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WHAT IS RURAL TOURISM?
Rural tourism is a form of tourism orientated towards experiencing a rural lifestyle and is often conducted in villages. It is often associated with agritourism, but
rural tourism is a broader notion that comprises tourist routes; picnic and camping spots; discovering and learning about farming activities (agritourism), village
(and regional) folklore and ethnographic distinctions; retreats for medicinal and health purposes; visiting monuments of cultural heritage and historical importance
and so forth.

AJARA
OFFERS YOU

to escape

stress & routine

5 / Rural Tourism

Rural Tourism / 6

WHY RURAL TOURISM?
In order to properly understand the importance of rural tourism, it is essential to be aware of the reasons why tourists might choose this type of holiday:
1.To escape from everyday routines. People travel to escape routine and to alleviate anxiety and stress. They seek to experience fresh air, beautiful
landscapes, a slower pace of life and a cozy environment.
2.Adventure. A lot of tourists go on holiday in search of exciting adventures and unforgettable experiences.
3.Strengthening bonds with family and friends. Because of the tension and stress of modern urban life, people travel to the countryside with friends and family
members in order to strengthen friendships and relationships.
4.Rest and relaxation. People travel to unwind and have a care-free experience.

სწორედ ასეთ პირობებს გთავაზობთ აჭარის თვალწარმტაცი მხარე. ასე რომ, დროებით გადადეთ
ყველაფერი და ეზიარეთ ნანატრ სიმშვიდეს აჭარაში! აქ თავს მშვენივრად იგრძნობთ სოფლებში, სადაც
ოჯახთან ერთად ადგილობრივების მიერ შერჩეული ბილიკებით გაისეირნებთ. ჩაისუნთქავთ სუფთა
ჰაერს და ჯერ კიდევ შემორჩენილი უძველესი ტრადიციებით აღფრთოვანდებით. მერე კი, ახვალთ
აჭარის მთებში და იალაღებით დატკბებით.

5.Health improvement. The majority of people think that holidays are a way to recuperate and rejuvenate physical and mental strength.
6.Gaining knowledge. People travel to raise their cultural awareness, taste new foods and drink, and to get to know themselves better. They want to experience
events and understand ideas that they have not known before.
7.Celebrate special events. Some people travel to celebrate special events and occasions.
8.Save time and money. Holidays can be expensive in terms of both time and money, but rural tourism is attractive because short trips to local areas can result in
savings being made to both such precious commodities.
9.Evoke a memory. People travel to relive pleasant memories – to return to their childhoods for a while and share the rural style of life once more.

PEOPLE TRAVEL

to once more live

P L E A S E N T

აჭარა საოცრად მრავალფეროვანი მხარეა. მისი მუნიციპალიტეტები ერთმანეთისგან სრულიად
განსხვავდება, მაგალითად ქობულეთი მდიდარია მრავალფეროვანი პარკებით: აქ მდებარე მტირალას
ნაციონალური პარკის, კინტრიშის დაცული ტერიტორიის, ისპანის ჭაობის, თიკერის აღკვეთილის
მონახულება-დალაშქვრა ძალზე გაამდიდრებს თქვენს თავგადასავლებს. ხელვაჩაურში უტკბეს
მაჭახელას თაფლს მიირთმევთ, ქედაში ჩხავერის ყურძნით დატკბებით და კოკოტაურის წყალს
დააგემოვნებთ. შუახევში უმაღლესი ხარისხის თამბაქოს გასინჯავთ და არასოდეს დაგავიწყდებათ
ხულოს უგემრიელესი მშრალი კარტოფილი და დაწნული ყველი.
რეგიონში მდიდარი ისტორიული წარსული გადაგეშლებათ თვალწინ საუკუნოვან ციხეთა
ნანგრევებისა და თამარ მეფის დროინდელი თაღოვანი ხიდების სახით.
მასპინძლებიც გულუხვნი და სტუმართმოყვარენი არიან. შეგიძლიათ უშუალოდ გაეცნოთ მათ
ცხოვრებას და მონაწილეობა მიიღოთ სამეურნეო საქმიანობაში. ასევე შეგიძლიათ დააგემოვნოთ
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებისაგან მომზადებული ადგილობრივი კერძები.
ამ ადგილებში არა მხოლოდ მზა ხალხური რეწვის ნიმუშებს იხილავთ, არამედ სურვილის
შემთხვევაში მერქნით დაწნული ნივთების დამზადების ხის და ქვის დამუშავების, საკრავი და სამუშაო
ინსტრუმენტების დამზადებისა და რაღა თქმა უნდა, რთვა-ქსოვის მონაწილეც გახდებით.

E X P E R I E N C E

Муниципалитеты Аджарии отличаются друг от друга. Кобулетский муниципалитет богат разнообразными парками: национальный парк «Мтирала»,
Охраняемая территория «Кинтриши», болота «Испани», заказник «Тикери». Посещение этих мест, представляет большой интерес и превращается в
захватывающее приключение. Хелвачаурский муниципалитет известен мачахельским медом, Кедский – виноградом сорта «Чхавери» и водой
«Кокотаури», Шуахевский – табаком, а Хулойский – вкусным картофелем и оригинальным плетённым в виде косы, сыром.

7 / Rural Tourism

Rural Tourism / 8

ცნობიერების გასამდიდრებლად ქობულეთთან სულ ახლოს შეგიძლიათ იხილოთ
ისპანის ხავსიანი ტორფნარები, სადაც სფაგნუმიანი ხელუხლებელი ჭაობია.
თავგადასავლების მაძიებლებს მტირალას ეროვნული პარკისა და კინტრიშის ნაკრძალის
დალაშქვრაც შეუძლიათ. ეს მუნიციპალიტეტი შუასაუკონოვანი ციხეებითა და ხიდებით
გაგაკვირვებთ, აღგაფრთოვანებთ ახ.წ-ის VI საუკუნის პეტრას ციხის ნანგრევებით და
სახელგანთქმული სოფლებით.

A J A R A I S

rich in picturesque
L A N D S C A P E S

& Cultural-Architectural

M o n u m e n t s
RURAL TOURISM IN AJARA
We all have the wish to occasionally be free of the noise and stress of our urban lifestyles, to break away from our routines and ﬁnd shelter in tranquil
surroundings with fresh air, picturesque landscapes, cultural-architectural monuments and friendly local hospitality. These are the conditions offered by the
exquisite region of Ajara. Put away all your concerns and enjoy the peace and quiet on offer in Ajara! You can relax in the villages, breathe fresh air, walk along the
scenic paths used by the locals and be fascinated by ancient traditions that are still observed and enjoyed today. Afterwards, you can climb the mountains of Ajara
and enjoy the summer pastures.
There are many areas to hunt and ﬁsh in Ajara, there is seasonal hunting of wild boars, hares and badgers and trout ﬁshing in the rivers. Meanwhile, in the
idyllic woods you can pick strawberries, bilberries and blackberries.
Ajara is a diverse region with each of its municipalities greatly differing from each other. For example, Kobuleti is rich with a diverse range of parks. Any visit
would be enriched with a visit made to the Botanical Gardens, Mtirala National Park, the Kintrishi Protected Area, the Ispani wetland or the Tikeri Managed Nature
Reserve. In Khelvachauri you can taste the sweetest honey from Machakhela; in Keda you can enjoy the grapes of Chkhaveri and Kokotauri and a range of
healthy mineral waters; in Shuakhevi you can try high quality tobacco; and never forget to try the delicious dry potatoes and plaited cheeses from Khulo.
Against the background of the remains of ancient castles and Queen Tamar's arched bridges, any visitor cannot not help but marvel at the region's rich
historical culture.
Georgian hosts are generous and hospitable. Visitors will be able to experience their everyday lives ﬁrst-hand, participate in farming/economic activities and
enjoy local dishes cooked with ecologically pure products.
Not only will you be able to see samples of national crafts, but you will also have an opportunity to directly participate in making handmade tools, crafts and
musical instruments. Visitors also have the opportunity to learn learning weaving, spinning and knitting.
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KOBULETI MUNICIPALITY
Plan your summer holidays in the villages of the Kobuleti municipality if you
dream of waking up to rural coolness during the hot summer months, drinking
aromatic homemade tea and then riding to the city on a bicycle or getting a
suntan on the beach. Here the tranquil alpine air is mixed with the bracing sea air
from the Black Sea to create a wonderfully rejuvenating climate. If you choose to
visit the region in late autumn, you will have the chance to harvest tangerines
with your own hands. The citrus harvest takes place throughout the municipality
at that time of year and the air is full of the aromas of the ﬂavorful fruit.
You can walk in the unique Botanical Garden near Kobuleti as well as visiting
the mossy Ispani peatland. Adventure seekers can hike in the Mtirala National
Park and the Kintrishi Nature Reserve. The municipality will amaze visitors with
its medieval castles and bridges, the ruins of the Petra fortress and outstanding
villages that have stayed the same for hundreds of years.
Chakvistavi activities: Chakvistavi is situated on the territory of the Mtirala
National Park. Here one can learn the traditional activities of gardening and
vegetable growing, cooking local dishes, wine and vodka making (seasonal);
and can go hiking, camping, cycling, horse-riding, hunting, ﬁshing, and visit
historical and cultural sites.
Rural Tourism / 10

საოჯახო სასტუმრო „გელა“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს სოფელ ჩაქვისთავში,
სამანქანო გზიდან 300 მეტრის დაშორებით, ბათუმიდან 25 კმ–ის
დაშორებით.
მასპინძელი: გელა კონცელიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 557 65 17 64
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1 ღამეში 8 სტუმრის მიღება.
სასტუმრო სახლში განთავსების ღირებულება: 1 ადამიანის 1
ღამისთევის ფასი სამჯერადი კვებით - 35 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო: ივლისი-სექტემბერი

საოჯახო სასტუმრო „ეთერი“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს სოფელ ჩაქვისთავში,
სამანქანო გზიდან 300 მეტრის დაშორებით, ბათუმიდან 25 კმ-ის დაშორებით.
მასპინძელი: ეთერ კონცელიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 558 71 90 06
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1 ღამეში 4 სტუმრის მიღება.
სასტუმრო სახლში განთავსების ღირებულება: 1 ადამიანის 1
ღამისთევის ფასი სამჯერადი კვებით - 35 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო: ივლისი-სექტემბერი.

საოჯახო სასტუმრო „გურამი“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს სოფელ ჩაქვისთავში,
სამანქანო გზიდან 400 მეტრის დაშორებით, ბათუმიდან 25 კმ-ის
დაშორებით.
მასპინძელი: გურამ კონცელიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 558 46 68 28
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1 ღამეში 8 სტუმრის მიღება.
სასტუმრო სახლში განთავსების ღირებულება: 1 ადამიანის 1
ღამისთევის ფასი სამჯერადი კვებით - 35 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო: ივლისი-სექტემბერი

საოჯახო სასტუმრო „მერი“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს სოფელ ჩაქვისთავში,
სამანქანო გზიდან 200 მეტრის დაშორებით, ბათუმიდან 25 კმ-ის დაშორებით.
მასპინძელი: მერი ბარამიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 577 46 99 44
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1 ღამეში 4 სტუმრის მიღება.
სასტუმრო სახლში განთავსების ღირებულება: 1 ადამიანის 1
ღამისთევის ფასი სამჯერადი კვებით - 35 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო: ივლისი-სექტემბერი.

აქტივობა/სერვისი: ცხენით სასეირნო ტური სოფელ ჩაქვისთავის შემოგარენში, საფეხმავლო ტური სოფელ ჩაქვისთავის გარშემო, ადგილობრივი
ბუნებისა და კულტურის ძეგლების მონახულება, ქართული ტრადიციული კერძების დაგემოვნება, აგროტური – აჭარის სოფლის ცხოვრების, ადგილობრივი
მეურნეობის მართვის ტრადიციული ხერხების გაცნობა: რძის პროდუქტების მომზადება, მიწათმოქმედება, საქონლის მოვლა, პროდუქციის შენახვა და სხვა.
დამატებითი აქტივობა: სოფელ ჩაქვისთავიდან ბუნების ძეგლებით დაინტერესებულ ტურისტებს შეუძლიათ, დაათვალიერონ ახლომდებარე მტირალას
ეროვნული პარკი. ტურისტულ ბილიკებზე, რომლებიც მიუყვებიან მდ. ჩაქვისთავის მარცხენა სანაპიროს, ნახონ წითელ წიგნში შეტანილი მცენარეები
(ქართული ნიგოზი, კოლხური თხილი), თვალი მოჰკრან კვერნას, მელას, მთის არწივს, მიმინოს, მურა დათვის ნაკვალევს. ამავე პარკის ვიზიტორთა
ცენტრიდან 2 კმ-ში არის საპიკნიკე ადგილი, ამ ადგილიდან კი ტურისტებს შეუძლიათ მოინახულონ 400 მეტრის დაშორებით მდებარე 12-მეტრიანი ჩანჩქერი;
ჩანჩქერიდან 1 კმ-ში მიედინება გამჭირვალე მდინარე, რომელიც კალმახებით სავსე ტბად გადაიქცევა. ტბასთან ახლოს შესაძლებელია კარვების გაშლა და
პიკნიკის მოწყობა.

KO B U L E T I I S

rich in diverse parks

Гостевой дом «Гела»
Расположение: село Чаквистави, в 300 м от автодороги и в 25 км от
Батуми.
Владелец: Гела Концелидзе
Контактная информация: +995 557 65 17 64
Размещение: гостевой дом может принять 8 человек.
Стоимость размещения: 1 человек на 1 ночь – 35 лари с трёхразовым
питанием.
Лучшее время для поездки: июль-сентябрь

Гостевой дом «Этери»
Расположение: село Чаквистави, в 300 м от автодороги и в 25 км от
Батуми.
Владелец: Этер Концелидзе
Контактная информация: +995 558 71 90 06
Размещение: за 1 ночь в доме могут разместиться 4 человека.
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 35 лари с трёхразовым питанием.
Лучшее время для поездки: июль-сентябрь

Guesthouse “Gela”
Location: The guesthouse is located in village “Chakvistavi”, 300 m away
from the motorway, 25 km away from Batumi.
Host: Gela Kontselidze
Contact information: (cell phone) : +995 557 65 17 64
Accommodation: the guesthouse can accommodate 8 visitors
simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 35. The price includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting: July-September

Guesthouse “Eteri”
Location: The guesthouse is located in village “Chakvistavi”, 300 m away
from the motorway, 25 km away from Batumi.
Host: Eter Kontselidze
Contact information: (cell phone): +995 558 71 90 06
Accommodation: the guesthouse can accommodate 4 visitors
simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 35. The price includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting: July-September

Гостевой дом «Гурами»
Расположение: село Чаквистави, в 400 м от автодороги и в 25 км от
Батуми.
Владелец: Гурам Концелидзе
Контактная информация: +995 558 466 828
Размещение: за 1 ночь в доме могут разместиться 8 человек.
Стоимость размещения: 1 человек на 1 ночь – 35 лари с трёхразовым
питанием.
Лучшее время для поездки: июль-сентябрь

Гостевой дом «Мери»
Расположение: село Чаквистави, в 200 м от автодороги и в 25 км от
Батуми.
Владелец: Мери Барамидзе
Контактная информация: +995 577 469 944
Размещение: за 1 ночь в доме могут разместиться 4 человека.
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 35 лари с трёхразовым питанием.
Лучшее время для посещения: июль – сентябрь

Guesthouse “Gurami”
Location: the guesthouse is located in village “Chakvistavi”, 400 m away
from the motorway, 25 km away from Batumi.
Host: Guram Kontselidze
Contact information: (cell phone): +995 558 46 68 28
Accommodation: the guesthouse can accommodate 8 visitors
simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 35. The price includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting: July-September

Guesthouse “Meri”
Location: the guesthouse is located in village “Chakvistavi”, 200 m away
from the motorway 25 km away from Batumi.
Host: Meri Baramidze
Contact information: (cell phone): +995 577 46 99 44
Accommodation: the guesthouse can accommodate 4 visitors
simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 35. The price includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting: July-September

Активности/сервис: прогулка на лошадях в окрестностях села, пеший тур по окрестностям деревни Чаквистави, осмотр культурных памятников и
знакомство с местной природой, дегустация блюд грузинской кухни. Агротур – знакомство с бытом и традициями села: изготовление молочных продуктов,
земледелие, скотоводство, хранение продуктов и т.д.
Дополнительные активности: посещение Национального парка «Мтирала», где можно увидеть занесённые в Красную книгу Грузии растения
(грузинский и колхский орех и т.д), заметить лисицу, горного орла, сокола, следы бурого медведя. В 2 км от визиторского центра Национального парка есть
место для пикника, а в 400 метрах от пикник-площадки – красивый водопад. Также в чистых и прозрачных водах местной реки водится форель, а недалеко
от реки можно установить палатки и устроить пикник.
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Activities/services: horse-riding tours in surroundings of village “Chakvistavi”, walking tour around the village, visiting local natural and cultural monuments,
tasting traditional Georgian cuisine, agro-tour – getting acquainted with village life in Ajara and traditional farming practices: production of dairy, agriculture, animal
breeding, product storage, etc.
Additional activities: tourists interested in the natural monuments can visit the nearby Mtirala National Park. Tourist paths following the left bank of Chakvistavi
River give the chance to see the red-listed plants (Georgian walnut, Colchian hazelnut), observe marten, fox, mountain eagle, hawk, footprints of brown bear. Picnic
site is arranged on the territory of the park 2 km away from the visitor's centre. Moreover, just in 400 meters from the picnic site tourists can visit a 12-meter waterfall. In
addition, 1 km away from the mentioned waterfall a clear river ﬂows ﬁnally transforming into the lake full of trout. Camping and picnicking is also available near the
lake.
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მალხაზ სალვარიძის საოჯახო სასტუმრო
მდებარეობა: სოფელი ცხემლარა, სამანქანო გზიდან
60 მ–ის დაშორებით, ბათუმიდან 27 კმ-ის დაშორებით.
მასპინძელი: მალხაზ სალვარიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 599 85 15 70
განთავსება: სასტუმროს შეუძლია 1 ღამეში 8 სტუმრის
მიღება.
განთავსების ღირებულება: 1 ადამიანის 1 ღამისთევის
ფასი სამჯერადი კვებით - 60 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო: ივლისი-სექტ.
აქტივობა/სერვისი: ცხენით სასეირნო ტური სოფელ
ცხემლარას შემოგარენში, საფეხმავლო ტური სოფელ
ცხემლარას გარშემო, ბუნებისა და კულტურის
ძეგლების მონახულება, ქართული ტრადიციული
კერძების დაგემოვნება, აგროტური – აჭარის სოფლის
ცხოვრების, ადგილობრივი მეურნეობის მართვის
ტრადიციული ხერხების გაცნობა: რძის პროდუქტების
მომზადება, მიწათმოქმედება, საქონლის მოვლა,
პროდუქციის შენახვა და მისთ.
ელდარ ნაგერვაძის საოჯახო სასტუმრო
მდებარეობა: სოფელი ზედა ჩხუტუნეთი, სამანქანო
გზიდან 700 მ–ის დაშორებით, ბათუმიდან 40 კმ-ის
დაშორებით.
მასპინძელი: ელდარ ნაგერვაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 593 66 97 77
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1 ღამეში 8
სტუმრის მიღება.
განთავსების ღირებულება: 1 ადამიანის 1 ღამისთევის
ფასი სამჯერადი კვებით შეთანხმებით.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო: ივლისი-სექტ.
აქტივობა/სერვისი: მებაღეობის და მებოსტნეობის
ტრადიციული წესების შესწავლა, მესაქონლეობა,
მეფრინველეობა, ნადირობა, ადგილობრივი კერძების
დამზადების ტრადიციული წესების შესწავლა, ჰაიკინგი,
ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონახულება,
„მაჭახელას თოფის“ შექმნის ტრადიციის გაცნობა,
ხალხური რეწვის შესწავლა - ქსოვა, ქარგვა, ღვინის
დაყენება ან არყის გამოხდა (სეზონურად).

KHELVACHAURI MUNICIPALITY
Here one can see the exceptionally beautiful Machakhela gorge. You can walk through
picturesque villages or ride on horses and bicycles. You can visit medieval arched bridges,
the longest of which is Tskhemlara Bridge (which is 25m long and 2m wide). You can see
castles, forests, churches and monasteries, limestone wine presses and cellars from
different periods of history. The village of Machakhela is also connected to a number of
legends related to Queen Tamar.
In ancient times, Machakhela gorge was rich with blacksmiths and forges where both
weapons and household and agricultural implements were made. You can see a monument
to a gun named “Machakhela” at the conﬂuence of the Chorokhi and Machakhela rivers, and
visit the rich Machakhela ethnographic museum in the nearby village of Chkhutuneti. Guests
can also help prepare and sample famous the Machakhela honey.
A farm catering for tourists can be found in the village of Tskhemlara in Machakhela gorge.
Tskhemlara activities: Become familiar with traditional techniques of cattle breeding,
poultry raising, vegetable growing and bee keeping; go hunting, ﬁshing, hiking, camping, and
horse-racing; learn traditional ways of cooking local dishes; and visit historical and cultural
sites. In addition, visitors can learn about the history of the creation of the “Machakhela” gun
as well as the popular regional trades of knitting, embroidery, wickerwork, and wine and
vodka making (seasonal).
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ბექა ქობულაძის საოჯახო სასტუმრო
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს სოფელ
ზედა ჩხუტუნეთში, სამანქანო გზიდან 10 მ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან 39 კმ-ის დაშორებით.
მასპინძელი: ბექა ქობულაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 555 67 13 67
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1 ღამეში 6
სტუმრის მიღება.
განთავსების ღირებულება: 1 ადამიანის 1 ღამისთევის
ფასი სამჯერადი კვებით - 35 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო: ივლისი-სექტ.
აქტივობა/სერვისი: მებაღეობის და მებოსტნეობის
ტრადიციული წესების შესწავლა, მესაქონლეობა,
მეფრინველეობა, ნადირობა, ადგილობრივი კერძების
დამზადების ტრადიციული წესების შესწავლა, ჰაიკინგი,
ისტორიულ-კულტურული ძეგლების მონახულება,
ხალხური რეწვის შესწავლა - ქსოვა, ქარგვა, ღვინის
დაყენება ან არყის გამოხდა (სეზონურად). გიდის
მომსახურება.
დამატებითი აქტივობა: ბუნებისა და კულტურის
ძეგლებიდან ტურისტებს შეუძლიათ მოინახულონ
ცხემლარას თაღოვანი ხიდი, ისტორიულ –
კულტურული ძეგლი, რომელიც მდებარეობს მდ.
მაჭახელაზე, სოფელ აჭარისწყლიდან 7-8 კმ-ში.
სამანქანო ხიდის აშენებამდე აჭარისწყლის
მოსახლეობა ცხემლარას ხიდით სარგებლობდა.
სოფელ ცხემლარასთან ახლოსაა ისტორიული ძეგლიც
- ჩხუტუნეთის (ყალივაკის) ციხე, რომელიც მდ.
მაჭახლის მარცხენა სანაპიროზე, მაჭახლისწყლისა და
დავითეთის ღელის შესართავთან მდებარე მაღალი
კლდის ბორცვზე. ციხე XI-XIII სს. თარიღდება.
ტურისტებს ასევე შეუძლიათ მოინახულონ ჩხუტუნეთის
(მაჭახლის) ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმიც,
რომელიც ყოფილი მეჩეთის ორსაუკუნოვან,
სამსართულიან შენობაშია განთავსებული.

Гостевой дом Малхаза Салваридзе
Расположение: село Цхемлара, в 60 м от автодороги
и в 27 км от Батуми
Владелец: Малхаз Салваридзе
Контактная информация: +995 599 85 15 70
Размещение: за 1 ночь могут разместиться 8 человек
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 60 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для поездки: июль-сентябрь
Активности/сервис: прогулка на лошадях по
окрестностям села, пешая прогулка, осмотр местных
культурных памятников, дегустация местной кухни,
изготовление молочных продуктов, скотоводство,
земледелие.
Гостевой дом Эльдара Нагервадзе
Расположение: село Зеда Чхутунети, в 700 м от
автодороги и в 40 км от Батуми.
Владелец: Эльдар Нагервадзе
Контактная информация: +995 593 66 97 77
Размещение: могут разместиться 8 человек за 1 ночь
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 35 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для поездки: июль-сентябрь.
Активности/сервис: изучение традиционных
способов огородничества и садоводства,
животноводство, птицеводство, охота, изучение
способов приготовления местных блюд,хайкинг,осмотр
культурно-исторических достопримечательностей,
ознакомление с традициями производства ружья
«Мачахела», народный промысел, вязание,
вышивание, изготовление вина и чачи (по сезону)
Гостевой дом Беки Кобуладзе
Расположение: село Зеда Чхутунети, в 10 м от
автодороги и 39 км от Батуми.
Владелец: Бека Кобуладзе
Контактная информация: +995 555 67 13 67
Размещение: за 1 ночь – 6 человек
Стоимость: 1 человек, на 1 ночь – 35 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для поездки: июль-сентябрь
Активности/сервис: изучение традиционных
способов огородничества и садоводства,
животноводство, птицеводство, охота, изучение
способов приготовления местных блюд, хайкинг,
осмотр культурно-исторических
достопримечательностей, народный промысел,
вязание, вышивание, изготовление вина и чачи (по
сезону). Услуги гида.
Дополнительные активности: туристы могут
осмотреть расположенный в 7 км от села
Аджарисцкали, каменный арочный мост Цхемлара на
реке Мачахела. До строительства новых
автомобильных мостов, население Аджарисцкали
пользовалось именно этим мостом..
Недалеко от села Цхемлара, на левом берегу реки
Мачахела, находится ещё один исторический
памятник – Чхутунетская (Каливакская) крепость.
Крепость датируется 11-13 веками.
Туристы также могут посетить историкоэтнографический музей в селе Зеда Чхутунети
(Мачахельское ущелье). Он обустроен в 3-этажном
здании старой мечети с уникальным орнаментом.
Самой мечети около 200 лет.

Malkhaz Salvaridze's Guesthouse
Location: the guesthouse is located in village
“Tskhemlara”, 60 m away from the motorway, 27 km away
from Batumi.
Host: Malkhaz Salvaridze
Contact information (cell phone): +995 599 85 15 70
Accommodation: the guesthouse can accommodate 8
visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 60. The price includes 3
meals a day;
Recommended period for visiting: July-September
Activities/services: horse-riding tours in surroundings of
village “Tskhemlara”, walking tour around the village,
visiting local natural and cultural monuments, tasting
traditional Georgian cuisine, agro-tour – getting
acquainted with village life in Ajara and traditional farming
practices: production of dairy, agriculture, animal
breeding, product storage, etc.
Eldar Nagervadze's Guesthouse
Location: the guesthouse is located in village “Zeda
Chkhutuneti”, 700 m away from the motorway, 40 km
away from Batumi.
Host: Eldar Nagervadze
Contact information (cell phone): +995 593 66 97 77
Accommodation: the guesthouse can accommodate 8
visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – upon agreement. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting: July-September
Activities/services: getting acquainted with traditional
rules for gardening and horticulture, cattle breeding,
aviculture, hunting, learning traditional recipes of local
dishes, tradition of making “Machakhela Gun”, traditional
handicraft- knitting, embroidery, hiking, visiting local
natural and cultural monuments, wine making or vodka
distillation (seasonal).
Beka Kobuladze's guesthouse
Location: the guesthouse is located in village “Zeda
Chkhutuneti”, 10 m away from the motorway, 39 km away
from Batumi.
Host: Beka Kobuladze
Contact information (cell phone): +995 555 67 13 67
Accommodation: the guesthouse can accommodate 6
visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 35. The price includes 3
meals a day;
Recommended period for visiting: July-September
Activities/services: getting acquainted with traditional
rules for gardening and horticulture, cattle breeding,
aviculture, hunting, learning traditional recipes of local
dishes, traditional handicraft - knitting, embroidery, hiking,
visiting local natural and cultural monuments, wine
making or vodka distillation (seasonal). Guide service.
Additional activities: tourists can visit nearby historicalcultural monument: Tskhemlara arch stone bridge located
on the river Machakhela, 7-8 km far from the village
Ajaristskali. Before constructing a new motor way local
inhabitants were using Tskhemlara Bridge.
Another historical monument: Chkhutuneti (Kalivaki)
fortress is also located near village Tskhemlara. The
fortress is constructed on a high hill at the conﬂuence of
Machakhlistskali and Daviteti stream. The fortress is both
dated with 11-13th cc.
Tourists can also visit Chkhutuneti (Matchakhela)
historical-ethnographic museum located in a 3-storey
building of a former mosque counting 2 centuries.
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ქედის მუნიციპალიტეტი
სიმშვიდისა და სუფთა ჰაერის გარანტიას იძლევა სოფლად ტურიზმი ქედის მუნიციპალიტეტში. აქ შეგიძლიათ დააგემოვნოთ ნოყიერი რძის
პროდუქტები, ახალგამომცხვარი ქედის პური და ქედის ვარდისფერი პომიდორი. ტურისტულ მეურნეობებში შეგიძლიათ დააჭაშნიკოთ ქედის ღვინოები,
რომელიც ისეთი უნიკალური ყურძნის ჯიშებისაგან იწურება, როგორიც არის ქედის ცოლიკოური და ჩხავერი.
ქედა ცნობილია სამკურნალო მინერალური წყლებითა და აბანოებით. კოკოტაურისა და გუნდაურის წყლები სასარგებლოა კუჭ-ნაწლავის
დაავადებებისათვის.
ზაფხულის სიცხეში გაგრილდით მწვანე ჩრდილში მოქცეულ გვახა-მორევას ჩანჩქერზე. სანადირო ადგილები ძალიან ახლოსაა ტურისტულ
მეურნეობებთან. აქ ადგილობრივები ხელით ქსოვასაც გვასწავლიან.
ქედის მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში ფუნქციონირებს ტურისტული მეურნებები: გობრონეთი, გოგიაშვილები და მერისი.
КЕДСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Кедский муниципалитет - оазис тишины и свежего воздуха. Здесь вы можете попробовать питательные молочные продукты, свежеиспеченный
местный хлеб и розовые кедские помидоры. В туристических хозяйствах можно продегустировать здешние вина, отжимаемые из таких уникальных
сортов винограда, как кедские Цоликоури и Чхавери.
Кеда известна лечебными минеральными водами и банями. Воды Кокотаури и Гундаури полезны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
В летний зной освежитесь в окружённом зеленью, водопаде “Гваха-Морева”. Места для охоты находятся недалеко от туристических хозяйств.
Местные жители обучат вас ручному ткачеству.
В селах Кедского муниципалитета - Гобронети, Гогиашвилеби и Мериси - функционируют туристические хозяиства.
KEDA MUNICIPALITY
Tourism in the Keda municipality guarantees peace, quiet and fresh air. Here one can taste nutritious dairy products, fresh bread and the pink tomatoes of
Keda. At farms set up for tourists you can try wines made from some unique varieties of grape, including Tsolikauri and Chkhaveri. Keda is famous for its medicinal
mineral waters and spas, with Kokotauri and Gudauri waters both used for the treatment of intestinal diseases. In the heat of the summer you can relax and cool off
at the Gvakha-Moreva waterfall. Hunting sites are found close to tourist orientated farms in the villages of Vaio and Gobroneti. At these locations locals can also
instruct you in traditional knitting techniques.
Gobroneti activities: In addition to visiting historical and cultural sites, visitors can become familiar with the traditional techniques of cattle breeding, poultry
raising, vegetable growing, gardening and bee keeping; go hiking, camping, horse-racing, ﬁshing and hunting. In addition, visitors can learn popular regional
trades such as long-basket plaiting, knitting, ironworking, tobacco reﬁning, vodka making, and traditional ways of cooking local dishes.
Vaio activities: This region is famous for wine and vodka making (seasonal). You can go hiking, camping, hunting and ﬁshing and visit historical and cultural
sites. Visitors can also get familiar with traditional techniques of cattle breeding, poultry raising, vegetable growing, bee keeping and traditional ways of cooking
local dishes; and learn the popular trades of knitting, embroidery and basket weaving.

KOKOTAURI & GUNDAURI

waters are useful for intestine diseases

საოჯახო სასტუმრო „ზებო“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ გობრონეთში, სამანქანო გზიდან 5 კმ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან 56 კმ–ის დაშორებით.
მასპინძელი: ზებურ ბოლქვაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 593 93 34 03
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 10–12 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 40 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
ივლისი-სექტემბერი.
საოჯახო სასტუმრო „წყაროსთვალი“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ გობრონეთში, სამანქანო გზიდან 5 კმ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან 56 კმ–ის დაშორებით.
მასპინძელი: ამირან ბოლქვაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 599 94 46 42
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 10–12 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 30 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
ივლისი-სექტემბერი.
აქტივობა/სერვისი: საფეხმავლო ტური სოფელ
გობრონეთის გარშემო, ადგილობრივი ბუნებისა
და კულტურის ძეგლების მონახულება, ქართული
ტრადიციული კერძების დაგემოვნება, აგროტური
– აჭარის სოფლის ცხოვრების, ადგილობრივი
მეურნეობის მართვის ტრადიციული ხერხების
გაცნობა: ოჯახური სამჭედლოს დათვალიერება,
ფუტკრის სკების მოვლა და თაფლის წარმოება,
რძის პროდუქტების მომზადება, მიწათმოქმედება
- თუთუნის მოყვანა, საქონლის მოვლა,
პროდუქციის შენახვა და სხვა.
დამატებითი აქტივობა: ტურისტებს შეუძლიათ
მოინახულონ წონიარისის ისტორიული ხიდი,
რომელიც მდებარეობს გობრონეთიდან სამ
კილომეტრში, ამავე სახელწოდების მდინარეზე,
ბათუმი–ახალციხის ცენტრალური
მაგისტრალიდან დაშორებულია 3 კილომეტრით.
ხიდი აშენებულია XII საუკუნეში. იგი აჭარისწყლის
ხეობას კინტრიშის ხეობასა და გურიის
სოფლებთან აკავშირებდა. ხიდი
რესტავრირებულია. იგი დღესაც ასრულებს თავის
დანიშნულებას.
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Гостевой дом «Зебо»
Расположение: село Гобронети, в 5 км от
автодороги и 56 км от Батуми.
Владелец: Зебур Болквадзе
Контактная информация: +995 593 93 34 03
Размещение: за 1 ночь – 10-12 человек
Стоимость: 1 человек, на 1 ночь – 30 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для поездки:
июль-сентябрь
Гостевой дом «Цкароствали»
Расположение: село Гобронети, в 5 км от
автодороги и 56 км от Батуми.
Владелец: Амиран Болквадзе
Контактная информация: +995 599 94 46 42
Размещение: за 1 ночь – 10-12 человек
Стоимость: 1 человек, на 1 ночь – 30 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для поездки:
июль-сентябрь
Активности: пеший тур по окрестностям села,
осмотр местных культурно-исторических
памятников, дегустация национальных блюд,
знакомство с семейным кузнечным делом,
пчеловодство, производство молочных
продуктов, земледелие, табаководство,
хранение продуктов и т.д.
Дополнительные активности: осмотр
исторического моста 12 века Цониариси (в 3 км
от села). Мост связывал ущелья Аджарисцкали и
Кинтриши с сёлами Гурии. Мост реставрирован.
Он и сегодня используется по своему
назначению.

Guesthouse “Zebo”
Location: in village “Gobroneti”, 5 km away from
the motorway, 56 km away from Batumi.
Host: Zebur Bolkvadze
Contact info (cell phone):+995 593 93 34 03
Accommodation: the guesthouse can
accommodate 10-12 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 30. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
July-September
Guesthouse “Tskarostvali”
Location: in village “Gobroneti”, 5 km away from
the motorway, 56 km away from Batumi.
Host: Amiran Bolkvadze
Contact info (cell phone): +995 599 94 46 42
Accommodation: the guesthouse can
accommodate 10-12 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 30. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
July-September
Activities/services: walking tour around the village
“Gobroneti”, visiting local natural and cultural
monuments, tasting traditional Georgian cuisine,
agro-tour – getting acquainted with typical Ajarian
village life and traditional farming practices: visit to
local smithery, taking care of hives and beekeeping,
production of dairy, agriculture – growing tobacco,
cattle breeding, product storage, etc.
Additional activities: 3 km away from Gobroneti
tourists can visit historical bridge “Tsoniarisi” from
the 12th c. located on the river Tsoniarisi 3 km
away from Batumi-Akhaltsikhe central motor way.
The bridge was connecting Ajaristskali River valley
with Kintrishi Valley and Guria villages. It has been
recently rehabilitated and still continues fulﬁlling its
function.
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ემზარ სამნიძის საოჯახო სასტუმრო
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ პირველ მაისში, სამანქანო გზიდან 200 მის დაშორებით, ბათუმიდან 30 კმ-ის
დაშორებით.
მასპინძელი: ემზარ სამნიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 593 63 39 75
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 6 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 45-50 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
აპრილი-ნოემბერი.

Гостевой дом Емзара Самнидзе
Расположение: село Пирвели Маиси, в 200 м от
автодороги и 30 км от Батуми.
Владелец: Емзар Самнидзе
Контактная информация: +995 593 63 39 75
Размещение: за 1 ночь – 6 человек
Стоимость: 1 человек, на 1 ночь – 45-50 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для поездки: апрель-ноябрь
Активности/сервис: изучение традиционных

Emzar Samnidze's Guesthouse
Location: the guesthouse is located in village
“Pirveli Maisi”, 200 m away from the motorway, 30
km away from Batumi.
Host: Emzar Samnidze
Contact info (cell phone): +995 593 63 39 75
Accommodation: the guesthouse can
accommodate 6 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 45-50. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting: AprilNovember

способов огородничества и садоводства,
აქტივობა/სერვისი: მებაღეობის და მებოსტნეობის
ტრადიციული წესების შესწავლა, მესაქონლეობა,
მეფრინველეობა, მეფუტკრეობა, ადგილობრივი
კერძების დამზადების ტრადიციული წესების
შესწავლა, ჰაიკინგი, ხალხური რეწვის შესწავლა ქსოვა, ქარგვა, ღვინის დაყენება ან არყის
გამოხდა (სეზონურად).
დამატებითი აქტივობა: ახლომდებარე
ისტორიული ძეგლების დათვალიერება და
თევზაობა.
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животноводство, птицеводство, пчеловодство,
изучение способов приготовления местных
блюд, хайкинг, изучение народный промысел вязание, вышивание, изготовление вина и чачи
(по сезону).

Activities/services: getting acquainted with
traditional rules for gardening and horticulture, cattle
breeding, aviculture, beekeeping, learning
traditional recipes of local dishes, traditional
handicraft knitting, embroidery, hiking, learn popular
national trades – knitting, embroidery, wine making
or vodka distillation (seasonal).

აქტივობა/სერვისი: მებაღეობის და მებოსტნეობის
ტრადიციული წესების შესწავლა, მესაქონლეობა,
მეფრინველეობა, ადგილობრივი კერძების
დამზადების ტრადიციული წესების შესწავლა,
ჰაიკინგი, ისტორიულ-კულტურული ძეგლების
მონახულება, ხალხური რეწვის შესწავლა - ქსოვა,
ქარგვა, ღვინის დაყენება ან არყის/კონიაკის
გამოხდა (სეზონურად).

Additional activities: Visit of nearby historical
monuments and ﬁshing.

დამატებითი აქტივობა: ახლომდებარე
ისტორიული ძეგლების დათვალიერება,
თევზაობა და ნადირობა.

Дополнительные активности: осмотр
близлежащих исторических памятников и
рыбалка.

საოჯახო სასტუმრო „ავალიანი“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ გოგიაშვილებში, სამანქანო გზიდან 1200
მ-ის დაშორებით, ბათუმიდან 60 კმ-ის
დაშორებით.
მასპინძელი: ზურა ავალიანი
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 555 737487,
599 5531 80
ელ. ფოსტა: iaavaliani@yahoo.de
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 8-10 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 45-50 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
აპრილი-ნოემბერი.

Гостевой дом «Авалиани»
Расположение: село Гогиашвилеби, в 1200 м от
автодороги и 60 км от Батуми.
Владелец: Зура Авалиани
Контактная информация: +995 555 737487,
599 5531 80
Эл. почта: iaavaliani@yahoo.de
Размещение: за 1 ночь – 8-10 человек
Стоимость: 1 человек, на 1 ночь – 45-50 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для поездки:
апрель-ноябрь
Активности/сервис: изучение традиционных
способов огородничества и садоводства,
животноводство, птицеводство, изучение
способов приготовления местных блюд, хайкинг,
осмотр культурно-исторических
достопримечательностей, народный промысел,
вязание, вышивание, изготовление вина и
чачи/коньяка (по сезону).
Дополнительные активности: осмотр
близлежащих исторических памятников,
рыбалка и охота.

Guesthouse “Avalaini”
Location: the guesthouse is located in village
“Gogiashvilebi”, 1200 m away from the motorway,
60 km away from Batumi.
Host: Zura Avaliani
Contact info (cell phone): +995 555 737487,
599 5531 80
E-mail: iaavaliani@yahoo.de
Accommodation: the guesthouse can
accommodate 8-10 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 45-50. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
April-November
Activities/services: getting acquainted with
traditional rules for gardening and horticulture, cattle
breeding, aviculture, learning traditional recipes of
local dishes, traditional handicraft- knitting,
embroidery, hiking, visiting local natural and cultural
monuments, wine making or vodka/cognac
distillation (seasonal).
Additional activities: Sightvisit of nearby historical
monuments, ﬁshing and hunting.
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თემურ დევაძის საოჯახო სასტუმრო
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ მერისში, სამანქანო გზიდან 8 კმ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან 56 კმ-ის დაშორებით.
მასპინძელი: თემურ დევაძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 577 30 27 53,
+995 577 40 27 10
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 6–8 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 50 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
ივლისი-სექტემბერი.
აქტივობა/სერვისი: საფეხმავლო ტური სოფელ
მერისის გარშემო, ადგილობრივი ბუნებისა და
კულტურის ძეგლების მონახულება
(ნამონასტრევის ჩანჩქერი, მერისის ისტორიული
მუზეუმი), ქართული ტრადიციული კერძების
დაგემოვნება, აგროტური – აჭარის სოფლის
ცხოვრების, ადგილობრივი მეურნეობის მართვის
ტრადიციული ხერხების გაცნობა: ფუტკრების
სკების მოვლა და თაფლის ოჯახური წარმოება,
რძის პროდუქტების მომზადება, მიწათმოქმედება,
საქონლის მოვლა, პროდუქციის შენახვა და სხვა.
დამატებითი აქტივობა: ტურისტებს შეუძლიათ
გასინჯონ ახლომდებარე სოფლის, გუნდაურის
მინერალური წყალი, რომელიც ერთ-ერთი
მოსახლის ეზოში მიწიდან ბუნებრივად ამოდის
და აქვს ძალიან კარგი გემო. ადგილობრივი
მოსახლეობა მას სასმელად იყენებენ.
ამავე სოფელ გუნდაურში ტურისტებს შეუძლიათ,
გაგრილდნენ მდინარე აკავრეთას ხეობაში
მდებარე პოპულარულ საბანაო ადგილას.
მიუხედავად იმისა, რომ საბანაო არც ისე ღრმაა,
ზაფხულობით იგი აქაურებისა და მათი სტუმრების
საყვარელი საგრილობელია.
სოფელი მერისის გარშემო ბევრი ჩანჩქერებთან
ახლომდებარე, მდინარისპირა საპიკნიკე
ადგილია, სადაც მოგზაურები დროებით
დაივიწყებენ პრობლემებს და ბუნების წიაღში
დაისვენებენ.

Гостевой дом Темура Девадзе
Расположение: село Мериси, в 8 км от
автодороги и 56 км от Батуми
Владелец: Темур Девадзе
Контактная информация:
+995 577 30 27 53, +995 577 40 27 10
Размещение:
за 1 ночь могут разместиться 6-8 человек.
Стоимость:
1 человек на 1 ночь – 50 лари с трёхразовым
питанием
Лучшее время для посещения: июль-сентябрь
Активности: пеший тур по окрестностям села,
осмотр местных культурно-исторических
памятников (водопад в Намонастреви,
исторический музей в Мериси) дегустация
национальной кухни, агротур: пчеловодство,
домашнее производство мёда, производство
молочных продуктов, земледелие, скотоводство,
хранение продуктов и т.д.
Дополнительные активности: дегустация
минеральной воды в селе Гундаури прямо из
источника, отдых у реки в ущелье Акаврета и
купание. В селе Мериси много рек находятся у
водопадов, где можно хорошо отдохнуть.

Temur Devadze's Guesthouse
Location: the guesthouse is located in village
“Merisi”, 8 km away from the motorway, 56 km away
from Batumi.
Host: Temur Devadze
Contact info (cell phone): +995 577 30 27 53,
+995 577 40 27 10
Accommodation: the guesthouse can
accommodate 6-8 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 50. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
July-September
Activities/services: walking tour around the village
“Merisi”, visiting local natural and cultural
monuments, (Namonastrevi Waterfall, Merisi
Historical Museum), tasting traditional Georgian
cuisine, agro-tour – getting acquainted with typical
Ajarian village life and traditional farming practices:
taking care of hives and beekeeping, production of
dairy, agriculture, cattle breeding, product storage,
etc.
Additional activities: Tourists can try mineral water
in the nearby village “Gundauri” running naturally
from the spring in the yard of one the villagers.
Local population uses this water for drinking.
In village “Gundauri” tourists can swim at a popular
bathing place located in “Akavreta Gorge”. The
bathing place is not very deep. Despite this, in
summer season it is still favourite cooling place for
locals and guests.
There are numerous picnic sites near rivers and
waterfalls around Merisi Village, where travellers
can temporarily forget about their problems and
relax in the depth of the nature.

TRADITIONAL & REGIONAL
OLD CUSTOMS ARE
STILL PRESERVED HERE
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ШУАХЕВСКИИ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Средневековые крепости расположенные в Шуахевском муниципалитете говорят о величии нашего прошлого. Это можно вычитать на
сохранившихся развалинах крепостей Химшиашвили, Отолта и Кавиани.
Сельское хозяйство в Шуахеви - приоритет. Это типичный горный муниципалитет. Село окружён низкими и средними горами, покрытыми
разнообразным лесом. Посетитель может пешком обойти близлежащие леса, в сезон поохотится на дикого кабана, зайца, барсука и др.
В изобилии представлены минеральные воды: Шуахеви, Шамбалети, Ламазмаре, Баталваке, Гудни, Богили, Ткемалта, Учамба и др. Окресности
села Томашети известны сероводородными термальными водами, температура которых достигает 30°С.
В Шуахеви вы ознакомитесь с такими видами ремесла, как работа по дереву, а также с уже редким ремеслом - изготовлением духового
музыкального инструмента “Чипони” (волынка).
SHUAKHEVI MUNICIPALITY
The medieval fortresses and castles located in Shuakhevi are illustrative of Georgia's former glory. Tourists can gain a ﬁne impression of this from the ruins of
Khimshiashvilebi, Otolta and Kaviani castles. Agriculture is the foundation of the Shuakhevi municipality's economy and the beautiful surroundings add to the
glory of the region's past. Geographically, Shuakhevi is a typical mountainous municipality. Its villages are surrounded by mountains covered in diverse forests.
Visitors can walk through the woods and hunt wild boars, hares, and badgers on a seasonal basis. There is abundance of unique mineral waters in Shuakhevi,
including Shambaleti, Lamazmare, Batalvaki, Gudni, Bogili, Tkemalti, and Uchamba, among others. The village of Tomasheti and its surrounding areas are
famous for hydrogen sulﬁde thermal waters – the temperature of which reaches up to 30°C. Tourists can experience local trades including woodwork and making
the chiboni – a rare type of bagpipe musical instrument.
Nigazeuli activities: Visitors can experience traditional methods of cattle breeding, poultry raising, vegetable growing, knitting, tobacco making, cooking
local dishes, wine and vodka making; can go hiking, camping, climbing, skiing, tobogganing, hunting, and ﬁshing. You can also visit historical and cultural sites,
spas and mineral water springs.
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საოჯახო სასტუმრო „მწვანე სახლი“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ ნიგაზეულში, სამანქანო გზიდან 5 კმ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან – 78 კმ–ის მანძილზე
მასპინძელი: ბეგლარ კეკელიძე
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 558 793 307,
+995 555 28 62 75
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 6 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 50 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
ივლისი-სექტემბერი

Гостевой дом «Зелёный дом»
Расположение: село Нигазеули, в 5 км от
автодороги и в 78 км от Батуми.
Владелец: Беглар Кекелидзе
Контактная информация: +995 558 793 307,
+995 555 286 275
Размещение: за 1 ночь могут разместиться 6
человек
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 50 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для посещения:
июль-сентябрь

Guesthouse “Mtsvane Sakhli” (Green House)
Location: the guesthouse is located in village
“Nigazeuli”, 5 km away from the motorway, 78 km
from Batumi.
Host: Beglar Kekelidze
Contact info (cell phone): +995 558 79 33 07,
+995 555 28 62 75
Accommodation: The guesthouse can
accommodate 6 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 50. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
July-September

საოჯახო სასტუმრო „იმედი“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ ნიგაზეულში, სამანქანო გზიდან 6 კმ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან – 78 კმ–ის მანძილზე.
მასპინძელი: ამირან ხიმშიაშვილი;
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 555 12 81 95,
+995 595 36 80 32;
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 6 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 35 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
ივლისი-სექტემბერი
.

Гостевой дом «Имеди»
Расположение: село Нигазеули, в 6 км от
автодороги и в 78 км от Батуми
Владелец: Амиран Химшиашвили
Контактная информация: +995 555 12 81 95,
+995 595 36 80 32
Размещение: за 1 ночь гостевой дом может
принять 6 гостей
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 35 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для посещения:
июль-сентябрь

Guesthouse “Imedi”
Location: the guesthouse is located in village
“Nigazeuli”, 6 km away from the motorway, 78 km
from Batumi.
Host: Amiran Khimshiashvili
Contact info (cell phone): +995 555 12 81 95,
+995 595 36 80 32;
Accommodation: the guesthouse can
accommodate 6 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 35. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
July-September

საოჯახო სასტუმრო „ავთო“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ ნიგაზეულში, სამანქანო გზიდან 6 კმ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან – 78 კმ–ის მანძილზე.
მასპინძელი: მალხაზ ხიმშიაშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 593 62 83 78
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 6 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 30 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
ივლისი-სექტემბერი

Гостевой дом «Авто»
Расположение: село Нигазеули, в 6 км от
автодороги и 78 км от Батуми
Владелец: Малхаз Химшиашвили
Контактная информация: +995 593 62 83 78
Размещение: за 1 ночь могут разместиться 6
человек
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 30 лари с
трёхразовым питанием
Лучшее время для посещения:
июль-сентябрь

Guesthouse “Avto”
Location: the guesthouse is located in village
“Nigazeuli”, 6 km away from the motorway, 78 km
from Batumi.
Host: Malkhaz Khimshiashvili
Contact info (cell phone): +995 593 62 83 78
Accommodation: This guesthouse can
accommodate 6 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 30. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
July-September

საოჯახო სასტუმრო „ქვემოურები“
მდებარეობა: საოჯახო სასტუმრო მდებარეობს
სოფელ ნიგაზეულში, სამანქანო გზიდან 6 კმ-ის
დაშორებით, ბათუმიდან – 78 კმ–ის მანძილზე.
მასპინძელი: ბიჭიკო ხიმშიაშვილი
საკონტაქტო ინფორმაცია: +995 593 76 84 00
განთავსება: საოჯახო სასტუმროს შეუძლია 1
ღამეში 5 სტუმრის მიღება.
საოჯახო სასტუმროში განთავსების ღირებულება:
1 ადამიანის 1 ღამისთევის ფასი სამჯერადი
კვებით - 50 ლარი.
მოგზაურობისთვის საუკეთესო დრო:
ივლისი-სექტემბერი

Гостевой дом «Квемоуреби»
Расположение: село Нигазеули, в 6 км от
автодороги и 78 км от Батуми
Владелец: Бичико Химшиашвили
Контактная информация: +995 593 76 84 00
Размещение: за 1 ночь может разместиться 5
человек
Стоимость: 1 человек на 1 ночь – 50 лари с
трёхразовым питанием.
Лучшее время для поездки:
июль-сентябрь

Guesthouse “Kvemourebi”
Location: the guesthouse is located in village
“Nigazeuli”, 6 km away from the motorway, 78 km
from Batumi.
Host: Bichiko Khimshiashvili
Contact info (cell phone): +995 593 76 84 00
Accommodation: the guesthouse can
accommodate 5 visitors simultaneously.
Prices: 1 person per night – GEL 50. The price
includes 3 meals a day;
Recommended period for visiting:
July-September
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GREATNESS OF
OUR HISTORY
is contributet
BY OUR NATURE

აქტივობა/სერვისი: ცხენით სასეირნო ტური
სოფელ ნიგაზეულის შემოგარენში, საფეხმავლო
ტური სოფელ ნიგაზეულის გარშემო,
ადგილობრივი ბუნებისა და კულტურის ძეგლების
მონახულება, ქართული ტრადიციული კერძების
დაგემოვნება, აგროტური - აჭარის სოფლის
ცხოვრების, ადგილობრივი მეურნეობის მართვის
ტრადიციული ხერხების გაცნობა: რძის
პროდუქტების მომზადება, მიწათმოქმედება,
საქონლის მოვლა, პროდუქციის შენახვა და სხვა.

Активности/сервис: пеший тур по окрестностям
села, прогулка на лошадях, осмотр местных
культурных памятников и природы, дегустация
блюд национальной кухни, агротур –
ознакомление с традиционными формами
управления хозяйством, изготовление молочных
продуктов, земледелие, скотоводство, хранение
продуктов и т.д.

დამატებითი აქტივობა: ტურისტებს შეუძლიათ
დაათვალიერონ სოფელ ნიგაზეულის ციხეგალავანი, რომელიც საუკუნეების წინ სოფელს
შემოსეული მტრისგან იცავდა. დღემდე
შემორჩენილია გალავნის კედლები. ციხე
აშენებულია სელიმ ხიმშიაშვილის მიერ. ციხეგალავანი XIX საუკუნეში საკმაოდ საიმედო
ფორტიფიკაციულ ნაგებობას წარმოადგენდა.
მოგზაურები შესაძლოა დააინტერესოს მუზეუმმაც,
რომელიც სოფელ ნიგაზეულში მდებარეობს და
სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობისაა. ნიგაზეულის
მუზეუმი დაფუძნდა 2003 წელს. იგი
განთავსებულია XIX საუკუნის ციხე-გალავანში.
მუზეუმში ინახება ფოტომასალა,
საყოფაცხოვრებო ნივთები, საბრძოლო
იარაღები, ჩანაწერები და პუბლიკაციები,
ისტორიული მონაცემები ხიმშიაშვილების გვარის,
ამ გვარის წარმომადგენელთა დამსახურებისა
და, ზოგადად, აჭარისა და საქართველოს
შესახებ.

Дополнительные активности: осмотр
сохранившихся стен крепости в селе Нигазеули.
Крепость была построена Селимом
Химшиашвили и была надёжным
фортификационным сооружением 19 века.
Интересен и сельский музей имени
Химшиашвили. Он был основан в 2003 году и
располагается внутри крепости. В музее
представлены фотоматериалы, предметы быта,
оружие, записи и публикации, исторические
данные о роде Химшиашвили, а также общие
материалы по Аджарии и Грузии.

Activities/services: horse-riding tours in
surroundings of village “Nigazeuli”, walking tour
around the village, visiting local natural and cultural
monuments, tasting traditional Georgian cuisine,
agro-tour – getting acquainted with typical Ajarian
village life and traditional farming practices:
production of dairy, agriculture, cattle breeding,
product storage, etc.
Additional activities: Tourists can visit Nigazeuli
fortress and a defensive wall that was protecting the
village from invaders centuries ago. The walls are
still preserved. The fortress was built by Selim
Khimshiashvili and in the 19th c. it was functioning
as a solid fortiﬁcation for the village.
Visitors might also be also interested in Selim
Khimshiashvili Museum located in the village
“Nigazeuli” on the territory of Nigazeuli fortress and
a defensive wall. The museum was established in
2003 and exhibits photo material, domestic
appliances, weapons, publications, materials
depicting merit of representatives of Khimshiashvili
surname and giving interesting information about
Ajara and Georgia.
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აჭარის ეკო მარშრუტები

ЭКО МАРШРУТЫ АДЖАРИИ

ECOTOURISM ROUTES IN AJARA

აჭარას ეკოტურიზმის დიდი
პოტენციალი აქვს. აქ მდებარეობს 4
დაცული ტერიტორია, რეგიონის
სოფლებში კი მრავლადაა
კომფორტული სასტუმრო სახლები,
რომლებიც ტურისტებს რურალ
ტურიზმის, ღვინის ტურიზმისა და
ბერდვოჩინგის (გადამფრენ
ფრინველებზე დაკვირვების)
მიმართულებით მრავალფეროვან
ტურისტულ პროდუქტებს სთავაზობენ.
დღეისათვის აჭარაში მარკირებულია
ეკოტურისტული მარშრუტები სამი
მიმართულებით: სოფლად ტურიზმი,
ღვინის ტურიზმი და ფრინველებზე
დაკვირვება. ყველა ამ
მიმართულებისათვის შექმნილია
სოფლად არსებული სასტუმრო
სახლების ბაზა და არსებული
მონაცემები დატანილია ინტერაქტიულ
ინტერნეტ რუკაზე, რომელიც ძებნისა
და ნავიგაციის ფუნქციითაა
აღჭურვილი.
(http://ecomap.gobatumi.com)
ეკოტურისტული მარშრუტების
მარკირებისას საგზაო ნიშნებზე
გამოყენებულია შემდეგი
სიმბოლოები:

В Аджарии большой потенциал для
развития Эко туризма. Здесь
находятся 4 охраняемых территории,
а в селах региона расположены
комфортные сельские гостевые дома,
где гостям предлагают разнообразные
туристические продукты относящиеся
к тематике сельского туризма,
Винного туризма и Бердвочинга
(наблюдение за перелетными
птицами).
По этим трём направлениям в
Аджарии завершен процесс
маркирования туристических
маршрутов. Для этих маршрутов
создана база гостевых домов, которая
нанесена на интерактивную интернет
карту, оснащенную функциями поиска
и навигации.
(http://ecomap.gobatumi.com)
На дорожных указательных знаках по
маркированным маршрутам
используются следующие
обозначения:

Ajara has great potential in ecotourism.

სოფლად ტურიზმი
Сельский Туризм
Rural tourism

სასტუმრო სახლი
Гостевой Дом
Guest house

There are 4 protected areas in the
region. In addition, comfortable guest
houses are found in villages offering
diverse rural tourism, wine tourism and
bird watching tourism products.
For today in Ajara region three ecoroutes are marked: rural tourism, wine
tourism and Bird watching. Database of
guesthouses has been created for all
these directions and the information is
located on an interactive online map
equipped with search and navigation
functions.
(http://ecomap.gobatumi.com)
The following pictograms have been
used on road signs while marking eco
tourism routes:

ღვინის ტურიზმი
Винный Туризм
Wine tourism

ფრინველებზე დაკვირვება
Наблюдение за птицами
Bird watching
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სამგზავრო დოკუმენტები
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის სავიზო რეჟიმის შესახებ გთხოვთ იხილოთ შემდეგი ვებ გვერდი:
www.mfa.gov.ge

ტურისტული ინფო ცენტრები აჭარაში
ცხელი ხაზი: + 995 577 90 90 93
აქ შეგიძლიათ მიიღოთ ნებისმიერი
ინფორმაცია აჭარის შესახებ, შეიძინოთ
სუვენირები და ტურისტული პაკეტები აჭარისა
და საქართველოს სხვა რეგიონების
მიმართულებით.
ბათუმის ზღვისპირა პარკი
მისამართი: ბულვარის ცენტრ. შესასვლელი;
ნინოშვილის ქ. №3
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 90 90 91 ; + 995 422 29 44 12
ბათუმის აეროპორტი
მისამართი: აეროპორტის გზატკეცილი №220
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 29 44 14
ბათუმის საბაგირო
მისამართი: გოგებაშვილის ქუჩა (საბაგირო გზა)
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 294410; + 995 577 90 90 93
სარფი
მისამართი: სოფ. სარფის, საბაჟო.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 90 90 72
ქედა
(სეზონური) ცხელი ხაზი 24/7: + 995 577 90 90
93
მისამართი: დაბა ქედა, აღმაშენებლის ქ. №1ა
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 24
შუახევი
(სეზონური)ცხელი ხაზი 24/7: + 995 577 90 90 93
მისამართი: დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ. №22
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 25
ხულო
(სეზონური)ცხელი ხაზი 24/7: + 995 577 90 90 93
მისამართი: დაბა ხულო, მემედ აბაშიძის ქუჩა
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 26
ქობულეთი
(სეზონური)ცხელი ხაზი 24/7: + 995 577 90 90 93
მისამართი: ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქ.
№141 (გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია)
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 29 44 13

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНФО ЦЕНТРЫ АДЖАРИИ
Горячая Линия: +995 577 90 90 93
Здесь вы получите любую информацию об
Аджарии, сможете приобрести туры по всей
Аджарии и Грузии, а также купить сувениры на
память себе и близким.
БАТУМИ - ПРИМОРСКИЙ ПАРК
Адрес: Ул. Ниношвили №3, Центральный вход
бульвара;
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 90 90 91 ; + 995 422 29 44 12
БАТУМИ – АЭРОПОРТ
Адрес: Аэропортское Шоссе №220
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 29 44 14
БАТУМИ - КАНАТНАЯ ДОРОГА
Адрес: Ул. Гогебашвили, Канатная дорога.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 294410; + 995 577 90 90 93
САРПИ
Адрес: село Сарпи, Таможня.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: +995 577 90 90 72
КЕДА
(сезонно Горячая Линия 24/7: + 995 577 90 90
93
Адрес: Посёлок Кеда, Ул. Агмашенебели №1
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 24
ШУАХЕВИ
(сезонно) Горячая Линия 24/7: + 995 577 90 90
93
Адрес: Посёлок Шуахеви, Ул. Руставели №22
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 25
ХУЛО
(сезонно) Горячая Линия 24/7: + 995 577 90 90
93
Адрес: Посёлок Хуло, Ул. Мемед Абашидзе
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 26
КОБУЛЕТИ
(сезонно) Горячая Линия 24/7: + 995 577 90 90
93
Адрес: г.Кобулеты, Ул. Агмашенебели №141
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 29 44 13

TOURIST INFORMATION CENTERS IN AJARA
Hot line: + 995 577 90 90 93
Here you can get any information about Ajara,
also purchase souvenirs and tourist packages.
BATUMI - SEASIDE PARK
address: Boulevard central entrance; 3 Ninoshvili
St.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 90 90 91 ; + 995 422 29 44 12
BATUMI - AIRPORT
address: 220 Airport highway
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 29 44 14
BATUMI - CABLE WAY
address: Gogebashvili St., Cable way
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 294410; + 995 577 90 90 93
SARPI
address: village Sarpi, Customs House.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: +995 577 90 90 72
KEDA
(seasonal) Hot line 24/7: + 995 577 90 90 93
address: Small town Keda, 1a Agmashenebeli
St.
E-mail: ticbatumi@gmail.com;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 24
SHUAKHEVI
(seasonal) Hot line 24/7: + 995 577 90 90 93
address: Small town Shuakhevi, 22 Rustaveli St.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 25
KHULO
(seasonal) Hot line 24/7: + 995 577 90 90 93
address: Small town Khulo, Memed Abashidze
St.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 577 15 04 26
KOBULETI
(seasonal) Hot line 24/7: + 995 577 90 90 93
address: Kobuleti,141 Agmashenebeli St.
E-mail: ticbatumi@gmail.com ;
tic@welcomebatumi.com
Tel: + 995 422 29 44 13

(ვალუტის კურსი)
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ДОРОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

TRAVEL DOCUMENTS

Детальную информацию о визовом режиме смотрите на сайте:
www.mfa.gov.ge

For more detailed information about visa regime please refer to the following web page:
www.mfa.gov.ge

(Exchange rate)
(Курс валюты)
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BOOKING
For booking guest houses from a booklet
please contact a host of a guesthouse of
Batumi Tourist Information Center on the
following number: +995 577 90 90 91/93

დაჯავშნა
ბროშურაში აღწერილი სასტუმრო სახლის
დასაჯავშნად დაუკავშირდით სასტუმრო
სახლის მასპინძელს ან ბათუმის ტურისტულ
საინფორმაციო ცენტრს:
+995 577 90 90 91/93
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БРОНИРОВАНИЕ
При бронировании гостевого дома из
нашей брошюры свяжитесь с владельцем
гостевого дома или с Батумским
Туристическим Инф ормационным
Центром Тел: +995 577 90 90 91/93

LIFESTYLE9.COM

THE AMERICAN ACADEMY OF HOSPITALITY SCIENCES

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. “

2012

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

BATUMI
BEST NEW DESTINATION

