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მო გე სალ მე ბით! 
ყო ველ თვის, რო ცა ჩვე ნი რე გი ონ ის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის

შე სა ხებ  ვსა უბ რობ,  სოფ ლის  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბას  გან სა კუთ 
რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას ვა ნი ჭებ. ვფიქ რობ, ტუ რიზ მის ეს მი მარ თუ 
ლე ბა აჭ არ აში მარ თლაც ერთერ თი ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი და სა 
ინ ტე რე სოა. სოფ ლის ტუ რიზ მი სად მი გაზ რდილ ინ ტე რეს ზე მეტყვე 
ლებს აჭ არ ის სოფ ლებ ში უცხო ელი ვი ზი ტო რე ბის ზრდის არ სე ბუ 
ლი სტა ტის ტი კაც.

მი ხა რია, რომ აჭ არ ის რე გი ონს შე უძ ლია იამ აყ ოს სამ თოსათხი 
ლა მუ რო ტუ რიზ მის, ეკ ოტ ურ იზ მის, გას ტრო ნო მი ული ტუ რიზ მი სა და
სა თავ გა და სავ ლო ტუ რიზ მის პო ტენ ცი ალ ით, რომ ლე ბიც ერ თი ან 
ობ აში  რე გი ონ ში  სოფ ლად  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბის  პერ სპექ ტი 
ვებს ქმნი ან. რო გორც აჭ არ ის მთავ რო ბის თავ მჯდო მა რეს, ხში რი
შეხ ვედ რე ბი  მაქ ვს  მა ღალ მთი ანი  აჭ არ ის  მო სახ ლე ობ ას თან  და
ვხე დავ  რა ოდ ენ დი დია მა თი ინ ტე რე სი ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტრი ის
გან ვი თა რე ბა ში ჩარ თვი სა და მო ნა წი ლე ობ ის ად მი. სწო რედ ამ იტ 
ომ, აჭ არ ის ტუ რიზ მი სა და კუ რორ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ სოფ 
ლის  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბი სათ ვის  გან ხორ ცი ელ ებ ული  პრო ექ 
ტე ბი ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ჩვენ თვის. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ას ევე,
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მა ღალ მთი ან აჭ არ აში მდე ბა რე სამ თოსათხი ლა მუ რო კუ რორ ტე 
ბის  „გო დერ ძი სა“ და „გო მარ დუ ლის“ ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და სერ 
ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა, რაც სულ მა ლე ოთხი ვე სე ზო ნის ტუ რის ტებს
მო იზ იდ ავს  რო გორც  სა კუ რორ ტო  ზო ნებ ში,  ისე  მთლი ან ად  მა 
ღალ მთი ან აჭ არ აში, რო მე ლიც ასე სა ინ ტე რე სოა თა ვი სი ის ტო რი 
ული  წარ სუ ლით,  უნ იკ ალ ური ფოლ კლო რით,  უგ ემ რი ელ ესი  სამ 
ზა რე ულ ოთი და თვით მყო ფა დი კულ ტუ რით. სწო რედ ეს არ ის ჩვე 
ნი სოფ ლის, ჩვე ნი რე გი ონ ისა და ქვეყ ნის სიმ დიდ რე. სოფ ლის ტუ 
რიზ მის გან ვი თა რე ბა სოფ ლად და საქ მე ბულ თა რა ოდ ენ ობ ის ზრდას,
მა ღალ მთი ან  აჭ არ აში  სტუ მარ მას პინ ძლო ბის  ინ დუს ტრი ის  გან ვი 
თა რე ბას,  სოფ ლის  მე ურ ნე ობ ის  და  ეკ ონ ომ იკ ის  წინ სვლას  ნიშ 
ნავს. მჯე რა, აჭ არ აში ჩა მო სუ ლი ტუ რის ტე ბი სათ ვის მთი ანი აჭ არა
და სოფ ლად ტუ რიზ მი სულ მა ლე ერთერ თი ყვე ლა ზე პრი ორ იტ 
ეტ ული მი მარ თუ ლე ბა გახ დე ბა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
მთავრობის თავმჯდომარე

ზურაბ პატარაძე
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მო ხა რუ ლი  ვარ,  მო გე სალ 
მოთ  აჭ არ ის  ტუ რიზ მი სა  და  კუ 
რორ ტე ბის  დე პარ ტა მენ ტის  სა 
ხე ლით. ჩვე ნი მთა ვა რი  მი ზა ნია
აჭ არა გავ ხა დოთ ოთხი ვე სე ზონ 
ზე  ტუ რის ტე ბის თვის  მიმ ზიდ ვე 
ლი  ად გი ლი.  მიზ ნის  მიღ წე ვას
ზღვას თან ერ თად, მთი ანი აჭ არ 
ის ეკ ოტ ურ ის ტუ ლი, გას ტრო ნო 
მი ული,  სამ თოსათხი ლა მუ რო
და  სა თავ გა და სავ ლო  მარ შრუ 
ტე ბის გა მო ყე ნე ბით ვგეგ მავთ. 

მა ღალ მთი ანი აჭ არა არ ის ად 
გი ლი, სა დაც უნ იკ ალ ურ ად არ 
ის და ცუ ლი უძ ვე ლე სი ქარ თუ ლი
ტრა დი ცი ები  და  ფოლ კლო რი.
ეს  გა რე მო ება  გვაძ ლევს  სა შუ 

ალ ებ ას, ტუ რის ტებ სა და ვი ზი ტო რებს გა ვაც ნოთ ჩვე ნი ქვეყ ნის ის 
ტო რი ის, კულ ტუ რის, ფოლ კლო რის სა ოც არი ნი მუ შე ბი, რაც ჩვენს
რე გი ონს ტუ რის ტე ბის თვის კი დევ უფ რო მიმ ზიდ ველს გახ დის. 

ჩვენს  მი ერ  ჩა ტა რე ბუ ლი  კვლე ვე ბის თა ნახ მად, რე გი ონ ში  ჩა 
მო სუ ლი ტუ რის ტე ბი საზღვაო ტუ რიზ მთან ერ თად, დიდ ინ ტე რესს
სწო რედ მა ღალ მთი ანი აჭ არ ის ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბის მი მართ
ავ ლე ნენ. ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ებ ები კი მი 
მარ თუ ლია იქ ით კენ, რომ რაც შე იძ ლე ბა მა ლე მო ვა წეს რი გოთ ინ 
ფრას ტრუქ ტუ რა  მთა ში,  სას ტუმ რო  სახ ლე ბი სა და  სხვა  ტუ რის ტუ 
ლი ობი ექ ტე ბის  მე პატ რო ნე ებს  კი  მი ვა წო დოთ მაქ სი მა ლუ რი  ინ 
ფორ მა ცია ტუ რის ტულ ინ დუს ტრი აში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ თან და 
კავ ში რე ბით.  ჩვე ნი  გეგ მე ბის  გან ხორ ცი ელ ებ ის  სა უკ ეთ ესო  სა შუ 
ალ ებ ად  გვე სა ხე ბა,  სე მი ნა რე ბი სა  და  სატ რე ნინ გო  სწავ ლე ბე ბის
გა მარ თვა ყვე ლა იმ სა კითხში, რომ ლის გა რე შეც ტუ რის ტუ ლი ინ 
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დუს ტრი ის ფუნ ქცი ონ ირ ება წარ მო უდ გე ნე ლია. აჭ არ ის ტუ რიზ მი სა
და კუ რორ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტის არ ჩე ული გზა ამ მი მარ თუ ლე ბით
ეყ რდნო ბა კვლე ვებ სა და გა მოც დი ლე ბას. ვთვლით, რომ ტუ რიზ 
მში პროგ რე სის თვის, გა ნათ ლე ბას და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო წეს 
რი გე ბას ალ ტერ ნა ტი ვა არ გა აჩ ნია   და მას აუც ილ ებ ლად ექ ნე ბა
შე დე გი. 

იმ ედს  გა მოვ თქვამთ,  და ინ ტე რე სე ბუ ლი  სა ზო გა დო ებ ის  ფარ 
თო ჩარ თუ ლო ბი თა და  აქ ტი ურ ობ ით, დად გე ბა ის შე დე გი, რო მე 
ლიც  ტუ რიზ მს სოფ ლად სა ინ ტე რე სოს და ად გი ლობ რი ვი მო სახ 
ლე ობ ის თვის კი დევ უფ რო შე მო სავ ლი ანს გახ დის.

აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების 
დეპარტამენტის თავმჯდომარე

სულხან ღლონტი
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სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა 
აჭ არ ის რე გი ონ ში

ტუ რიზ მი  ცოცხა ლი  ორ გა ნიზ მია  და  იგი  ყო ველ წლი ურ ად  ვი 
თარ დე ბა. ტუ რიზ მში ჩარ თულ სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ებს ხში რად
უწ ევთ იმ აზე ფიქ რი თუ ტუ რიზ მის რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბა იქ ნე ბა
უახ ლო ესი მო მავ ლი სათ ვის აქ ტუ ალ ური და რა ფორ მით შეს თა ვა 
ზონ ის ტუ რის ტებს, ხშირ შემ თხვე ვა ში,  გა რე მო ფაქ ტო რე ბი თა ვად
კარ ნა ხო ბენ  იმ ტენ დენ ცი ებს და სერ ვი სებს, რომ ლე ბიც  ყვე ლა ზე
აქ ტუ ალ ური იქ ნე ბა მომ დე ნო დე კა დის გან მავ ლო ბა ში. 

ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში სოფ ლის ტუ რიზ მის პო 
პუ ლა რო ბა  გან სა კუთ რე ბით  გაზ რდი ლია.  თა ნა მედ რო ვე  და  ხმა 
ური ან მა  ცხოვ რე ბის  სტილ მა,  ყო ველ დღი ურ მა დამ ღლელ მა რუ 
ტი ნამ ურ ბა ნულ ზო ნა ში მაცხოვ რებ ლებს, გან სა კუთ რე ბით კი დი 
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დი ქა ლა ქე ბის მკვიდ რთ, უბ იძ გა დრო ის რა ღაც ნა წი ლი გა ატ არ ონ
სოფ ლად, სა დაც მათ დახ ვდე ბათ ხე ლუხ ლე ბე ლი ბუ ნე ბა, ეკ ოლ 
ოგი ურ ად სუფ თა გა რე მო, ჯან სა ღი ბიო პრო დუქ ტე ბი, მე გობ რუ ლი
და ოჯ ახ ური გა რე მო, ტრა დი ცი ები და გან სხვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რა,
რაც მათ დას ვე ნე ბას უფ რო სრულ ყო ფილს და შთამ ბეჭ დავს გახ 
დის. 

სოფ ლის ტუ რიზ მი რამ დე ნი მე სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბად შე 
იძ ლე ბა დავ ყოთ, თი თოეული მათ გა ნი მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ 
ლი ერ თმა ნეთ თან და ხშირ შემ თხვე ვა ში  სა სარ გებ ლოდ იკ ვე თე 
ბი ან, რა თა ტუ რის ტებ მა თა ვი ან თი სრულ ყო ფი ლი დას ვე ნე ბის თვის
მომ სა ხუ რე ბის სრუ ლი პა კე ტი მი იღ ონ.

გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე მათ გა ნის მოკ ლე აღ წე რას, რო მე ლიც
ქარ თუ ლი სოფ ლის ტუ რიზ მის თვი საც და მა ხა სი ათ ებ ელია და მას
სა მო მავ ლოდ უფ რო მე ტი დახ ვე წა და გან ვი თა რე ბა სჭირ დე ბა.

სპე ცი ალ იზ ებ ული და სა თავ გა და სავ ლო ტუ რიზ მი
ყვე ლა ზე სწრა ფად ვი თარ დე ბა. მათ მოყ ვა რულ ტუ რის ტებს სხვა 
დას ხვა გა ტა ცე ბე ბი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეთ,  ვიწ რო სა მეც ნი ერო დარ 
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გით დაწყე ბუ ლი, რო გო რიც არ ის არ ქე ოლ ოგია და ფრინ ვე ლებ ზე
დაკ ვირ ვე ბა,  სხვა უფ რო ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბით,
მაგ.  ალ პი ნიზ მი, ლაშ ქრო ბა,  ჯო მარ დო ბა,  ნა დი რო ბა,  თევ ზა ობა
და კი დევ სხვა დამ თავ რე ბუ ლი. ამ მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა 
ნია  არ სე ბობ დეს  სხვა დას ხვა  სა ხის  ტუ რის ტუ ლი  გზამ კვლე ვე ბი,
მარ შრუ ტე ბი  და  რუ კე ბი,  რა თა  ტუ რის ტმა  გა რე მო ში  მაქ სი მა ლუ 
რად  შეძ ლოს  ორი ენ ტა ცია  და  ამ ას თა ნა ვე  მი იღ ოს  სა ჭი რო  ინ 
ფორ მა ცია.

უაღ რე სად  მნიშ ვნე ლო ვა ნია  და სა ხე ლე ბუ ლი  მი მარ თუ ლე ბით
კვა ლი ფი ცი ური გი დე ბის არ სე ბო ბა, რომ ლე ბიც ზედ მი წევ ნით კარ 
გად იც ნო ბენ ად გი ლობ რივ რე ლი ეფს, გა რე მო პი რო ბებს და ყო 
ფაცხოვ რე ბას.  აუც ილ ებ ელია,  უს აფ რთხო ებ ის  მა ღალ  დო ნე ზე
დაც ვა, რა თა სა თავ გა და სავ ლო ტუ რიზ მით გა ტა ცე ბუ ლი ად ამი ან 
ებ ის შე საძ ლო და ზი ან ებ ის რის კე ბი მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დეს.
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აგ რა რუ ლი ტუ რიზ მი ერთერ თი ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ 
ლი მი მარ თუ ლე ბაა, რად გან იგი ით ვა ლის წი ნებს ტუ რის ტე ბის გან 
თავ სე ბას ად გი ლობ რი ვი ტრა დი ცი ებ ით აგ ებ ულ სახ ლებ ში, სა დაც
ის ინი იკ ვე ბე ბი ან ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის ჯან სა ღი პრო დუქ ტე 
ბით და ჩარ თულ ნი არი ან სო ფელ ში არ სე ბულ სა მე ურ ნეო საქ მი 
ან ობ აში.  ეს  მი მარ თუ ლე ბა  უაღ რე სად  მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან
სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბი უშუ ალ ოდ არი ან ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბი,
ის ინი იქ ვე ქმნი ან სა მუ შაო ად გი ლებს და ტუ რის ტე ბის მი ერ გა წე 
ული და ნა ხარ ჯე ბი დან იღ ებ ენ პირ და პირ ფი ნან სურ სარ გე ბელს.

სა სოფ ლო ტუ რიზ მის წარ მა ტე ბუ ლი  გან ვი თა რე ბა  არ  სა ჭი რო 
ებს  მსხვილ ინ ვეს ტი რე ბას,  მაგ რამ  აუც ილ ებ ელია სწო რი  კო ორ 
დი ნა ცია, რაც მო იც ავს მათ თვის მიმ დი ნა რე ტენ დენ ცი ებ ის გაც ნო 
ბას, და გეგ მა რე ბა ში დახ მა რე ბას, ობი ექ ტე ბის მომ სა ხუ რე ბის შე სა 
ხებ სპე ცი ალ ურ სწავ ლე ბას და სხვა.  
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ფერ მე რუ ლი ტუ რიზ მი თით ქმის იგ ივეა, რაც  სა სოფ ლო
ტუ რიზ მი, ის იც დი დი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს ტუ რის ტებ ში და
შე სა ბა მი სა დაც სწრა ფა დაც ვი თარ დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი სა ხე ობ ის ტუ 
რიზ მის მოყ ვა რუ ლებს შე უძ ლი ათ გან თავ სდნენ  ფერ მებ ში, ან იქ ვე
მდე ბა რე სტუმ რე ბი სათ ვის გან კუთ ვნილ ცალ კე გან თავ სე ბის ობი 
ექ ტებ ში, რომ ლე ბიც ღა მის თე ვას თან ერ თად მო იც ავს კვე ბით მომ 
სა ხუ რე ბა საც. ტუ რის ტებს სა შუ ალ ება აქ ვთ გა ეც ნონ, ან მო ნა წი ლე 
ობა  მი იღ ონ, ად გილ ზე სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო საქ მი ან ობ აში. ზო 
გი ერ თი  ფერ მე რი  თა ვის  ტე რი ტო რი აზე სერ ვი სე ბის  მრა ვალ ფე 
როვ ნე ბი სათ ვის სპე ცი ალ ურ ად აწყობს კემ პინ გებს და ტუ რის ტებს
თევ ზა ობ ისა და ნა დი რო ბის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს. ტუ რის ტებს შე უძ 
ლი ათ ფერ მის ტე რი ტო რი ები გა მო იყ ენ ონ ბა ზე ბად, სა იდ ან აცლაშ 
ქრო ბე ბი მო ეწყო ბა. მე თევ ზე თა და სახ ლე ბებ ში ად გი ლობ რივ მცხოვ 
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რებთ შე უძ ლი ათ  ტუ რის ტებს  მის ცენ  საცხოვ რე ბე ლი  და  მო ნა წი 
ლე ობა მი აღ ებ ინ ონ თევ ზა ობ აში.

ტუ რიზ მის  ამ  სა ხე ობ ის ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის  შე იძ ლე ბა  ტექ ნი კუ 
რი დახ მა რე ბა გახ დეს სა ჭი რო. 

ეკ ოტ ურ იზ მის უმ თავ რე სი პრინ ცი პია იმ ტუ რის ტე ბის არ სე 
ბო ბა, რომ ლებ საც გა რე მო სად მი თა ვი ან თი პა სუ ხის მგებ ლო ბა მკა 
ფი ოდ  აქ ვთ  გათ ვიც ნო ბი ერ ებ ული და  მაქ სი მა ლუ რად  იც ავ ენ  ეკ 
ოს ის ტე მას და ზი ან ებ ის აგ ან. ას ეთი ტუ რე ბის მი ზა ნია ვე ლურ ბუ ნე 
ბას თან ურ თი ერ თო ბა. ეკ ოტ ურ იზ მს მი ნი მუ მამ დე დაჰ ყავს გა რე მო 
ზე ეკ ოლ ოგი ური და კულ ტუ რულსო ცი ალ ური ხა სი ათ ის უარ ყო ფი 

თი  ზე გავ ლე ნის  შე დე გე ბი,
ხელს უწყობს და ცუ ლი  ტე რი 
ტო რი ებ ისა  და  რე გი ონ ებ ის
მო სახ ლე ობ ის  ეკ ონ ომ იკ ური
შე მო სავ ლე ბის ზრდას. ეკ ოტ 
ურ ის ტე ბი  შე იძ ლე ბა  იყ ვნენ
ტყის  მოყ ვა რუ ლე ბი  და  აკ ვა 
ლან გის ტე ბი, რომ ლებ საც
წყალ ქვე შა სამ ყა რო აინ ტე რე 
სებთ, ას ევე ფრინ ვე ლე ბის ან
ცხო ვე ლე ბის მოყ ვა რულ ნი.  

ტუ რიზ მის ეს სა ხე ობა პო პუ 
ლა რუ ლია  ტუ რის ტთა  იმ  კა 
ტე გო რი ებს შო რის, რომ ლებ 
საც  სურთ  მი იღ ონ  მე ტი  ინ 
ფორ მა ცია  ად გი ლობ რივ  ეკ 
ოს ის ტე მა ზე, ეკ ოკ ულ ტუ რა ზე
და მათ თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია
გა რე მოს  დაც ვის  სა კითხე ბი.
ტუ რიზ მის ეს სა ხე ობ აც არ სა 
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ჭი რო ებს მსხვილ კა პი ტალს, მაგ რამ აქ აც იჩ ენს თავს კვა ლი ფი ცი 
ური  გი დე ბის  არ ას აკ მა რი სი  რა ოდ ენ ობ ის  სა კითხი,    რად გან  იმ
ად გი ლებ ში, სა დაც ტუ რის ტე ბი მოძ რა ობ ენ, სა ჭი როა ბუ ნე ბის დაც 
ვის მკაც რი პრე ვენ ცი ული ზო მე ბის გა ტა რე ბა.

აჭ არ ის არ ტუ რიზ მის და კუ რორ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტის მუ შა ობ 
ის ერთერ თი პრი ორ იტ ეტ ული მი მარ თუ ლე ბა  სოფ ლის ტუ რიზ მის
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბაა. 2011 წლი დან დღემ დე   ხორ ცი ელ 
დე ბა სხვა დას ხვა სა ხის აქ ტი ვო ბე ბი, კერ ძოდ, სის ტე მა ტი ურ ად ხდე 
ბა   სოფ ლებ ში არ სე ბუ ლი ტუ რის ტუ ლი მე უნე ობ ებ ის პო ტენ ცი ალ 
ისა და საქ მი ან ობ ებ ის შეს წავ ლა, იქ მნე ბა სოფ ლად არ სე ბუ ლი ტუ 
რის ტუ ლი მე ურ ნე ობ ებ ის ბა ზე ბი, რო მელ თაც უკ ვე აქ ვთ ტუ რის ტე 
ბის მი ღე ბის გა მოც დი ლე ბა.

ტარ დე ბა  ტრე ნინ გე ბი  ტუ რის ტუ ლი  მე ურ ნე ობ ებ ის  მე პატ რო ნე 
ებ ის ათ ვის, აჭ არ ის სოფ ლებ ში ტუ რის ტე ბის თა ვი სუფ ლად გა დად 
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გი ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მონ ტაჟ დე ბა ტუ რის ტუ ლი ნიშ ნუ ლე 
ბი,  ყო ველ წლი ურ ად  გა მო იც ემა  სოფ ლის  ტუ რიზ მის  სა რეკ ლა მო
ბრო შუ რე ბი, რო მე ლიც ვრცელ დე ბა რო გორც სა ქარ თვე ლოს შიგ 
ნით, ას ევე სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ტუ რის ტულ გა მო ფე ნებ ზე
და ბაზ რო ბებ ზე. 

გა სულ წლებ ში შე იქ მნა ეკო ტუ რის ტუ ლი რუ კა და შე მუ შავ და ის
ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბი, რომ ლებ ზეც გას ვლა აჭ არ ის სოფ ლებ ში
ჩა სულ სტუმ რებს შე ეძ ლე ბათ. ტარ დე ბა სხვა დას ხვა სა ხის ფეს ტი 
ვა ლი, რო მე ლიც უშუ ალ ოდ მი მარ თუ ლია სოფ ლად არ სე ბუ ლი ტუ 
რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის წარ მო სა ჩე ნად. უკ ვე საკ მა ოდ დი დი პო 
პუ ლა რო ბით  სარ გებ ლობს  სოფ ლის  ფეს ტი ვა ლი  „გან და გა ნა“,
რო მელ იც ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტის გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტოს ორ 
გა ნი ზე ბით ტარ დე ბა. ას ევე აღ სა ნიშ ნა ვია ფრინ ვე ლებ ზე დაკ ვირ 
ვე ბის ფეს ტი ვა ლი, რო მე ლიც წელს უკ ვე მეშ ვი დედ ტარ დე ბა აჭ არ 
აში და რო მე ლიც ას ევე აღ ნიშ ნუ ლი სა აგ ენ ტოს ორ გა ნი ზე ბით ტარ 
დე ბა.

სოფ ლის  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბა  უაღ რე სად  მნიშ ვნე ლო ვა ნია
აჭ არ ის რე გი ონ ის ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის დი ვერ სი ფი ცი რე ბი 
სათ ვის. ამ მი მარ თუ ლე ბას უდ იდ ესი მო მა ვა ლი აქ ვს, რად გან აჭ 
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არ ას, რამ დე ნი მე წლის პერ სპექ ტი ვა ში, ყვე ლა რე სურ სი გა აჩ ნია,
ტუ რიზ მის ეს მი მარ თუ ლე ბა საზღვაო ტუ რიზ მთან ერ თად, მნიშ ვნე 
ლო ვა ნი კონ ტრი ბუ ტო რი გახ დეს რე გი ონ ის გან ვი თა რე ბა ში. სწო 
რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნას
უცხო ური  გა მოც დი ლე ბა,  ჩა სა ტა რე ბე ლი  ღო ნის ძი ებ ები  და იგ ეგ 
მოს  იმ გვა რად,  რო გორც  ამ ას  ჩვე ნი  მე გო ბა რი  და  პარ ტნი ორი
უცხო ური ორ გა ნი ზა ცი ები გვირ ჩე ვენ.  ამ  მხრივ კი  სა ქარ თვე ლოს
ძა ლი ან დი დი მხარ და ჭე რა აქ ვს ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გან.
აჭ არ ის რე გი ონი 2015 წელს უკ ვე გახ და  სოფ ლის ტუ რიზ მის ევ რო 
პუ ლი ფე დე რა ცი ის „EUROGITES” ას ოც ირ ებ ული წევ რი.

ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტია, რად გან აღ ნიშ ნულ ევ რო პულ ინ სტი 
ტუ ცი ას უდ იდ ესი გა მოც დი ლე ბა გა აჩ ნია და მა თი რჩე ვე ბის, რე კო 
მენ და ცი ებ ის და პრაქ ტი კის გა ზი არ ება აჭ არ ის სოფ ლის ტუ რიზ მის
გან ვი თა რე ბი სათ ვის  უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია.  ფე დე რა ცი აში  გა წევ რი 
ან ებ ულია ევ რო პის 27 ქვეყ ნის 35 პრო ფე სი ული ორ გა ნო. ფე დე რა 
ცია წარ მო ად გენს და ახ ლო ებ ით 500 000 მცი რე ტუ რის ტულ სა წარ 
მოს, რომ ლე ბიც 5დან 6,5 მი ლი ონ ამ დე სა წოლ ად გილს ით ვლის. 
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„EUROGITES” გა სუ ლი სა უკ უნ ის 90იანი წლე ბის და საწყის ში  ჩა 
მო ყა ლიბ და, მას მკაც რად გან საზღვრუ ლი სტრუქ ტუ რა, მიზ ნე ბი და
სა მოქ მე დო გეგ მა გა აჩ ნია. ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნი ევ რო პა ში სოფ 
ლის ტუ რიზ მის ხელ შეწყო ბაა და მი სი  საქ მი ან ობ აც ამ მიზ ნის მი 
საღ წე ვად  აუც ილ ებ ელ ღო ნის ძი ებ ებს  მო იც ავს.  სოფ ლის  ტუ რიზ 
მის  პრო დუქ ტე ბი,  რო მელ საც  ორ გა ნი ზა ცია  პო პუ ლა რი ზა ცი ას
უწ ევს მო იც ავს რამ დე ნი მე ძი რი თად კომ პო ნენ ტს: გან თავ სე ბა ფერ 
მე რულ  მე ურ ნე ობ აში  ან  სოფ ლად  არ სე ბულ  სას ტუმ რო  სახ ლში
სერ ვი სით  B&B  (ღა მის თე ვა  და  სა უზ მე)  და  თვით მომ სა ხუ რე ბას
მყუდ რო სა ოჯ ახო სახ ლებ ში, სა ოჯ ახო ტი პის სას ტუმ რო ებ ში, ფერ 
მე რულ მე ურ ნე ობ ებ ში,  პან სი ონ ებ ში და  სას ტუმ რო ებ ში. დას ვე ნე 
ბის ეს სა ხე ობა ას ევე მო იც ავს სა ოჯ ახო საქ მე ებ ში და ფერ მე რულ
მე ურ ნე ობ ებ ში  ჩარ თუ ლო ბას,  ტრა დი ცი ულ  სამ ზა რე ულ ოს,  ად გი 
ლობ რივ კვე ბის ობი ექ ტებს, გარ თო ბას და აქ ტი ურ დას ვე ნე ბას ქა 
ლა ქის ხმა ურ ის აგ ან მო შო რე ბით. დღე ის ათ ვის სოფ ლის ტუ რიზ მის
პრო ცენ ტუ ლი წი ლი ევ რო პის სა ერ თო ტუ რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ის
15%ს მო იც ავს, რაც გუ ლის ხმობს, რომ შე თა ვა ზე ბუ ლი 5დან 6,5
მი ლი ონი  ად გი ლი  სრუ ლად  იქ ნე ბა  ათ ვი სე ბუ ლი,  ხო ლო  სწო რი
მე ნეჯ მენ ტის გან ვი თა რე ბის პი რო ბებ ში აღ ნიშ ნულ მი მარ თუ ლე ბას
აქ ვს პო ტენ ცი ალი უფ რო დიდ მას შტა ბებ ზე გა ვი დეს. 
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ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე დად 
გინ და, რომ სოფ ლის ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა ხელს უწყობს სა მუ 
შაო ად გი ლე ბის შექ მნას და და საქ მე ბას. ბო ლო მო ნა ცე მე ბით  ტუ 
რიზ მის ამ სა ხე ობ ას, პირ და პირ თუ ირ იბ ად მყო ფი 900 000ზე მე ტი
სა მუ შაო ად გი ლის შექ მნა უკ ავ შირ დე ბა, ხო ლო სა ერ თო შე მო სა 
ვა ლი სა სოფ ლო ტუ რიზ მი დან ევ რო პის მას შტა ბით 180.000 მი ლი 
ონ ევ როს აჭ არ ბებს. ორ გა ნი ზა ცია „EUROGITES” და აჭ არ ის არ ტუ 
რიზ მი სა და კუ რორ ტე ბის დე პარ ტა მენ ტს აქ ტი ური კო მუ ნი კა ცია გა 
აჩ ნი ათ.

სა მო მავ ლოდ გა ნი ხი ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის სხვა დას ხვა აქ ტი ვო ბე 
ბი აჭ არ აშ იც და იგ ეგ მოს. აღ ნიშ ნულ სა კითხზე მიმ დი ნა რე ობს მათ 
თან  მო ლა პა რა კე ბე ბი  და  იმ ედი  გვაქ ვს  ის  წარ მა ტე ბუ ლი  იქ ნე ბა.
ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია აჭ არ ის რე გი ონ ის ათ ვის,
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რად გან  სოფ ლის  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბას თან  ერ თად  აუც ილ ებ 
ლად წა მო იჭ რე ბა მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის და სტან დარ ტე ბის დამ 
კვიდ რე ბის  სა კითხიც, რა შიც  მა თი დახ მა რე ბა და  გა მოც დი ლე ბის
გა ზი არ ება მნიშ ვნე ლო ვა ნია. 

სა ბედ ნი ერ ოდ  სა ქარ თვე ლო ში  უკ ვე  არ სე ბობს  ორ გა ნი ზა ცია,
რო მელ მაც წლე ბის წინ და იწყო აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუ შა 
ობა. ეს ნიშ ნავს, რომ ქვე ყა ნა ში უკ ვე დაგ რო ვი ლია გარ კვე ული სა 
ბა ზი სო გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც და დე ბი თი იმ პულ სის მიმ ცე მია
დარ გის სწო რი გან ვი თა რე ბის თვის.

ეს  ორ გა ნი ზა ცია  გახ ლავთ  ბი ოლ ოგი ურ  მე ურ ნე ობ ათა  ას ოცი 
აცია  „ელ კა ნა“, რო მელ მაც 2006 წელს და იწყო პრო ექ ტის  „სა ქარ 
თვე ლო ში ტუ რიზ მი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბა“ გან ხორ ცი ელ ება.
პროექტის ფარ გლებ ში ორ გა ნი ზა ცი ამ შე იმ უშ ავა სოფ ლად არ სე ბუ 
ლი  სას ტუმ რო სახ ლე ბის  სტან დარ ტე ბი, რო მე ლიც    „EUROGITES“
მოთხოვ ნებს  ემ ყა რე ბა  და  ამ დრო ულ ად,  სრუ ლად  შე ეს აბ ამ ება
სტან დარ ტი ზა ცი ისა  და  სერ ტი ფი კა ცი ის  სფე რო ში  სა ქარ თვე ლოს
კა ნონ მდებ ლო ბას. ას ოცი აცია  „ელ კა ნას“ სტან დარ ტის მი ღე ბა ნე 
ბა ყოფ ლო ბი თია სოფ ლად არ სე ბუ ლი სა ოჯ ახო სას ტუმ რო სახ ლის
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მე პატ რო ნე თათ ვის. „ელ კა ნას“ სოფ ლად ტუ რიზ მის ქსე ლი ყო ველ 
წლი ურ ად იზ რდე ბა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ით, რომ ტუ რის ტუ ლი
მე ურ ნე ობ ებ ისა და  სოფ ლად არ სე ბუ ლი სა ოჯ ახო სას ტუმ რო სახ 
ლე ბის მე პატ რო ნე ებს მზარ დი ინ ტე რე სი აქ ვთ სა ერ თო ევ რო პულ
სტან დარ ტებს დაუახლოვონ მა თი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, გააუმჯობესონ
მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხი და აიმ აღ ლონ ცოდ ნა აღ ნიშ ნულ დარ გში.  

სტან დარ ტი ეხ ება იმ სას ტუმ რო სახ ლებს, რო მელ თა საქ მი ან ობ 
ის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა სოფ ლად ტუ რიზ მია.  სტან დარ ტი გუ 
ლის ხმობს სას ტუმ რო სახ ლე ბის ოთხ კა ტე გო რი ად და ყო ფას, რო 
მელ თა გან მომ სა ხუ რე ბის მი ნი მა ლურ მოთხოვ ნებს შე ეს აბ ამ ება კა 
ტე გო რია „სტან დარ ტი  S“, ხო ლო მომ სა ხუ რე ბის შე და რე ბით მა ღა 
ლი ხა რის ხის სას ტუმ რო სახ ლე ბი შე ფას დე ბა სიმ ბო ლუ რი ნიშ ნით
„მზე“ (ერ თი დან სა მამ დე)  მზის სიმ ბო ლო თა რა ოდ ენ ობა მომ სა ხუ 
რე ბის ხა რის ხის მა ტე ბას თან ერ თად იზ რდე ბა.  მსგავ სი  სტან დარ 
ტე ბის  და ნერ გვა  მნიშ ვნე ლოვ ნად  შე უწყობს  ხელს  მომ სა ხუ რე ბის
ხა რის ხის  გა უმ ჯო ბე სე ბას,  თუმ ცა  საწყის  ეტ აპ ზე  სა ჭი როა  აჭ არ ის
რე გი ონ ის ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გან თავ სე ბის ობი ექ ტე ბის თა 
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ნაშ რომ ლე ბი გა დამ ზად დნენ და მათ გა ეწი ოთ სწო რი კონ სულ ტი 
რე ბა  და  მი ეწ ოდ ოთ  იმ  სა ხის  ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც  ხელს  შე 
უწყობს მა თი ტუ რის ტუ ლი ობი ექ ტე ბის სწო რად ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას. 

ას ევე აუც ილ ებ ელია მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, ად გილ ზე არ სე ბუ ლი
კვე ბის ობი ექ ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის ჩა ტარ დეს მსგავ სი
სა ხის ტრე ნინგსწავ ლე ბა, რო მე ლიც მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხზე იქ 
ნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და მნიშ ვნე ლო ვან გა მოც დი ლე ბას შეს ძენს
მათ ტუ რის ტებ თან  ურ თი ერ თო ბი სას.  სწო რედ  ამ  გა მოწ ვე ვის  გა 
სამ კლა ვებ ლად გა დაწყდა აჭ არ ის ტუ რიზ მი სა და კუ რორ ტე ბის დე 
პარ ტა მენ ტში  შექ მნი ლი ყო ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბის  სკო ლა, რო 
მე ლიც  ძი რი თა დად  ფო კუ სი რე ბუ ლი  იქ ნე ბა  სოფ ლის  ტუ რიზ მში
ჩარ თუ ლი ად ამი ან ებ ის სწავ ლე ბის და მათ თვის სა ჭი რო თე მა ტი 
კა ზე კონ სულ ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. მიმ დი ნა რე წელს უკ ვე და 
გეგ მი ლია  აჭ არ ის  ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში  ად გილ ზე  ჩა ტარ დეს
გან თავ სე ბის და  კვე ბის ობი ექ ტე ბის  200  წარ მო მად გენ ლი სათ ვის
ტრე ნინ გი.  შემ დგომ  წლებ ში  კი  აღ ნიშ ნუ ლი  პრო ექ ტი  აუც ილ ებ 
ლად გაგ რძელ დე ბა.
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მა ღალ მთი ან აჭ არ აში ვი ზი ტო რე ბის 
რა ოდ ენ ობა 107%-ით გა იზ არ და

აღ სა ნიშ ნა ვია,  რომ
2016 წლის მო ნა ცე მე ბის
მი ხედ ვით სოფ ლის ტუ 
რი ზმის მი მარ თუ ლე ბით
ვი ზი ტორ თა მკვეთ რი მა 
ტე ბაა  რე გი ონ ში,  კერ 
ძოდ,  გა სულ  წელ თან
შე და რე ბით  მო ნა ცე მი
107%ით არ ის გაზ რდი 
ლი.  აღ ნიშ ნუ ლი  ტენ 
დენ ცია  კი  მრავ ლის 
მეტყვე ლია.

2016  წლის  გან მავ 
ლო ბა ში მა ჭა ხე ლას, ხი 
ხა ნი სა და ქე დის ტუ რის 
ტუ ლი  მარ შრუ ტე ბი  ვი 
ზი ტო რებ სა და ტუ რის ტებს შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო 
ბით სარ გებ ლობ და. უფ რო კონ კრე ტუ ლად თუ ვიმ სჯე ლებთ სუ რა 
თი შემ დეგ ნა ირია:

ქე დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი: 99%ით მე ტი ვი ზი ტო რი.
ხუ ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, სო ფე ლი ხი ხა ძი რი: 113%თ მე ტი ვი 

ზი ტო რი.
ხელ ვა ჩა ურ ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი, მა ჭა ხე ლას ხე ობა: 244%ით მე 

ტი ვი ზი ტო რი.
ვი ზი ტო რე ბის მა ტე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყო ხე ლი აღ ნიშ ნუ 

ლი მი მარ თუ ლე ბით მარ შრუ ტე ბის შექ მნამ, მარ კი რე ბამ და შე სა 
ბა მი სი რუ კე ბის და სა ინ ფორ მა ციო ბუკ ლე ტე ბის შექ მნამ. მნიშ ვნე 
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ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ის იც, რომ მარ შრუ ტე ბის კვალ დაკ ვალ გა იზ არ 
და სა ოჯ ახოსას ტუმ რო  სახ ლე ბის რა ოდ ენ ობ აც.    2016  წელს ტუ 
რის ტებს  20ზე  მე ტი  სას ტუმ როსა ოჯ ახო  სახ ლი  ემ სა ხუ რე ბო და,
რაც 33%ით მე ტია 2015 წლის ან ალ ოგი ურ მო ნა ცე მებ თან   შე და 
რე ბით.  ვი ზი ტო რე ბის რა ოდ ენ ობა 52%ით გა იზ არ და მა ღალ მთი 
ან აჭ არ აში არ სე ბულ მუ ზე უმ ებ შიც. ჩხუ ტუ ნე თის, ქე დი სა და სე ლიმ
ხიმ ში აშ ვი ლის სა ხე ლო ბის მუ ზე უმ ებს წლის გან მავ ლო ბა ში 13 628
ვი ზი ტო რი სტუმ რობ და. სა ერ თო ჯამ ში კი ამ ით სარ გე ბე ლი ნა ხეს
უშუ ალ ოდ  მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში  გან თავ სე ბულ მა  კვე ბის  ობი ექ ტე 
ბაც. აღ ნიშ ნულ მარ შრუ ტებ ზე აჭ არ ის არ ტუ რიზ მი სა და კუ რორ ტე 
ბის დე პარ ტა მენ ტთან არ სე ბულ მა ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის გან 
ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტომ 2016 წლის გან მავ ლო ბა ში ორ გა ნი ზე ბა გა 
უწია  18  ინ ფო ტურს,  რომ ლის  ფარ გლებ შიც  იქ  არ სე ბულ  ტუ რის 
ტულ  პო ტენ ცი ალს  ტუ რის ტუ ლი  სა აგ ენ ტოს  და  მას მე დი ის  300ზე
მე ტი წარ მო მად გე ნე ლი გა ეც ნო. აღ ნიშ ნუ ლი მარ შრუ ტე ბის მი მარ 
თუ ლე ბით გა დამ ზად და 18 გი დი. 
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სოფ ლის ტუ რიზ მის მი მარ თუ ლე ბით 2017 წლის გან მავ ლო ბა ში
და გეგ მი ლია ხუ თი ახ ალი ეკო და სოფ ლის  ტუ რის ტუ ლი პრო დუქ 
ტის გან ვი თა რე ბა, რაც გუ ლის ხმობს მათ  მარ კი რე ბას და სა თა ნა 
დო რუ კე ბი სა და ბრო შუ რე ბის დამ ზა დე ბას. და გეგ მი ლია ას ევე მა 
ღალ მთი ანი აჭ არ ის მი მარ თუ ლე ბით 50მდე გი დის გა დამ ზა დე ბა
და ათი სა ინ ფორ მა ციოგაც ნო ბი თი ტუ რის ორ გა ნი ზე ბა გი დე ბი სა
და  ტუ რის ტუ ლი  სა აგ ნ ტო ებ ის თვის.  ტრა დი ცი ულ ად  გა იმ არ თე ბა
სოფ ლის ტუ რიზ მის ფეს ტი ვა ლი „გან და გა ნა“ და ფრინ ვე ლებ ზე დაკ 
ვირ ვე ბის ფეს ტი ვა ლიც.

2017  წე ლი  სოფ ლის  ტუ რიზ მის  გან ვი თა რე ბი სათ ვის  მნიშ ვნე 
ლო ვა ნი წე ლია. აჭ არ ის ტუ რიზ მი სა და კუ რორ ტე ბის დე პარ ტა მენ 
ტი  წლის  გან მავ ლო ბა ში  კი დევ  ბევრ  სი ახ ლეს  გეგ მავს  სოფ ლის
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის.
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