რურალ ტურიზმი - მაჭახელას ხეობა

ტურის დასახელება:
დასახელება: “სოფელი
“სოფელი ზედა ჩხუტუნეთი -1”
ტურის ხანგრძლივობა:
ხანგრძლივობა: 2 - 10+ დღე
ტურის ტიპი:
ტიპი: სოფლის ცხოვრება
დანიშულების ადგილი:
ადგილი: სოფელი ზედა ჩხუტუნეთი, მაჭახლის თემი, ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტი, აჭარა, საქართველო;
დამახასიათებელი ნიშნები:
ნიშნები: (ტურისტის სავარაუდო მოტივაციების მიხედვით): 1.
თავგადასავალი; 2. დასვენება და რელაქსი; 3. ცოდნის მოპოვება; 4. გაქცევა
ყოველდღიურობისგან; 5. დროისა და ფულის დაზოგვა; 6. მოგონებების განახლება
(მოტივების რიგითობა დამოკიდებულია სოფლის პოტენციალზე).

მნიშვნელოვანი შენიშვნები:
შენიშვნები:
•

•

•

•

•
•

•

მაჭახლის ხეობა უნიკალურ საშუალებას იძლევა ეკო და რურალ ტურიზმის
განვითარებისათვის. ხეობის მდიდარი ისტორიულ კულტურული წარსული
სასიამოვნოდ ერწყმის ბუნებას და კარგ წინაპირობას ქმნის ეკო და აგრო ტურიზმის
განვითარებისათვის. აქ არის განვითარებული მეურნეობის ტრადიციული დარგები,
რომელთაგან წამყვანი ადგილი მიწათმოქმედებას უჭირავს. მაჭახლის ხეობაში
განსაკუთრებული ადგილი უკავია მეფუტკრეობას. აქ მეფუტკრეობის სამი ფორმაა
გავრცელებული _ ტყიური (კლდის ფუტკარი, ხეფუტკარა), ნახევრად შინაური
(სკების ხეებზე შემოწყობა) და შინაური (ხელოვნური გეჯა და საგანგებოდ გაწყობილი
საფუტკრე).
ოჯახის წევრები არ არიან გამოცდილნი რურალ-ტურიზმის სფეროში, თუმცა ისინი
ხასიათდებიან ჩვეული ქართული სტუმართმასპინძლობითა და თავაზიანობით.
მასპინძელი ოჯახში ახალგაზრდები არიან. ოჯახში ყველა პირობა არის შექმნილი
ტურისტების მისაღებად. ოჯახის წევრები საუბრობენ რუსულად, ხოლო შვილები
ელემენტარულ ინგლისურ ენაზე;
მარშრუტზე საჭირო ინვენტარი: პირადი მოხმარების ნივთები. პირველადი
დახმარების წამლები. ზაფხულში საღამოობით სიგრილეა, ასე რომ შესაბამისად
თბილი ტანსაცმელია საჭირო. დამატებითი ნივთები შეირჩევა
ტურისტის
სურვილისამებრ;
მარშრუტის მონაკვეთზე შეფერხებების გარეშე მუშაობს მობილური კავშირი. (მაგთი,
ჯეოსელი). ბილაინის მობილური ქსელი შეფერხებებით ფუნქციონირებს. არის
სატელიტური ტელევიზია და ინტერნეტი;
საჭიროების შემთხვევაში სახლიდან 15 წუთის ფეხით სავალზე ფუნქციონირებს
პირველადი დახმარების სამედიცინო პუნქტი;
სოფლად მიმავალი გზა - ქალაქ ბათუმიდან ხელვაჩაურის ცენტრის ჩათვლით გზა
კარგია, ასფალტირებულია. ხოლო აჭარისწყლის ხიდიდან იწყება სოფლის გზა, სადაც
ბევრია თხრილები. გზებზე არ არის დამცავი ჯებირები;
გზაზე კარგ ამინდებში თავისუფლად მოძრაობს მსუბუქი მანქანა, ხოლო ცუდ
ამინდებში უმჯობესია მაღალი გამავლობის მანქანით მოძრაობა;

•

•
•
•
•

•
•

ზაფხულში ხეობა არის ზომიერად გრილი და თბილი, ხოლო ზამთარში არცთუ ისე
ცივი და სუსხიანი. მაგრამ დღისით ყოველთვის სითბოა. ზაფხულის პერიოდში
ტემპერატურა შეიძლება იყოს +30°-დან +35°-მდე გრადუსი ცელსიუსი. ხოლო
ზამთარში -5°-დან +10°-მდე;
ზამთარში თოვლის საფარი 0,5-დან 3 მეტრამდე აღწევს, თუმცა თბილი კლიმატის
გამო დიდხანს ვერ ჩერდება.
მაჭახლის ხეობა სულ მწვანეშია. ირგვლივ ტყიანი მთები აკრავს;
როგორც აღვნიშნეთ თოვლი იშვიათია, მაგრამ თოვლიანობისას შეიძლება ციგით
სრიალი;
უახლოეს მომავალში იგეგმება მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიად გამოცხადება,
რაც საგრძნობლად შეუწყობს ხელს ხეობაში გზების კეთილმოწყობას, დამატებითი
საგზაო ნიშნულების დადგმასა და საერთოდ, ხეობის ინფრასტრუქტურის
განვითარებას;
მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიად გამოცხადების შემთხვევაში აიკრძალება
ხეობაში ნადირობა;
ტურისტული მეურნეობის წევრები საკმაოდ მოტივირებული არიან და ისინი მზად
არიან რურალ ტურიზმის ტრეინიგებში მონაწილეობის მისაღებად.

ტურის დეტალი
8:00 - გასვლა ბათუმიდან;
9:30

-

ჩასვლა

სოფელ

ზედა

ჩხუტუნეთში

(გზა

ბათუმიდან

ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტამდე კარგია, ხოლო აჭარისწყლის ხიდიდან იწყება სოფლის თხრილიანი
გზა);
მიმღები ოჯახი:
ოჯახი: ენვერ კახიძე, 558 79 13 80;
მიღების პერიოდი:
პერიოდი: წლის ნებისმიერ დროს;
სტუმრების რაოდენობა:
რაოდენობა: 4-6 კაცი;
კვება:
კვება: სამჯერადი (საუზმე, სადილი და ვახშამი);
ფასი:
ფასი: დაახლოებით 30-50 ლარი (ფასი დამოკიდებულია ჯგუფის შემადგენლობასა და
დღეების რაოდენობაზე);
ტექნიკური დეტალების აღწერა:
აღწერა: სახლი მდებარეობს ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ზედა
ჩხუტუნეთში, ზღვის დონიდან 400 მ-ის სიმაღლეზე. ბათუმიდან 40 კმ-ის დაშორებაზე.
ხოლო ხელვაჩაურის ცენტრიდან 32 კმ-ია. ზაფხულში სოფლად მიმავალი გზა კარგია და
ყველა ტიპის მანქანას შეუძლია მოძრაობა, ხოლო ზამთარში უმჯობესია მაღალი გამავლობის
მანქანით მოძრაობა. მაღალი „ბელეტაჟის“ ხის სახლია. სახლში განთავსებულია მისაღები
ოთახი, 3 საძინებელი, სამზარეულო და აბაზანა-ტუალეტი. სახლი უზრუნველყოფილია ცივი
და ცხელი წყლით. არის შეშისა და ელექტრო ღუმელები. სახლში სისუფთავეა.
მეზობელ ეზოში არის ოჯახი (ალიოშა კახიძის), რომელსაც ასევე აქვს სურვილი
განავითაროს ტურისტული მეურნეობა.

აქტივობები:
აქტივობები:















•

•

•
•











ოჯახი დაკავებულია სოფლის მეურნეობის ყველა დარგით: მესაქონლეობა,
მეფრინველეობა, მებოსტნეობა, მებაღეობა, მეღვინეობა, მეფუტკრეობა;
ტურისტებს შეუძლიათ სეზონის მიხედვით (აგვისტო, სექტემბერი) წავიდნენ სოკოს,
მოცვის ან კენკრის საკრეფად;
კონსერვებისა და მურაბების
გაკეთების ტექნიკის შესწავლა და პროცესში
მონაწილეობა;
ადგილობრივი კერძების დამზადების დასწრება და მონაწილეობა. ელიშტას
(მაკარონის) მოჭრა;
რთა-ქსოვისა (ოჯახში არის შესაბამისი ხელსაწყოები) და ქარგვის პროცესის ნახვა და
შესწავლა;
ხის დამუშავება და ხეზე კვეთა. ასევე შეუძლიათ ინახულონ სკის დამზადება;
გოდრის დაწნა;
მჭედლობა (ნალის ჭედვა;)
არყის გამოხდის პროცესის ნახვა და შესწავლა (ამ შემთხვევაში, არყის დამზადების
თავისებურებებიდან გამომდინარე, აუცილებელია ოჯახის 10-15 დღით ადრე
გაფრთხილება);
სეზონზე ოჯახის ღვინის დაწურვაში მონაწილეობის მიღება;
მასპინძლის სახლი დგას ტყესთან ახლოს, სულ რაღაც 20 წუთის ფეხის სავალზე და
ტყეში შეიძლება ნადირობა სეზონის მიხედვით;
მდინარე მაჭახელაზე თევზაობა, ცურვა და პიკნიკის მოწყობა;
20 წუთის ფეხის სავალზე არის თამარის ჩანჩქერი;
სოფლიდან 3 კმ-ში თურქეთის საზღვართან არის კარჩხალის ქედი;
ექსკურსიის მოწყობა იალაღებში - ზაფხულო საძოვრებზე, სადაც შესაძლებელია
ძროხების მოვლის ტრადიცული წესებთან ზიარება, რძის პროდუქტების დამზადების
პროცესში მონაწილეობა და ამავე პროდუქტების დამზადების შესწავლა;
შესაძლებელია ჰაიკინგის განხორციელება ახლო მდებარე ტყეებსა (ტყეები
დაახლოებით ზღვის დონიდან 700 მ-ს სიმაღლეზეა) და მთებში, სადაც არის
ულამაზესი მდელოები;
ზამთარში თოვლობისას შესაძლებელია ციგით სრიალი;
20 წუთის ფეხის სავალზე არის ჩხერის თაღოვანი ხიდი;
მასპინძლის სახლიდან 20 წუთის სავალზე არის მაჭახელას ისტორიულეთნოგრაფიული მუზეუმი, სადაც არის ძალზედ საინტერესო ექსპონატები;
ასევე სოფლად ბევრია ქვის საწნახელის ფრაგმენტები;
1 საათის სავალზე არის კლდე-გამოქვაბული, რომელსაც ადგილობრივები „მერეს“
ეძახიან. ასევე კილომეტრნახევარში არის ყალივაკეს ციხე-გვირაბი;
აჭარისწყლის ხიდიდან ზედა ჩხუტუნეთში მიმავალ გზაზე შეგიძლიათ ინახულოთ
იქვე ხიდზე შენდება და დასრულების ეტაპზეა ღვთისმშობლის ეკლესია, თოფ
„მაჭახელას“ მონუმენტი, სამამულო ომის დროინდელი ქვემეხი, ცხემლარას
თაღოვანი ხიდი, წყლის წისქვილი, საცეხველის ქვა. ხეობაში ბევრია კლდეში მცირე
ზომის ღრმულები;
20 წუთის ფეხით სავალზე არის კუჭის წყლულისთვის აბანო. ასევე ყალივაკეში
რევმატიზმების აბანო;
შესაძლებელია ცხენების ქირაობა და გასეირნება;
ხეობაში არის უხუცესთა ანსაბლი „მაჭახელა“;
სოფელში არის სტადიონი და ზაფხულობით ფუნქციონირებს დისკოთეკა;
სოფლიდან 30 წუთის სავალზე არის ტურისტული ბაზა „მაჭახელა“;



სექტემბრის ბოლოს ხეობაში ყოველწლიურად ტარდება „მაჭახლობა“.

ფოტო მასალა

თოფ „მაჭახელას“
მაჭახელას“ მონუმენტი ზედა ჩხუტუნეთის გზაზე

სამამულო ომის დროინდელი ქვემეხი

ცხემლარას თახოვანი ხიდი

წყლის წისქვილი

საცეხველი

ტურისტული ბაზა „მაჭახელა“
მაჭახელა“

მასპინძლის სახლის ხედი

მისაღები ოთახი

სამზარეულო

საძინებელი

საძინებელი

საძინებელი

აბაზანააბაზანა-ტუალეტი

სახლის უკანა ხედი

ხედი ეზოდან

მაწახელას ისტორიულისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი

ტურის დასახელება:
დასახელება: “სოფელი
“სოფელი ზედა ჩხუტუნეთი -2”
ტურის ხანგრძლივობა:
ხანგრძლივობა: 2 - 10+ დღე
ტურის ტიპი:
ტიპი: სოფლის ცხოვრება
დანიშულების ადგილი:
ადგილი: სოფელი ზედა ჩხუტუნეთი, მაჭახლის თემი, ხელვაჩაურის რაიონი,
აჭარა, საქართველო;
დამახასიათებელი ნიშნები:
ნიშნები: (ტურისტის სავარაუდო მოტივაციების მიხედვით): 1.
თავგადასავალი; 2. დასვენება და რელაქსი; 3. ცოდნის მოპოვება; 4. გაქცევა
ყოველდღიურობისგან; 5. დროისა და ფულის დაზოგვა; 6. მოგონებების განახლება
(მოტივების რიგითობა დამოკიდებულია სოფლის პოტენციალზე).

მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი შენიშვნები:
შენიშვნები:
•

•

•

•

•
•

•
•

მაჭახლის ხეობა უნიკალურ საშუალებას იძლევა ეკო და რურალ ტურიზმის
განვითარებისათვის. ხეობის მდიდარი ისტორიულ კულტურული წარსული
სასიამოვნოდ ერწყმის ბუნებას და კარგ წინაპირობას ქმნის ეკო და აგრო ტურიზმის
განვითარებისათვის. აქ არის განვითარებული მეურნეობის ტრადიციული დარგები,
რომელთაგან წამყვანი ადგილი მიწათმოქმედებას უჭირავს. მაჭახლის ხეობაში
განსაკუთრებული ადგილი უკავია მეფუტკრეობას. აქ მეფუტკრეობის სამი ფორმაა
გავრცელებული _ ტყიური (კლდის ფუტკარი, ხეფუტკარა), ნახევრად შინაური
(სკების ხეებზე შემოწყობა) და შინაური (ხელოვნური გეჯა და საგანგებოდ გაწყობილი
საფუტკრე).
ოჯახის წევრები არ არიან გამოცდილნი რურალ-ტურიზმის სფეროში, თუმცა ისინი
ხასიათდებიან ჩვეული ქართული სტუმართმასპინძლობითა და თავაზიანობით.
ოჯახში ყველა პირობა არის შექმნილი ტურისტების მისაღებად. ოჯახის წევრები
საუბრობენ რუსულად, ხოლო შვილები ელემენტარულ ინგლისურ ენაზე;
მარშრუტზე საჭირო ინვენტარი: პირადი მოხმარების ნივთები. პირველადი
დახმარების წამლები. ზაფხულში საღამოობით სიგრილეა, ასე რომ შესაბამისად
თბილი ტანსაცმელია საჭირო. დამატებითი ნივთები შეირჩევა
ტურისტის
სურვილისამებრ;
მარშრუტის მონაკვეთზე შეფერხებების გარეშე მუშაობს მობილური კავშირი. (მაგთი,
ჯეოსელი). ბილაინის მობილური ქსელი შეფერხებებით ფუნქციონირებს. არის
სატელიტური ტელევიზია და ინტერნეტი;
საჭიროების შემთხვევაში სახლიდან 15 წუთის ფეხით სავალზე ფუნქციონირებს
პირველადი დახმარების სამედიცინო პუნქტი;
სოფლად მიმავალი გზა - ქალაქ ბათუმიდან ხელვაჩაურის ცენტრის ჩათვლით გზა
კარგია, ასფალტირებულია. ხოლო აჭარისწყლის ხიდიდან იწყება სოფლის გზა, სადაც
ბევრია თხრილები. გზებზე არ არის დამცავი ჯებირები;
გზაზე კარგ ამინდებში თავისუფლად მოძრაობს მსუბუქი მანქანა, ხოლო ცუდ
ამინდებში უმჯობესია მაღალი გამავლობის მანქანით მოძრაობა;
ზაფხულში ხეობა არის ზომიერად გრილი და თბილი, ხოლო ზამთარში არცთუ ისე
ცივი და სუსხიანი. მაგრამ დღისით ყოველთვის სითბოა. ზაფხულის პერიოდში
ტემპერატურა შეიძლება იყოს +30°-დან +35°-მდე გრადუსი ცელსიუსი. ხოლო
ზამთარში -5°-დან +10°-მდე;

•
•
•
•

•
•

ზამთარში თოვლის საფარი 0,5-დან 3 მეტრამდე აღწევს, თუმცა თბილი კლიმატის
გამო დიდხანს ვერ ჩერდება.
მაჭახლის ხეობა სულ მწვანეშია. ირგვლივ ტყიანი მთები აკრავს;
როგორც აღვნიშნეთ თოვლი იშვიათია, მაგრამ თოვლიანობისას შეიძლება ციგით
სრიალი;
უახლოეს მომავალში იგეგმება მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიად გამოცხადება,
რაც საგრძნობლად შეუწყობს ხელს ხეობაში გზების კეთილმოწყობას, დამატებითი
საგზაო ნიშნულების დადგმასა და საერთოდ, ხეობის ინფრასტრუქტურის
განვითარებას;
მაჭახლის ხეობის დაცულ ტერიტორიად გამოცხადების შემთხვევაში აიკრძალება
ხეობაში ნადირობა;
ტურისტული მეურნეობის წევრები საკმაოდ მოტივირებული არიან და ისინი მზად
არიან რურალ ტურიზმის ტრეინიგებში მონაწილეობის მისაღებად.

turis detalebi:
8:00 - გასვლა ბათუმიდან;
9:30 - ჩასვლა სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში (გზა ბათუმიდან ხელვაჩაურის რაიონამდე კარგია,
ხოლო აჭარისწყლის ხიდიდან იწყება სოფლის თხრილიანი გზა);
მიმღები ოჯახი:
ოჯახი: ალიოშა კახიძე, 577 24 29 42;
მიღების პერიოდი:
პერიოდი: წლის ნებისმიერ დროს;
სტუმრების რაოდენობა:
რაოდენობა: 4-6 კაცი;
კვება:
კვება: სამჯერადი (საუზმე, სადილი და ვახშამი);
ფასი:
ფასი: დაახლოებით 30-50 ლარი (ფასი დამოკიდებულია ჯგუფის შემადგენლობასა და
დღეების რაოდენობაზე);
ტექნიკური დეტალების აღწერა:
აღწერა: სახლი მდებარეობს ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ზედა
ჩხუტუნეთში, ზღვის დონიდან 400 მ-ის სიმაღლეზე. ბათუმიდან 40 კმ-ის დაშორებაზე.
ხოლო ხელვაჩაურის ცენტრიდან 32 კმ-ია. ზაფხულში სოფლად მიმავალი გზა კარგია და
ყველა ტიპის მანქანას შეუძლია მოძრაობა, ხოლო ზამთარში უმჯობესია მაღალი გამავლობის
მანქანით მოძრაობა. მაღალი „ბელეტაჟის“ ხის სახლია. სახლში განთავსებულია მისაღები
ოთახი, 3 საძინებელი, სამზარეულო და აბაზანა-ტუალეტი (მიმდინარეობს რემონტი). სახლი
უზრუნველყოფილია ცივი და ცხელი წყლით. არის შეშისა და ელექტრო ღუმელები. სახლში
სისუფთავეა.
მეზობელ ეზოში არის ოჯახი (ენვერ კახიძის), რომელსაც ასევე აქვს სურვილი განავითაროს
ტურისტული მეურნეობა.

აქტივობები:
აქტივობები:


















•

•

•
•












ოჯახი დაკავებულია სოფლის მეურნეობის ყველა დარგით: მესაქონლეობა,
მეფრინველეობა, მებოსტნეობა, მებაღეობა, მეღვინეობა და განსაკუთრებით
მეფუტკრეობა;
ტურისტებს შეუძლიათ სეზონის მიხედვით (აგვისტო, სექტემბერი) წავიდნენ სოკოს,
მოცვის ან კენკრის საკრეფად;
კონსერვებისა და მურაბების
გაკეთების ტექნიკის შესწავლა და პროცესში
მონაწილეობა;
ადგილობრივი კერძების დამზადების დასწრება და მონაწილეობა. ელიშტას
(მაკარონის) მოჭრა;
რთა-ქსოვისა (ოჯახში არის შესაბამისი ხელსაწყოები) და ქარგვის პროცესის ნახვა და
შესწავლა;
ხის დამუშავება და ხეზე კვეთა. ასევე შეუძლიათ ინახულონ სკის დამზადება;
ოჯახში არის თაფლის საწური დანადგარი და შესაძლებელია სტუმარმა დაესწროს
სკიდან ფიჭის ამოღებისა და შემდგომ თაფლის დაწურვის პროცესს;
გოდრის დაწნა;
მჭედლობა (ნალის ჭედვა;)
არყის გამოხდის პროცესის ნახვა და შესწავლა (ამ შემთხვევაში, არყის დამზადების
თავისებურებებიდან გამომდინარე, აუცილებელია ოჯახის 10-15 დღით ადრე
გაფრთხილება);
სეზონზე ოჯახის ღვინის დაწურვაში მონაწილეობის მიღება;
მასპინძლის სახლი დგას ტყესთან ახლოს, სულ რაღაც 20 წუთის ფეხის სავალზე და
ტყეში შეიძლება ნადირობა სეზონის მიხედვით;
მდინარე მაჭახელაზე თევზაობა, ცურვა და პიკნიკის მოწყობა;
20 წუთის ფეხის სავალზე არის თამარის ჩანჩქერი;
სოფლიდან 3 კმ-ში თურქეთის საზღვართან არის კარჩხალის ქედი;
ექსკურსიის მოწყობა იალაღებში - ზაფხულო საძოვრებზე, სადაც შესაძლებელია
ძროხების მოვლის ტრადიცული წესებთან ზიარება, რძის პროდუქტების დამზადების
პროცესში მონაწილეობა და ამავე პროდუქტების დამზადების შესწავლა;
შესაძლებელია ჰაიკინგის განხორციელება ახლო მდებარე ტყეებსა (ტყეები
დაახლოებით ზღვის დონიდან 700 მ-ს სიმაღლეზეა) და მთებში, სადაც არის
ულამაზესი მდელოები;
ზამთარში თოვლობისას შესაძლებელია ციგით სრიალი;
20 წუთის ფეხის სავალზე არის ჩხერის თაღოვანი ხიდი;
მასპინძლის სახლიდან 20 წუთის სავალზე არის მაჭახელას ისტორიულეთნოგრაფიული მუზეუმი, სადაც არის ძალზედ საინტერესო ექსპონატები;
ასევე სოფლად ბევრია ქვის საწნახელის ფრაგმენტები;
1 საათის სავალზე არის კლდე-გამოქვაბული, რომელსაც ადგილობრივები „მერეს“
ეძახიან. ასევე კილომეტრნახევარში არის ყალივაკეს ციხე-გვირაბი;
აჭარისწყლის ხიდიდან ზედა ჩხუტუნეთში მიმავალ გზაზე შეგიძლიათ ინახულოთ
იქვე ხიდზე შენდება და დასრულების ეტაპზეა ღვთისმშობლის ეკლესია, თოფ
„მაჭახელას“ მონუმენტი, სამამულო ომის დროინდელი ქვემეხი, ცხემლარას
თაღოვანი ხიდი, წყლის წისქვილი, საცეხველის ქვა. ხეობაში ბევრია კლდეში მცირე
ზომის ღრმულები;
20 წუთის ფეხით სავალზე არის კუჭის წყლულისთვის აბანო. ასევე ყალივაკეში
რევმატიზმების აბანო;
შესაძლებელია ცხენების ქირაობა და გასეირნება;
ხეობაში არის უხუცესთა ანსაბლი „მაჭახელა“;
სოფელში არის სტადიონი და ზაფხულობით ფუნქციონირებს დისკოთეკა;
სოფლიდან 30 წუთის სავალზე არის ტურისტული ბაზა „მაჭახელა“;
სექტემბრის ბოლოს ხეობაში ყოველწლიურად ტარდება „მაჭახლობა“.
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