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მეთოდოლოგია
2017 წლის ზაფხული-შემოდგომა

„საჭიროებების სწრაფი შეფასების“ (RRA) მეთოდი



რა არის დედოფლისწყაროს 
მთავარი მიმზიდველობა?



19 დაცული ტერიტორია

ვაშლოვანი მე-14-ე, ჭაჭუნა მე-18-ე



ტურიზმის სტატისტიკა
წყარო 2017 2018 მატება

ვაშლოვანის დტ 12250 12404 1%
ჭაჭუნას აღ 3235 3262 1%

ფიროსმანის მუზეუმი 9504 11846 25%

სულ დუბლირებული
მონაცემები 27006 29404 9%
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ტურიზმის სტატისტიკა
ვაშლოვანის დტ ჭაჭუნას აღ

# მოქალაქეობა ვიზიტორი
1 გერმანია 722
2 პოლონეთი 539
3 რუსეთი 326
4 ნიდერლანდები 286
5 ბელგია 191
6 დანია 131
7 უკრაინა 110
8 ავსტრია 109
9 დიდი ბრიტანეთი 97
10 ბელარუსი 88
11 ავსტრალია 83
12 შვედეთი 83
13 ჩეხეთი 83
14 საფრანგეთი 81
15 ლატვია 79

# მოქალაქეობა სულ
1 აზერბაიჯანი 857
2 პოლონეთი 251
3 გერმანია 218
4 რუსეთი 118
5 ჩეხეთი 76
6 შვეიცარია 65
7 ბელგია 58
8 ნიდერლანდები 57
9 საფრანგეთი 43
10 ავსტრია 33
11 უკრაინა 23
12 სლოვენია 17
13 დიდი ბრიტანეთი 14
14 ესპანეთი 14
15 შვედეთი 14



ტურიზმის სტატისტიკა
ვაშლოვანის დტ ჭაჭუნას აღ

2018 წელი

ქართველი უცხოელი სულ

იანვარი 262 41 303

თებერვალი 449 39 488

მარტი 518 99 617

აპრილი 1160 374 1534

მაისი 1597 732 2329

ივნისი 1181 434 1615

ივლისი 676 256 932

აგვისტო 928 473 1401

სექტემბერი 850 685 1535

ოქტომბერი 936 348 1284

ნოემბერი 270 63 333

დეკემბერი 26 7 33

2018 წელი

ქართველი უცხოელი სულ

იანვარი 55 86 141

თებერვალი 83 93 176

მარტი 107 118 225

აპრილი 209 235 444

მაისი 205 353 558

ივნისი 94 156 250

ივლისი 46 224 270

აგვისტო 71 32 103

სექტემბერი 150 305 455

ოქტომბერი 143 169 312

ნოემბერი 86 116 202

დეკემბერი 39 59 98



შემოსავლები ტურიზმიდან
ვაშლოვანის დტ ჭაჭუნას აღ

ვიზიტორების 47 სხვადასხვა 
ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ, 
პროპორციულია აღმოსავლეთ 
და დასავლეთ ევროპის წილი, 
თუმცა ვიზიტორების 72% 
ქართველია. 

ვიზიტორების 38 სხვადასხვა 
ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ, 
პროპორციულია აღმოსავლეთ 
და დასავლეთ ევროპის წილი, 
თუმცა ვიზიტორების 60 % 
უცხოელია.

შემოსავალი
ლარში

ვიზიტორი
1 კაცის საშ დანახარჯი 

ლარში

ვაშლოვანი 66 206 12 404 5.34

ჭაჭუნა 3 785 3 262 1.16



ტურისტული ინფასტრუქტურა/
ღამისთევის საშუალებები

სახელწოდება ტიპი
ოთახების

რაოდენობა

ადგილების

რაოდენობა

საკონფერენციო

დარბაზში ადგილების

რაოდენობა

ფასების ზღვარი

ილიაუნის სასტუმრო სასტუმრო 15 48 80 და 25 30-120

ვაშლოვანის დტ-ს ვიზიტორთა

ცენტრი სასტუმრო 4 7 25 20-50

დედოფლისა სასტუმრო 8 19 80-150

სავანნა
საოჯახო სასტუმრო 5 11 25-70

მეგზური საოჯახო სასტუმრო 5 12 40-60-80

ფიროსმანი საოჯახო სასტუმრო 7 15 60

ვაშლოვანის დტ-ს ცენტრალური

ბუნგალოები ბუნგალო 5 10 20-40

მიჯნისყურის ბუნგალოები ბუნგალო 6 18 25–50

ჭაჭუნას აღკვეთილის ვიზიტორთა

თავშესაფარი
ვიზიტორთა 

თავშესაფარი
4 8 15-25–35

დალის მთის სამონადირეო

მეურნეობის ვიზიტორთა

თავშესაფარი
საოჯახო სასტუმრო 10 20 30–80

ვაშლოვანის დტ-ს რეინჯერთა 

სადგური 
ვიზიტორთა 

თავშესაფარი
4 7 კაცი 20, ოთახი 40

სულ

73 175
Maximum 80



ტურისტული ინფასტრუქტურა/
კვების ობიექტები

ქ. დედოფლისწყაროში არის 6 კაფე-რესტორანი და ასევე 2 
დარბაზი, რომლებიც სარიტუალო სუფრის გასამართად 
გამოიყენება.



ტურისტული მომსახურების 
მიმწოდებლები

5 გიდი

4 დელიკა  და 4 ჯიპი

ცხენების დაქირავება - სოფ. კასრისწყალში 

აღჭურვილობის გაქირავება 

ხალხური რეწვა: „არტ-სტუდია ფესვები“, ზაზა ალადაშვილი -
სამჭედლო

გონაშვილების მარანი, ნასრაშვილების მარანი

ფოლკლორული ჯგუფები

კოლხური ხოხბის საშენი ცენტრი / საპიკნიკე

ტურისტული ბიურო





ისტორიული ძეგლები
•Vს-ის ხორნაბუჯის ციხე-სიმაგრე

•V-VIს-ის წმინდა ელია თეზბითელის სახელობის ეკლესია ელიის 
მთაზე.

•სოფ. ოზაანის ამაღლების გუმბათოვანი ტაძარი (Xს.) 

•სოფ.სამრეკლოში სერაფიმე საროველის სახელობის გუმბათოვანი 
ტაძარი (XVIIIს.) 

•დედოფლისწყაროს მღვიმის კომლექსი (X-XIს.)

•ყარაღაჯის ციხე - სიღნაღის მუნიციპალიტეტშია, თუმცა შესულია 
მარშრუტში

•ბოსტაანთ კოშკი

აგრეთვე, 26 მცირე ზომის ეკლესია სხვადასხვა სოფელში



მუზეუმები

ნიკო ფიროსმანის სახლ-მუზეუმი სოფელ მირზაანში

დედოფლისწყაროს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

ხალხთა მეგობრობის მუზეუმი სოფელ ხორნაბუჯში



არქეოლოგია
ტარიბანის ნამარხი სპილო

დიდნაურის ნაქალაქარი

ივრისპირის შუა საუკუნეების ნაქალაქარი

ხორანთის ნაქალაქარი



ტურისტულად საინტერსო
ადგილობრივი მნიშვნელობის კურორტი არხილოსკალო

საკურორტო ადგილი მლაშე ტბა

პატარა ტბა

შირაქის სამხედრო აეროდრომი

სამლოცველო სახლი

სასაფლაო

მეორე მსოფლიო ომის მემორიალი





მრავალფეროვნება
მიგრანტები

ხალხური რეწვა

ადგილობრივი კერძები

დღესასწაულები



ტურისტული ბილიკები
წყარო: ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია

ვაშლოვნის ეროვნულ პარკში 7 ტურისტული ბილიკია:

1. არწივის ხეობა

2. პანტიშარა - დათვისხევი

3. ტახტი - თეფას ტალახის ვულკანები

4. კაკლისყურე ალაზნის ჭალა

5. მიჯნისყურე შავი - მთა

6. მიჯნისყურე სპორტული - თევზაობა

7. ბუღა მოედანი - შავი მთა

აგრეთვე, საფარიტური ,,ვიზიტორთა ცენტრი - ხორნაბუჯი - წმ. ელიას მთა" 



ტურისტული ბილიკები
წყარო: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

1. საფეხმავლო მარშრუტი:  დედოფლისწყარო - არწივის ხეობა -
სახოხბე - ხორნაბუჯის ციხე - დედოფლისწყარო

2. საველოსიპედო მარშრუტი:  დედოფლისწყარო - არწივის ხეობა -
სახოხბე - ყარაღაჯის ციხე - ხორნაბუჯის ციხე - დედოფლისწყარო

3. საველოსიპედო მარშრუტი: დედოფლისწყარო - ელია თეზბიტელის 
მონასტერი - ქოჩების ტბა - სერაფიმ საროველის ტაძარი - პატარა 
ტბა - დედოფლისწყარო

4. საავტომობილო მარშრუტი :დედოფლისწყარო - გზირიანი -
არბოშიკი - მირზაანი - ზემო მაჩხაანი - ქვემო მაჩხაანი - ტიბაანი -
ოზაანი - დედოფლისწყარო

5. საავტომობილო მარშრუტი :დედოფლისწყარო - პატარა ქვაბები -
ქილაკუპრა - ტახტი-თეფა - დალის წყალსაცავი - ტარიბანას 
ალესილები - ვაშლოვანის ერ. პარკი - დედოფლისწყარო





ტურ-ოპერატორები თავიანთი ვებ-გვერდების 
მეშვეობით სთავაზობენ შემდეგი სახეობის 
ტურებს: 

1) ფრინველებზე დაკვირვება

2) ჯიპ-ტური

3) სპორტულ-სამოყვარულო თევზაობა

4) მცენარეთა ენდემური სახეობების დათვალიერება

5) ლაშქრობა

6) კომბინირებული კულტურულ-სათავგადასავლო მარშრუტი



ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებიდან 
ყველაზე ხშირად დასახელდა: 
სასტუმროების მცირე რაოდენობა

საოჯახო სასტუმროების სტანდარტებთან შეუსაბამობა

ღამისთევით დიდი ჯგუფების მიღების შეუძლებლობა

კვების ობიექტების განუვითარებლობა

დაბალი ხარისხის აღჭურვილობა 

არაკვალიფიციური კადრები, უნარ-ჩვევების არქონა

მომსახურების პრინციპების არცოდნა

საპიკნიკე ადგილების არქონა

დაბალბიუჯეტიანი ჰოსტელების არარსებობა

დაბალი მარკეტინგული აქტივობა, აქტიურია მხოლოდ ვაშლოვანის 
დაცული ტერიტორიები 

მუნიციპალიტეტში არ არსებობს ტურიზმის განვითარების სტრატეგია

თბილისიდან გზის შორი მანძილი

ისეთი ძლიერი კონკურენტის არსებობა, როგორიც არის ქ. სიღნაღი 

მოუწესრიგებელი შიდა ინფრასტრუქტურა

წყლის მიწოდების ხშირ წყვეტა

აზერბაიჯანთან სასაზღვრო პუნქტის უფუნქციობა

უცხო ენების არცოდნა

ტურისტული ღონისძიებების სიმცირე

ტურისტული მანიშნებლების არქონა

საზ.ტუალეტების არქონა

დანაგვიანება

აგროტურიზმის პოტენციალის აუთვისებლობა

ველობილიკები და ველოსიპედების გაქირავების არარსებობა

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის არქონა, ფუნქციას 
ითავსებს ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიების ადმინისტრაცია

ადგილზე ტურისტული ორგანიზაციის არარსებობა

პარკინგის ადგილების არქონა

სოფლებში ინტერნეტის არქონა

მდ. ალაზანზე საჯომარდო პოტენციალის აუთვისებლობა 

გასართობი ობიექტების არქონა

ტაქსის გამოძახების სერვისის არქონა

მუნიციპალიტეტის ბეჭდური ტურისტული რუკის, 
გზამკვლევის და ბროშურის არარსებობა

მუნიციპალიტეტის ტურისტული ვებ-გვერდის არქონა



გმადლობთ 

ყურადღებისათვის!


