368
http://ajaratv.ge/ge/news/society/ukraineli-jurnalistebi-da-turagentebi-batumshi/99454


როგორ ემზადება აჭარის რეგიონი
მოახლოებული ტურისტული სეზონისთვის

ღონისძიებები

2015  წლის სეზონის სიახლეები
ტურიზმის დეპარტამენტი ევროპის სოფლად ტურიზმის ფედერაციის წევრი გახდა

ტურიზმის ეროვნული სტრატეგია შემუშავებულია

აქვე იხილეთ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის სტრატეგია

ახალი შადრევნები ბათუმის ბულვარში

საჯარიმო სანქციები ბათუმის ბულვარში

შავი ზღვის IX ჯაზ-ფესტივალ

საავტორო ფილმების კინოფესტივალი - BIAFF

ბათუმის კლასიკური მუსიკის ფესტივალი

მოდის კვირეული  - ADJARA FASHION WEEK 2015

სხვადასხვა
აჭარის ტურიზმის  დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელის გეგმები

ტურიზმის მაისის თვის სტატისტიკა აჭარაში

საინფორმაციო წერილი ტურიზმის სფეროს კერძო სექტორისათვის

საქართველოს ტურისტული პოტენციალის
ამსახველი ფოტოები სარფის საბაჟო პუნქტზე

ბათუმი უცხოური მედიის ობიექტივში

ზოგიერთი რამ, რაც უნდა ვიცოდეთ აჭარაში სტუმრობისას

რა იზიდავთ ტურისტებს მაღალმთიანეთში?

პეტრას ციხის რეაბილიტაცია იწყება

აჭარის ეკოტურისტული რუქა

ახალი ტურისტული მარშრუტები აჭარაში

ინტერვიუ დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან

აჭარის რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის ამსახველ ვიდეო რგოლი

კუთხე, რომელიც ზაფხულთან, ზღვასთან და მზესთან ასოცირდება
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http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/department-of-tourism-and-resorts-of-ajara-autonomous-republic-became-a-member-of-the-european-federation-of-rural-tourism/228
http://ajaratv.ge/ge/news/society/turizmi-soflad/99680
http://gnta.ge/ge/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%92
http://ajaratv.ge/ge/news/politics/turizmis-erovnuli-strategia/99692
http://adjara.gov.ge/Uploads/docs/540ddd0b6b87489187d4b509d0c0.pdf
http://ajaratv.ge/ge/news/society/akhali-shadrevnebi-bulvarshi/99488
https://www.youtube.com/watch?v=oxvBoYtmhIU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oxvBoYtmhIU&feature=youtu.be
http://www.observer.com.ge/2015/06/10/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A0%E1%83%94/
http://www.marketer.ge/invest-in-adjara/
https://www.youtube.com/watch?v=wkEis-jsrJQ
http://www.palitratv.ge/akhali-ambebi/sazogadoeba/60715-kuthkhe-romelic-zafkhulthan-zghvasthan-da-mzesthan-asocirdeba-saimijo-rgoli-atcaraze.html
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zXwgQSpTeHRo.kArraw9zaTQc
http://www.kvirispalitra.ge/economic/25296-akhali-turistuli-marshrutebi-atcarashi.html
http://gobatumi.com/ge/what-to-do/festivals-2015/9th-black-sea-jazz-festival/214
http://gobatumi.com/ge/what-to-do/festivals-2015/biaff-2015/231
http://gobatumi.com/ge/what-to-do/festivals-2015/batumi-classical-music-festival/234
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/adjara-fashion-week-2015/241
http://www.batumelebi.ge/GE/batumelebi/news/46559/
http://www.adjara.gov.ge/branches/description.aspx?gtid=254174&gid=7#.VZYy3vmqpBe
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/informational-message/236
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/photos-representing-the-tourism-potential-of-georgia-at-sarpi-border-checkpoint/240
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1604726256466995.1073741857.1540968019509486&type=3
http://ajaratv.ge/ge/news/society/turistuli-sareklamo-banerebi-sarfis-sabajoze/100324
http://ajaratv.ge/ge/news/society/batumi-otskhouri-mediis-obieqtivshi/100356
http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/articles/some-things-you-need-to-know-when-visiting-ajara/239
http://ajaratv.ge/ge/news/society/ratom-unda-sheacherot-archevani-acharaze/100137
http://ajaratv.ge/ge/news/munitsipaliteti/ra-izidavt-turistebs-maralmtianetshi/100292
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1002306169801584.1073741935.218536174845258&type=3
http://www.ajaratv.ge/ge/news/society/petras-tsikhe-reabilitatsiis-molodinshi/100174
https://www.youtube.com/watch?v=wkEis-jsrJQ



