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2019 წელი, ტურიზმი

2019 წელს საქართველოში უპრეცენდენტოდ მაღალი, 
7,725,774 საერთაშორისო ვიზიტორი შემოვიდა, აქედან 
ვიზიტების უმეტესობა 54.6% რეგიონულ დონეზე 
თბილისში განხორციელდა, შემდეგ მოდის აჭარა 30.2%, 
კახეთში ვიზიტორთა 6.5 % შემოვიდა, რაც დაახლოებით 
502,000 საერთაშრისო ვიზიტორია კახეთის რეგიონში. 
კახეთის მე-4 პოპულარული დანიშნულების ადგილია 
დასვენების, რეკრეაციის და გართობის კუთხით 
თბილისის, აჭარის და მცხეთა-მთიანეთის შემდეგ. 

კახეთის პოპულარული ადგილები მონახულების 
მიხედვით არის: სიღნაღი, თელავი, ყვარელი, 
ლაგოდეხი და საგარეჯო (დავით გარეჯი). 

საქართველოში ვიზიტორების ჯამური დანახარჯი  
2019 წელს განისაზაღვრა 8 511 534 927 ლარით, აქადან 
კახეთში დაიხარჯა საშუალოდ 562 მლნ. ლარი.

საშუალო დანახარჯი დღიურად ქვეყნის მასშტაბით 1, 
102 ლარია.  
 
2019 წელს საერთაშრისო ვიზიტორების მიერ საშუალო 
დაყოვნებამ კახეთში  შეადგინა 9 ღამე. 

მეტი ინფორმაცია იხ: 2019 ტურისტურლი სტატისტიკა 
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დანახარჯების 
კომპონენტები

წილი მთლიან 
დანახარჯში

საკვები და სასმელი 27.5%

განთავსების 
საშუალებები

23.7%

შოპინგი 21.2%

რეკრეაცია, 
კულტურული 
და სპორტული 
აქტივობები

18.0%

ადგილობრივი 
ტრანსპორტი

7.6%

სხვა დანახარჯები 2.0%
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წლის ანგარში

2019 წლის 25 დეკემბერს Dmo - “ Visit Kakheti ‘’ - მა 
წარადგინა წლის ანგარიში ტურიზმის სექტორში 
ჩართული მხარეებისთვის და გადაწყვეტილების 
მიმღები პირებისთვის კახეთის რეგიონში.
მოხდა 2019 წლის ანგარიშისა და 2020 წლის სამოქმედო 
გეგმის პროექტის წარდგენა.
ანგარიშის წარდგენას ესწრებოდნენ  ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ 
ქვრივიშვილი, კახეთის გუბერნატორი ირაკლი 
ქადაგიშვილი და კახეთის მუნიციპალიტეტის მერები 
და საკრებულოს თავჯდომარეები.

კონფერენცია 

11 დეკებერი, 2019 -  ლოპოტაზე გაიმართ ტურიზმის 
ეროვნული ადმინისტრაციის და DMO Visit Kakhe-
ti-ის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია „ ტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივები კახეთში “.
 კონფერენციაში მონაწილეობდნენ სტუდენტები 
სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, ასევე სხვა 
დაინტერესებული პირები კახეთის რეგიონის 
მუნიციპალიტეტებიდან, უნივერსიტეტის 
პროფესორები.
    კონფერენციაზე ავტორების მიერ წარმოდგენილი 
იყო 12 თემა.  
I ადგილი - ლუკა ბაბუნიძე ( Chatbot - კახეთში საოჯახო 
მარნების ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების, 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და მონაცემთა 
მოპოვების ინოვაციური გზა)

II ადგილი - თენგიზ სიმაშვილი (ისტორია, როგორც 
ტურისტული რესურსი და ალტერნატიული ტურისტული 
ტურების პოტენციალი თელავში)

 III ადგილი - რუსუდან ბერიაშვილი ( ღვინის ტურიზმის 
განვითარების აუცილებლობა ქვევრის ღვინოების 
ცნობადობის გასაზრდელად და მეტი ღვინის ტურისტის 
მოზიდვა მარკეტინგული სტრატეგიების გამოყენებით).

კონფერენციის მონაწილეთათვის პრიზები დააწესეს 
შემდეგმა კომპანიებმა: სასტუმრო „ყვარლის ტბა”, 
ტურისტული კომპანია „დისქავერ ჯორჯიაˮ , კომპანია 
„აჩინებული ˮ , სასტუმრო „ ძველი თელავი ˮ, სასტუმრო
„ბესთ ვერსტერნი თბილისი სითი სენტერი”, სასტურო 
„კაბადონი“ და სასტუმრო „სამზეო“, ასევე შავი ზღვის 
უნივერსიტეტმა.
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კახეთმა სუფთა რეგიონის ტიტული მეორედ 
მოიპოვა

იანვარი, 2020 - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/
დედამიწის მეგობრები-საქართველოს ორგანიზებითა 
და თბილისის საკრებულოს მხარდაჭერით, პროექტის 
„დავიცვათ საქართველოს სისუფთავე“ ფარგლებში, 
კონკურსის „სუფთა რეგიონი“ გამარჯვებულები 
დააჯილდოეს.
აღნიშნული კონკურსი გასულ წელს გამოცხადდა და 
მისი მიზანი იყო ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილიყო 
ყველაზე „სუფთა რეგიონი“, „სუფთა მუნიციპალიტეტი“, 
„სუფთა ქალაქი/დაბა“, „სუფთა სოფლი/თემი“, „სუფთა 
ქუჩა“, „სუფთა საწარმოს ქუჩა“, „ლამაზი ეზო“ და „ლამაზი 
აივანი“.
ზემოთ ჩამოთვლილი 8 ნომინაციიდან კახეთის რეგიონმა 
და წარმომადგენლებმა კახეთიდან სამ ნომინაციაში 
მოიპოვეს გამარჯვება:
„სუფთა რეგიონი“ - კახეთის რეგიონი;
„საწარმოს ლამაზი ეზო“ - ქ. თელავი, ღვინის კომპანია 
„შუმის“ ეზო;
„ლამაზი ეზო” ქ. გურჯაანი იზა გაბიტაშვილის ეზო.
“სუფთა რეგიონი”-ს ტიტული კახეთის მხარის 
სახელმწიფო რწმუნებულს, ირაკლი ქადაგიშვილს 
შვედეთის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა 
საქართველოში ულრიკ ტიდესტრომმა გადასცა.
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USAID Georgia

იანვარი- თებერვალი, 2020 - აჭარაში მოქმედმა გიდებმა 
და მეღვინეებმა კახეთში ღვინის ტურიზმისა და 
მეღვინეობის შესახებ  თეორიულ-პრაქტიკული სწავლება 
გაიარეს და ადგილზე გაეცნენ ღვინის მარნებში არსებულ 
ტურისტულ პროდუქტებს, მარკეტინგის მექანიზმებსა და 
მარნების მოწყობის ტიპებს.
 ტრენინგები აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის 
ორგანიზებითა და USAID -ის ფინანსური მხარდაჭერით 
განხორციელდა DMO Visit Kakheti-ის მიერ.
2 ეტაპიან სასწავლო ტრენინგებს უმაღლესი შეფასება 
მისცა USAID -ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის 
ხელმძღვანელმა კრის სიკმა, თავად მონაწილეებმა და 
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა. ღვინის გიდებისა და 
მეღვინეების ორი სხვადასხვა ჯგუფი, რომელთაც აქვთ 
ზრდის ყველაზე მეტი პოტენციალი.
”DMO Visit Kakheti”-ს აღმასრულებელი დირექტორის 
ინფორმაციით, 15 კაციანმა ჯგუფმა გაიარა, როგორც 
თეორიული, ისე პრაქტიკული სწავლება.
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საქართველო ITB Berlin-ის მასპინძელი ქვეყანა 

მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე საქართველომ ახალი 
გამარჯვება მოიპოვა. 2022 წელს, საქართველო, 
გერმანიაში, ბერლინში, მსოფლიოს მასშტაბით, 
ტურიზმის ინდუსტრიაში ყველაზე დიდი გამოფენა – 
ბაზრობის ITB Berlin-ის მასპინძელი ქვეყანა იქნება

„პირველ რიგში ეს არის აღიარება, რომ საქართველო 
ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო, სწრაფად მზარდი და 
მიმზიდველი ტურისტული ბაზარია. როგორც იცით 
2019 წელს 9,300,000 -ზე მეტ ვიზიტორს ვუმასპინძლეთ, 
თითქმის ჩვენს მოსახლეობაზე სამჯერ მეტს. ეს იმის 
აღიარებაა, რომ ჩვენ ვატარებთ სწორ პოლიტიკას 
ტურიზმის სფეროში. “-განაცხადა ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ.

„საქართველომ საკმაოდ რთულ კონკურსში გაიმარჯვა 
და ჩვენ მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი ტურისტული 
გამოფენა-ბაზრობის მასპინძელი ქვეყანა გავხდით, 
რომელიც ყოველწლიურად ბერლინში იმართება. 2022 
წელს საქართველო წარდგება აღნიშნულ გამოფენაზე 
განსაკუთრებული პოზიციონირებით. ჩვენ როგორც 
გამარჯვებულებს 37 მილიონი ევროს ღირებულების 
მარკეტინგულ მხარდაჭერას მივიღებთ, ჩვენ გვექნება 
პირდაპირი წვდომა 1 მილიარდიან აუდიტორიასთან და 
ეს არის უპრეცენდენტოდ მაღალი შესაძლებლობა ჩვენი 
კერძო სექტორისთვის, ისევე როგორც ჩვენი ქვეყნისთვის, 
ჩვენ ერთად გადავაბიჯებთ ტურიზმის აბსოლუტურად 
ახალ ერაში, რომელიც საქართველოში მოიზიდავს

ევროკავშირის ძალიან ბევრ მოგზაურს, ასევე მოგზაურებს 
სტრატეგიული ქვეყნებიდან, ამ მიმართულებით ჩვენი 
ქვეყანა წლებია უკვე ინვესტირებას ახდენს.“ -  აღნიშნა
მარიამ ქვრივიშვილმა, ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.

9 Erekle II AVE. 2200 Telavi, Georgia, TEL: (+995) 350 232 131 Email:  DmoVisitKakheti@gmail.com
კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია  - DMO Visit Kakheti - კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, 
საქართველოს ტურიზმის ერონული ადმინისტრაციისა და მსოფლიო ბანკის  მხარდაჭერით შექმნილი ორგანიზაციაა, 
რომლის მიზანია  კახეთში ტურიზმის ეროვნული პოლიტიკის დანერგვის და მდგრადი ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობა, ტურიზმის სექტორში ჩართული სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობის და 
კოორდინირების წახალისება.   
ორგანიზაციის დამფუძნებლები არიან კახეთის რეგიონის (ახმეტა, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, სიღნაღი, 
ყვარელი, ლაგოდეხი, საგარეჯო) მუნიციპალიტეტები.

საერთაშორისო გამოფენა

თებერვალი, 2020 - DMO Visit Kakheti-მა საქართველოს 
სტენდზე IMTM 2020, თელ-ავივში, ისრაელი კახეთის 
რეგიონი წარადგინა და ხაზი გაუსვა რეგიონის 
მეღვინეობის ტრადიციებს, უნიკალურ ისტორიული 
მემკვიდრეობას და მრავალფოროვან ლანდშაფტებს. 
გამოფენის განმავლობაში სტენდს უამრავი 
ვიზიტორი ესტუმრა, გავცვალეთ კონტაქტები 
სხვადასხვა ტუროპერატორებთან, ბლოგერებთან, 
რეპორტიორებთან, მოგზაურებთან, პოტენციურ 
ვიზიტორებთან.
DMO Visit Kakheti-მა გამოფენის ფარგლებში 14 B2B 
შეხვედრა გამართა. 
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ჰიგიენა და სურსათის უსაფრთხოება

28 თებერვალი, 2020 - ტურიზმის ეროვნული 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობით  ქ. თელავში 
ჩაატარდა ტრენინგი ტურიზმის ინდუსტრიის 
წარმომადგენლებისათვის სახელწოდებით „ჰიგიენა და 
სურსათის უვნებლობა“.
მსმენელებმა გადამზადების კურსი გაიარეს შემდეგი 
პროგრამის მიხედვით:
•ინფრასტრუქტურის მოწყობა;
•ჰიგიენის ნორმები; 
•რეცხვა-დეზინფექციის პროცედურა;
•სურსათის უვნებლობა;
•ალერგენების მართვა; 
•სამუშაო ინსტრუქციები;
•საკანონმდებლო მოთხოვნები;
ტრენინგს ესწრებოდა ტურიზმის სექტორში ჩართული 
20 ბიზენს ოპერატორი თელავიდან, გურჯაანიდან და 
ახმეტიდან. 

კონფერენცია  „ინოვაციური იდეები ტურიზმის 
სფეროში კახეთის რეგიონისათვის“

იანვარი, 2020 - კახეთის 8 მუნიციპალიტეტის ჯგუფებმა 
ინოვაციური იდეების პრეზენტაცია გამართეს ახმეტის 
ინოვაციების ცენტრში. 
ორდღიანი ღონისძიების ფარგლებში, მათ 
სხვადასხვა არასამთავრობო თუ ბიზნეს კომპანიების 
წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებულ ჟიურის 
წევრებს იდეების დეტალური აღწერა წარუდგინეს, მისი 
დადებითი მხარეების, ტურიზმსა და ეკონომიკაზე მის 
გავლენასა და ხარჯთაღრიცხვაზე მიაწოდეს 

ინფორმაცია.ჟიურიმ 8 იდეიდან 2 გამარჯვებული 
თელავის და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებიდან 
გამოავლინა. ჟიურის წევრების განმარტებით, 
გამარჯვებული იდეები ყველასგან სიმარტივით და 
მდგრადობით გამოირჩეოდა.
ახმეტის ინოვაციების ცენტრის მენეჯერის, შორენა 
ჩაფურიშვილის თქმით, მონაწილე გუნდებს გადაეცათ 
საჩუქრები, როგორც კონფერეციის ორგანიზატორებისგან, 
ასევე სპონსორებისაგან.

მევენახეთა კონფერენცია

გურჯაანი-- „მევენახეთა კონფერენცია 2020“, 
კონფერენციის მთავარი საკითხი მევენახეობის 
თანამედროვე პრობლემები წარმოადგენდა. 
კონფერენცია გახსნა გურჯაანის მაჟორიტარმა 
დეპუტატმა დავით სონღულაშვილმა და საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
მოადგილემ ხატია წილოსანმა და სსიპ ღვინის ეროვნული 
სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მეხუზლამ. 
კონფერენცია ორ პანელად წარიმართა და აუდიტორიის 
წინაშე სხვადასხავ თემით რვა მომხსენებელი წარსდგა. 
კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო ღვინის და ვაზის 
თემატიკასთან დაკავშირებული ექსპოზიციები
აღსანიშნავია, რომ მევენახეთა კონფერენცია გურჯაანში 
უკვე მეორედ ტარდება და ის ყოველწლიურად 
გაიმართება.

9 Erekle II AVE. 2200 Telavi, Georgia, TEL: (+995) 350 232 131 Email:  DmoVisitKakheti@gmail.com
კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია  - DMO Visit Kakheti - კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, 
საქართველოს ტურიზმის ერონული ადმინისტრაციისა და მსოფლიო ბანკის  მხარდაჭერით შექმნილი ორგანიზაციაა, 
რომლის მიზანია  კახეთში ტურიზმის ეროვნული პოლიტიკის დანერგვის და მდგრადი ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობა, ტურიზმის სექტორში ჩართული სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობის და 
კოორდინირების წახალისება.   
ორგანიზაციის დამფუძნებლები არიან კახეთის რეგიონის (ახმეტა, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, სიღნაღი, 
ყვარელი, ლაგოდეხი, საგარეჯო) მუნიციპალიტეტები.
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შემნახველი საკნების მოწყობა 

DMO - ვიზით კახეთი ქართველ სტარტაპერ ლევან 
ჩიტაძესთან ერთად მუშაობს პროექტზე MY SAFE, რაც 
გულისხმობს ტურისტებისთვის, შემნახველი საკნების 
მოწყობას ქ. თელავში. აღნიშნული მომსახურება კახეთის 
რეგიონში არ ყოფილა და აღნიშნული  პროექტი MY SAFE 
პირველად განხორციელდება კახეთის რეგიონში.
ასეთი ტიპის საკნები სამომავლოდ ,, DMO - ვიზით 
კახეთის ‘‘ მიერ დაიდგმბა ყველა მნიშვნელოვან 
ტურისტულ ადგილას, სადაც ამის მოთხოვნა იქნება!

მერანოს ღვინის ფესტივალი კახეთში

მიმდინარე წელს 29 თებერვალს გაიმართა სამუშაო 
შეხვედრა  M4G -პროექტის  ფარგლებში ღვინის 
ინდუსტრიის ჯგუფის წარმომადგენლებისათვის.   
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო M4G პროექტის  
საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ზვიად არჩვაძემ.
 განხილული იქნა  კახეთის რეგიონში  ღვინის თემატიკის 
მხარდაჭერისა და განვითარების კუთხით მიმდინარე 
საკითხები.  მათ შორის ერთ-ერთი იყო 2021 წელს 
საერთაშორისო ღვინის ფესტივალის ჩატარება 
წინანდალში სასტუმრო რედისონში. 
როგორც სამუშაო შეხვედრაზე აღინიშნა მერანოს 
საერთაშორისო ღვინის ფესტივალის ხელმძღვანელის 
გელმუდ კოხერის ვიზიტი კახეთში ნაყოფიერი აღმოჩდა 
და DMO- ვიზით კახეთის და ადგილობრივი ბიზნესისა 
და ხელისუფლების მხარდაჭერით დაგეგმილი 
აღნიშნული ფესტივალი იქნება ღვინის ინდუსტრიის 
და პოპულარიზაციის თვალსაზრისით მეტად 
მნიშვნელოვანი.
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ანონსი მიმდინარე ინფრასტრუქტურა 
პროექტებზე

2020 - 2021 წლებში კახეთის რეგიონში იგეგმება 
სასტუმროების მშენებლობა რაც ნიშნავს იმას რომ, 
ტურიზმის განვითარება და ტურისტების მოთხოვნა 
კახეთის მხარის ნახვისა უმნიშვნელესად იზრდება.
კერძოდ დაგეგმილია და მიმდინარეობს მშენებლობები.

1. ახმეტა, თუშეთი
სასტუმრო ნაბადი - ჯამური ინვესტიცია 10 მლნ ლარამდე, 
45 ნომერი და მიმდინარე წელს დაგეგმილია კომპლექსის 
სრულად დასრულება
2.თელავი - სასტუმრო „ძველი თელავი ზუზუმბოზე“ - 
მიმდინარე წელს გაიხსნება
სასტუმრო „მოსმიერი“ -გასულ წელს განხორციელდა 3,5 
მლნ ლარის ინვესტიცია და წელს დაგეგმილია 2,5 მლნ 
ლარის ინვესტიციი განხორციელება
3.სიღნაღი - სასტუმრო კომპლექსი ნუკრიანში
4.გურჯაანი - სოფ. კაჭრეთში, კაჭრეთი ამბასადორის 
ტერიტორიაზე ვილების მშენებლობა
1.თელავი 
•ოპოტას დასასვენებელი კომპლექსის განვითარება 
- 160 ნომრის დამატება, რესტორნის და აკვაპარკის 
მშენებლობა - ჯამური საინვესტიციო ღირებულება - 35 
მლნ ლარამდე

•სასტუმრო კომპლექსი „შატო მერე“ - დაგეგმილია 
სასტუმროს ნომრების დამატება-ჯამური საინვესტიციო 
ღირებულება 3 მლნ ლარამდე• სოფ. რუისპირში ე.წ 
“wine village” ტურისტული კომპლექსის მშენებლობა-
დაწყებულია სამშენებლო სამუშაოები
•ქ. თელავში სასტუმრო „ინტურისტის“ ტერიტორიაზე 
ახალი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა(M2)
2.გურჯაანი 
•სოფ. ახაშენში სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა(M2) 
– ჯამური საინვესტიციო ღირებულება 22 მლნ $-მდე
3.ლაგოდეხი 
•შოკოლადის მწარმოებელი შვეიცარიული კომპანია 
Camille Bloch-ის მიერ 600 ჰა თხილის პლანტაციის 
გაშენება;
4.საგარეჯო 
•სოფ. უდაბნოში სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა 
(adjara group)
5.ყვარელი
•სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა(ინვინო) - ჯამური 
საინვესტიციო ღირებულება - 40 მლნ ლარამდე
•ილიას ტბის მიმდებარედ სასტუმრო კომპლექსის 
მშენებლობა- ჯამური საინვესტიციო ღირებულება - 
15მლნ ლარამდე
•ნეკრესის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმრო 
კომპლექსის მშენებლობა-ჯამური საინვესტიციო 
ღირებულება - 15 მლნ. ლარამდე
•სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა ღვინის საწარმოს 
„ასკანელები“ მიმდიბარე ტერიტორიაზე - ჯამური 
საინვესტიციო ღირებულება- 15 მლნ ლარამდე.
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საჰაერო ბუშტების ფესტივალი

DMO- ვიზით კახეთმა მრავალი სახის  ფესტივალი 
მოაწყო კახეთის რეგიონში. რამაც დიდი მოწონება და 
მხარდაჭერა დაიმსახურა სვადასხვა ორგანიზაციებისგან. 
ამ წელს DMO- ვიზით კახეთი  გეგმავს საჰაერო ბუშტების 
და  პურის (ალაობა) ფესტივალს  კახეთის რეგიონში.
საჰაერო ბუშტების ფესტივალი რთველის გახსნის 
სეზონს დაემთხვევა და მასში კახეთის, ადგილობრივი 
ბიზნესის ჩარტულობა იგეგმება.
ალაობა პირველი ასეთი სახის ფესტივალი იქნება 
ასევე, სადაც ხორბლის მასავალის აღების დაწყება 
ტრადიციულად ამ დარგის წამყვანი მეწარმეების 
მონაწილეობით დაიწყება 
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თელავის ღვინის მარანი ღვინის ტურიზმის 
ინფრასტრუქტურის მშენებლობის 
დასრულებას 2020-ის ბოლოს გეგმავს

2020-ის ბოლოსთვის თელავში ჩამოსული სტუმრები 
ღვინის დეგუსტაციას თელავის ღვინის მარნის 
ტერიტორიაზე მოწყობილ განსაკუთრებულ სივრცეში 
შესძლებენ. კომპანია ამ მიმართულებით 1 მლნ. 
ლარის ინვესტიციას ახორციელებს. თელავის ღვინის 
მარანში ამ ეტაპზეც შესაძლებელია სტუმრების 
მიღება, თუმცა ახალი სივრცე ბევრად საინტერესო და 
განსაკუთრებული იქნება ჩამოსული სტუმრებისთვის. 
„უზარმაზარი სამუშაო უკვე დასასრულისკენ მიდის, 
შენობის გარე ფასადი დასრულებულია, მალე შიდა 
დარბაზი, ბაღი და სხვა მნიშვნელოვანი სივრცეებიც 
მოეწყობა“, აღნიშნავს კომპანიის მეპატრონე ზურაბ 
რამაზაშვილი. 
ინფორმაცია თელავის ღვინის მარანში ღვინის ტურებზე 
იხილეთ: http://marani.co/?site-lang=ka&site-path=winery/
tour/
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2020 წლის სიახლეები არგეში

2020 წლის აპრიდილად სასტუმრო და ღვინის მარანი 
„არგე“ სტუმრებს  33 კეთილმოწყობილ ნომერს 
შესთავაზებს.
ამასთან, იხსნება საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც 
70 პერსონაზე იქნება გათვლილი.
შენობის მეოთხე სართულზე სასთურმოს და ღვინის 
მარანს ემატება ტერასა(420კვ.მ) კავკასიონისა და ცივ-
გომბორის ხედებით, სადაც კაფე-ბარი განთავსდება. 
ტერასა აგრეთვე გათვლილია სხვადასხვა 
წვეულებებისათვის( მაგ. ხელის მოწერის ცერემონია და 
სხვა).
ამ ეტაპზე, სასტუმროს ტერიოტორიაზე ფუნქციონირებს 
ღია საცურაო აუზი, რესტორანი(როგროც შიდა დარბაზი, 
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ორგანიზაციის დამფუძნებლები არიან კახეთის რეგიონის (ახმეტა, გურჯაანი, დედოფლისწყარო, თელავი, სიღნაღი, 
ყვარელი, ლაგოდეხი, საგარეჯო) მუნიციპალიტეტები.

ასევე გარე სივრცე) და ფანჩატურები.
დაგემოვნებაც შეუძლია. სახელწოდებიდან გამომდინარე,  
კომპლექსი ასევე მოიცავს ღვინის მარანს, შესაბამისად, 
დამსვენებლს  ადგილობრივი წარმოების ღვინოსა და 
ჭაჭას 

„ბადაგონს“ საუკეთესო ქართული ღვინის 
კომპანიის სტატუსი მიენიჭა

გერმანიაში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე MUNDUS 
VINI კომპანია „ბადაგონს“ საუკეთესო ქართული ღვინის 
მწარმოებელი კომპანიის სტატუსი მიენიჭა!
 
„ბადაგონის“ ღვინოებმა უპრეცედენტო შედეგები აჩვენა 
- კონკურსში მონაწილე ექვსივე ღვინომ ოქროს მედალი 
მოიპოვა და ღვინოს „საფერავი რეზერვი 2010“ უმაღლესი 
ოქრო და კონკურსის საუკეთესო ღვინის ტიტული მიენიჭა!
 
ოქროს მედალოსანი ღვინოებია:
„ალავერდის ტრადიციები“ ქვევრის
„ალავერდის ტრადიციები“ წითელი მშრალი
„კახური წარჩინებული“ წითელი მშრალი
„კახური წარჩინებული“ თეთრი მშრალი
„საფერავი ქაშერი“ წითელი მშრალი
 
MUNDUS VINI მსოფლიოში წამყვანი ერთ-ერთი 
უმსხვილესი ღვინის საერთაშორისო კონკურსია, 
რომელიც წელს ოცდამეექვსეჯერ ჩატარდა. კონკურსში 
მონაწილეობას იღებდა ღვინოები 54 ქვეყნიდან, 
რომელთა შეფასება 268 ღვინის ცნობილმა ექსპერტმა 


