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1.პრეს-ტური ლაგოდეხში 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიასთან თანამშრომლობით DMO Visit 
Kakhetma და პროფესიონალმა გიდმა, კრისტიანა გრიგორიანმა ქალაქ ლაგოდეხში 
უმასპინძლა პრეს-ტურს ქართველი მოგზაური ბლოგერებისთვის.
პრეს-ტურის განმავლობაში ბლოგერებისთვის დაგეგმილი იყო საკმაოდ 
საინტერესო აქტივობები: ისინი დაესწრნენ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს 
„ნაკრძალი“, მოინახულეს სხვადასხვა ტურისტული ობიექტი და შემდგომ მათთვის 
მოეწყო ოთხ დღიანი ლაშქრობა შავი კლდეების ტბაზე. ტურის განმავლობაში 
ბლოგერები საკუთარი სოციალური ქსელებით აშუქებდნენ ტურს და თავიანთ 
გამომწერებს აწვდიდნენ დეტალურ ინფორმაცია ლაგოდეხის და ადგილობრივი 
ღირსშესანიშნაობების შესახებ. 
აღნიშნული პრეს-ტურის მიზანი იყო შიდა ტურისტულ ბაზარზე ლაგოდეხის 
მუნიციპალიტეტის და მისი ტურისტული პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა.

2.პრეს-ტური ყვარელში - დოლოჭოპის ბაზილიკა

ყვარლის მუნიციპალიტეტში ქართველი გიდებისთვის და 
ტუროპერატორებისთვის 
მ-ტურმა და კახაბერ გვირგვლიანმა ინფო-ტურს უმასპინძლა. ტურის ძირითადი 
მიზიდულობის ადგილი, დოლოჭოპის ბაზილიკა გახლდათ. DMO Visit Kakhet-ი 
აღნიშნული პრეს-ტურის ერთერთი მხარდამჭერი იყო. 



4. კონკურსი ბლოგერებისთვის „ ჩემი 7 მიზეზი, რატომ მიყვარს კახეთი“ 

DMO Visit Kakhet-მა და მთავარი ამბები კახეთიდან ( mak.ge ) მიზნად დაისახა 
განსაკუთრებული წერის ნიჭით დაჯილდოვებული დამწყები თუ აქტიური ბლოგერების 
აღმოჩენა და გამოვლენა კახეთის რეგიონში. 
დაჯილდოების ცერემონია 17 ოქტომბერს ახლად გახსნილ კომპექს სვიანა რეზოტში 
გაიმართა. 
კონკურსანტები შვიდი კომპეტენტური პირისგან შემდგარმა ჟიურიმ შეაფასა. 
„ ჩემი 7 მიზეზი, რატომ მიყვარს კახეთი“  - ამ სახელწოდების კონკურსი 28 აგვისტოდან 
20 სექტემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა. მასში მონაწილეობა 8 დამწყებმა და 
გამოცდილმა ბლოგერმა მიიღო.
ამავე ღონისძიებაზე მოხდა DMO Visit Kakhe�-ს კახეთის შესახებ ახალი საიმიჯო კლიპის  
პრეზენტაცია.

                  3. რთველის ტური კახეთში 

    DMO Visit Kakhet-ის და ტურისტული კომპანია Dina Travell-ის თანამშრომლობის შედეგად, 
შეიქმნა ახალი ტურისტული პროდუქტი-დაუვიწყარი რთველის ტური კახეთში. 
ტურის ფარგლებში ვიზიტორებს შესაძლებლობა ქონდათ მოენახულებინათ კახეთის 
საუკეთესო ღვინის მარნები, დაეგემოვნებინათ კახური ღვინო და კახური სამზარეულო, 
მონაწილეობა მიეღოთ სხვადასხვა მასტერკლასებში და ჩართულიყვნენ რთველის 
პროცესში. 



6.Mondus Vini ზაფხულის დეგუსტაცია 2020

Mundus Vini ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღვინის საერთაშორისო 
დაჯილდოვებაა, რომელიც გერმანიაში გაზაფხულზე და ზაფხულში ტარდება.  წელს 
კონკურსი ოცდამეშვიდედ ჩატარდა. მოწვეულმა 120-მა ღვინის ექსპერტმა მსოფლიოს 
მასშტაბით 4500 ღვინო დააგემოვნა.

„მეღვინეობა ხარებამ“ კონკუსზე უმაღლესი ჯილდოები მოიპოვა, მათ შორის 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ხარება დაძველება 2016, რომელმაც ოქროს 
ჯილდო მიიღო კატეგორიაში - საუკეთესო წითელი ღვინო საქართველოდან. ასევე 
ოქროს მედალი მოიპოვა 2016 წლის მუკუზანმა, ხოლო 2019 წლის ქინძმარაულმა - 
ვერცხლი.

5. ახალი ვებ გვერდი

შეიქმნა DMO Visit Kakhe�-ს ახალი ვებ გვერდი  სადაც www.visitkakhe�.org ,
შესაძლებელია კახეთის, როგორც ტურისტული დესტინაციის შესახებ ამომწურავი 
ინფორმაციის მიღება და ტურების დაგეგმვა გუგლის რუკის აპლიკაციის დახმარებით.

7. კახეთში პირველი ბიოსფერული რეზერვატი შეიქმნება

პროექტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით და 
გერმანიის მთავრობის დახმარებით ხორციელდება.



10. ღვინის რუკა

DMO Visit Kakhet-მა შექმნა კახეთის ღვინის რუკა.  რუკაზე განთავსებულია ინფორმაცია 
კახეთში გავრცელებულ ყურძნის ჯიშებზე, მიკროზონებზე კახეთში, მეღვინეობების 
საკონტაქტო ინფორმაცია და სხვა.

8. 2020 წელს, ნომინაციის საუკეთესო პიარ-კამპანია ქვეყნის შიდა ტურიზმის 

მხარდასაჭერად ნომინაციის ფინალისტები გახდნენ: Soso Nebieridze, Travel Business 

Service - TBS, წამო, ნახე საქართველო,  DMO - " Visit Kakhe� " Tourism and reality. 

Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯლდოება 2020 არ არის კონკურსი, 

არამედ ტურიზმისა და სტუმართმოყვარეობის ინდუსტრიის  მხარდაჭერა და 

დამატებითი მოტივაციაა. პანდემიის დროსაც კი  მიგვაჩნია, რომ უნდა წავახალისოთ 

და დავაჯილდოვოთ ინდუსტრიის წარმომადგენლები,  ხელი შევუწყოთ 

ადგილობრივი ტურიზმისა და მასპინძლობის ლიდერებს. ნომინაციის  

მხარდამჭერია The USAID Economic Security Program. USAID/Georgia-ის ეკონომიკური 

უსაფრთხოების პროგრამა ყოველთვის უჭერს მხარს საქართველოში ტურიზმის 

სექტორის განვითარებას.

9.აღმოაჩინე შენი კახეთი 

DMO Visit Kakhet-მა და კახაბერ სუხიტაშვილმა შექმნეს ერთობლივი პროექტი „ 
აღმოაჩინე შენი კახეთი“. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა   14 მოკლემეტრაჟიანი 
ფილმი კახეთის მუნიციპალიტეტის ცნობად     და ნაკლებად ცნობადი ადგილების 
შესახებ.



11. 18 ივლისი, 2020 - წინანდალში,  „ღვინის კომპანია შუმის“ ტურისტულ ბაზაზე 

მედიის  წარმომადგენლებისთვის გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც  ტელევიზიის , 

სააგენტოების და სხვადასხვა მედიას საშუალებების წარმომადგენლები 

ესწრებოდნენ, მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეხვედრის მიზანი  ტურისტული 

კომპლექსის  სიახლეების გაცნობა იყო. შიდა ტურიზმის სტიმულირების და 

განვითარების მიზნით „ღვინის კომპანია შუმმა“  მომხმარებელს ხარისხიანი 

მომსახურბა და სერვისები მისაღებ ფასად შესთავაზა წლის განმავლობაში. ეს 

სერვისები მოიცავდა:  შემეცნებითი  ტური, პრემიუმ ხაზის და ექსკლუზიური 

სასმელების დეგუსტაცია, კულინარიული მასტერკლასები - ქართული პურის და 

ხაჭაპურის ცხობა, ხინკლის მოხვევა, ჩურჩხელის ამოვლება და ჭაჭის 
გამოხდა.

12. ქართული ღვინის კიდევ ერთი მსოფლიო აღიარება. 2020 წელს საუკეთესოდ 

შეფასებულ ხუთ ღვინოს შორის გამორჩეული ადგილი ქართულმა ღვინომ დაიკავა. 

The Morning Claret-ის დამფუძნებელმა და რედაქტორმა, ბესთსელერის „ქარვისფერი 

რევოლუცია“ ავტორმა საიმონ ვულფმა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით ღვინის 

ერთ-ერთ საუკეთესო შემფასებლად ითვლება, 2020 წლის შემაჯამებელ სტატიაში 

მკითხველს ხუთი ღვინო გააცნო, საიდანაც ერთი ქართული ღვინო - 2016 წელს  

წარმოებული საფერავია. "ოჯახური ტიპის მეღვინეობის  "ბიომარანი"-ის საფერავი 

"ნამდვილი ვარსკვლავი" და  სრულიად განსაკუთრებულია" - საიმონ ვულფი. გარდა 

ქართული ღვინისა, საიმონ ვულფის წლის შეფასება ესპანურმა, ფრანგულმა, 

სლოვაკურმა  და იტალიურმა ღვინოებმა დაიმსახურეს.



სიახლეები კახეთის მუნიციპალიტეტებში

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 

Ÿ სოფელ მაწიმში გაიხსნა ახალი სასტუმრო-მარანი „ შატო ყირამალა“
Ÿ ქალაქ ლაგოდეხში მიმდინარეობს სამი ახალი სასტუმროს მშენებლობა. ასევე 

სოფელ ფონაში კოტეჯების და კვების ობიექტის. სოფ. ნინიგორში სასტუმროს 
და მარნის, სოფ. ხაზაბავრაში კოტეჯების მშენებლობა. 

Ÿ ქალაქ ლაგოდეხში დაგეგმილია ჯიმი მაისურაძის სკვერის რეაბილიტაცია.
Ÿ სოფ. განათლებაში სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ბოლოკიანში სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ქვემო მსხალგორში სკვერის და სტადიონის მოწყობა.
Ÿ სოფ. გიორგეთში სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ლაფნიანში სკვერის რეაბილიტაცია.
Ÿ სოფ. გუჯარეთში სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ზემო ნაშოვარში სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ჭაბუკიანში სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ბაღდათში სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ლელიანში სკვერის მოწყობა.
Ÿ სოფ. ნამესრალში სკვერის მოწყობა.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
 
Ÿ 2020 წლის 19 ივლისს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის
ორგანიზებით სიღნაღში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „ როგორ დავნერგოთ
კოვიდ 19 - თან დაკავშირებული რეგულაციები და სტანდარტები
განთავსებისა და კვების ობიექტებში. მთლიანობაში, მონაწილეობა მიიღო
სიღნაღში არსებულმა სულ 35 - მა ობიექტმა ( 14 რესტორანი, 21 სასტუმრო)
Ÿ 4-5 სექტემბერს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერით
გაიმართა ზაფხულის ღამის ჯაზფესტივალი, სტუმრებს შორის იყო
იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ტადაჰარუ უეჰარა.
Ÿ  დაწყებულია სიღნაღის ცენტრალური ბულვარის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისთვის მოსამზადებელი პროცედურები.
Ÿ  ქეთევან წამებულის ქუჩაზე არსებულ პარკში მოეწყო კომერციულ -
გასართობი ცენტრი.



ყვარლის მუნიციპალიტეტი

5 სექტემბერს ყვარელში კომპანია „ქინძმარაულმა“ მაჭრის ფესტივალს უმასპინძლა. დღის 
განმავლობაში ფესტივალის სტუმრებს შესაძლებლობა ქონდათ დაეგემოვნებინათ 
უგემრიელესი კერძები, საუკეთესო ქართული ღვინო, ახლად ამოვლებული ჩურჩხელები და 
კახური შოთები, რომლის მომზადებაშიც თავად ფესტივალის სტუმრები იღებდნენ 
მონაწილეობას. და რა თქმა უნდა ნატურალური მაჭარი. ფესტივალი დასტულდა ცოცხალი 
კონცერტით. 
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