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სოფლის ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენცია
"სოფლის ტურიზმი, როგორც ბიზნესი"
19-20 ოქტომბერი 2018, ბათუმი
კონფერენციის პროგრამა
18 ოქტომბერი, ხუთშაბათი
ჩამოსვლა, ტრანსფერი, დაბინავება სასტუმროში

16:00 - 20:00

ქალაქის ტური უცხოელი და მოწვეული ქართველი დელეგატებისათვის.
ქალაქის ძირითადი ღირსშესანიშნაობების დათვალირება, გასეირნება ღამის
ბათუმში.
ვახშამი (აჭარული ხაჭაპურის დაგემოვნება)

19 ოქტომბერი, პარასკევი
ჩატარების ადგილი - სასტუმრო "შერატონ ბათუმი"

09:00-09:30

კონფერენციის მონაწილეთა რეგისტრაცია

09:30-10:15

კონფერენციის ოფიციალური გახსნა და მისასალმებელი სიტყვა
სულხან ღლონტი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების
დეპარტამენტის თავმჯდომარე
თორნიკე რიჟვაძე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე
ტიტე აროშიძე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი

10:15-11:30

I სესია: სოფლის ტურიზმის პოტენციალი და განვითარების
პერსპექტივები
ნინო ხახუბია - აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და რეკლამის სამსახურის უფროსი
„აჭარის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი“
მიინა სააკი - კომპანია „Renegade Tea Estate”, პარტნიორი, ესტონეთი
„კომპანია Renegade Tea Estate-ის პროექტები საქართველოში“
ვიდას სილვესტრავიკიუსი - პროექტის მენეჯერი, ლიეტუვა
„სოფლის ტურიზმი ლიეტუვაში: საოჯახო სასტუმრო “Medžiotojų Sostinė”-ეს
წარმატების ისტორია“

ანდრეი ბოლონი - ხერსონის სახელმწიფო საოლქო ადმინისტრაციის
თავმჯდომარის მოადგილე, უკრაინა
„სოფლის ტურიზმის განვითარება უკრაინის შავიზღვისპირეთში, პრობლემები
და გამოწვევები“.
მირანდუხტ დავითულიანი - საოჯახო სასტუმრო „გარემო“, რაჭა.
ამბროლაურის რაიონი
“სოფლად შექმნილი შენი გარემო“
მანანა დუმბაძე - საოჯახო სასტუმრო „მოყვარე“, სოფ. მერისი, ქედა
„ფოლკლორი, სოფ. მერისის ძირითადი ტურისტული პროდუქტი“
ბაია აბულაძე - ღვინის მარანი „ბაიას ღვინო“ სოფ. ობჩა, ბაღდათი, იმერეთი
„სოფლად ტურიზმის განვითარება ბაიას ღვინის მაგალითებზე“

11:30-12:00

ყავაზე შესვენება

12:00-13:30

II სესია: სოფლის ტურიზმი, როგორც ბიზნესი.
მონაწილეთა მოხსენებები და დისკუსია
მეთინ ბაირამი - სასტუმროს მფლობელი, მაჭახელა, ართვინი, თურქეთი
„სოფლის ტურიზმი თურქეთში, „Machakhela Mara Hotel“ის მაგალითზე“
ნოდარ ტოხოსაშვილი - ფერმერი, უკანა ფშავი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი
„სოფელში ცხოვრების პერსპექტივა“
მარინა ნარიაშვილი - საოჯახო სასტუმროს მფლობელი, ახალციხე, სამცხეჯავახეთი.
„ტურისტული პროდუქტი - კულინარიული მასტერკლასი“
ნათია ბაკურიძე - საოჯახო სასტუმრო „შინა“, თუშეთი, ზემო ომალო
“ინოვაციური სერვისები და ტურისტული პროდუქტები თუშეთში“
ქეთევან ნინიძე - საოჯახო ღვინის მარანი „ოდა“ ქ. მარტვილი, სამეგრელო
„მცირე მარნების განვითარება, როგორც სოფლად მცხოვრები თემების
ეკონომიკური გაძლიერების ინსტრუმენტი"
მარინა აღოშაშვილი - საოჯახო სასტუმრო „ თბილი სახლი“, ახალციხე, სამცხეჯავახეთი
„ტურისტული პროდუქტი - ქართული სტუმართმასპინძლობა“

13:30-14:30

ლანჩი

14:30-17:00

III სესია: სოფლის ტურიზმი აჭარაში. ტურისტული პროდუქტები,
ვიზიტორთა მზარდი დინამიკა, ტენდენციები და გამოწვევები.
მონაწილეთა მოხსენებები და დისკუსია
ირაკლი გორაძე - გაეროს განვითარების ფონდის ბათუმის პროექტის მენეჯერი
UNDP / GEF
„დაცული ტერიტორიების როლი სოფლად ტურიზმის განვითარებაში“

თინათინ ზოიძე - ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს
დირექტორი
„სოფლის ტურიზმის განვითარების პოტენციალი აჭარის რეგიონში“
იზოლდა მაჭუტაძე - კოლხეთის ტორფნარების და წყლის ეკოსისტემების
კონსერვაციის განყოფილების უფროსი, ქობულეთი
„ეკოლოგიურად და ეკონომიკურად მომგებიანი პროექტების ე.წ.
„პალუდიკულტურის“ განვითარების პერსპექტივები ქობულეთში“

საოჯახო სასტუმროების და მარნების მეპატრონეების პრეზენტაციები:
საოჯახო სასტუმრო სახლი „ელზა“ - ელზა მაკარაძე, სოფ. ჩაისუბანი,
ქობულეთი
საოჯახო სასტუმრო სახლი „ზურიკო“ - მალხაზ ნაგერვაძე, სოფ. ზედა
ჩხუტუნეთი, მაჭახლის ხეობა, ხელვაჩაური

15:30-15:40

ყავაზე შესვენება
საოჯახო სასტუმრო სახლი „ხიხანი“ - იაშა გაბაიძე, სოფ. ხიხაძირი, ხულო
ნოდარ შერვაშიძის საოჯახო „მარანი “ - ნოდარ შერვაშიძე,
სოფ. პირველი მაისი, ქედა
ნატალია დავლიანიძე - კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო
ორგანიზაციების ქსელი (CENN), პროექტი „ქედა ლიდერი“
„ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის როლი მუნიციპალიტეტში
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობისათვის“

17:30- 18:00

19:00-23:30

შეკრება სასტუმრო "შერატონში" და გამგზავრება გალა ვახშამზე
რესტორან "მეგრულ ლაზურში".
გზად შეჩერება აგრო სასურსათო პროდუქციის გამოფებაზე - პიაცაზე.
გალა ვახშამი ფოლკლორული შოუსა და ცოცხალი მუსიკის თანხლებით.

20 ოქტომბერი, შაბათი
ჩატარების ადგილი: სასტუმრო "შერატონ ბათუმი"

10:00- 11:30

IV სესია: სოფლის ტურიზმი: შესაძლებლობები და გამოწვევები
ვლადიმირ ცარუკი - უკრაინის ტურიზმის განვითარების ცენტრის
დირექტორი, უკრაინა
„სოფლის ტურიზმი უკრაინის მაგალითზე, ახალი ბაზრები და ახალი
შესაძლებლობები“
ნანა ქართველიშვილი - ასოციაცია ელკანა, სოფლის ტურიზმის განყოფილების
უფროსი
„სოფლის ტურიზმის სტანდარტები და გამოწვევები“

გერალდ ვეტზელი - განვითარებისა და მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრი, გერმანია
„სოფლის ტურიზმის ერთი საუკეთესო მაგალითი გერმანიიდან“
მანანა თავბერიძე - მასწავლებელი, ხელსაქმის სკოლა-სახელოსნო.
ქვემო ალვანა, კახეთი
„სოფლის ავთენტურობის შენარჩუნება - ხელსაქმის სკოლა-სახელოსნო“
ნანა ქოქიაშვილი - საოჯახო სასტუმრო „ნანა“, სიღნაღი, კახეთი
„კონკურენცია და განსხვავებული მომსახურება“

11:30-12:00

ყავაზე შესვენება
ალექსანდრე კვერნაძე - „ალექსანდრე დისტილერი“ დამფუძნებელი,
აგროტურისტული ასოციაცია „ალექსანდრე“. თეთრიწყარო, ქვემო ქართლი.
„ისტორიული და სოციო-კულტურული კომპონენტის როლი და მნიშვნელობა
აგროტურიზმის ბიზნესში"
მარი ბერიშვილი - საოჯახო სასტუმრო „ოიშე“, ყაზბეგი.
„სოფლის ტურიზმი ყაზბეგში, საოჯახო სასტუმრო ოიშეს მაგალითზე“
ნიკა მესხი - ტურისტული კომპანია
„აგრო ტურიზმის გამოწვევები“
ლალი თავართქილაძე - სოფ. ოზურგეთი, გურია
„გიზო ნიშნიანიძის სახელობის ლიტერატურული კაფე-სასტუმრო“
თომა ხალვაში - სოფლის ტურიზმის დარგობრივი განვითარების ექსპერტი
(ფერმერი), ქობულეთი
„კენკროვანი კულტურა და მისი როლი სოფლად ტურიზმის განვითარებაში“

13:00-14:00

ლანჩი

15:00-15:15

გასვლითი და სამუშაო ექსკურსიები მთიანი აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე.
საოჯახო სასტუმრო სახლების, მარშრუტებზე არსებული ღირსშესანიშნაობების
დათვალიერება და სოფლად არსებული სერვისების გაცნობა.

მარშრუტი 1:

ღვინის ტური ქედაში. ღვინის მარნების დათვალიერება, ღვინის წარმოების
ტრადიციების გაცნობა, ღვინის დეგუსტაცია, სადილი ადგილობრივ საოჯახო
მარანში ფოლკლორ შოუს თანხლებით. გზად ქემალ თურმანიძის მუზეუმის,
მახუნცეთის ჩანჩქერისა და თაღოვანი ხიდის მონახულება.

მარშრუტი 2:

ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ტური მაჭახლის ხეობაში. მაჭახელას თოფის
დამზადების ტრადიციების გაცნობა, გვარას ციხის, ცხემლარას თაღოვანი ხიდის,
მე-2 მსოფლიო ომის დროინდელი ქვემეხის, ჩანჩქერისა და ზედა ჩხუტუნეთის
მუზეუმის დათვალიერება. სადილი და ღვინის დეგუსტაცია ადგილობრივ
საოჯახო სასტუმრო სახლში ფოლკლორის თანხლებით.

21 ოქტომბერი, კვირა
09:00-16:00

გამგზავრება

