
დღე პირველი                                             www.shatilitour.ge

გასვლა (პირობითად)  08:00 სთ.  (თბილისი  - შატილი 150კმ)

გზად გავივლით ჟინვალის წყალსაცავსა და ფშავის არაგვის ხეობას.

გაჩერება 10:30სთ - სოფელი კორშა, ხევსურეთის პირველი სოფელი. აქ ვნახავთ 
ხევსურეთის ეთნოგრაფიულ მუზეუმს.

მუზეუმში დაცულია ხევსურული ყოფის ამსახველი XVIII-XIX სს-
ის ეთნოგრაფიული მასალა: ქალისა და მამაკაცის ხევსურული სამოსი, სამეურნეო და 
საბრძოლო იარაღი,ავეჯი, სპილენძის ჭურჭელი, ასევე ფოტომასალა, რომელიც ასახავ
ს ადგილობრივ მცხოვრებთა ყოფას. Facebook - https://www.facebook.com/ShatiliTour

http://shatilitour.ge/tours/2-day-tour/
https://www.facebook.com/ShatiliTour
file:///E:/FCE/temp/www.shatilitour.ge


11:00 სთ. გავალთ სოფ. კორშიდან. 

ჩვენ შევუყვებით „დათვისჯვრის“ უღელტეხილისკენ მიმავალ ვიწრო გზას. 
შეგვხვდება ხევსურეთის რამოდენიმე სოფელი, სადაც მდებარეობს ხევსურების 
წარმართული სალოცავები, აქ ხევსურულ დღესასწაულებზე კლავენ პირუტყვს და 
ხარშავენ ლუდს იქაური წესებით. რამოდენიმე წუთით შევჩერდებით სოფელ 
„ხახმატში“, სადაც მოედინება მინერალური წყალი „ვეძა“.

13:00 სთ -  ვიქნებით „დათვისჯვარზე“, ზღვის დონიდან 2677 მეტრზე.  უღელტეხილი 
მდებარეობს კავკასიონის მთავარ წყალგამყოფ ქედზე. მისი ჩრდილოეთით 
მოქმედებს კასპიის ზღვის ჰავა. აქედან სათავეს იღებს მდინარე: „არაგვი“ და 
„არღუნი“.  Facebook - https://www.facebook.com/ShatiliTour

https://www.facebook.com/ShatiliTour


უღელტეხილზე გავჩერდებით 15-20 წუთით და (1)ვისადილებთ საველე პირობებში.

აქედან  უკვე გზას გავაგრძელებთ პირიქითა ხევსურეთში, საიდანაც იწყება 
საბრძოლო კოშკებითა და ციხე ქალაქებით დამშვენებული სოფლები. გავივლით 
ძველ ხევსურულ, სტრატეგიულ სოფლებს „ლებაისკარს“ და „კისტანს“.

ჩავუყვებით არღუნის ხეობას, ვნახავთ „ნაწვეთარს“ და არღუნის ხეობით შევალთ 
შატილში.

შატილი — ქართული სამშენებლო ხელოვნების ერთ-ერთი ბრწყინვალე, უნიკალური 

ძეგლია (ზღვის დონიდან  1.400 მ). კლდეზე შეფენილი სოფელი ერთდროულად 

საცხოვრებელიც იყო და ციხესიმაგრეც, იგი საუკუნეთა მანძილზე დარაჯობდა 

საქართველოს ჩრდილოეთ გადმოსასვლელებს. შატილში შემორჩენილი არის იეროგლიფები 



(სკრიპტოგრამები), რომლებსაც ძველ შუმერულ წარწერებსაც ადარებენ, თუმცა დღემდე 
ამოუკითხავი რჩება. Facebook - https://www.facebook.com/ShatiliTour

                  shatilitour.ge

15:00 – 16:00 სთ. დავბინავდებით სოფელ შატილში, სასტუმრო სახლში, ან ShatiliTour-
ის საველე ბანაკში. თქვენ გექნებათ თავისუფალი დრო 2 – 3 საათი (შატილის 
კომპლექსის დასათვალიერებლად). 19:00 სთ. (2) ვივახშმებთ, შევწვავთ მწვადს და 
ა.შ.

https://www.facebook.com/ShatiliTour


დღე მეორე                                                        www.shatilitour.ge

09:00 სთ. (3) საუზმე

10:00  – 11:00 სთ. გასვლა ანატორი - მუცოს მიმართულებით.

შატილიდან ანატორამდე ვიქნებით 15-20 წუთში. 
ანატორი არის ბოლო სოფელი საქართველო - ჩეჩნეთის საზღვარზე. 
სოფელი, რომელიც ისტორიული წყაროებით მე–18 საუკუნეში ამოწყდა. გადმოცემის 
თანახმად, რაღაც ინფექცია, ხევსურულად „ჟამი“, მოსდებია სოფელს და რაკი 

დამმარხავი და აკლდამამდე მიმყვანი (მიმტანი) აღარავინ რჩებოდა, ავადმყოფი 

ანატორელები თავისი ფეხით მიდიოდნენ აკლდამაში. ადრე გარდაცვლილებს 

საწოლი თაროებიდან ძირს გადმოაგდებდნენ და ახლა მშიერ-მწყურვალნი თვითონ 

ელოდნენ სიკვდილს.

  ShatiliTour.ge

 ანატორის დათვალიერების შემდეგ გავემართებით მუცოსკენ. ანატორიდან მუცომდე 
არის 11 კილომეტრი, დაახლოებით 45 წუთის გზა.
გზა მრავალფეროვანი და საინტერესოა. შეგვხვდება სოფელი სადაც მოედინება 
ბუნებრივად თბილი წყლები და იზრდება ველური „კანაფი“... ამ ხეობით ჩვენ 
მივალთ მუცოსთან და დავლაშქრავთ მუცოს ციხე-სიმაგრეს, ამისათვის საჭიროა 
საცალფეხო ბილიკის დახმარებით (ფეხით), ავიაროთ ნახევარ კილომეტრიანი 
ციცაბო ფერდობი. (ბილიკი არის საშუალო სირთულის და მისი დაფარვა პრაკტიკულად 
ყველა მსურველს შეუძლია) Facebook - https://www.facebook.com/ShatiliTour

https://www.facebook.com/ShatiliTour
file:///E:/FCE/temp/www.shatilitour.ge
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მუცო

ლეგენდა მუცოზე -  ლეგენდის თანახმად სოფლის 

მკვიდრნი მთავარანგელოზის ბროლისკალოს ხატზე ლოცულობდნენ. ისინი განთქმული 

მეომრები და მონადირეები იყვნენ, იცავდნენ რა საუკუნეების განმავლობაში ხატისთვის 

მოძღვნილ საგანძურს. ლეგენდის თანახმად საგანძური დღესაც დაცულია მაღალ მთებში 

მუცოს სიახლოვეს რჩეულის მოლოდინში.

მუცოს დალაშქვრას საკმაოდ დიდი დრო სჭირდება და საკმაოდ დამღლელიც არის. ციხე-
ქალაქიდან ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლიათ გაგრილდეთ ულამაზეს ნაკადულზე, 
გადახვიდეთ მეორე მხარეს და სხვადასხვა ხედებით გადაიღოთ ფოტოები...

მუცოს დალაშქვრისა და  დასვენების შემდეგ ჩვენ იგივე ხეობით 15:00 – 16:00 სთ-ზე  
დავბრუნდებით შატილში, სადაც (4) ვისადილებთ  და შემდეგ გამოვემართებით 
თბილისისკენ.

გზა შატილიდან თბილისამდე დაახლოებით 5-6 საათს გაგრძელდება, ანუ 
21:00 – 22:00 სთ-ზე ვიქნებით თბილისში, გასვლის ადგილზე. 
 https://www.facebook.com/ShatiliTour

საჭირო ინფორმაცია ტურზე

 ტრანსპორტი - მერსედესის მარკის, კომფორტული მიკროავტობუსი, შატილის 
გზებზე გამოცდილი მძღოლით. (მიკროავტობუსი შერჩეულია გზების სირთულის 
მიხედვით)

http://www.shatilitour.ge/
https://www.facebook.com/ShatiliTour
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98
http://www.shatilitour.ge/


 გამყოლი - გამოცდილი, ინფორმირებული, ადგილობრივი ადამიანი, რომელსაც 
შეუძლია გაგიძღვეთ როგორც მასპინძელი და თავიდან აგარიდოთ მთის მკაცრ 
პირობებთან დაკავშირებული ყველა მოულოდნელობა.

 კარვების ბანაკი - ორტენტიანი, სრული მოწყობილობით აღჭურვილი კარვები საძილე 
ტომრებით. ბანაკის ტერიტორია განკუთვნილია სპეციალურად ShatiliTour-თვის, 
სადაც გექნებათ საველე პირობებისთვის საჭირო ყველა პირობა.

 სასტუმრო - ზემოთ მოცემულია სტანდარტული ორდღიანი ტურისთვის 
განკუთვნილი მოწესრიგებული, სუფთა, სოფლის პირობებთან შედარებით ძალიან 
კომფორტული სასტუმროს ფოტოები. მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია არის 
კოშკში გაკეთებული სასტუმროს დაჯავშნაც (ამ შემთხვევაში მსურველის ფასს + 40 
ლარი). 

https://www.facebook.com/ShatiliTour

 კვება  -  სრულად. უღელტეხილზე წახემსება , საუზმე, საღამოს   (ხევსურული 
ხინკალი,  მწვადი,  ძეხვეული, კიტრი-პომიდორი, მინერალური წყალი, ხილი და ა.შ).  
ვახშამი, დილით - ჩაი, ყავა, შოკოლადის კარაქი და სადილი შუადღეს ( ძეხვეული, 
ხევსურული ცხელი ხაჭაპურები“კეცეულები“ და ა.შ).  

აუცილებლად იქონიეთ  თბილი ჩასაცმელი, ნურავითარ შემთხვევაში ნუ ჩაიცვამთ 
მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს, წამოიყოლეთ თქვენთვის საჭირო ჰიგიენური საშუალებები და 
წამლები, თუ ისინი თქვენს ჯანმრთელობას მუდმივად სჭირდება (შატილში არის 
სამედიცინო პუნქტი, მაგრამ იქ მხოლოდ „ზოგადი“ წამლები აქვთ).

შეიქმენით მთისთვის შესაბამისი მოლოდინი და განწყობა!



https://www.facebook.com/ShatiliTour


ფასები

1) ფასები დაანონსებული, ნაკრები ტურის მონაწილეთათვის

თქვენ შეგიძლიათ ჩაეწეროთ ჩვენს მიერ დაანონსებულ ტურში, რომელიც თითქმის ყოველ 
შაბათ-კვირას იქნება ივნისის თვიდან (როცა გზა გაიხსნება) სექტემბრამდე (სანამ გზა 
დაიკეტება) (ანონსდება ჩვენს facebook-ის გვერდზე  https://www.facebook.com/ShatiliTour  და  
ჩვენს საიტზე  www.shatilitour.ge) 
თქვენ ისარგებლებთ ტურში ჩაწერილი სრული სერვისით. ( შეგიძლიათ აირჩიოთ სასტუმრო 
სახლი, ან კარავი )

   კარვის მსურველთათვის კაცზე 90ლარი, სასტუმროთი 110ლარი.

2) ფასები კორპორატიული, ერთიანი, შემდგარი ჯგუფებისთვის 

ჯგუფებისთვის, რომელიც უკვე შემდგარია და მსურველთა რაოდენობა შეადგენს 

15 – 18 მონაწილეს, ჩვენთან მოქმედებს  15 % ფასდაკლება! 

შენიშვნა!  კორპორატიულ ჯგუფს შეუძლია ტურში შეიტანოს ცვლილებები, 
მაგალითად ტურიდან ამოიღოს კვება, რაც ფასზე გავლენას ახდენს, ამცირებს.

E-mail   -  shatilitours@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/ShatiliTour

Site -   www.shatilitour.ge
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