qvemo qarTlSi saxelmwifo
rwmunebulis-gubernatoris
administracia
The administration of the state
Representative-Governor in Kvemo
Kartli

marabdis monumenti
MONUMENT OF THE MARABDA

Didgori
DIDGORI

kidevac daizrdebian

regioni saqarTvelos samxreT-aRmosavleT nawilSi mdebareobs.
administraciuli centri – qalaqi rusTavi, dedaqalaqidan 30 kilometriTaa
daSorebuli.
The region is located in the southern-Eastern part of Georgia. The
administrative center – city rustavi is in 30 km from the capital.
ქვემო ქართლში შედის
- 7 ქალაქი,
- 6 დაბა,
- 334 სოფელი.
რეგიონის ფართობია 6 500 კვ.კმ. რაც შეადგენს
ქვეყნის ტერიტორიის 9.3%. რეგიონის
მოსახლეობის რაოდენობა 511,2 ათასია, რაც
საქართველოს მოსახლეობის 11,4%ია.
Kvemo Kartli consists:
- 7 towns,
- 6 townships,
- 334 villages.
The area of the region is 6500 km squares, what
is the 9.3% of the whole territory of country. The
population of the region is 511.200 - 11.4% of
population of Georgia.

qvemo qarTlis
turistuli RirsSesaniSnaobebi
Tourist Attractions in
Kvemo Kartli

walkis municipaliteti
bunebis Zeglebi
Tsalka Municipality
Nature attractions

daSbaSis kanioni
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: წალკის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ზღვის დონიდან 1110-1448 მეტრზე მდებარე
ბუნების ძეგლი - დაშბაში წარმოადგენს მდინარე ქციის
(ხრამის) მიერ დაშბაშის ლავურ მაღლობზე იშვიათი და
ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეულ კანიონისებურ
ხეობას.
თვალწარმტაცი
ჩანჩქერები
სრულიად
განსხვავებულ, უნიკალურ მიკროლანდშაფტს ქმნის
მისთვის დამახასიათებელი მიკრო კლიმატით, ფაუნით
და ა.შ.
manZili Tbilisidan: 110 კმ.

Dashbashi canyon

Web: http://www.tsalka.gov.ge/
Dashbashi Canyon - დაშბაშის კანიონი
Tel: 599 85 70 40
Category: Natural Monument;
Location: Tsalka Municipality;
Description: Located at 1,110-1,448 m above sea level,
Dashbashi Canyon is a canyon carved by Ktsia (Khrami) River
in the stream bed cut through the volcanogenic rocks of
Dashbashi volcanic plateau, distinguished by its rarity and
biodiversity. Mesmerizing waterfalls create different, unique
micro-landscape with characteristic micro-climate, specific
fauna and etc.
Distance from Tbilisi: 110 km.

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

daSbaSis kanioni
Dashbashi canyon

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

daSbaSis kanioni
Dashbashi canyon

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

beSTaSenis kanioni
beshtasheni canyon
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: წალკის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: სოფ. ბეშთაშენთან ახლოს მდებარეობს ჩანჩქერი,
რომელიც
ძალიან
მიმზიდველია
ტურისტებისთვის.
სოფლის ჩრდილოეთით 0,5 კმზე, ციკლოპური ციხის ნანგრევებია, მის ტერიტორიაზე
აღმოჩენილია ბრინჯაოსა და ფეოდალური ხანის
ნამოსახლარი,
ბრინჯაოსა
და
ანტიკური
ხანის
სამაროვნები.
manZili Tbilisidan: 105 კმ.
Web: http://www.tsalka.gov.ge/
Tel: 599 85 70 40
Category: Natural Monument;
Location: Tsalka Municipality;
Description: Waterfall near village Beshtasheni attracts a lot of
tourists. There are ruins of cyclopoid castle 0.5 km away from the
village, which contains ruins of houses and graveyards from
Bronze, Feudal and Ancient ages.
Distance from Tbilisi: 105 km.

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

beSTaSenis kanioni
beshtasheni canyon

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები

➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

bareTis tba
Bareti lake
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: წალკის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ბარეთის, იგივე ბაშქოის ტბა წალკის
წყალსაცავის
ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით
მდებარეობს.
ძალიან
პოპულარულია
თევზაობის
მოყვარულთა
შორის.
ტბაში ბინადრობს ოქროსფერი კარჩხანა.
manZili Tbilisidan: 100 კმ.

Web:http://www.tsalka.gov.ge/
Tel: 599 85 70 40
Category: Natural Monument;
Location: Tsalka Municipality;
Description: Bareti, also known as Bashkoi, lake is
located at north-east of the Tsalka Reservoir. The lake
is very popular among people who love fishing. There
resides the Gilt-head beam (Aurata) in the lake.
Distance from Tbilisi: 100 km.

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

walkis wyalsacavi
kategoria: ბუნების ძეგლი;

Tsalka reservoir

mdebareoba: წალკის მუნიციპალიტეტი;
aRwera:
სარკის
ფართობით
საქართველოს
უდიდესი
წყალსაცავის მაქსიმალური სიღრმე 25 მ, საშუალო სიღრმე 9,3 მ.
სეზონური რეგულირებისაა. წალკის წყალსაცავი მდიდარია
თევზით, რის გამოც ამ წყალსაცავზე განვითარებულია
სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერა. თევზებიდან ყველაზე
გავრცელებულია კარჩხანა და ხრამული. ბინადრობს ასევე
კობრი, ციმორი, ქაშაპი, კალმახი, რიპუსი, სიგი, პელიადი.
manZili Tbilisidan: 115 კმ.
წალკის წყალსაცავი / Tsalkis tskalsatsavi / walkis wyalsacavi / GFC

Web: http://www.tsalka.gov.ge/
Tel: 599 85 70 40

Category: Natural Monument;

Location: Tsalka Municipality;
Description: The maximum depth of the biggest reservoir in Georgia is
25 meters and the median is regulated seasonally at about 9.3 meters.
Tsalka Reservoir is rich in fish, therefore amateur and professional
fishing is well developed there. Widely spread fish is the Gilt-head
beam (Aurata) and Khramuli.
Distance from Tbilisi: 115 km.

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

walkis wyalsacavi
Tsalka reservoir

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

წალკის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

cixe-qalaqebi
The city-fortresses
წალკის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

avranlos kanioni da ciklopuri sacxovrisi
Avranlo canyon and cycloping living
kategoria: ბუნების და ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba:წალკის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: კანიონში გამოქვაბულები და ორი დარბაზული ეკლესიაა.
იგივე სახელწოდების სოფელს გადმოჰყურებს ძვ.წ. I
ათასწლეულის ბოლო მეოთხედის დიდი ნაციხარი, რომლის
ციკლოპური წყობით ნაგები 2-2,5 მ სისქის კედლები
განლაგებულია სამ იარუსად.
manZili Tbilisidan: 130კმ.

Web: http://www.tsalka.gov.ge/
Tel: 599 85 70 40

Category: Natural and Historical Monument;
Location: Tsalka Municipality;
Description: There are caves and two churches in the canyon.
The fortress looks down to the village Avranlo and dates back to
the I century BC. Its cyclopean walls (2-2,5 meters in depth) are
arranged into three stories.
Distance from Tbilisi: 130 km.

წალკის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

avranlos kanioni da ciklopuri sacxovrisi
Avranlo canyon and cycloping living

წალკის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

avranlos kanioni da ciklopuri sacxovrisi
Avranlo canyon and cycloping living

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

წალკის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

sakulto nagebobebi
Religion and cult buildings
წალკის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

Eeklesia sofel berTaSi
church in Village berta

kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: წალკის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: სოფელი ბერთა ქ. წალკიდან 20 კმ-ის დაშორებით
მდებარეობს.
აქ სამონასტრო კომპლექსი - ღვთისმშობლის ეკლესია და სამი
მღვდელმთავრის სახელობის სტავროპიგიალური მამათა მონასტერია.
აქვეა სასწაულმოქმედი წყარო, რომლის სათავეზეც წმინდა გიორგის
სახელობის ტაძარია აშენებული. ამბობენ, რომ ტაძრის ქვემოთ
არსებულ წყაროში მკურნალი კალმახები ბინადრობენ. ამჟამად ბერები
აწარმოებენ და ამასთანავე, რეალიზებას უწევენ ყველს, კარტოფილს,
პურს. სტუმრებისთვის შესაძლებელია აღნიშნული პროდუქციის
ადგილზე დაგემოვნება- შეძენა.
manZili Tbilisidan:: 127 კმ;
Berta
monastery/
ბერთას
სტავროპიგიალური მამათა მონასტერი

სამი

მღვდელმთავრის

Web: http://www.tsalka.gov.ge/
Tel: 577 47 98 89
Category: Religious and Cult Building;
Location: Tsalka Municipality;
Description: St. George's Church’s foundation is built on water. There is
miraculous water nearby where healer trout live. Distance from
municipality center to the tourist attraction - 20 km. Nowadays Monks
produce and realize cheese, bread and potato.
Distance from Tbilisi: 127 km.

წალკის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

eklesia sofel berTaSi
church in Village berta

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

წალკის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

TrialeTis luTeranuli eklesia
Lutheran church in Trialeti
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: წალკის მუნიციპალიტეტი;
aRwera:
1817
წლიდან
საქართველოში
ჩამოსახლებულ
გერმანელთა რაოდენობის ზრდამ მე- 19 საუკუნის შუა წლებიდან
უკვე ახალი, ე. წ. შვილობილი კოლონიების შექმნას დაუდო სათავე.
ელიზაბეტტალის
(ახლანდელი
ასურეთი)
გაზრდილი
მოსახლეობისთვის არსებული მიწის სავარგულები აღარ იყო
საკმარისი, ამიტომ აქედან 32 ოჯახი გადაასახლეს ახალ კოლონიაში
- წალკის რაიონში, ჭოჭიანის თავისუფალ მიწებზე. კოლონიას
სახელი
ალექსანდერსჰილფი
დაერქვა.
აქ
მაცხოვრებელი
ხალხისთვის სამლოცველოს მშენებლობას 1862 წლის აპრილში
ჩაეყარა საფუძველი და 1866 წელს დასრულდა.
manZili Tbilisidan:114 კმ.
Web: http://www.tsalka.gov.ge/
Tel: 599 85 70 40
Category: Religious and Cult Building;
Location: Tsalka Municipality;
Description: Immigration of German people in 19th century played a
huge role in developing new colonies. Elisabethtal (Asureti) couldn’t
spare enough space for all the people, so 32 families were moved to
Tsalka Municipality, in a newly-established colony. The church was
built between 1862-66 for the German people living in the village.
Distance from Tbilisi: 114 km.

წალკის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

TrialeTis luTeranuli eklesia
Lutheran church in Trialeti

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are streetlights and places for picnics

წალკის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

dmanisis municipaliteti
bunebis Zeglebi
Dmanisi Municipality
Nature attractions

zurtaketis xeoba
zurtaketi gorge
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: დმანისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ღრმა ხეობა გამოქვაბულებით, საუცხოო სასმელი
წყლით, მდინარით, უნიკალური ჩანჩქერით მნახველზე
დიდ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ხეობის ირგვლივ
დაფიქსირებულია
უძველესი დროის (მეზოლითი)
დასახლება, ბრწყინვალე თრიალეთური კულტურის
ამსახველი
ძეგლები
(ყორღანები).
აღმოჩენილია
მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი არქეოლოგიური
მასალა.
manZili Tbilisidan: 75კმ.

Web: http://www.dmanisi.gov.ge/
Tel: 599856694
Category: Natural Monument;
Location: Dmanisi Municipality;
Description: Deep gorge with caves, excellent drinking water,
river and the unique waterfall makes a big impression on
visitors. There are Mesolithic settlement and magnificent
monuments representing the culture of Trialeti around the
gorge. Also, numerous archeological materials have been found
there.
Distance from Tbilisi: 75 km.

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

zurtaketis xeoba
zurtaketi gorge

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

zurtaketis xeoba
zurtaketi gorge

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢ Road infrastructure is well maintained
➢ There are places for picnics

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

pantianis tba
pantiani lake
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: დმანისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ხელოვნური ტბა მდებარეობს დმანისიდან 5
კილომეტრში. გარშემო აკრავს წიწვოვანი ტყე. ტბაში
ბინადრობს სარკისებური კობრი, კარჩხანა, თეთრი
ამური, კალმახი. შესაძლებელია თევზჭერა, ნაოსნობა.
არსებობს
სანადირო
ტურიზმის
განვითარების
რესურსი.
ინვესტორის
მიერ
დაგეგმილია
დასასვენებელი
კომპლექსის აშენება.
manZili Tbilisidan: 108კმ.
Web: http://www.dmanisi.gov.ge/
Tel: 599856694
Category: Natural Monument;
Location: Dmanisi Municipality;
Description: Artificial lake, located 5 km. away from
Dmanisi, is surrounded by evergreen forest. There live mirror
carp, gilt-head beam, white cupid and trout. It is possible to
go fishing and hunting tourism can also be developed.
Investors plan to build a recreational complex.
Distance from Tbilisi: 108 km.

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

pantianis tba
pantiani lake

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

cixe-qalaqebi
The city-fortresses
დმანისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

dmanisis naqalaqari
dmanisi ancient city
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: დმანისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ეს არის უნიკალური ადგილი საოცარი
აღმოჩენებით, რომლებიც ცვლის კაცობრიობის ისტორიას
და ჩვენს შეხედულებას ადამიანის ევოლუციის შესახებ. აქ
აღმოჩენილი „დმანისელი“ ევროპელი Homo Erektus
თარიღდება 1,8-1,7 მილიონი წლით. შუა საუკუნეების
ნაქალაქარი შიდა ციხეს, ქალაქის საერო და საკულტო
ნაგებობებს, საიდუმლო გვირაბს და გარეუბნის ნაგებობებს
მოიცავს.
manZili Tbilisidan: 92კმ.
Web: http://www.dmanisi.gov.ge/

Tel: 599 85 66 94
Category: Historical Monument;
Location: Dmanisi Municipality;
Description: This is a unique place with marvelous discoveries,
that change the history of mankind and our opinion about the
evolution of human. Homo Erectus, which has been discovered in
Dmanisi, dates 1,8-1,7 million years back. Ancient city includes
the castle, religious and social buildings, secret tunnel and
suburban buildings.
Distance from Tbilisi: 92 km.

pirveli evropeli
The first European
დმანისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

dmanisis naqalaqari
dmanisi ancient city
pirveli evropeli
The first European

zezva da mzia
Zezva and mzia

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

dmanisis naqalaqari
dmanisi ancient city

pirveli evropeli
The first European

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

დმანისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

sakulto nagebobebi
Religion and cult buildings
დმანისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

Qqciis monasteri
Ktsia monastery
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: დმანისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: იგი მდებარეობს ულამაზეს ხრამის (ქციის)
ხეობაში. ამჟამად მოქმედი მამათა მონასტრის ეკლესია
ღვთისმშობლის სახელობისაა. იგი თარიღდება VIII-IX
საუკუნეებით. კარის ორივე სვეტზე აქვს ქართული
მხედრული გვიანდელი წარწერა: „ესე სოფელი ქცია მტერმა
ვერ დააქცია“. უახლოესი დასახლება 5 კილომეტრშია.
manZili Tbilisidan: 100 კმ.

Web:http://www.dmanisi.gov.ge/
Tel: 599856694
Category: Religious and Cult Building;
Location: Dmanisi Municipality;
Description: Ktsia Monastery of the Blessed Virgin’s Birth is
situated in gorge created by Ktsia (Khrami) river. It dates back to
VIII-IX centuries. The nearest village is at 5 km. distance.
Distance from Tbilisi: 100 km

დმანისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

Qqciis monasteri
Ktsia monastery

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢

Road infrastructure is well maintained

➢

There are restrooms, streetlights and places for picnics

დმანისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

marneuliს municipaliteti
bunebis Zeglebi
marneuli Municipality
Nature attractions

Tamarisis saTevze tbebi
tamarisi lakes
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ხელოვნურ ტბებში გაშვებულია კობრი,
სქელშუბლა, ხრამული. შესაძლებელია თევზჭერა,

თევზის მომზადება ადგილზე.
manZili Tbilisidan: 45კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/

თამარისის ტბები
Tel: 551 27 70 07

Category: Natural Monument;
Location: Marneuli Municipality;
Description: This artificial lake is for fishing and also,
you can cook afterwards. There are mirror carp, gilthead beam, Khramuli and etc.
Distance from Tbilisi: 45 km.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

Tamarisis saTevze tbebi
tamarisi lakes

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

Tamarisis saTevze tbebi
tamarisi lakes

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

cixe-qalaqebi
The city-fortresses
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

gagis cixe
Gagi fortress

kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;

aRwera:

მდებარეობს

საავტომობილო

მარნეული

გზაზე.

-

წითელი

ისტორიაში

ხიდის

პირველად

XI

საუკუნიდან იხსენებენ, მაგრამ კედლის არქიტექტურა და
ქვების წყობა ადასტურებს, რომ ის უფრო ძველია და XI

საუკუნეში მხოლოდ განახლებულა. ამ პერიოდში ციხე
სავაჭრო და საბრძოლო მნიშვნელობის იყო.
manZili Tbilisidan: 64კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/

Tel: 595961423
Category: Historical Monument;
Location: Marneuli Municipality;
Description: Gagi fortress is situated on Marneuli-Red bridge
autoroute. The fortress is first mentioned in the XI century’s
literature, but the architecture of the walls and the layout of stones
proves that it’s older and it was renewed in XI century. During that
time, fortress had trading and military importance.
Distance from Tbilisi: 64 km.

feodaluri Suasaukuneebi
Feudal medieval
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

gagis cixe

Gagi fortress

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია.
➢ არის განათება და საპიკნიკე ადგილები.
➢ Road infrastructure is well maintained
➢ There are restrooms, streetlights and places for picnics

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

wiTeli xidi
RED bridge

kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ხიდი საქართველოსა და აზერბაიჯანის საზღვარზე
მდებარეობს.
ის
ქართული
ხუროთმოძღვრების
მნიშვნელოვანი ძეგლია. აშენებულია ქართლის მეფის,
როსტომის მიერ XVII საუკუნის შუა წლებში, თუმცა, იქვე ჩანს
ძველი,
უფრო
ადრინდელი
ხიდის
ნაშთებიც.
ნაგებია ქართული, წითელი ფერის აგურით, საიდანაც მოდის
ხიდის სახელწოდება. ხიდის ბურჯებში არის სხვადასხვა
სახის სათავსოები, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებული
ყოფილიყო
საბაჟოდ,
სადარაჯოდ
ან
ქარავნების
დასასვენებლად.
manZili Tbilisidan: 63 კმ.

Web: http://marneuli.gov.ge/
Tel: 595961423
Category: Historical monument

Location: Marneuli Municipality
Description: The bridge is on the border of Georgia and
Azerbaijan. It was built by the King Rostom in the middle of XVII
century, but the ruins of older bridge can be seen. It is built with
Georgian, red bricks, that’s why it is called the Red Bridge. There
are different storage rooms in the bridge piers, which could have
been used for customs, guarding or taking break.
Distance from Tbilisi: 63 km.

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია.
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები.
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnicsმარნეულის მუნიციპალიტეტი

ციხე-ქალაქები

sakulto nagebobebi
Religion and cult buildings
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

hujabis monasteri
Hujabi monastery
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ჰუჯაბი — ივერიის ღვთისმშობლის ქართული მონასტერი სოფელ ახქერფის
მახლობლად, საქართველო სომხეთის სახელმწიფო საზღვრიდან 400 მეტრში
მდებარეობს. ტაძარი XII საუკუნეშია აგებული. თავისი პროპორციებით,
დეკორატიული მორთულობითა და სტილისტური ნიშნებით მიეკუთვნება
მეთორმეტე-მეცამეტე საუკუნეების ხუროთმოძღვრული ძეგლების ჯგუფს: ბეთანიას,
თახეს, ახტალას. ეკლესიის შიგნით შემორჩენილია ქართული ასომთავრული
წარწერების ფრაგმენტები. გუმბათის ყელი უხვადაა მოჩუქურთმებული. გარედან
შემოსილია ოქროსფერი და ღვინისფერი ქვით. შიგნით მოხატულია.
manZili Tbilisidan: 64კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/
Tel: 595961423
Category: Religious and Cult Building
Location: Marneuli Municipality
Description: Hujabi Monastery is dedicated to Our Lady of Iverion and is situated in
Akhkerpi, Georgia, 400 meters away from the border of Armenia. It was built in XII century.
It’s proportions. Décor and style are similar to XII-XIII centuries’ monuments, such as: Betania
and Akhtala. There are preserved Georgian Asomtavruli inscriptions inside the church.
Tholobate is heavily carved, façade is covered with stone color of wine and gold and the
interior is painted.
Distance from Tbilisi: 64 km.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

hujabis monasteri
Hujabi monastery

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია.
➢ არის საპიკნიკე ადგილები.
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

weraqvis samonastro kompleqsi
Tserakvi complex of monasteries
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს
სოფელ წერაქვის მახლობლად. კომპლექსში შედის
XII—XIII სს-ის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის
სამნავიანი დარბაზული ეკლესია (კედელზე XV
საუკუნის
ლაპიდარული
წარწერით),
შუა
საუკუნეების წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია,
სამრეკლო, მარანი და გალავანი. წერაქვიდან იყო
წარმოშობით მწერალი და საზოგადო მოღვაწე
მიხეილ ჯავახიშვილი. აქვეა მისი სახლ-მუზეუმიც.
manZili Tbilisidan: 64კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/
Tel: 595961423
Category: Religious and Cult Building;
Location: Marneuli Municipality;
Description: Tserakvi monastic complex is located near
village Tserakvi. The complex includes the churches of the
Assumption, dating from XII-XIII centuries, and of St.
George as well as bell tower, a wine cellar, and fragments
of a defensive wall. Famous Georgian writer, Mikheil
Javakhishvili, was born in Tserakvi and his museum is
nearby.
Distance from Tbilisi: 64 km.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

weraqvis samonastro kompleqsi
Tserakvi complex of monasteries

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია.
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები.
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

marneulis meCeTi
Marneuli mosque
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: იმამ ალის სახელობის მეჩეთი 1739 წელს აშენდა და საბჭოთა
მმართველობის პერიოდში სხვადასხვა დანიშნულებით გამოიყენებოდა,
საბოლოოდ კი ფაქტობრივად ამორტიზირებული იყო, სანამ 1998 წელს
ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივითა და დაფინანსებით საკულტო
ნაგებობის აღდგენა არ განხორციელდა. მეჩეთში რელიგიური საქმიანობა
2000 წელს განახლდა.

manZili Tbilisidan: 46,5 კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/
Tel: 595 96 14 23
Category: Religious and Cult Building;
Location: Marneuli Municipality;
Description: The Imam Ali Mosque was constructed in 1739. During soviet
times, the building was used for various purposes and then got destroyed. In
1998, the local population restored the place of worship with their own
resources and the religious services were resumed in 2000.
Distance from Tbilisi: 46,5 km.

➢ მისასვლელი გზა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.

➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights
The service of tour guide is accessible.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

sadaxlos meCeTi
Sadakhlo mosque
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: მეჩეთი აშენდა 1881 წელს ჰაჯი ბაირამალისა და ჰაჯი
ჰუსეინალის მიერ. უკავშირდება ე.წ.ბოჩალუს ტომის ჩამოსახლებას
სადახლოში. 1937 წელს მეჩეთი დაიხურა, თუმცა 1991წლიდან დღემდე
ფუნქციონირებს. საერთო ფართობი 120 კვადრატული მეტრია.
მორწმუნე მუსლიმებს მეჩეთში ნამაზის შესრულება კვირის ნებისმიერ
დღეს შეუძლიათ.
manZili Tbilisidan: 74,1 კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/

Tel: 595 96 14 23
Category: Religious and Cult Building;
Location: Marneuli Municipality;
Description: The mosque was built in 1881 by Haji Bairamal and Haji
Huseyinal. In 1937, the mosque was closed, but it functions fully from 1991
till now. The area is 120 square meters. Muslims can do Namaz on any day
of the week.
Distance from Tbilisi: 74,1 km
➢ მისასვლელი გზა კეთილმოწყობლია,
➢
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები. ➢
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
The service of tour guide is accessible.

საკულტო ნაგებობები

algeTis meCeTi
algeti mosque
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: იმამ ალის სახელობის ალგეთის მეჩეთი ქვემო
ქართლში ყველაზე ძველი მეჩეთია. მისი რესტავრაცია
მოხდა 2000 წელს.
manZili Tbilisidan: 64 კმ.

Web: http://marneuli.gov.ge/
Tel: 595 96 14 23
Category: Religious and Cult Building;
Location: Marneuli Municipality;

Description: Imam Ali mosque is the oldest one in Kvemo
Kartli. It was restored in 2000.
Distance from Tbilisi: 64 km.

➢ მისასვლელი გზა კეთილმოწყობილია,
➢ არის სველი წერტილი, განათება
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.

➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights
The service of tour guide is accessible.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

marneulis imam huseinis meCeTi
Marneuli imam huseyn mosque
kategoria: საკულტო ნაგებობა;

mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: იმამ ჰუსეინის სახელობის მეჩეთი შედარებით ახალი
ნაგებობაა. შენდებოდა 1998-2017 წლებში. მეჩეთი მოქმედია.
ოფიციალურად გაიხსნა 2016 წელს.

manZili Tbilisidan: 64 კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/
Tel: 595 96 14 23

Category: Religious and Cult Building;
Location: Marneuli Municipality;
Description: Imam Huseyn mosque is relatively new building. It was
being built from 1998 to 2017. It was officially opened in 2016 and
has been functioning ever since.
Distance from Tbilisi: 64 km.

➢ მისასვლელი გზა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება
➢ Road infrastructure is well maintained
➢ There are restrooms, streetlights

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

xorakerti

somxuri qva-jvari
xaCqari

Khorakerti monastery
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: მარნეულის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: სომხური ეკლესია ტერიტორიულად
ჰუჯაბის
მონასტრის
ჩრდილო
აღმოსავლეთით 2,5 კმ-ში და საქართველოს
საზღვრიდან 100 მეტრში მდებარეობს.
თარიღდება XII - XIII საუკუნეებით.
manZili Tbilisidan: 64 კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/

Tel: 595 96 14 23

Category: Religious and Cult Building;
Location: Marneuli Municipality;
Description: The Armenian church is situated
2,5 km. away from Hujabi church and 100
meters away from the Armenian border. It
dates back to XIII century.
Distance from Tbilisi: 64 km.

➢ მისასვლელი გზა კეთილმოწყობილია.
➢ არის საპიკნიკე ადგილები.
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

Cross Menhir
მარნეულის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

qvemo qarTli
Rvinis akvani
Kvemo Kartli
Cradle of wine

imiris gadaWrili gora
Imiri cut hill
ველური ვაზი ადამიანმა პირველად საქართველოს
ტერიტორიაზე მოიშინაურა და კულტურული ვაზისგან
ღვინო დაწურა - ეს ფაქტი ქვემო ქართლში, სოფელ
იმირში, არქეოლოგიური კვლევის შედეგად მოპოვებული
ძვ. წ. VI ათასწლეულით დათარიღებული არტეფაქტებით
დადასტურდა.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმირის
გადაჭრილ გორაზე აღმოჩენილი ღვინის უძველესი
ნაშთები სულ ახლახანს ამერიკის არქეოლოგიის
ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალმა
„Archaeology”
2017
წლის
მსოფლიოს
10
უმნიშვნელოვანეს აღმოჩენას შორის დაასახელა.
manZili Tbilisidan: 54 კმ.
Web: http://marneuli.gov.ge/
Human domesticated the wild grape and made wine for the
first time in Georgia. This fact was proven by the discoveries
(dating back to VI millennia BC) made in village Imiri,
Kvemo Kartli.
The oldest remains of the first wine ever made, discovered
on Imiri Cut Hill in Marneuli Municipality was named
among Top 10 discoveries of 2017 by American magazine
“Archaeology”.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ღვინის აკვანი

ჟურნალი „Archaeology”, 2018 წლის მარტი-აპრილის გამოცემა

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ღვინის აკვანი

imiris gadaWrili gora
Imiri cut hill

„ადრეულ ნეოლითურ ძეგლებზე აღმოჩენილი კერამიკის ქიმიურმა
ანალიზმა დაადასტურა, რომ ესაა ახლო აღმოსავლეთში გამოვლენილი
უძველესი ღვინის ნაშთი. თიხის ჭურჭელზე დიდი რაოდენობით ღვინის
მჟავის არსებობა, სხვა ინდიკატორებთან ერთად, წარმოადგენს ყურძნისა
და ღვინის ერთ-ერთ ძირითად ბიოლოგიურ მარკერს. ეს ნიშნავს, რომ ამ
ტერიტორიაზე ადამიანები ღვინოს ჯერ კიდევ ძვ.წ. 6000 წელს
აყენებდნენ - დაახლოებით 500 წლით უფრო ადრე, ვიდრე აქამდე იყო
მიჩნეული.
ამ ახალი აღმოჩენის მიხედვით, ველური ევრაზიული ყურძენი
პირველად სწორედ ამ რეგიონში მოაშენეს“ - აღნიშნულია გამოცემაში.
აღსანიშნავია, რომ ქართველ მეცნიერებთან ერთად არქეოლოგიურ
სამუშაოებში აქტიურად მონაწილეობენ პენსილვანიის, მილანის,
კოპენჰაგენის, ტორონტოს უნივერსიტეტის, ისრაელის ვაისმანის
ინსტიტუტისა და მონპელიეს აგრარული კვლევის ინსტიტუტის
მკვლევარები.
It needs to be mentioned, that alongside with Georgian scientists, worked researchers from
the universities of Pennsylvania, Milan, Copenhagen, and Toronto. Also, researchers from
the institutes of Israel and Montpelier.
Chemical analysis of ceramics discovered at Neolithic monuments, proved that this is the
oldest remain of the wine made in Near East. The tests revealed tartaric acid, a substance
found in grapes, on eight of the fragments. Tartaric acid, and three other acids linked to
grapes and wine, were detected in the soil samples. This means that residents of this
territory were making wine in 6000 BC, which is 500 years older than the previous
discoveries.
Following the new discovery, it turns out that the wild Eurasian grape was domesticated in
this region for the first time.

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია.
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.
➢ 2018-2019 წწ დაგეგმილია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის
მოწყობა.
➢ Road infrastructure is well maintained
➢ The service of tour guide is accessible.
➢ In 2018-2019 are planned to conduct suitable infrastructure.

მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ღვინის აკვანი

gardabnis municipaliteti
bunebis Zeglebi
gardabani Municipality
Nature attractions

jandaris tba
Jandara lake
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ტბა მდებარეობს სანახევროდ აზერბაიჯანის
ტერიტორიაზე.
თევზაობის
და
ნადირობის
მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხეა.
ტბაში 21 სახეობის თევზია: ჭანარი, კობრი, ხრამული და
სხვ. ასევე, ბინადრობს უამრავი სახეობის წყლის
ფრინველი.
ჯანდარის
ტბის
ბუნებრივი
და
გეოგრაფიული პირობები საშუალებას იძლევა, აქ
განვითარდეს
სპორტულ-სამოყვარულო
თევზჭერა,
ნადირობა,
საკარვე
და
საპიკნიკე
ტურიზმი.
პოპულარულია birdwatching - იშვიათ ჩიტებზე
დაკვირვება.
manZili Tbilisidan: 50კმ.
Web: http://gardabani.gov.ge/
Tel: 599641065

Category: Natural Monument;
Location: Gardabani Municipality;
Description: Half of the lake is situated in Azerbaijan. It is considered as real
heaven for those who love hunting and fishing. There are 21 different species
of fish and also, numerous water birds. The natural and geographical factor
creates an opportunity of developing fishing, hunting, and camping tourism.
Birdwatching is very popular here.
Distance from Tbilisi: 50 km.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

jandaris tba
Jandara lake

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია.
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები.
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

gardabnis aRkveTili
Gardabani reserve

kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba:გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;
aRwera:
განლაგებულია
მდინარე
მტკვრის
ტერიტორიაზე. სამხრეთით აზერბაიჯანი, ხოლო
სამხრეთ- დასავლეთით მარნეულის მუნიციპალიტეტი
ესაზღვრება.
აღკვეთილის სტატუსი მიენიჭა 1996 წელს. აქ თევზების
21, ფრინველების 135, ძუძუმწოვრების 26, ამფიბიებისა
და რეპტილიების 4 სახეობა ბინადრობს, რაც
ბიომრავალფეროვნების მაღალ დონეზე მიუთითებს. აქ
შემორჩენილია
მცენარეების,
ცხოველების,
ფრინველებისა და თევზის ის სახეობები, რომელიც
საქართველოს
წითელ
ნუსხაშია
შეტანილი.
სპეციალური ლიცენზიის საფუძველზე შესაძლებელია
ნადირობა და თევზჭერა.
manZili Tbilisidan: 39კმ.
Web: http://gardabani.gov.ge/
Tel: 599446564
Category: Natural Monument
Location: Gardabani Municipality
Description: Situated on river Mtkvari, bordering Azerbaijan from
the south and Marneuli Municipality from the south-west. It was
granted the status of reserve in 1996. There are 21 different kinds
of fish, 135 birds, 26 mammals, and 4 kinds of reptiles and
amphibians, which creates an incredible biodiversity. There still
remain the kind of plants, animals, birds, and fish, that are listed
in Red Book of Georgia. Fishing and hunting is possible due to
special license.
Distance from Tbilisi: 39 km

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

gardabnis aRkveTili
Gardabani reserve

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

kumisis tba
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba:გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;
aRwera:
კუმისის
ხელოვნური
ტბა
თევზაობისა
და
ნადირობის
მოყვარულთათვის საკმაოდ ცნობილი და
საყვარელი ადგილია. მდიდარია თევზით.
მრავლად მოიპოვება კეფალი, სქელშუბლა,
კობრი, ლოქო, ხრამული, წვერა და სხვა;
აკლიმატიზებულია თეთრი ამური. ტბაზე
ხშირად ეწყობა სამოყვარულო შეჯიბრებები
სპორტულ თევზჭერაში.

Kumisi lake

manZili Tbilisidan: 33 კმ.

Web: http://gardabani.gov.ge/
კუმისის ტბა
Tel: 599641065
Category: Natural Monument
Location: Gardabani Municipality
Description: Kumisi Artificial Lake is a favorite place for those who love fishing
and hunting. Competitions among amateur fishermen is often held at Kumisi
Lake.
Distance from Tbilisi: 33 km.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

kumisis tba
Kumisi lake

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

sakulto nagebobebi
Religion and cult buildings
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

martyofis mamaTa monasteri
Martkopi monastery

kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ისტორიული წყაროების მიხედვით, იგი 13 ასურელ
მამათაგან ერთ-ერთს წმინდა ანტონ მარტომყოფელს VI საუკუნის
მეორე ნახევარში დაუარსებია. მონასტერი ძველთაგანვე კულტურულსაგანმანათლებლო ცენტრი იყო, სადაც გახსნილი იყო სკოლა.
სამონასტრო კომპლექსი რამდენიმე ტაძრის, სამრეკლოს, საბერეების
და სხვა ნაგებობებისაგან შედგება. მონასტრიდან აღმოსავლეთით,
მთის თავზე დგას მამა ანტონის სვეტი, რომლის ნანგრევებზე
უკანასკნელ დროს ახლიდან აშენდა კოშკი. სწორედ აქ გაატარა მამა
ანტონმა სიცოცხლის ბოლო 15 წელი. ხოლო გარდაცვალების შემდეგ
დაკრძალეს ტაძარში.
manZili Tbilisidan: 27კმ.

Web: http://gardabani.gov.ge
მარტყოფის მონასტერი/martkopi Monastery
Tel: 599641065
Category: Religious and Cult Building
Location: Gardabani Municipality

Description: It is considered that the monastery was founded by one of the Thirteen
Assyrian Fathers- Anton Martomkopeli (hermit) in the second half of VI century.
Martkopi served as a cultural and education center with its own school. The complex
includes several churches, bell tower, and other buildings. On the east side of the
monastery, there is a tower that belonged to Father Anton. That is where he spent last 15
years of his life. After passing away, he was buried in the church.
Distance from Tbilisi: 27 km.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

martyofis mamaTa monasteri
Martkopi monastery

wm.anton martyofelis sveti
St. Anton's tower

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

martyofis mamaTa monasteri
Martkopi monastery

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

Savnabadas mamaTa monasteri
shavnabada monastery
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: მდებარეობს ზღვის დონიდან 770 მეტრზე. იგი
აშენებულია ძველი ეკლესიის ნანგრევებზე 1839-1845
წლებში. ეკლესია უნიკალურია თავისი ორნამენტებითა და
გაფორმებებით,
რომელიც
თავისი
დიდებულებით
ორგანულად ერწყმის გარემოს. მონასტერს 1993 წელს
ჩაუტარდა რესტავრაცია. ამჟამად მოქმედ მონასტერში
ფუნქციონირებს ხატწერის ცნობილი სკოლა-სახელოსნო.
კომპლექსში არის საქართველოს პატრიარქის რეზიდენცია.
მონასტერს გააჩნია დიდი მოცულობის მარანი, სადაც
მზადდება სატრაპეზო ღვინო.
manZili Tbilisidan: 5კმ.
Web: http://gardabani.gov.ge
შავნაბადას მამათა მონასტერი
Tel: 599641065
Category: Religious and Cult Building;
Location: Gardabani Municipality;
Description: Located at 770 m. above sea level. It is built on the ruins of the
old church in 1839-1845. The church is unique with its ornaments and
decorations. The monastery was restored in 1993. There is currently
functioning a school of iconography. The complex includes the residence of
the Catholicos-Patriarch. The monastery has a big wine cellar, where monks
make their own wine, called Shavnabada.
Distance from Tbilisi: 5 km.

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

Savnabadas mamaTa monasteri
shavnabada monastery

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

rusTavis municipaliteti
bunebis Zeglebi
rustavi Municipality
Nature attractions

rusTavis xelovnuri tba
Rustavi artificial lake
kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: რუსთავის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: რუსთავის ხელოვნური ტბა
მდებარეობს
ქალაქის
ძველ,
რეაბილიტირებულ
უბანში.
ტბასთან
განთავსებულია
კანოეს
ბაზა.
სისტემატიურად იმართება შეჯიბრებები
კანოესა და ნაოსნობაში.
manZili Tbilisidan: 27კმ.
Web: http://rustavi.gov.ge/
@RustaviPark

Category: Natural Monument;
Location: Rustavi Municipality;

Description: Rustavi Artificial Lake is located in
old, restored districts of the city. There is canoe
basis at the lake. Competitions in canoeing and
navigating is held systematically.
Distance from Tbilisi: 27 km.

რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

rusTavis xelovnuri tba
Rustavi artificial lake

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე
ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

cixe-qalaqebi
The city-fortresses
რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

rusTavis cixe
kategoria: ისტორიული ძეგლი;

Rustavi fortress

mdebareoba: რუსთავის მუნიციპალიტეტი;

aRwera: ციხე წარმოადგენდა თბილისის ირგვლივ
დედაქალაქის დასაცავად აგებულ ციხეთაგან ერთერთს. თავისი არსებობის მანძილზე ციხეს ჰქონდა სამი
სხვადასხვა პერიოდის ზღუდე. მათგან პირველი V

საუკუნისაა.
manZili Tbilisidan: 30კმ.
Web: http://rustavi.gov.ge/

რუსთავის ისტორიული მუზეუმი / Rustavi History
Museum

Category: Historical Monument;
Location: Rustavi Municipality;
Description: The Fortress represented one of the guarding
building, built around the Capital-Tbilisi. During its
existence, the fortress had protective walls from three
different periods. The oldest dates back to V century.
Distance from Tbilisi: 30 km.

რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

rusTavi
Rustavi

rusTavis cixe V-XIII ss
Rustavi castle v-xiii c

ganaxlebuli rusTavi
Renewed Rustavi

რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

rusTavi
Rustavi

ganaxlebuli rusTavi
Renewed Rustavi

rusTavis cixe
Rustavi fortress

V-XIII saukuneebi
v-xiii centuries

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

რუსთავის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

bolnisis municipaliteti
cixe-qalaqebi
bolnisi Municipality
Nature attractions

berdikis cixe
berdiki fortress
kategoria: ისტორიული ძეგლი;

mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ბოლნისიდან 16 კმ-ში, მდ.ფოლადაურის
მარჯვენა
მხარეს,
მაღალკლდოვან
მთაზე
აღმართული ციხე XI-XIII სს-შია აგებული. აქედან
კონტროლდებოდა ფოლადაურის ხეობით მიმავალი
უმოკლესი გზა, რომელიც ლორესა და ტაშირისკენ
გადადიოდა. შედგება გალავანისა და ზედა
ციხისაგან.
manZili Tbilisidan: 86კმ.
Web: http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518

Category: Historical Monument;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: There is a Fortress 16 km. away from Bolnisi,
on the right bank of river Poladauri, which dates back to
XI-XIII centuries. The road going through the gorge of river
Poladauri, was controlled from the fortress. The shortest
road was connected to Lore and Tashiri. The Fortress
includes the protective wall and upper castle.
Distance from Tbilisi: 86 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

berdikis cixe
berdiki fortress

feodaluri Suasaukuneebi
Feudal medieval

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

Qqolagiris cixe
kolagiri fortress
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ქართლ-კახეთში აგებულ ამ ტიპის ციხეებიდან
ქოლაგირის ერთ-ერთი უკანასკნელთაგანია. იგი აგებულია
1788–1798 წლებში დარეჯან დედოფლის მიერ. ციხის
დანიშნულება, სამხრეთიდან ქვემო ქართლზე მიმავალი გზის
და საჭიროების შემთხვევაში, ახლომახლო სოფლების დაცვა
წარმოადგენდა. როცა მტრებმა ციხის მშენებლობის შესახებ
შეიტყვეს, ხელის შეშლა გადაწყვიტეს. ამაზე აგების პროცესში
თავდასხმის რამდენიმე ფაქტი მეტყველებს. შექმნილი
გარემოების გამო ციხის საგანგებო დაცვაც კი გამხდარა საჭირო.
manZili Tbilisidan: 40 კმ.

Web:http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591181518
Category: Historical Monument;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: Kolagiri Fortress is the latest of these kind of fortresses built in
Kartli and Kakheti Region. It was built in 1788-1798 by the Queen Darejan.
The main task of the fortress was to control the road going through the south
border of Kvemo Kartli and sometimes to defend the nearby villages. When the
enemy heard about the building of the fortress, they tried to destroy it. And
because of that, it was necessary to guard the fortress for a while.
Distance from Tbilisi: 40 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

Qqolagiris cixe
kolagiri fortress

XVIII saukune
xviii century

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

tanZia
tandzia
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ბოლნისიდან 16 კილომეტრში, სოფელ
ტანძიაში დაიბადა სულხან–საბა ორბელიანი. აქვეა
მისი
სახელობის
ლიტერატურული
მუზეუმი.
სოფელში შემონახულია ორი ეკლესია და სასახლის
ნანგრევები. ერთი ეკლესია აუგია პაპუნა ორბელიანს
1670 წელს, ხოლო მეორე, წმინდა ნიკოლოზის
ეკლესია – სულხან–საბას მამას, ვახტანგ მდივანბეგს.
ტანძიაში ყოველწლიურად იმართება სახალხო
დღესასწაული საბაობა.
manZili Tbilisidan: 78კმ.
Web: http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518
Category: Historical Monument;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: Sulkhan-Saba Orbeliani was born 16 km. away from
Bolnisi, in Tandzia. There is a museum named after him. Also, there
are two churches and the ruins of the castle in the village. The
church was built in 1670 by Mirza Orbeliani, and the second one St. Nicholas Church was built by Mdivanbeg Vakhtang Orbeliani,
Sulkhan-Saba’s father in 1683. Tandzia hosts an annual celebration
called Sabaoba.
Distance from Tbilisi: 78 km.

sulxan-sabas saxl-muzeumi
The museum of Sulkhan-saba

tanZia
tandzia

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე
ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for
picnics
The service of tour guide is accessible

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

qveSis cixe
kveshi fortress
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: მდინარე მაშავერას მარცხენა ნაპირზე,
სოფელ ქვეშის მახლობლად მიუვალ მთაზე,
მდებარეობს შუასაუკუნეების ქვეშის ციხე. მთლიანად
შემოსაზღვრულია გალავნით, შიგნით მოხვედრა,
მხოლოდ
კლდეში
გაჭრილი
გვირაბითაა
შესაძლებელი.
manZili Tbilisidan: 78კმ.
Web: http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518

Category: Historical Monument;
Location: Bolnisi Municipality;

Description: Kveshi Fortress is located in Bolnisi, on the left
bank of the river Mashavera near the village. It is built in
medieval period, on a high and remote cliff. The only
entrance is naturally curved in rock.
Distance from Tbilisi: 78 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

qveSis cixe
kveshi fortress

Suasaukuneebi
medieval

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

Wapalas xidi
Chapala bridge
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ჭაპალას ხიდი მდებარეობს სოფელ
ჭაპალაში მდინარე მაშავერაზე, XVII საუკუნის

ქვის თაღიანი ხიდია.
manZili Tbilisidan: 60კმ.

Web: http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518

Category: Historical Monument
Location: Bolnisi Municipality
Description: Chapala Bridge is XVII century,
arched bridge located in village Chapala.

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია

Distance from Tbilisi: 60 km.

➢

Road infrastructure is well maintained

➢

There are restrooms, streetlights and places for picnics

➢ არის საპიკნიკე ადგილები

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

sakulto nagebobebi
Religion and cult buildings
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

wuRruRaSeni
tsughrughasheni
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: XIII საუკუნის ქართული მართლმადიდებლური
გუმბათოვანი
ტაძარი.
განსაკუთრებული
სიფაქიზითაა
გამოყენებული ეკლესიაში ფერადი ქვები: ოქროსფერი,
ღვინისფერი და ცისფერი. ძეგლი უხვადაა შემკული
მდიდრული ჩუქურთმით. განსაკუთრებით ოსტატურადაა
გამოყვანილი მუქი ყვითელი ფერის ქვის გუმბათის ყელის
საპირეები და ბაცი მოყვითალო ქვის კარნიზი.
manZili Tbilisidan: 74,5 კმ.
Web: http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518
Category: Religious and Cult Building;

Location: Bolnisi Municipality;
Description: Tsughrughasheni is an orthodox church built in XIII
century. The Tsughrughasheni church resembles stylistically the
other Georgian churches from the 12th–13th centuries – Betania,
Kvatakhevi, Pitareti – but it is smaller than those and has a higher
cupola. The plan of the church is right-angled. The church is rich
with the Georgian traditional ornaments adorned.
Distance from Tbilisi: 74,5 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

wuRruRaSeni
tsughrughasheni

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

mamaTa monasteri elias mTaze
kategoria: საკულტო ნაგებობა;

Monastery at elia mountain

mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ბოლნისის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენს
ელიას მთაზე აღმართული წმინდა პეტრესა და პავლეს
სახელობის
სამონასტრო
კომპლექსი,
რომლის
მშენებლობაც
2008 წელს დაიწყო და 2015 წელს
დასრულდა.
manZili Tbilisidan: 75,5 კმ.
Web:http://bolnisi.gov.ge/
@efremipiranashvili
Tel: 551 25 04 22

Category: Religious and Cult Building;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: The most famous attraction for tourists, is
Monastery at Elia Mountain. There is St. Pieter-Paul monastery
on the mountain. The construction work started in 2008 and
finished in 2015.
Distance from Tbilisi: 75,5 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

mamaTa monasteri elias mTaze
Monastery at elia mountain

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

bolnisis sioni
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;

Bolnisi’s sioni

aRwera: სოფელ ბოლნისში მდებარეობს ძველი ქართული
ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლი,
სამნავიანი ბაზილიკური ნაგებობა - ბოლნისის სიონი. ტაძრის
ეზოში ფართო გალავნის შიგნით სამსართულიანი სამრეკლოა
აღმართული. როგორც მხედრული წარწერა გვამცნობს, სამრეკლო
მე-17 საუკუნეში აუგია ბოლნელ ეპისკოპოსს, ხოლო თვით
ბაზილიკა
478-493 წლებშია აშენებული. ბოლნისის სიონმა
უძველესი ასომთავრული წარწერა შემოგვინახა. ჯვრის ერთ სახეს
– წრეში ჩახაზულ ბოლოებგაფართოებულ ჯვარს სწორედ
“ბოლნური
ჯვრის”
სახელწოდებით
ვიცნობთ.
manZili Tbilisidan: 75,9 კმ.
Web:http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518

Category: Religious and Cult Building;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: Bolnisi Sioni Cathedral is a Georgian Orthodox basilica in
village Bolnisi. There is a three-story bell tower in the yard built in 17th
century by Bolneli Bishop. The cathedral was built in 478–493. It is
known for its Georgian Bolnisi Inscriptions. One particular type of the
cross is called “Bolnuri”.
Distance from Tbilisi: 75,9 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

bolnisis sioni
Bolnisi’s sioni

uZvelesi warwera asomTavruliT
The oldest Georgian inscription
➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება

➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

“germanuli” bolnisi
The “German” bolnisi

kategoria: ისტორიული ძეგლი;

mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: 1818 წლიდან სოფელ ყორანთის, ვარკეთილისა
და სამტრედოს ტერიტორია ვიუტენბერგელ და ბადენელ
გერმანელ ახალმოსახლეებს გადასცეს. მათ დღევანდელი
ქალაქი ბოლნისის ტერიტორიაზე დააარსეს კოლონია
კატარინენფელდი,
რომელსაც
1921
წლიდან
ლუქსემბურგი, ხოლო გერმანელების ამ ადგილიდან
გასახლების შემდეგ კი ბოლნისი ეწოდა.
ქალაქის
სტატუსი ბოლნისმა 1967 წელს მიიღო.
manZili Tbilisidan: 65 კმ.
Web: http://bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518
Category: Historical Monument;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: In 1818, villages: Samtredo, Varketili, Koranta, was given to
German people. They founded colony Katarinenfield in Bolnisi. After the
occupation of Red Army in 1921, it was renamed to Luxemburg. After
Germans were deported from Georgia, it was renamed Bolnisi. The city status
was given to Bolnisi in 1967.
Distance from Tbilisi: 65 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
„გერმანული ბოლნისი“

“germanuli” bolnisi
The “German” bolnisi

ბოლნისი
ერთადერთი
ქალაქია,სადაც
გერმანელების
მიერ
აშენებული
გოთური
სტილის სახლები პირვანდელი
სახითაა შემორჩენილი. სწორედ
ამით არის განსხვავებული და
საინტერესო ტურისტებისთვის ეს
ქალაქი. შენობები გამოირჩევა
დამახასიათებელი აივნებითა და
არქიტექტურით.
Bolnisi is the only city, where
German Gothic houses remains the
same. That’s why the city is
attractive and interesting for
tourists. The houses distinguish
with balconies and architecture.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
„გერმანული ბოლნისი“

“germanuli” bolnisi
The “German” bolnisi

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
„გერმანული ბოლნისი“

sastumro da restorani “germanuli wisqvili”
The Hotel and the restaurant “German Windmill”

Web: http://www.muehle-bolnisi.com/?lang=KA
Tel: +995 322 614 750

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
„გერმანული ბოლნისი“

qvemo qarTli
Rvinis akvani
Kvemo Kartli
Cradle of wine

“Zmebis marani”

kategoria: ღვინის მარანი;

The “brother’s cellar”

mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ღვინო სახელწოდებით „ძმების მარანი“ 2014 წლიდან იწარმოება. უკვე აქვთ
საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობის გამოცდილება. აქვთ საკუთარი ვენახები
რატევანსა და ხატისოფელში. ქვევრში ტრადიციული ქართული მეთოდით აყენებენ

ბოლნური რქაწითელს, საფერავს, თავკვერს. ასხამენ ბოთლებში და რეალიზაციას
უკეთებენ თბილისის სპეციალიზებულ მარკეტებში.
manZili Tbilisidan: 65 კმ.

Web: http://www.bolnisi.gov.ge/
Tel:+995 551751711, +995 577770489
Category: Wine Cellar;
Location: Bolnisi Municipality;

Description: Wine, named the “Brothers’ Cellar” has being made since 2014. They have an
experience of taking part in international competitions. They have private vineyards in
Ratevani and Khatisopeli. They make wine in Kvevri, following the traditional Georgian
way. They have different kinds of wine such as Saperavi, Rkatsiteli, and Tavkveri. The
wine is sold in special markets in Tbilisi.
Distance from Tbilisi: 65 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

“Zmebis marani”

The “brother’s cellar”

➢ მისასვლელი გზა მოასფალტებულია
➢ არის სველი წერტილი, განათება
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

stumrad cnobili Rvinis mwerali liza graniki
The famous wine writer lisa granik at the “brother’s cellar”
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

Rvino “zedaSe”
kategoria: მონასტრის მარანი;

The “zedashe” wine

mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ბოლნისის ელიას მთის, წმინდა პეტრესა და პავლეს სახელობის მამათა
მონასტერში, ბერების მიერ იწურება და ისხმება საუკეთესო ხარისხის ღვინო.
მონასტრის ქვევრის ღვინო "ზედაშე" გამორჩეულია ღვინის მცირე მარნებს შორის.
2018 წლის მაისიდან მონასტრის მიმდებარე ტერასებზე სხვადასხვა ჯიშის ვაზი
გაშენდება. შესაძლებელია ადგილზე ღვინის დაგემოვნება-შეძენა.
manZili Tbilisidan: 65 კმ.

Web: http://www.bolnisi.gov.ge/
Tel: 591400021მამა შიო
ღვინო ზედაშე / Zedashe wine
Category: Monastery Cellar;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: The wine is made in St. Pieter-Paul monastery on the Elia mountain by the
monks living there. Zedashe is different from all the other small cellars. It is planned to build
terraces for the vineyard around the complex. There is possible to taste and buy Zedashe
Wine.
Distance from Tbilisi: 65 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

Rvino “zedaSes” monastris berebi ayeneben

Wine “zedashe” produced by the monks

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

Rvino “zedaSe”
The “zedashe” wine

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

germanuli marani bolnisSi
German cellar in bolnisi
kategoria: ღვინის მარანი;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: აშენებულია გერმანელების მიერ 200 წლის წინ.
მარანს აქვს სადეგუსტაციო დარბაზი, კეთილმოწყობილი
ინფრასტრუქტურა, მდებარეობს ქალაქის მთავარ ქუჩაზე.
ამჟამინდელ მეპატრონეს ვაზი მოჰყავს საკუთარ ვენახში და
წელს გეგმავს შავკაპიტოს, გურულის, მწვანე ჩინურის ვაზის
გაშენებას.
manZili Tbilisidan: 65 კმ.
Web: http://www.bolnisi.gov.ge/
Tel: 591 181518
Category: Wine Cellar ;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: The cellar was built by Germans 200 years ago. It has
tasting hall, well-maintained infrastructure, and is located on the
main street of the city.

Distance from Tbilisi: 65 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

germanuli marani bolnisSi
German cellar in bolnisi

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი და განათება
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

bolnisis Rvinis spirtis qarxana
Wine spirits factory in bolnisi

kategoria: ღვინის სპირტის ქარხანა;
mdebareoba: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი;
aRwera: 1908 წელს კატერინენფელდში (დღევანდელი ბოლნისი)
გაიხსნა სპირტის ქარხანა. იგი ეკუთვნოდა ემანუელ ალმენდინგერს
და საზოგადოება ”უნიონს”. მასში გაერთიანებული იყო 40-ზე მეტი
გერმანელი მევენახე.
საზოგადოება ”უნიონი” დაკავებული იყო საკუთარი ვენახებიდან
მოწეული ყურძნის გადამუშავებით, სხვადასხვა ღვინოებისა და
დისტილირებული ღვინის სპირტის რეალიზაციით. 1910-13
წლებში საზოგადოებამ სერიოზული ეკონომიურ აღმავლობას
მიაღწია. ამ პერიოდში ”უნიონი” ღვინის სპირტის რეალიზაციას
აწარმოებდა
თბილისის,
სტავროპოლისა
და
ჩერნოგოვის
გუბერნიებში. ამჟამად აწარმოებს ბრენდს და საღვინე სპირტს.
manZili Tbilisidan: 65 კმ.

Web: http://www.uniondistillery.com/
Tel: 599581412
Category: Wine spirits factory;
Location: Bolnisi Municipality;
Description: The factory opened in 1908. It was owned by Emanuel Almendinger
and the society “union”. “Union” had its own vineyards and was producing their
own grapes into wine and spirit. 1910-13 was the best year for the “union’s”
economic development. During that time, distillery was selling their products in
Tbilisi, Stavropol and Chernigov regions. Right now, the factory produces brand and
spirit for wine.
Distance from Tbilisi: 65 km.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

bolnisis Rvinis spirtis qarxana
Wine spirits factory in bolnisi

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია.
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე
ადგილები.
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for
picnics
The service of tour guide is accessible.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
ღვინის მარნები

TeTriwyaros municipaliteti
bunebis Zeglebi
tetritskaro Municipality
Nature attractions

kldeisi – xorxebi (sayinule)
Kldeisi - freezer

kategoria: ბუნების ძეგლი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ბუნებრივი საყინულე მეფის საყინულის სახელითაც მოიხსენება. ქვიან
ზედაპირში არსებულ ხვრელებში ადამიანს შეუძლია ჩაძვრომა. ერთ-ერთი მათგანი
12 მ სიღრმის საფეხურების მქონე ქვაბულია, რომლის ფსკერზეც ზაფხულობით
შეიძლება ბროლივით გამჭვირვალე ყინულის მომცრო ლოდების ნახვა, ხოლო
ზამთარში თბილა. ამბობენ, აქედან ყინული მეფეებისთვის მიჰქონდათ. აქვეა
საიდუმლო სალოცავიც, რომელსაც მტრის შემოსევისას აფარებდნენ თავს.
manZili Tbilisidan: 83კმ.
Web: http://tetritskaro.gov.ge/
კლდეისი
Tel: 599 408288
Category: Natural Monument;
Location: Tetritskaro Municipality;

Description: Kldeisi Freezer is also known as King’s Freezer. On the stone surface of the
lava flow there’re open holes where humans can climb down. One of the holes is a 12
meters deep stepped mine and on its bottom you can see ice during summer which is as
transparent as a crystal. Ice forms in other holes, too. According to locals, ice is especially
abundant during hot summers. There is a secret chapel, where people would hide during
wars.
Distance from Tbilisi: 83 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

kldeisi – xorxebi (sayinule)
Kldeisi - freezer

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია. ➢
➢ არის საპიკნიკე ადგილები.
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

manglisi
kategoria: კურორტი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: კურორტ მანგლისის პლატოს ირგვლივ
მთების ფერდობებზე 200 ჰექტარზე გადაჭიმული
ფიჭვის ტყეა. პლატო ღიაა სამხრეთისკენ, რაც ჰაერის
ზომიერ ვენტილაციას უზრუნველყოფს. მანგლისის
ზომიერად
თბილი
და
მშრალი
კლიმატი
რეკომენდებულია სასუნთქი გზების დაავადებების
სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის. კურორტის
შემოგარენში, ხევებსა და მთების ფერდობებზე
მრავლად არის მტკნარი და მინერალური წყაროები.
manZili Tbilisidan: 62კმ.

manglisi

Web: http://tetritskaro.gov.ge/
@dabamanglisi
Tel: 599 408288
Category: Resort;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: There is a 200-hectare pine forest around the Manglisi
Plateau. The plateau is open from the south, which creates a nice
ventilation of air. The climate of Manglisi is recommended for those
with respiratory diseases. There are a lot of Mineral waters around
the resort.
Distance from Tbilisi: 62 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

manglisi
manglisi
manglisis sioni
Manglisi’s sioni

“buratinos” tba
“buratino's” lake

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

manglisi
manglisi

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია.
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები.
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

algeTis erovnuli parki
Algeti national park
kategoria: ეროვნული პარკი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ეროვნული პარკის მთავარი შესასვლელი
მანგლისის სიონის ტაძართან მდებარეობს. აქედანვე
იწყება ტურისტული ბილიკი ,,სამეფო ქედი“. ალგეთის
ეროვნული პარკის ადმინისტრაციაში შესაძლებელია ყველა
იმ სერვისით სარგებლობა, რითაც ტურისტი შეძლებს
ეროვნული პარკის სრულყოფილად დათვალიერებას.
პარკი ვიზიტორებისთვის ღიაა წელიწადის ნებისმიერ
დროს. გადაადგილება დროებით შეიძლება შეიზღუდოს
ზამთრის უამინდობის პერიოდში.
manZili Tbilisidan: 62კმ.
Web:http://www.apa.gov.ge/ge/protectedareas/cattestone/algeTis-erovnuli-parki
ალგეთის ეროვნული პარკი / Algeti National Park
Category: Natural Monument;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: The main entrance of the national park is located near the
Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary of Manglisi. Algeti National
Park Administration has a small infrastructural unit – a picnic area with
auxiliary buildings. A tourist trail called “Samepo Ridge” starts from the
cathedral and includes a visit to the picnic area. Visitors can visit the national
park at any time of the year, though it is much more difficult in winter due
to heavy snow
Distance from Tbilisi: 62 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

algeTis erovnuli parki
Algeti national park

vizitorTa centri
The visitor’s center

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

algeTis erovnuli parki
Algeti national park

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

algeTis erovnuli parki
Algeti national park

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა
კეთილმოწყობილია.
➢ არის სველი წერტილი, განათება და
საპიკნიკე ადგილები.
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for
picnics
The service of tour guide is accessible.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ბუნების ძეგლები

cixe-qalaqebi
The city-fortresses
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

birTvisis cixe
Birtvisi fortress
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ბირთვისი არ არის ჩვეულებრივი ციხე,
რომელსაც გალავანი და კოშკები შემოფარგლავს. აქ
მაღლა აზიდულ მთებით გარშემორტყმულ დიდ
ტერიტორიაზე კლდოვანი და წვეტიანი მთებია
გაფანტული.
ყველაზე
მაღალ
კლდეზე
დგას
სათვალთვალო ცილინდრული კოშკი „შეუპოვარი“.
განსაკუთრებით პოპულარულია
ველო და მოტო
სპორტის, ლაშქრობის, ექსტრემალური ტურიზმის
მოყვარულებში.
manZili Tbilisidan: 62კმ.
Web: http://tetritskaro.gov.ge/
ბირთვისი - Birtvisi
Tel: 599 859848
Category: Historical Monument;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: Birtvisi is not an usual fortress with just
protective walls and towers. The unique strangeness of the
fortress is that it is built of very big stones naturally lifted
from the ground. Sheupovari ("Obstinate") – tops the tallest
rock in the area. It is popular among hiking lovers.
Distance from Tbilisi: 62 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

birTvisis cixe
Birtvisi fortress
cixe “Seupovari”
The castle “Sheupovari” (obstinate)

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

goxnaris lodovani
Gokhnari megaliths
kategoria: ნაქალაქარი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: მეგალითების
იშვიათი ნიმუში საქართველოში
სამშენებლო მასალად გამოყენებულია ვულკანური ქანებიდან
გამოცალკევებული ლოდები, რომლებიც მასიური ხის ბერკეტების
გამოყენებით, უდუღაბოდ, ციკლოპური წყობითაა მორგებული
ერთმანეთისთვის. შემაკავშირებელ ხსნარად თიხა-ტალახიც კი არაა
გამოყენებული. სამშენებლოდ შერჩეული ბაზალტის ბლოკების
მოცულობა ზოგ შემთხვევაში სამ ტონამდეც აღწევს. კედლების
წყობის სტილის მიხედვით, მეცნიერები ნაგებობას ძვ. წ. XIV-XII
საუკუნეებით ათარიღებენ.
manZili Tbilisidan: 88კმ.
Web: http://tetritskaro.gov.ge/
Tel: 599 408288
Category: City Ruins;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: Large size crude andesite cliff stones were used during
construction of the unique megaliths complex. Each rock can weight up
to three tones. Scientists date the building back to XIV-XII centuries BC.
Distance from Tbilisi: 88 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

goxnaris lodovani
Gokhnari megaliths

megaliTebis iSviaTi nimuSi saqarTveloSi
unique samples of Megaliths in Georgia
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

goxnaris lodovani
Gokhnari megaliths

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are places for picnics

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

samSvildes naqalaqari
Samshvilde ancient city
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: მსოფლიოს უძველეს ქალაქთა შორის
სამშვილდე თავისი მდებარეობის, ლანდშაფტის და
მდიდარი ისტორიული წარსულის წყალობით, ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ამ მიდამოებში
მდებარე გამოქვაბულები, ნამოსახლარები და
ვრცელი სამაროვნები არქეოლოგიური კვლევის
შედეგებით მიეკუთვნება ძვ.წ. IV ათასწლეულის
მეორე ნახევარსა და III ათასწლეულს.
manZili Tbilisidan: 70 კმ.
Web: http://tetritskaro.gov.ge/
Tel: 599 40 82 88
Category: Historical Monument;
Location: Tetritskaro Municipality;

Description: Samshvilde is one of the most important
ancient cities of the world, because of its landscape,
location and history. Archaeological researches prove
that graveyards, caves and ruins of the ancient city date
back to the second halt IV millennium BC.
Distance from Tbilisi: 70 km.

Zveli welTaRricxvis IV aTaswleuli
4th millennium BC
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

samSvildes naqalaqari
Samshvilde ancient city

4th millennium BC
Zveli welTaRricxvis IV aTaswleuli

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
ციხე-ქალაქები

samSvildes naqalaqari
Samshvilde ancient city

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია ➢
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
The service of tour guide is accessible

ციხე-ქალაქები

sakulto nagebobebi
Religion and cult buildings
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

fitareTis monasteri
kategoria: საკულტო ნაგებობა;

Pitareti monastery

mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: მონასტერი ღრმა ხეობაში დგას და მაღალი
მთებითაა შემოსაზღვრული. აშენებულია დაახლოებით 12131222
წლებში.
ფიტარეთის
სამონასტრო
კომპლექსი
ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის, სამრეკლოს, ბაქნის,
გალავნისა და სხვა დამხმარე ნაგებობებისგან შედგება.
ფიტარეთის ტაძარი ცნობილია თავის მრავალფეროვანი და
უხვი ორნამენტით. ფიტარეთის ტაძრის მთელი შიდა სივრცე
დაფარულია კედლის მდიდარი მხატვრობით. მონასტერი
ქართული გუმბათიანი ეკლესიების ტიპს განეკუთვნება.
manZili Tbilisidan: 100კმ.
Web: http://tetritskaro.gov.ge/
@Pitaretismonasteri
Tel: 599 408288
Category: Religious and Cult Building;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: Built around 1213-1222, Pitareti Monastery is located in the
depth of the gorge and is surrounded by tall mountains. The complex
includes St. Mary’s Church, Church tower, winery, fence and other
additional constructions. The whole internal space of Pitareti temple is
covered by wall paintings.
Distance from Tbilisi: 100 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

fitareTis monasteri
Pitareti monastery

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

fitareTis monasteri
Pitareti monastery

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for
picnics
The service of tour guide is accessible

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

gudarexis monasteri
kategoria: საკულტო ნაგებობა;

gudarekhi monastery

mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ტაძარი აგებულია XIII საუკუნეში. მოპირკეთებული
ფასადები მდიდრულად არის მოჩუქურთმებული. შემორჩენილია
კედლის მხატვრობის ფრაგმენტები. ორსართულიანი სამრეკლო
აგებულია 1278 წელს დემეტრე II თავდადებულის ხანაში. ეს
ყველაზე ადრინდელი სამრეკლოა საქართველოში. სამრეკლოს
ქვედა სართული ღიაა, ზემოთ რვამალიანი ფანჩატურია, ხოლო
მათ შუა — სადგომი. გუდარეხის ეკლესიის მოჩუქურთმებული
კანკელის ფრაგმენტები დაცულია საქართველოს ხელოვნების
მუზეუმში.
manZili Tbilisidan:75,4კმ
Web: http://tetritskaro.gov.ge/
Tel: 599 40 82 88

Category: Religious and Cult Building;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: Monastery was built in XIII century. Facades are
ornamentally carved and the wall paintings can still be seen. There is a
bell tower in the complex. This is the oldest dated bell tower in Georgia.
It was built in 1278.
Distance from Tbilisi: 75,4 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

gudarexis monasteri
gudarekhi monastery

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის საპიკნიკე ადგილები
➢ Road infrastructure is well maintained
➢ There are restrooms, streetlights and places for picnics

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

Roubnis ormocni
ghoubani monastery “Ormotsni”

kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: XVI–XVII საუკუნეების ორმოცი სებასტიელი მოწამის
სახელობის ეკლესია და კოშკი სოფ. ღოუბნიდან 3 კმ-ის
მანძილზე, ტყეში მდებარეობს. ტაძარი კუპელჰალეს
ტიპიური ნიშნებით ხასიათდება. ეკლესიას დასავლეთ და
ჩრდილოეთ მხარეს მინაშენები ჰქონდა, ახლა მათი
ნანგრევებიღაა
დარჩენილი.
ეკლესიის
ფასადები
დეკორატიულად თითქმის არ არის გაფორმებული.
დეკორატიული დამუშავების მთელი ყურადღება გუმბათზეა
გადატანილი.
manZili Tbilisidan: 70 კმ.
Web: http://tetritskaro.gov.ge/
Tel: 599 40 82 88
Category: Religious and Cult Building;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: Located 3 km. from village Ghoubani, there is a
church and a tower built in XVI-XVII centuries. The church had
little built-on on the north and west sides, but now only ruins can
be seen. The facades aren’t decoratively well-developed, but the
dome decoratively carved.
Distance from Tbilisi: 70 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

Roubnis ormocni
ghoubani monastery “Ormotsni”

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

beTaniis monasteri
betania monastery

kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareobs istoriul qvemo qarTlSi.
aRwera: ბეთანიას ორბელთა გვარი მეურვეობდა. აქ იყო მათი
საგვარეულო საძვალეც. ბეთანიის ღვთისმშობლის შობის ტაძარი
სავარაუდოდ, XII საუკუნეში უნდა აგებულიყო იმ ადგილას, სადაც
უწინ X-XI სს-ის პატარა აგურის ეკლესია იდგა. მთავარი ტაძრის
გვერდით დგას წმიდა გიორგის სახელობის მცირე ზომის ეკლესია,
რომელიც იოანე ორბელის მეუღლეს – რუსუდანს აუგია 1196 წელს. XIII
საუკუნიდან კი ბეთანიის მონასტერი სამეფო კუთვნილებას
წარმოადგენდა.
მთავარი ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე გიორგი III, თამარისა და ლაშაგიორგის პორტრეტებია გამოსახული. გადმოცემით, თამარ მეფე
ზაფხულობით ხშირად ჩადიოდა ბეთანიაში, რათა დაესვენა,
განმარტოებულიყო და ელოცა.
manZili Tbilisidan: 5კმ.

Web: http://tetritskaro.gov.ge/
Tel: 599 40 82 88
Category: Religious and Cult Building;
Location: Historic Kvemo Kartli;
Description: It was a familial abbey of the House of Orbeli. Betania Monastery
should have been built in XII century. There is a small church named after St.
George, built by the wife of Ioane Orbeli in 1196. There are portraits of King
Tamar, George the III, and Lasha-Giorgi on the north wall of the main church. It is
said that King Tamar loved going to Betania during summer to relax and pray.
Distance from Tbilisi: 5 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

beTaniis monasteri
betania monastery

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე
ადგილები
➢ Road infrastructure is well maintained
➢ There are restrooms, streetlights and places for
picnics

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

asureTis luTeranuli eklesia
Asureti Lutheran church
kategoria: საკულტო ნაგებობა;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;

aRwera: 1871 წელს საქართველოში ცნობილმა ხუროთმოძღვარმა
ზალცმანმა ასურეთში ააგო ლუთერანული ეკლესია, რომელიც
ხასიათდება რომანულ-კლასიცისტური ფორმებით. ეკლესია
წარმოადგენს ვრცელ დარბაზულ ნაგებობას, დასავლეთით
დასრულებული მაღალი ფრონტონით. ყოველკვირეულ წირვალოცვას ეკლესიის იმდროინდელი პასტორი შრენკი აღავლენდა.
უძველესი ტაძარი სამ ნაწილად იყოფა, სადაც ევანგელისტური,
ორთოდოქსული და კათოლიკური სალოცავი კუთხეებია. დღეს
ეკლესია უმოქმედოა.
manZili Tbilisidan: 44 კმ.

Web:http://tetritskaro.gov.ge/
Tel: 599 40 82 88

Category: Religious and Cult Building;
Location: Historic Kvemo Kartli;
Description: It was a familial abbey of the House of Orbeli. Betania
Monastery should have been built in XII century. There is a small church
named after St. George, built by the wife of Ioane Orbeli in 1196. There are
portraits of King Tamar, George the III, and Lasha-Giorgi on the north
wall of the main church. It is said that King Tamar loved going to Betania
during summer to relax and pray.
Distance from Tbilisi: 5 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

asureTis luTeranuli eklesia
Asureti Lutheran church

1881 weli
1881 year

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება.
➢ Road infrastructure is well maintained
➢ There are restrooms, streetlights and places for picnics
➢ The service of tour guide is accessible

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
საკულტო ნაგებობები

asureTi yofili elizabettali
Asureti the Elisabethtal
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ახლანდელ ასურეთში გერმანელი კოლონისტები
1818 წელს დასახლდნენ და ამ ადგილს ”ელიზაბეტტალი”
უწოდეს. მათი გადმოსახლება რუსეთის მეფის ალექსანდრე
პირველის ინიციატივით მოხდა. სწორედ მისი მეუღლის
საპატივსაცემოდ დაერქვა ასურეთს ”ელიზაბეტტალი”.
manZili Tbilisidan: 29 კმ.

Web: http://tetritskaro.gov.ge/

Tel: 591 181518
Category: Religious and Cult Building;
Location: Tetritskaro Municipality;
Description: In 1871 famous German architect Saltzman built
Lutheran church in Asureti. Weekly services were conducted by
Pastor Shrenk. The ancient church is divided into three PartsOrthodox, Evangelist, and Catholic. Nowadays, the church is
closed.

germanuli uduRabod nagebi saxli

Distance from Tbilisi: 44 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

asureTi yofili elizabettali
Asureti the Elisabethtal

germanelebis sasaflao
The German's burial

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

asureTi yofili elizabettali
Asureti the Elisabethtal

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი, განათება და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢
➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for picnics
The service of tour guide is accessible

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

TeTriwyaros municipaliteti
arqeologiuri turizmi
tetritskaro Municipality
Archeological tourism

arqeologiuri turizmi
Archeological tourism
kategoria: ისტორიული ძეგლი;
mdebareoba: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი;
aRwera: ძვ. წ. IV ათასწლეულის სამშვილდის ნაქალაქარზე -

ისტორიულ

სამშვილდეზე

არქეოლოგიური

პერიოდულად

სამუშაოები.

მათზე

მიმდინარეობს

დასწრება

წინასწარ

შეთანხმების შემთხვევაში ტურისტებისთვისაც შესაძლებელი
გახდა.
manZili Tbilisidan: 70 კმ.

Web: https://www.ug.edu.ge/
Tel: 599 319 915
Category: Historical Monument;

Location: Tetritskaro Municipality;
Description: Samshvilde city ruins is dated back to IV millennium
BC and is a subject of constant archaeological research. Tourists can
take part in the process.
Distance from Tbilisi: 70 km.

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
არქეოლოგიური ტურიზმი

arqeologiuri turizmi
Archeological tourism

➢ საგზაო ინფრასტრუქტურა კეთილმოწყობილია
➢ არის სველი წერტილი და საპიკნიკე ადგილები
➢ ხელმისაწვდომია გიდის მომსახურება
➢
➢

➢

Road infrastructure is well maintained
There are restrooms, streetlights and places for
picnics
The service of tour guide is accessible

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
არქეოლოგიური ტურიზმი

ganTavsebis obieqtebi
bolnisi - gardabani - dmanisi
N

მუნიციპალიტეტი

განთავსების ობიექტის
(სასტუმრო, გესტჰაუსი, ღამის
გასათევი და სხვ.) დასახელება

1

ბოლნისი

სასტუმრო "ბოლნისი"

11

25

599369097

2

ბოლნისი

სასტუმრო (რესტორანი) "წისქვილი"

7

21

(322 ) 614950

3

ბოლნისი

დაბა თამარისის სასტუმრო

8

24

599578054

4

ბოლნისი

სასტუმრო (რესტორანი) "კავკასიონი"

12

24

599965357

5

გარდაბანი

მარტყოფის რაგბის საწვრთნელი ბაზა სასტუმრო

64

591 40 55 23

6

დმანისი

სასტუმრო „თეთნულდი“

7

16

591 24 05 44

7

დმანისი

ი/მ თათელაძე ოლგა

5

15

577 92 62 16

8

დმანისი

ი/მ მარია ხორბალაძე

3

8

59368 94 41

9

დმანისი

ი/მ ლამარა აბუაშვილი

3

8

555543411

ოთახების
ადგილების
რაოდენობა რაოდენობა

საკონტაქტო
ინფორმაცია

TeTriwyaro
N განთავსების ობიექტის
(სასტუმრო, გესტჰაუსი,
ღამის გასათევი და სხვ.)
დასახელება

ოთახების
რაოდენობა

ადგილების
რაოდენობა

საკონტაქტო
ინფორმაცია

1

სასტუმრო "კახაბერი"

10

30

595 241900

2

სასტუმრო "მანგლისი 2012"

12

40

599 010111

3

სპორტ. გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

22

120

593 668008

4

საოჯახო სასტუმრო "მხატვრის სახლი"

4

12

593 267808

5

საოჯახო სასტუმრო "ასურეთი"

4

10

551 506070

6

საოჯახო სასტუმრო "გოჩა დოლიძე"

6

18

577 604772

7

ტურისტული ბაზა "ხრამი-რეზორტი"

საკარვე ადგილები

595 101069

marneuli
N

1
2
3

4
5
6
7
8

განთავსების ობიექტის
(სასტუმრო, გესტჰაუსი, ღამის
გასათევი და სხვ.) დასახელება

ოთახების
რაოდენობა

6

ადგილების
რაოდენობა

18

სასტუმრო "მარანი"

599535934
5

10

სასტუმრო "მუშური"

595603613
4

8

სასტუმრო "სადღეგრძელო"

599384584
16

30

სასტუმრო "მარნეული"

577553535
6

10

სასტუმრო ვახტანგ ხახულაშვილი

599155215
11

20

სასტუმრო " გოლდი"

595759575
17

40

სასტუმრო " სტარი"

593188480
32

სასტუმრო " კავკაზი"

საკონტაქტო
ინფორმაცია

44

597956809

walka
N

განთავსების ობიექტის
(სასტუმრო, გესტჰაუსი, ღამის
გასათევი და სხვ.) დასახელება

ოთახების
რაოდენობა

ადგილების
რაოდენობა

საკონტაქტო
ინფორმაცია

1

კერძო სასტუმრო "თრიალეთი"

12

28

595 22 08 85

2

კერძო სასტუმრო "წალკა"

67

160

595 22 08 85

3

კერძო სასტუმრო "ანრი"

12

35

599 52 75 77

4

კერძო სასტუმრო "დავით გიორგაძე"

12

30

577 18 88 08

5

საოჯახო სასტუმრო "უშბა"

8

30

599 85 70 12

6

საოჯახო სასტუმრო "მყუდრო ეზო"

3

6

599 85 70 40

7

საოჯახო სასტუმრო "ეძანი"

3

7

591 80 19 57

8

საოჯახო სასტუმრო "პანორამა"

4

10

551 64 65 01

9

საოჯახო სასტუმრო "მონიკა"

7

18

599 95 54 81

rusTavi
N

1

განთავსების ობიექტის
ოთახების
(სასტუმრო, გესტჰაუსი, ღამის რაოდენობა
გასათევი და სხვ.) დასახელება

ადგილების
რაოდენობა

საკონტაქტო
ინფორმაცია

,, პეგასი"

7

14

5968014143

2

,, გაბიდანი"

8

14

597151749

3

,, პრესტიჟი"

8

8

514257725

,,გრანდ ვეჯინი"

57

91

595555172

„რუსთავი“

60

120

341 250088

„რიო“

13

23

„ელიტა“

11

12

599577571

სკაუტური ცენტრი

7

23

599947419

„აუტოპაპა“

63

155

"სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი"

16

21

577105067

"სელიკა"

24

62

599926697

"ოჯახური ტიპის სასტუმრო"

17

44

593558985

4
5
6
7
8
9
10
11
12

571330110

599990791

madloba yuradRebisTvis
Thank you for your time

