
ზამთარი სვანეთში 
5 დღე / 4 ღამე 

 

დღე 1  

 

ტრანსფერი 

სასტუმროში განთავსება 

დავიწყებთ თბილისის ტურს თავისუფლების მოედნიდან. 

  

დავათვალიერებთ ხელოვნების მუზეუმს (მუზეუმში წარმოდგენილია როგორც 

ცნობილი მხატვრების ფერწერული ნამუშევრები, ასევე არქეოლოგიური გათხრების 

შედეგად მოპოვებული უძველესი ნივთები და ეროვნული საგანძური) 

 ხელოვნების მუზეუმის მონახულების შემდეგ გადავინაცვლებთ ძველი  თბილისის 

ტერიტორიაზე. 
 

ანჩისხატის ტაძარი -ანჩისხატის ბაზილიკა და მისი სამრეკლო (მე-6 საუკუნე) ერთ-

ერთი უძველესია თბილისში. ანჩისხატი ვახტანგ გორგასლის ვაჟის, დაჩი 

უჯარმელის პერიოდში აღიმართა. პალესტინური არქიტექტური გავლენის გამო, 

ტაძარი სამ-ნეფიან ბაზილიკასაა მიმსგავსებული. მოცემული სახელწოდება ტაძარს 

მე-17 საუკუნეში მიენიჭა. 
 

სიონის ტაძარი - ტაძრის მშენებლობა ვახტანგ გორგასალმა 446-499 წწ დაიწყო. სიონი 

მუდამ თბილისის მძიმე ხვედრის თანამოზიარი იყო. მრავალი საუკუნის მანძილზე 

იგი არა ერთხელ დაანგრიეს და გაანადგურეს. 1226 წელს ხორეზმის შაჰის 

მემკვიდრე, ჯალალ-ედ-დინი უზარმაზარი ჯარით შემოიჭრა საქართველოში და 

თბილისი დაიკავა. შაჰმა ტაძრიდან გუმბათის აღება და მის ნაცვლად იქ მისი ტახტის 

დადგმა ბრძანა, რათა ქალაქის გადაწვისა და ქრისტიანთა წამებისათვის ედევნებინა 

თვალი. ვინც წმინდა ხატების შეურაცხყოფაზე უარს იტყოდა, ჯალათები თავს 



ჭრიდნენ და მათ სხეულებს იქვე, მტკარში ყრიდნენ. სწორედ ასე იქნა მოკლული ასი 

ათასი ქართველი მოწამე. სულ მალე საშინელ მიწისძვრას ჰქონდა ადგილი და შაჰის 

ტახტი ტაძრიდან ჩამოვარდა. სიონის ტაძარში ინახება საქართველოს ტერიტორიაზე 

არსებული ყველაზე დიდი სიწმინდე. ეს გახლავთ წმინდა ნინოს ჯვარი, რომელიც 

ვაზის ორი ტოტისაგანაა დამზადებული და თვითონ ნინოს თმითაა შეკრული.  

 

მოვინახულებთ ერეკლე მეორეს ქუჩასა და თავისუფლების ხიდს (ქუჩა ცნობილია 

მრავალფეროვანი სუვენირების მაღაზიებითა და გალერეებით) 

 

შარდენისა და ბამბის რიგის ქუჩების მონახულება: (ქუჩები 2006 წელს რესტავრირდა 

და დაუბრუნდა პირვანდელ სახეს. ქუჩები გამოირჩევა ევროპული და აზიური 

არქიტექტურის საინტერესო ნაზავითა და მრავალრიცხვოვანი კაფე-ბარებით, რაც 

მათ კოლორიტულსა და ტურისტებისათვის საინტერესოს ხდის). 
 

მოვინახულებთ სინაგოგას (ებრაული სალოცავი ადგილი, რომლის არქიტექტურული 

კომპოზიცია და დეკორი ძირითადად მავრიტანულია) 
 

გზად მოვინახულებთ  თბილისის ჯვარის მამის ეკლესიას (ჩვენამდე მოღწეული 

ძეგლი XVI საუკუნეშია აგებული).  ჯვარის-მამის მარჯვნივ მდებარეობს სომხური 

ეკლესია ნორაშენი, რაც სომხურად ახლად-აშენებულს ნიშნავს. ეკლესია სადატის 

მიერ 1467 წელს იქნა დაარსებული,ხოლო 1650 წელს ხოჯა ნაზარის მიერ ხელახლა 

იქნა  აშენებული. დღეს ეკლესია არ ფუნქციონირებს. 
 

მოვინახულებთ ჯუმა მეჩეთს ( მდებარეობს  ნარიყალას ძირში, მდებარე ახლანდელი 

ბოტანიკური ქუჩის ბოლოს. ის ერთადერთი დღეისთვის 

შემორჩენილი მუსლიმანური სალოცავია ქალაქში.ამ მეჩეთის უნიკალურობა იმაშია, 

რომ მას სალოცავად იყენებენ, როგორც სუნიტი მუსულმანები, ასევე შიიტები. 
 

გადავინაცვლებთ ძველი თბილისის არქიტექტურისათვის ყველაზე დამახასიათებელ 

ადგილ ”აბანოთუბანში”, სადაც მოვინახულებთ გოგირდის მრავალფეროვან 

აბანოებს. აბანოების უბანი — საქართველოს დედაქალაქ თბილისის ერთ-ერთი 

უძველესი უბანი, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე. სახელწოდება უკავშირდება 

ძველთაგანვე ცნობილ ბუნებრივად ცხელ მინერალურ წყლებზე გაშენებულ 

აბანოებს.მათგან ყველაზე ძველი ერეკლე II-ს აბანოა. აბანოს ქუჩაზე განთავსსებულ 

აბანოთაგან ყურადღებას იქცევს ორბელიანის აბანო. მას ასევე ”ჭრელ აბანოსაც” 

უწოდებენ. ყველა აბანო მიწის ქვეშაა განთავსებული, თაღებითა გადახურული და 

გუმბათს ზემოთ არსებული მინის ფარნის წყალობით, ბუნებრივად განათებული. 

 

ვეწვევით მეტეხის ეკლესიას, რომელიც დედაქალაქ თბილისის სიმბოლოს 

წარმოადგენს. გადმოცემის მიხედვით, მეტეხის ტაძარშია დაკრძალულია წმ. შუშანიკ 

წამებულის ნეშტი, რომელიც სომეხ-ქართველთა საეკლესიო განხეთქილების შემდეგ, 

საქართველოს კათოლიკოსის ლოცვა-კურთხევით ცურტავიდან გადმოუსვენებიათ. 

ასევე, გადმოცემის მიხედვით, მეტეხის კლდე აბოს წამების ადგილი უნდა 

ყოფილიყო (VIII ს.) 

მოვინახულებთ ნარიყალას ციხეს, რომელიც განთავსებულია შემაღლებულ ადგილას 

საიდანაც იშლება თვალწარმტაცი ხედი დედაქალაქზე. ნარიყალას ციხე ისტორიულ 

ძეგლთა შორის ერთ-ერთ უძველეს ციხესიმაგრედ არის მიჩნეული. მას მუდმივად 

https://ka.wikipedia.org/wiki/XVI_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98


სტუმრობს უამრავი სტუმარი და მნახველთა შორის დიდ ინტერესს იწვევს. ნარიყალა 

საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურულ-ისტორიული ძეგლია.  

 

ტურის ბოლოს მოვინახულებთ თბილისის წმინდა სამების საკათედრო ტაძარს - 

მთავარ მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ ტაძარს საქართველოში. წმინდა სამების 

მართმადიდებლური ტაძარი იქცა თბილისის მთავარ ღისშესანიშნაობად და 

რელიგიურ ცენტრად. იგი მდებარეობს ელიას მთაზე, ავლაბარში. მისი მშენებლობა 

მიმდინარეობდა 1994-2004 წლებში და იგი წარმოადგენს ყველაზე მაღალ შენობას 

ქვეყანაში. ტაძარი მოიცავს მიწის ზედა და მიწის ქვედა ნაწილებს. ტაძრის საერთო 

სიმაღლე დაახლოებით 87 მეტრია მიწის ზედაპირიდან, ხოლო ტაძრის გუმბათზე 

დამაგრებული ჯვრის ზომა 7 მეტრია. ტაძარი აშენებულია ქართული ტრადიციული 

ხუროთმოძღვრული წესების სრული დაცვით. 

 

ღამისთევა თბილისის სასტუმროში 

 

დღე 2 

 

 
 

 საუზმე სასტუმროში 

გამგზავრება სვანეთის რეგიონის მიმართულებით 

 

სვანეთი - მდებარეობს  კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთაზე, საიდანაც სათავეს 

იღებენ მდინარეები ენგური და  ცხენისწყალი.  3 000–5 

000 მეტრი სიმაღლის კავკასიონის მთებით შემოსაზღვრული სვანეთი კავკასიაში 

ყველაზე მაღლა დასახლებულ რეგიონად ითვლება. კავკასიის 10 

უმაღლესი მწვერვალი სვანეთში მდებარეობს. მათ შორისაა საქართველოს უმაღლესი 

მწვერვალი შხარა (5 201 მ), თეთნულდი (4 974 მ), შოთა რუსთაველი (4 960 მ), უშბა (4 

710 მ), აილამა (4 525 მ), 

 ლალვერი (4350 მ), ლაცგა (4019 მ) და სხვა. 

 სვანეთი ოდითგანვე იყოფოდა ზემო (დრევანდელი მესტიის რაიონი) და ქვემო 

(დღევანდელი ლენტეხის რაიონი) სვანეთად. ზემო სვანეთი ცნობილია „უბატონო“ 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%92%E1%83%90


სვანეთის სახელით ანუ დასახლებული იყო თავისუფალი ადამიანებით, სადაც არ 

იყო ბატონ-ყმობა. XIX საუკუნიდან  სვანეთიც  მეფის რუსეთის შემადგენლობაში 

შევიდა, მაგრამ დანამდვილებით შეიძლება ითქვს, რომ სვანეთში მეფის 

ძალაუფლება ნაკლებად ვრცელდებოდა. სვანეთი ბოლომდე დარჩა თავისუფალ  

„უბატონო სვანეთად“.  ზემო სვანეთი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლია. 

 

უძველესი დროიდან სვანეთი საქართველოს ეგრეთ წოდებული განძსაცავი იყო. 

ბარში ძნელბედობის ჟამს, (რაც არც თუ ისე იშვიათობა იყო)  მთელი ქვეყნის 

სიმდიდრე - ძვირფასი ხატები, ჯვრები და სხვა საეკლესიო თუ საერო 

ძვირფასეულობა სვანეთის მიუვალ მთებში ინახებოდა.  მესტიის მუზუმში დღესაც 

დაცულია ამ განძის საკმაო ნაწილი. 

სვანეთში დღემდე შემორჩენილია ხელშეუხებელი ბუნება, მეტნაკლებად 

შემორჩენილია ძველი წეს-ჩვეულებები და ცხოვრების წესი. სვანები ლაპარაკობენ 

საქართველოს სხვა კუთხეებისაგან მკვეთრად განსხვავებულ  სვანურ დიალექტზე. 

ასევე შემორჩენილია და ხელუხლებად დგას, სვანების უძველესი საცხოვრებელი, 

მრავალ სართულიანი, ეგრეთ წოდებული სვანური კოშკები, რომლებმაც გაუძლეს 

მრავალ საუკუნესა და მიწისძვრას, ამ კოშკების სიმაღლე 20-დან 30 მ-მდე 

მერყეობს.   კოშკი სვანეთში გავრცელებული თავდაცვითი ნაგებობაა, რომელიც 

შედგება  4-5 სართულისაგან და რომლის ბოლო სართულზე მოწყობილია საბრძოლო 

ბაქანი.  

 

გზად ვეწვევით ზუგდიდს და მოვინახულებთ დადიანების სასახლეს ასევე ენგურის 

წყალსაცავს. 

 

ღამისთევა მესტიის სასტუმროში 
 
 

 

დღე 3 
 

 
 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D


 საუზმე სასტუმროში 

საუზმის შემდეგ მოვინახულებთ მესტიის ისტორიის და ეთნოგრაფიის მუზეუმს 

სადაც დაცულია სვანეთის რეგიონის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების 

შედეგად მოპოვებული მასალები: 

ქართული ჭედური ხელოვნებისა და ხატწერის უნიკალური ნიმუშები, უძველესი 

ხელნაწერები (ადიშის ოთხთავი 897წ), ადრეული და გვიანი შუა საუკუნეების 

საომარი აღჭურვილობის, რკინის, ვერცხლის, სპილენძის 

ნაკეთობების, სამკაულების, ჭურჭლის, ქსოვილების ნიმუშები, ძველი   

სვანეთის ყოფის ამსახველი ეთნოგრაფიული ნივთები და სხვა. 

 

ასევე მოვინახულებთ გამოჩენილი ქართველი ალპინისტის და დამსახურებული 

სპორტის ოსტატის მიხეილ ხერგიანის სახლ-მუზეუმს (1932-1969) სადაც 

წარმოდგენილია მთამსვლელის პირადი ნივთები – სვანური 

ყოფისთვის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული მასალა -

 ავეჯი, ჭურჭელი, სამეურნეო იარაღები, სამოსი, ალპინისტური  

აღჭურვილობა, ხატები და სხვა. 

 

ვეწვევით ჰაწვალის სამთო-სათხილამურო კურორტს, რომელიც მესტიიდან 8 

კილომეტრში მდებარეობს და საიდანაც განსაკუთრებული ხედი იშლება უშბისა და 

თეთნულდის თეთრი მწვერვალების. 

 

თავისუფალი დრო 

 

ღამისთევა მესტიის სასტუმროში 
 

 

 

დღე 4 

 

 
 

 საუზმე სასტუმროში 



 

ჰაწვალი წარმოადგენს პირველ სამთო-სათხილამურო კურორტს სვანეთის 

რეგიონში.ზედა საბაგიროს სადგურის გზა, მდებარეობს ზურულდის მთაზე (2347მ.) 

სიმაღლეებს შორის განსხვავება ზედა და ქვედა სადგურებს შორის 482 მ-ია. არის სამი 

ბილიკი: წითელი (1900 მ.), ლურჯი (2600 მ.) და მესამე  ბილიკი დამწყებთათვის (300 

მ.) ასე, რომ ყველა დონის მოთხილამურეს შეუძლია დატკბეს მსოფლიოს ერთ-ერთი 

ულამაზესი კურორტით. კურორტი ნელ-ნელა იზრდება და ვითარდება, ეს კი 

შესაძლებელს იძლევა ინდივიდუალური, ერთი ან ორდღინი ტურებისა ისეთ 

ადგილებში, სადაც არასდროს გისრიალიათ. 

 

თავისუფალი დრო 

 

ღამისთევა მესტიის სასტუმროში 
 
 
 
 
 
 

 

დღე 5 
 
 

 
 

 

 საუზმე სასტუმროში 

თავისუფალი დრო სუვენირების შესაძენად 

 

ტრანსფერი აეროპორტში 

 



 

 

გისურვებთ მშვიდობიან ფრენას ! 

 
 

 

 

 

 

ტურის ღირებულებაში შედის: 

 
1. სასტუმროში განთავსება: თბილისი (1 ღამე),  მესტია (4 ღამე)  

2. ტურის პროგრამით დაგეგმილი ყველა ტრანსფერი 

3. სრული ტრანსპორტირება და გიდის მომსახურება 

4. საუზმე  

5. მუზეუმებში შესასვლელი ბილეთები 

6. წყალი 
 

 

 

ტურის ღირებულებაში არ შედის: 

 
1. ავია-ბილეთი  

2. სამოგზაურო დაზღვევა 

3. ალკოჰოლური სასმელები 

4. ვიზა საჭიროების შემთხვევაში 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 


