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6 მარტვილის ზღაპრული ბუნება

პრ ე ტის ე ტურიზმის 
სელის ანვი არება ავი ზღვის 

რე ი ნ ი   მიზანია 
ტურიზმის ივერსი ი ირება  
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი 
ე ტურისტული მარ რუტების 

ე მნა ა ესაბამისი 
ინ რასტრუ ტურის მ ბა  
რამა  უნ ა ანაპირ ბ ს 
მუნი იპალიტეტის ტერიტ რიაზე 
მეტი ვიზიტ რის მიზი ვა  
ტურიზმის მ რა ი ანვი არება 
ე მე ბრულ არემ ი  ა ილზე 
მისული ების ა ერების რ ის 

ა ან რ ლივება  ა ილ ბრივი 
მ სა ლე ბის ს იალურ
ე ნ მი ური მ მარე ბის 

აუმ ბესება ა ს ვა ა ები ი 
ე ე ების მიღება რ რ  

მუნი იპალიტეტის ტერიტ რიაზე  

ასევე სა არ ველ ს მას ტაბი

მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი 
ე ტურიზმის ანვი არების ვის  
აღნი ნული პრ ე ტის 

არ ლებ ი მ ე   
სა ე მავლ   ემე ნები ი 

ა  საველ სიპე  ბილი ი  
ასევე  მ ე  რე რეა იული 
ა ილები ა რინველ ა 

ასა ვირვებელი ურა  
აღნი ნული პრ ე ტის არ ლებ ი 
საველე ა ამერალური 
სამუ ა ების ე ე ა  

ან რ იელ ა  ლ ა იების 
ი ენტი ი ირება ა მ ე  

ესაბამისი ინ რასტრუ ტურა  
ეს ი ნება სა უ ველი მ მავალ ი 
ინ რასტრუ ტურის ემ მი 

ანვი არებისა ვის

ECOTOUR-NET
პრ ე ტი ე ტურიზმის 
სელის ანვი არება ავი ზღვის 

რე ი ნ ი
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The project “Developing Ecotourism Net 
in Black Sea Region Project” (BSB79) 
aims diversification of the tourism, 
creation ecotourist routs and arrange-
ment the relevant infrastructure in 
Martvilis municipality for attracting more 
visitors to the territory of the Martvili 
municipality, contributing to sustainable 
tourism development in an eco-friendly 
environment, extending the time spent 
in municipality by the visitors, improving 
socio-economic conditions of the local 
population and leading to other positive 

results, both within the municipality and 
throughout Georgia.

Two hiking, two educational and two 
bicycle trails were developed in Martvili 
municipality within the framework of this 
project. In addition, recreation areas and 
a bird watching tower was arranged. For 
this purpose, the locations were identified 
as a result of field and cameral work, as 
was defined in this project. This will serve 
as a basis for developing infrastructure in 
the future.

ECOTOUR-NET
Developing Ecotourism 
Network in the Black Sea Region
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ბ ლ  ლების ანმავლ ბა ი  
მს ლი ი ე ტურიზმი 

ა მას ან ა ავ ირებული 
ა ტივ ბები ა ა ალიან 
პ პულარული  რა  ანაპირ ბა 

არემ ზე მას ტაბურმა 
ან რ პ ენულმა არევამ ა 

ელუ ლებელი არეალების 
სიმ ირემ  რის ამ  ველურ 
ბუნება ი ვიზიტი უ რ  
მიმზი ველი ა ა  ბუნების 

ა ვის საერ ა რის  ავ ირის 
    

     
ი იალური ანმარტები  

ე ტურიზმი ანისაზღვრება  
რ რ  მაღალი ე ლ იური 
პასუ ისმ ებლ ბის მ ზაურ ბა 

ა სტუმრ ბა ე არები  
ელუ ლებელ ბუნებრივ 
არემ ი  ასასვენებლა  

სას ავლებლა  ბუნების 
ესა რ ნ ბა  რა  ელს უ ბს 

Ecotourism  and  related  activities  have  
gained  popularity  across the world in  re-
cent years.  This was  preconditioned by the 
large-scale anthropogenic impact on the en-
vironment and the scarcity of pristine areas, 
making wildlife more attractive. According to 
the International Union for Conservation of 
Nature (IUCN), ecotourism is defined as the 
“Environmentally responsible visiting of rela-
tively unspoilt natural areas, in order to enjoy 
and appreciate nature (and any accom-
panying cultural features - both past and 
present), that promotes conservation, has 
low negative visitor impact, and provides for 
beneficially active socio-economic involve-
ment of local populations”. Consequently, ec-
otourism differs from conventional tourism  
and  this  report  will  adhere  to  the  concept  
of  ecotourism.  In  addition,  the  requirements  
and  standards  of  the  Technical  Regulation  
N475  of  the  Government  of  Georgia  of  
October  19,  2016  on Planning and Marking 
Hiking Trails will be taken into consideration. 

MARTVILI

მარტვილის ზღაპრული ბუნება
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ბუნების ნსერვა იას ა ა ვს 
აბალი ტურისტული ზე ავლენა  

ესაბამისა  ე ტურიზმი 
ანს ვავ ება ვეულებრივი სა ის 

ტურიზმის ან ა არმ ენილ 
ან არი ი ა ული ი ნება 
ე ტურიზმის ნ ე ია  ასევე  

ა ვალის ინებული ი ნება 
სა არ ველ ს მ ავრ ბის  

ლის  ტ მბრის ა ენილება 
  ტე ნი ური რე ლამენტი  

 სა ე მავლ  ბილი ების 
ე მარებისა ა მ ნი ვნის ესა ებ  

მ ემული მ ვნები ა 
ნ რმები

სა ვლევ ტერიტ რიას არმ ა ენს 
სამე რელ ზემ  სვანე ის 
რე ი ნ ი მ ებარე მარტვილის 
მუნი იპალიტეტი  მარტვილის 
მუნი იპალიტეტი მ ებარე ბს 

ი ის აბლ ბზე  ე რისის 

Considering vast ecotourism potential, 
the project targeted Martvili municipality, 
where ecotourism can be developed. Martvili 
municipality is located in Samegrelo-Zemo 
Svaneti region and is situated on the Odishi  
plain,  on  the  foothills  and  southern  slopes  
of  the  Egrisi  range,  in the northeast Geor-
gia.  It is  bordered by the municipalities of 
Lentekhi in the north, Tsageri and Khoni in 
the east, Abasha and Senaki in the south, 
Chkhorotsku in the west. According to the 
Public Registry, the area of the municipality 
is 930 km2. 

The  municipality  has  beautiful  nature,  
with  characteristic  karst  terrain,  caves, wa-
terfalls and unique  biodiversity.  The  area  
features  seven  protected  areas  with  the  
status  of  natural  monuments  (III  IUCN 
category).  These  include  Martvili  Canyon  
Natural  monument,  Balda  Canyon  Natural  
monument,  Tobi  Waterfall  Natural  Monu-

FABULOUS NATURE OF MARTVILI



14

ე ის მ ის ინე ი ა ე ის 
სამ რე  ალ ებზე  ასავლე  
სა არ ველ ს რ ილ
აღმ სავლე  ნა ილ ი  მას 
რ ილ ე ი  ესაზღვრება 

ლენტე ის  აღმ სავლე ი  
ა ერის ა ნის  სამ რე ი  

აბა ის ა სენა ის  ასავლე ი  
რ უს მუნი იპალიტეტები  

სა არ  რეესტრის მ ნა ემები  
მუნი იპალიტეტის არ ბი 

ეა ენს  ვ მ ს

მუნი იპალიტეტის 
ტერიტ რიაზე არმ ენილია 
ულამაზესი ბუნება  არსტული 
რელიე ი  ამ ვაბულები  
ან ერები  ა უნი ალური 

ბი მრავალ ერ ვნები  

ment,  Oniore  Waterfall  Natural  Monument,  
Ochkhamuri  Waterfall  Natural Monument, 
Abasha Waterfall Natural Monument and 
Jortsku Cave. The role of natural monument 
is to protect  relatively  small,  but  unique  nat-
ural  areas  and  rare  natural  and  natural-cul-
tural  formations  of  national importance. 
Martvili municipality is also covered by the 
areas of Samegrelo Planning National Park 
and emerald network sites. All of the above 
indicate the high conservation value of na-
ture in Martvili municipality, as well as high 
potential of ecotourism development. 

Protected areas are one of the major factors 
contributing to the development of ecot-
ourism. One of the noticeable examples of 
ecotourism development in Martvili munici-
pality is Martvili Canyon, which has won  the  

MARTVILI
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Landscape  Convention  competition  under  the  
Council  of  Europe  due  to  its  successful  man-
agement and contribution to municipal devel-
opment. The number of visitors to the canyon 
increases every  year,  which  has  a  positive im-
pact  on the socio-economic  development  of  
the  municipality  population. On the other 
hand, large number of visitors is beneficial for 
the country as well. If we look at the  Martvili  
Canyon  visitation  statistics  over  the  last  3  
years,  it  is  noticeable  how  well  ecotourism  is  
developing in Martvili Municipality. 

Visitors of the municipality can enjoy other 
sightseeing as well, including those parts 
that do not have status  of  protected  areas.  
However,  the  number  of  visitors  in  those  
parts,  compared  to  the  Martvili  Canyon, is 
significantly smaller. 

ტერიტ რიაზე არმ ენილია 
 ა ული ტერიტ რია ბუნების 
ე ლის სტატუსი  ბუნების 
ა ვის საერ ა რის  ავ ირის 

  ა ული ტერიტ რიების 
 ატე რია  ესენია  მარტვილის 

ანი ნის ბუნების ე ლი  
ბალ ის ანი ნის ბუნების 
ე ლი  ტ ბის ან ერის ბუნების 
ე ლი  ნი რეს ან ერის 

ბუნების ე ლი  ამურის 
ან ერის ბუნების ე ლი  

აბა ის ან ერის ბუნების ე ლი 
ა რ უს მღვიმე  ბუნების 

ე ლის უნ იას არმ ა ენს  
ერ ვნული მნი ვნელ ბის  

ე არები  მ ირე უნი ალური 
ბუნებრივი ტერიტ რიებისა ა 
ი ვია ი ბუნებრივი ა ბუნებრივ

FABULOUS NATURE OF MARTVILI
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From the analysis of the data we can say 
that the majority of tourists in Martvili mu-
nicipality are, in most cases, only a one-day 
visitors, who visit the Martvili Monastery, the 
canyon and leave the municipality on the 
arrival day. Only a very small percentage 
of tourists stay overnight in different types 
of hotels. One of the  reasons  for  this is  
that most  of the tourists  arriving in  the  mu-
nicipality  do  not  have  complete  information 
on the sightseeing they can visit. In addition, 
various ecotourism areas are not well 
equipped, there are no marked tourist trails 
and in most cases it is impossible for the 
visitors to travel without the guides. 
The Caucasus Development Fund imple-
mented the Developing Ecotourism Net 
in Black Sea Region Project (BSB79) for 
the above reasons. The project aims at 

ულტურული არმ ნა მნების 
ა ვა  ასევე  მარტვილის 

მუნი იპალიტეტს არავს 
სამე რელ ს ე მარები ი 
ერ ვნული პარ ის არეალები  

ა ზურმუ ტის სელის საიტები  
ველივე ზემ აღნი ნული  

მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი 
არსებული ბუნების მაღალ 

ნსერვა იულ ღირებულებაზე 
ა ე ტურიზმის პ ტენ იალის 

მაღალ რესურსებზე მეტ ველებს

მუნი იპალიტეტის 
ტერიტ რიაზე  ვიზიტ რ ა ვის 
ასევე საინტერეს ა ბუნების ს ვა  
ღირს ესანი ნა ბები  მა  რის 

ა ული ტერიტ რიის სტატუსის 
არ მ ნე მ ნა ვე ები  

MARTVILI

მარტვილის ზღაპრული ბუნება
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attracting more visitors to the territory of 
the Martvili municipality  through  develop-
ing  ecotourism  infrastructure,  contributing  
to  sustainable  tourism  development in an 
eco-friendly environment, extending the 
time spent in municipality by the visitors, 
improving socio-economic conditions of the 
local population and leading to other positive 
results, both within the municipality and 
throughout Georgia. 

Two hiking, two educational and two 
bicycle trails are planned to be developed 
in Martvili municipality within  the frame-
work of  this project.  In addition,  recrea-
tion areas  and  a  bird  watching  tower  will  
be  arranged. For this purpose, the locations 
were identified as a result of field and 
cameral work, as described in this report. 

უმ ა მარტვილის ანი ნ ან 
ე არები  ვიზიტ რ ა 

რა ენ ბა მრავალ ერ მ ირეა 
ს ვა არეალებ ი  არ ვეული 
სა ის მ ნა ემების ანალიზის 

ე ე ა  ე ვი ლია ვ ვა  რ მ 
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი 
მ ი ტურისტების უმრავლეს ბა  
უმეტეს ემ ვევა ი  მ ლ  ერ  

ღიან ვიზიტ რს არმ ა ენს  
რ მელი  ნა ულ ბს მარტვილის 
მ ნასტერს  ანი ნს ა ტ ვებს 
მუნი იპალიტეტის ტერიტ რიას  
ტურისტების მ ლ  ალიან 
მ ირე ნა ილი რ ება ს ვა ას ვა 
ტიპის სასტუმრ ი ღამის 

ასა ევა  ამის ერ ერ  
მიზეზს არმ ა ენს ის  რ მ 
მუნი იპალიტეტ ი ამ სული 

FABULOUS NATURE OF MARTVILI
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ტურისტების ი  ნა ილს 
არ ა ვს სრული ინ რმა ია 
არსებულ ღირს ესანი ნა ბებზე  
რ მელ ა ნა ვასა  აუ ილებლა  
მ ინ მებ ნენ ინ რმა იის 
ს რა  მი ების ემ ვევა ი  
ასევე  არ არის ე ილმ ბილი 
ს ვა ას ვა ე ტურისტული 
არეალები  არ არის მარ ირებული 
ტურისტული ბილი ები ა ირ 

ემ ვევა ი ეუ ლებელია 
ვიზიტ რ ა ა აა ილება 

ი ების არე ე

ველივე ზემ აღნი ნულმა 
ანაპირ ბა  ავ ასიის 
ანვი არების ნ ის მიერ 
ა ინანსებული პრ ე ტის 

 ე ტურიზმის სელის 
ანვი არება ავი ზღვის 

რე ი ნ ი  ან რ იელება 
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი  
რა ა არ ვეული ე ტურისტული 
ინ რასტრუ ტურის მ ბამ 

ანაპირ ბ ს მუნი იპალიტეტის 
ტერიტ რიაზე მეტი ვიზიტ რის 
მიზი ვა  ტურიზმის მ რა ი 

ანვი არება ე მე ბრულ 
არემ ი  ა ილზე მისული 

ვიზიტ რ ა ა ერების რ ის 
ა ან რ ლივება  ა ილ ბრივი 

მ სა ლე ბის ს იალურ 
ე ნ მი ური მ მარე ბის 

აუმ ბესება ა ს ვა 
ა ები ი ე ე ების მიღება 

რ რ  მუნი იპალიტეტის 
ტერიტ რიაზე  ასევე 
სა არ ველ ს მას ტაბი

This will serve as a basis for developing 
infrastructure in the future. 

During the research many areas have been 
identified in the Martvili municipality, where 
the hiking trails can be arranged. Each of 
the alternatives that differ in complexity, 
distance, route type (transverse, one-sided, 
circular) as well as biodiversity and terrain 
adjacent to trails were analyzed, among 
other important factors. When selecting 
hiking trails in Martvili Municipality, pres-
ence of many alternative routes have led to  
the  identification  of  the  best  areas.  Along  
the  selected  trails there are several plac-
es, where development  of  recreational  

MARTVILI

მარტვილის ზღაპრული ბუნება
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მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი 
ე ტურიზმის ანვი არების ვის  
აღნი ნული პრ ე ტის 

არ ლებ ი ა ე მილია მ ე ს 
 სა ე მავლ   ემე ნები ი 
ა  საველ სიპე  ბილი ი  

ასევე  მ ე ს რე რეა იული 
ა ილები ა რინველ ა 

ასა ვირვებელი ურა  
აღნი ნული პრ ე ტის არ ლებ ი 

ან რ იელ ა ლ ა იების 
ი ენტი ი ირება საველე ა 
ამერალური სამუ ა ების 
ე ე ა  სამ მავლ  ი ე მება 
არმ ენილი ან არი ის 

სა უ ველზე  ა ილზე 
ინ რასტრუ ტურის მ ბა

areas  –  picnic  spots  is  needed.  The  area  
for  the  bird  watching  tower,  requested  by  
the  project  was  also  selected.  Consid-
ering  that  the  Martvili  municipality  is  
not  a  bird migration corridor and is not 
distinguished by the diversity of ornamen-
tal fauna, attention has been paid to the 
area where birds of prey, including vultures, 
have been observed. The focus was also on 
positioning the platform to ensure better 
views, which would be attractive and inter-
esting for the visitors. 

The  report  includes  detailed  descriptions  
of  each  selected  area,  photographs,  spatial  
data  and  all  the  information necessary for 
implementation of the project in the future.

FABULOUS NATURE OF MARTVILI
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სიგრძე  ,  კილომეტრი
Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: 16.2 Kilometres16.2 Kilometres16.2 Kilometres16.2 Kilometres

საშუალო ტემპით მიახლოებითი
 საათი

About 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average paceAbout 10 hours at an average pace

ონიორეს ჩანჩქერ ე 
მიმავალი სა ეხმავლო 
ბილიკი
Oniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking TrailOniore Hiking Trail
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1

8

2
3

4

5

6

7

დასრულება
Finish

F

და ება
Start

ონიორეს ჩანჩქერი
Oniore Waterfall

კაღუს ჩანჩქერი
Kaghu Waterfall

ბალდას მონასტერი
Balda Monastery

სა ისი ერტილი Starting Point

42.45742376°
42.37723732°

მარტვილის კანიონი
Martvili Canyon

აბრა Signboard

42.46418089°
42.37514284°

1

SAĞA DÖNÜN TURN RIGHT

ონიორეს ჩანჩქერ ე მიმავალი 
სა ეხმავლო ბილიკი
Oniore Waterfall Hiking Trail

ONIORE

აბრა Signboard

42.48546837°
42.40134573°

2

აბრა Signboard

42.48136281°
42.43378211°

3

აბრა Signboard

42.47440827
42.45317713

4
აბრა Signboard

42.47682054
42.4539277

5
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1

8

2
3

4

5

6

7

დასრულება
Finish

F

და ება
Start

ონიორეს ჩანჩქერი
Oniore Waterfall

კაღუს ჩანჩქერი
Kaghu Waterfall

ბალდას მონასტერი
Balda Monastery

პიკნიკი

დასრულება End of Route

42.48817448°
42.40920566°        

აბრა Signboard

42.47724123°
42.45869051°

6
აბრა Signboard

42.4919944°
42.42805045°

7

აბრა Signboard

42.49121103°
42.42579279°

8

F Bird Watching Tower

Picnic Area

რინველებ ე 
დაკვირვების კოშკები
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ONIORE

მთავარი სანახაობები  მარტვილის 
ანი ნის ბუნების ე ლი  

ტ ბას ან ერის ბუნების ე ლი 
 ნი რეს ან ერის ბუნების 
ე ლი  აღუს ან ერი  ბალ ის 
ანი ნის ბუნების ე ლი  ბალ ის 

მ ნასტერი

მუნი იპალიტეტი  მარტვილი

მარშრუტით გათვალის ინებული 
რეკომენდირებული პერიოდი  
აპრილი  ტ მბერი

მარშრუტის სახეობა  სა ე მავლ

მარშრუტის სირთულის 
კატეგორია  სა უალ

მარშრუტის ტიპი  ამ ლი

მარშრუტის სიგრძე   მ  
მარტვილის ანი ნი ბალ ის 

მ ნასტერი

მარშრუტის და არვის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა   საა ი

მარშრუტის სიმაღლეები 
ღვის დონიდან მინიმალური 

 მაქსიმალური  საშუალო
 მ

ჯამური აღმართი  დაღმართი  
 მ

მარშრუტ ე გადაადგილების 
საშუალება  სა ე მავლ  ბილი ი

ი ური ქსელის და არვის ონა  
ი ური ავ ირი ელმისა ვ მია 

მ ირე მ ნა ვე ებზე

სასმელი და ტექნიკური 
ლის არსებობა მარშრუტ ე  

ტურისტული ბილი ის სა ისი ა 
საბ ლ  მ ნა ვე ების არ ა  
მარ რუტზე ვერ ე ვ ები  
სასმელი ალის ბიე ტებს  
სა ირ ა ინას არ მარა ის 

ევსება  უმ ა  ბილი ი უმეტეს 
მ ნა ვე ზე მიუ ვება მ ინარეებს  
რ მლების სა ავეები  ბილი ის 
მიმ ებარე აა

შენიშვნა  ტურისტული ბილი ი 
ვე ს ა ულ ტერიტ რიებს  

ტ ბას ან ერის ბუნების ე ლს  
ნი რეს ან ერის ბუნების 
ე ლს  ა ულ ტერიტ რიაზე 
ა აა ილებისას აუ ილებელია 
აი ვა  ევის ნ რმები

ტურისტული ბილი ი ვე ს 
მ ინარეებს  მ  ტ ბას ა 

ნი რეს  რ მელზე  მ ბილია 
მარტივი ა ასასვლელები 

ა ესა ლებელია ე ების 
ასველების არე ე ა ასვლა  

ბილი ი საბ ლ  მ ნა ვე ი  
აღუს ან ერ ან მისასვლელ 
ზაზე ვე ს მ  აბა ას  რა რ სა  

სა ირ ა მ ინარეზე ა ასვლა  
ლის სიმაღლის ნე ირ 

ემ ვევა ი არ აღემატება ნა ევარ 
მეტრს ა მ ინარეზე ა ასვლა 
არ არმ ა ენს ი  სირ ულეს  

უმ ა  ბილი ზე ვიზიტის 
ა ე მვისას  აუ ილებელია

აი ვალის ინ  
ზემ აღნი ნული ა ტი მ ინარის 

ა ა ვე ას ან ა ავ ირები  
რა ა ავი ან ა ილებულ ი ნას 

აუ ვალის ინებელი ა ტ რები
ტურისტულ მარ რუტზე  

ნი რეს ან ერი ან აღუს 

ონიორეს ჩანჩქერის ბილიკი
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ან ერის ენ მიმავალ მ ნა ვე ზე  
ა ვალული ბილი ის ზ იერ ი 

ნა ილი მიუ ვება რამებს  
სა ა  ა აა ილებისას 
მა სიმალური სი რ ილე ა 
ურა ღებაა სა ირ  ტურისტული 

ბილი ი არმ ა ენს ამ ლი 
სა ის მარ რუტს  ი ება ა 
სრულ ება რ ს ვა ას ვა 

ანი ნულების ა ილას ა მისი 
ა ება ესა ლებელია რივე 

მიმარ ულები ან  სანა ა ბრივი 
უ ი  რე მენ ირებულია 

მარ რუტის მარტვილის ანი ნის 
მიმ ებარე მ ნა ვე ი ან ა ება  

მარშრუტის აღ ერა  ტურისტული 
ბილი ი მ ი ავს  მარტვილის 
მუნი იპალიტეტ ი არსებულ  
უნი ალურ ბუნებრივ ა 
ულტურულ მემ ვი რე ბებს  

ბილი ზე მ სულ ვიზიტ რს  
ეუ ლია მ ინა ულ ს მარტვილის 
ანი ნი ა ემ მ ანა რ ს 

ვიზიტი ე არები  ელუ ლებელ 
ბუნება ი ტ ბას ან ერის ა 

ნი რეს ან ერის ბუნების ე ლებზე  
სა ა  მ ინა ულებ  ულამაზეს 
ბუნებას  არსტრული რელიე ი  
მღვიმეები ან ერები  ანი ნები  
მ ინარეები  ა ს ვა უნი ალური 

არმ ნა მნები  ასევე
მ ინა ულებ  ლ რისა ა აუნის 

არმ მა ენლებს  საი ანა  
აღსანი ნავია ტიპური ლ ური ტ ე
ბილი ზე ვიზიტისას ე ი ლია  
ისარ ებლ  ე ილმ ბილი 
საპი ნი ეები რ მელი  ვ ება  
ტ ბას ა ნი რეს მიმ ებარე  
ასევე ე ილმ ბილია ი იენური 
ინ რასტრუ ტურა  ბილი ზე 
ასევე ე ვ ები  რინველებზე 

ასა ვირვებელ ურას  საი ანა  
ე ი ლია  აა ვირ ე  ს ვა ას ვა 

სა ე ბებს  მა  რის აღსანი ნავია 
რბები  რ მელ ა საბუ არი 

ა ილები  ური ან არ ა  
მ ს ანს  არ ა რინველებზე 

ა ვირვებისა  ური ან ი ლება 
პან რამული ე ები  რა  ვიზიტ რს 

აე მარება მიმ ებარე არეალების 
უ ე ესა  აღ მა ი
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S�ghtsee�ng: Martvl Canyon Natural 
Monument > Toba Waterfall Natural 
Monument > Onore Waterfall Nature 
Monument > Kaghu Waterfall > Balda 
Canyon Nature Monument > Balda 
Monastery.

Mun�c�pal�ty: Martvl.

Recommended t�me for travel: 
Aprl-October.

Type: Hkng tral.

D�ff�culty: Medum.

Length: 16.2 km from Martvl Canyon 
to Balda Monastery.

Est�mated t�me of travel: 10 hours.

M�n�mum / max�mum / average 
he�ght: 235 / 720 / 459 meters above 
sea level.

Total length of uph�ll / downh�ll: 
911 / 1004 meters.

Coverage of cellular network:
avalable n some zones.

Ava�lab�l�ty of dr�nk�ng and 
techn�cal water: Drnkng water s 
avalable only at the startng and fnal 
destnatons of the tral. Therefore, t 
s necessary to stock up on water n 
advance. The headwaters of sprngs 
are adjacent to the tral.

Remarks: The tral cuts through the 
protected areas – Toba Waterfall and 
Onore Waterfall Natural Monuments. 
When movng on the terrtory of the 
protected area, t s necessary to follow 
the rules of conduct. The tral crosses 

the rvers Toba and Onore, wth easy 
crossngs. The tral crosses the rver 
Abasha n the fnal secton, on the way 
to Kaghu waterfall. In most cases, 
the water level does not exceed half 
a meter and t s not dffcult to cross 
the rver. However, when plannng 
your hkng route, t s necessary to 
keep n mnd the above fact to avod 
unforeseen factors. From the Onore 
waterfall to the Kaghu waterfall 
some sectons of the tral follow the 
ravnes, whch requre maxmum 
cauton and attenton when travellng. 
The tral starts and ends at two 
dfferent destnatons and t s possble 
to start hkng from both drectons. 
From a sghtseeng perspectve, t s 
recommended to start from hkng 
from Martvl Canyon.

Descr�pt�on: The tral enables vstors 
to see unque natural and cultural 
hertage of Martvl Muncpalty. 
Vstors of the tral can vst Martvl 
Canyon and then contnue towards 
relatvely untouched nature of the 
Toba and Onore Waterfalls, where you 
wll see beautful nature, karst terran, 
caves, waterfalls, canyons, rvers and 
other unque creeks. You wll also see 
the flora and fauna, from whch the 
typcal Colchan forest s remarkable. 
Whle vstng the tral, you can enjoy 
the well-equpped pcnc spots and 
hygenc nfrastructure near Toba and 
Onore. On the tral you wll also fnd a 
brd-watchng tower, from whch you 
can observe varous speces, ncludng 
orbts, whose nestng spots can be 
seen from the tower. In addton to 
brd watchng, panoramc vews are 
vsble from the tower, whch wll help 
the vstor to better understand the 
surroundng areas.

Oniore Waterfall Hiking Trail

ONIORE
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მარტვილის ზღაპრული ბუნება

სა ე მავლ  ბილი ის 
ა ე მვის პრ ეს ი  ერ

ერ  უმნი ვნელ ვანეს 
სა ი ს არმ ა ენს ის  
რ მ ბილი ი სამ მავლ  
ი ს ტურისტულა  

ატვირ ული  რა ა მ ბილი 
ინ რასტრუ ტურა ა ა ეული 

არ ები არ ი ს უ ე ე  
ა არ ული  პირველი 

სა ე მავლ  ბილი ის ერ ევის 
ერ ერ  მიზეზს არმ ა ენს 
ის  რ მ ბილი ის ასა ის 
ტურისტულა  ალზე  ა ტიური 
ა ილი  მარტვილის ანი ნი 

არმ ა ენს  ანი ნზე მისულ 
ვიზიტ რებს ე ნება  ინ რმა ია 
აღნი ნული მარ რუტის ესა ებ 
მანი ნებლები  ა საინ რმა ი  

ა ები  მარტვილის ენტრი ან 
მარტვილის ანი ნამ ე  მ 

ზის მ ნა ვე ია  ავტ მ ბილის 
ემ ვევა ი ზის ასა არა  
 უ ია სა ირ  ესაბამისა  

One of the most important issues in plan-
ning a hiking trail is to make it attractive 
in the future, so that the infrastructure 
and costs incurred are not wasted. One 
of the reasons for selecting the first hik-
ing trail is that the starting point of the 
trail is a very active tourist destination 
– Martvili Canyon. Visitors to the canyon 
will have information about the route, 
signs and information boards. It is 5.5 km 
from Martvili Center to Martvili Canyon, 
which is 10 minutes’ drive. Therefore, the 
hikers can easily reach the starting point 
of the trail.

The first selected hiking trail starts from 
Martvili Canyon and ends near the Balda 
Monastery. The planned trail is 16.2 kilo-

ONIORE

ნი რეს ან ერამ ე მისასვლელი 
ბილი ის მ ენარეული უნი ალური
სა არი
Un�que vegetat�on of the tra�l lead�ng to the 
On�ore Waterfall.
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meters long, which takes approximately 
10 hours to complete. It is a transverse 
route, starting and ending in two different 
destinations, and can be started at either 
ends. The trail is of medium complexity and 
is characterized by relatively uneven land-
scape, paved or unpaved sections, small 
slopes where it may be necessary to use 
hands or hiking stick to maintain balance. 
The trail requires basic hiking equipment 
and hiking skills. It is also recommended to 
use protective hiking boots for ankles. The 
minimum altitude of the trail is 235 meters 
above sea level, while the maximum height 
is 720 meters. An average height is 459 
meters. The maximum inclination is 64.6%, 
while the average inclination is 11.4%.

სა ე მავლ  ბილი ის სიმაღლი ი 
პრ ილი

He�ght prof�le of the h�k�ng tra�l.

ბილი ის ასა ისამ ე მისვლა 
მ ლა რე ა ვის არ არმ ა ენს 
სირ ულეს  

ერ ეული პირველი სალა რ  
ბილი ი ი ება მარტვილის 
ანი ნი ან ა სრულ ება 

ბალ ის მ ნასტრის მიმ ებარე  
ე მარები ი ბილი ი 
არმ ენილია  ილ მეტრი 

სი რ ი  რის ასა არა ა  
სა ირ ა აა ლ ები   საა ი  
ი ი არმ ა ენს ამ ლი 
სა ის მარ რუტს  ი ება ა 
სრულ ება რ ს ვა ას ვა 

ანი ნულების ა ილას ა მისი 
ა ება ესა ლებელია რივე 

მიმარ ულები ან  ბილი ი 
არის სა უალ  სირ ულის  რა  

ულის მ ბს ემ ე ს  ასია ება 
ე არები  უს რმას რ  

ლან ა ტი  ა ვალული ან 

719 m

650 m

600 m 

550 m

500 m

450 m

400 m

300 m

235 m

0 m 2,5 km 5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 15 km 16.3 km

350 m
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აუ ვალავი მ ნა ვე ები  
მ ირე ა რის ერ ები  
სა ა  ესა ლებელია სა ირ  

ა ეს ელების ან სალა რ  
ის ამ ენება ბალანსის 

ესანარ უნებლა  ბილი ზე 
ა აა ილების ვის სა ირ ა 
ირი ა ი სალა რ  აღ ურვილ ბა 
ა სალა რ  უნარ ვევები  ასევე 

რე მენ ებულია ის ამ ავი 
სალა რ  ე სა მლის ამ ენება

ბილი ის მინიმალური სიმაღლე 
ზღვის ნი ან არმ ა ენს  
მეტრს  მა სიმალური სიმაღლე   
მეტრს  სა უალ  სიმაღლე   
მეტრია  მა სიმალური ა რილ ბა 

 სა უალ  ა რილ ბა 

რ რ  აღვნი ნე  ბილი ის 
სა ის ერტილს არმ ა ენს 

As mentioned, the starting point of the 
trail is located near the Martvili Canyon 
and continues northwest of the canyon. 
Initially it follows the 810 meters of as-
phalted road. From the village Balda the 
trail follows an unpaved road, along the 
left bank of Abasha River, totaling 3,500 
meters. At the end of the village Balda, 
to the west of the trail, a relatively un-
touched nature begins. The next section 
of the trail becomes relatively difficult 
and inclination increases along the hill-
side, over the distance of 3,215 meters. 
On this section, from the village Balda 
that is located at the 550 meters above 
the sea level, we reach 719 meters with 
a beautiful panoramic view.

ONIORE

ნი რეს ან ერის მიმ ებარე  
არსებული საპი ნი ე
The current p�cn�c area near the On�ore 
waterfall.
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მარტვილის ანი ნი ა რ ელ ება 
ანი ნის რ ილ  ასავლე ი  
ავ აპირველა  მიუ ვება 

საავტ მ ბილ  ას ალტის ზას 
 მ  მან ილზე  ლ  ემ მ 

ა ასა ვევია ს  პირველ 
ბალ ას ან ა ბილი ი მიუ ვება 

რუნტის ზას მ ინარე აბა ას 
მარ ენა სანაპირ ზე ს  პირველ 
ბალ ას ასა ლებულ პუნ ტებს  

ამ ი  მეტრის მან ილზე  ს  
პირველი ბალ ის ბ ლ ს  ბილი ის 
მიმარ ულები ან ასავლე ი  
ი ება ე არები  ელუ ლებელი 
ბუნება ა სრულ ება 

ასა ლებული პუნ ტები  
ემ ე  მ ნა ვე ზე ბილი ზე 
ა აა ილება  ე არები  

რ ულ ება  მატულ ბს 
ა რილ ბა ა  მეტრის 

მან ილზე მიუ ვება ერ ბს  
აღნი ნულ მ ნა ვე ზე  ს ელი 
პირველი ბალ ი ან   მ  ზღვის 

ნი ან ავ ივარ   მეტრამ ე  
საი ანა  ი ლება ულამაზესი 
პან რამული ე ი

აღნი ნული ლ ა იის ემ ე  
ი ება ერ ბი მ ირე ი 

ა ანები  სა უალ  ა რილ ბა 
 პრ ენტიან  რ მელსა  

მივ ავარ  ტ ბას ა ნი რეს 
ან ერის ბუნების ე ლების ენ  

მ ირე ა ანების აღმარ ი 
რ ელ ება  მეტრის მან ილზე 
ა სრულ ება მ ინარე ტ ბას 

ე ბა ი  რ მელი  არმ ი მნება 
ტ ბას ან ერის ან  მ ინარე 

After this location a slope starts with an 
average inclination of 11.2%. The slope 
leads to Toba and the Oniore waterfall 
Natural Monuments. The downhill slope 
is 2,050 meters long and ends in the 
Toba river canyon, which originates from 
the Toba waterfall. The Toba River is 
small in size, not exceeding three meters 
in width and 30 centimeters in depth. 
Crossing the river is easily possible with 
the help of stones, as well as with cut 
trees, without getting the feet wet.

At the location adjacent to the river a 
recreational area was selected, where 
the picnic spot will be arranged and the 
existing camping area will be repaired.
After crossing the river, the hiking trail 
follows an uphill with an average of 

მღვიმე ამ მუ ავებულია 
ზე ა არ ულ რეებრივ 
ირ ვებ ი  ესასველეი  

მ  არა ის ას ვრივ ი სნება  
ესასვლელი ან  მეტრ ი  მ  

სიმაღლის მი ის ვე ა ან ერია  
სა ა  ერის სიმაღლე  
მეტრზე მეტია  ალ ეულ 
ა ილას ვირაბის სი ანე  
მეტრს აღ ევს

A combination of Toba Cave and 
Oniore Waterfall creates a rare and 
beautiful sight. The entrance to the 
cave ameters from the entrance the 
visitors can reach an underground 
waterfall, which is 21 meters high in 
some places the tunnel width reaches 
12-15 meters.
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ტ ბა აღნი ნულ მ ნა ვე ზე 
არმ ენილია მ ირე ზ მი  

სი ანე არ აღემატება  მეტრს ა 
სიღრმე  სანტიმეტრს  მ ინარის 

ა ა ვე ა მარტივა  არის 
ესა ლებელი ე ის ასველების 
არე ე  რ რ  ვებზე 
აბი ები  ასევე ა ეული ეების 
ა მარები

მ ინარის მიმ ებარე ლ ა იაზე 
ეირ ა რე რეა იული ა ილი  

სა ა  მ ე ბა საპი ნი ე  
ა მ ესრი ება არსებული 

საბანა ე ტერიტ რია მ ინარის 
ა ა ვე ის ემ ე  სა ე მავლ  

ბილი ი მიუ ვება სა უალ  
 პრ ენტიანი ა რილ ბის 

აღმარ ს  რ მელ მ ნა ვე ზე  
ვ ვ ება ტ ბას ან ერის ენ 
ა ასა ვევი მ ნა ვე ი  

მ ინარი ან  მეტრის 
ავლის ემ ე  ემაღლებულ 

ტერიტ რიაზე ეირ ა რინველ ა 
ასა ვირვებელი ურის 

ანსა ავსებელი ტერიტ რია  
რ მელი  ირი ა ა  ა ვლილია 
მტა ებელ რინველებზე 

ასა ვირვებლა  ტერიტ რიაზე 
ერ ერ  მნი ვნელ ვან მ ბუ არ 
სა ე ბას არმ ა ენს რბი  
რ მელი  ბილი ზე ველი 
ვიზიტის რ ს ეინი ნებ ა  

რინველ ა ასა ვირვებელი 
პლატ რმა ასევე საუ ე ეს ა 
არეალების ასა ვალიერებლა  

ე მარები ი ური ან 
ამ ნ ება ტ ბას ან ერი  

26% inclination. On this section there is 
a turn to the Toba waterfall. In 580 me-
ters from the river an elevated area was 
selected as a bird watching tower con-
struction area, which is mainly intended 
for watching birds of prey. One of the 
important nesting species in the area 
is a vulture that was observed during 
each visit to the area. The birdwatching 
platform is also very good for viewing 
adjacent areas. From the tower the Toba 
waterfall will be visible, which flows out 
of the rock cave. The visitors will be able 
to other the spectacular views from the 

ONIORE

ნი რეს ან ერის მიმ ებარე  
არსებული საპი ნი ე

The current p�cn�c area near
the On�ore Waterfall.
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რ მელი  ა მ ე ინება ლ ე ი 
არსებული ამ ვაბული ან  

ესაბამისა  ური ან 
რინველებზე ა ვირვების არ ა 
ესა ლებელი ი ნება ულამაზესი 
ე ები  ატ ბ ბა  რინველ ა 
ა ვირვების ური ან  

სა ე მავლ  ბილი ის ერ ერ  
მ ავარ ღირს ესანი ნა ბამ ე 

ნი რეს ან ერამ ე 
მისასვლელა  სულ რაღა  

 მეტრი რ ება  ან ერამ ე 
აა ლ ები   მეტრ ი ეირ ა 

რე რეა იული ა ილი  სა ა  
ან ავს ება რი საპი ნი ე  

ასევე საპირ არე  აღნი ნულ 
მ ნა ვე ზე ამ ამა ა  არსებ ბს 
უმარტივესი ინ რასტრუ ტურა 
ვების ან მ ბილი 

სა ე ლურების ა მ რების 
სა ი  ანუ ვიზიტ რ ა ვის 
ერ ერ  საუ ე ეს  რე რეა იულ 
ა ილს აღნი ნული მ ნა ვე ი 

არმ ა ენს ა არმ ენილ 
მ ნა ვე ზე რე რეა იული 
ინ რასტრუ ტურის მ ბა 
საუ ე ეს  ვარიანტია

ან ერამ ე მისასვლელ 
მ ნა ვე ზე არმ ენილია 
ტიპური ლ ური ტ ე  ლ ური 
ბზი  ა მა ვლის ვეტ ი  
სამ უ არ  ბზის მავნებელი ს ს 

ა პეპელას ამ  პრა ტი ულა  
ამ მარია ბზის მრავალ ლ ვანი 
ეები ა ა არულია სურ ს 

სა არი  ავსის ა ლი ენების 
ი ი ბი მასი  ავსის არბი 

birdwatching tower. From the tower only 
600 meters remain to one of the main 
sights of the hiking trail – the Oniore wa-
terfall. In about 200 meters from the wa-
terfall a recreational area was selected, 
with two picnic spots and a toilet will be 
constructed. The simple infrastructure in 
the area in the form of fireplace and logs 
already exists. Therefore, this is one of 
the best recreational areas on the trail, 
which is already frequently visited and 
further development of infrastructure 
can make it more attractive for visitors.
The trail to the waterfall goes through 

ნი რეს ან ერი  On�ore Waterfall.
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the typical Colchian forest, with a Col-
chian boxwood and blackberry bushes. 
Unfortunately, because of the fungi and 
pests the perennial trees are virtually 
desiccated and are covered with shrub 
cover and large biomass of lichens and 
moss. An excess of moss is one of the 
best indicators of the clean air on this 
section. The vegetation also has a vast 
impression on the visitors.

After crossing this section, the visitors 
will be able to see the Oniore waterfall, 
which flows out of the cave and is 67 me-
ters high.

რა ენ ბა ერ ერ ი საუ ე ეს  
ინ ი ატ რია არმ ენილი 
მ ნა ვე ის აერის სისუ ავის  
ასევე ვიზუალურა ა  ი  ე ე ტს 
ა ენს ვიზიტ რზე არმ ენილი 
მ ენარეული სა არი  აღნი ნული 
მ ნა ვე ის ავლის ემ ე  მ ანს 

ნი რეს ან ერი  რ მელი  
მღვიმი ან ამ ე ინება ა მისი 
სიმაღლე  მეტრს ეა ენს

ან ერის მ ნა ულების 
ემ მ  ბილი ზე ლა რ ბის 
ასა რ ელებლა  სა ირ ა 

მ ინარის მარ ვენა სანაპირ ზე 
ა ასვლა  რა  ესა ლებელია 
ასველების არე ე  ვებზე 

ა ასვლის ემ ვევა ი  ნი რეს 

ONIORE

აღუს ან ერი  Kaghu Waterfall.
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ან ერზე ა ასვლის ემ მ  
ბილი ი მიუ ვება მ ინარე ტ ბას 
მარ ვენა ნაპირს  ან ერი ან 

აა ლ ები   მეტრ ი ვ ვ ება 
მე რე ან ერი მ  ტ ბაზე  
რ მლის ანა ვა  ესა ლებელია 
 მ ნა ვე ები ან ანს ვავებული 
ე ები

ნი რეს ან ერი ან 
მ ლებული  ლებულ ბს 
სიმაღლე ზღვის ნი ან  აღუს 
ან ერამ ე მისასვლელა  
აა ლ ები   მეტრის 

ავლა არის სა ირ  აღნი ნულ 
მ ნა ვე ზე არმ ენილია 
უნი ალური ბი მრავალ ერ ვნება  
რ მლები  არმ ენილია 
რ რ  ერ ბებზე  ასევე 

ტ ბას ას ა ვანი ან ერის ერ ბლი ბას  რ მელი  ი ვია  ა 
ულამაზეს სანა ა ბას მნის  მღვიმე ნელა  მისა მია ა სპე იალური 
აღ ურვილ ბის არე ე ი  ასვლა არ არის რე მენ ებული  ლ  ი ნი  
სამ ზაურ  სა ი ა რეზინის ნავი  ამ მუ ავებულია ზე ა არ ულ 

რეებრივ ირ ვებ ი  ესასველელი   მ  არა ის ას ვრივ ი სნება  სამ 
იარუსიან  მრავალ ან ტ ებიან მღვიმე ი რამ ენიმე არბაზია  მა  რის 

ამ ირ ევა  ნ ნას არბაზი  ნანას არბაზი  სალ ნი  უნივერსიტეტი 
 ტბიანი  ა ს ვა არბაზები  იმიური ნალე ები მრავალ ერ ვანი 
რმები  არის არმ ენილი  ერ ერ ი სტალა მიტის სიმარლე  მ აღ ევს  

მღვიმის ამური სი რ ე  მ ია  მღვიმი ან ამ მავალი მ ინარე  რ მელი  
მი ის ვე   ტბას ა ენს  არმ ნის  მ სიმაღლის  სა არ ველ ი ველაზე 
მაღალ  ტ ბას ას ა ური ან ერს  

The Toba Waterfall and Arsen Okrojanashvili Cave Natural Monuments create a rare 
and beautiful sight. The cave is difficult to access without a special equipment. It is 
recommended to use a rubber boat for traveling inside. The entrance to the cave 
(15x20m) is located near the cliff. There are several halls in a three-tiered, multi-lane 
cave. Among them stand out “Nona Hall”, “Nana Hall”, “Salon”, “University 50”, “Tbiani” 
and other halls. Chemical precipitation is present in many forms. The height of one of 
the stalagmites reaches 7 meters. The total length of the cave is 1300 meters. The 
river coming out of the cave, which forms four lakes underground, generates a 234 
meters high (the highest in Georgia) cascading waterfall.

ა ასა ე ი  ტ ბას ან ერი
V�ew from Toba Waterfall.
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მ ინარე ტ ბას ე ბა ი  ასევე 
ბილი ის მ ნა ვე ი ან ი ლება 
პან რამული ე ები  საი ანა  
მ ანს ტ ბას ან ერი

აღუს ან ერ ან მისვლამ ე  
მეტრ ი  სა ირ  ება მ ინარე 
აბა ის ა ა ვე ა  რის ვისა  
სა ირ ა ალ ი ასვლა  ლის 
სიმაღლე უმეტეს ემ ვევა ი 
არ აღემატება  სანტიმეტრს 

ა მარტივი ა ასალა ია  
უმ ა აუ ილებლია  ვიზიტ რს 

მარ რუტზე ასვლამ ე ნ ეს 
აღნი ნული ინ რმა ია  რა ა 

ავი ან ი ნას მ ულ ნელ ბი  
ამ ვეული პრ ბლემები

After visiting the waterfall, the visitors 
will need to cross the right bank of the 
river to continue on the trail. This can 
be done by walking over the stones and 
without getting wet. After crossing the 
Oniore waterfall, the trail follows the 
right bank of the Toba river. In about 500 
meters from the Oniore waterfall there 
is a second waterfall, which can be seen 
from three different angles. From Oniore 
waterfall an altitude starts to decrease. 
In about 3,750 meters a Kaghu waterfall 
is located. There is a unique biodiversity 
on this section, both on the slopes and in 
the Toba River. There are panoramic views 
along the trail, from which the Toba wa-
terfall can be seen.

ONIORE
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მარტვილის მ ნასტერი/ Martv�l� Monastery
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In 150 meters before reaching the Ka-
ghu waterfall, it is necessary to cross the 
river Abasha. In most cases the depth 
of the water does not exceed 50 centi-
meters and is easy to cross, although it 
is necessary for the visitors to have the 
information before starting the route, to 
avoid unexpected problems.

After crossing the river Abasha, the vis-
itors reach Kaghu (Zhuzhgha) water-
fall, which is of exceptional beauty. The 
Kaghu waterfall is a frequently visited 
place in summer, especially for locals. 
With recreational areas adjacent to the 
waterfall the visitors can enjoy picnic 
and taste local dishes.

From the Kaghu waterfall to the end of 
the trail, which ends with the Balda Mon-
astery, there is an easy, 1500-meter-long 
road. To the right of the Balda Canyon 
Natural Monument is located and the vis-

მ ინარე აბა ის ა ავლის 
ემ ე  მივუა ლ ვ ები  აღუს 
უ ღას  ან ერს რ მელი  

ანსა უ რებული სილამაზი  
ამ ირ ევა  აღუს ან ერი ირა  

მ ნა ულება  ა ილს არმ ა ენს 
ზა ულ ი  ანსა უ რები  
ა ილ ბრივების ვის  ან ერის 
მიმ ებარე  არმ ენილია 
რე რეა იული ა ილები  სა ა  
ვიზიტ რს ეუ ლეა პი ნი ი 

ა ა ილ ბრივი ერ ების 
ა ემ ვნება  აღუს ან ერი ან 

ბილი ის ბ ლ მ ე  რ მელი  
ბალ ის მ ნასტრი  სრულ ება 
მი ის მარტივი ასავლელი  

 მეტრის სი რ ის ზა  ზის 
მარ ვენა მ არეს მ ებარე ბს 
ბალ ის ანი ნის ბუნების ე ლი  
რა რ სა  ვიზიტ რს ეუ ლია 
ანი ნის მ ნა ულება  სა ე მავლ  

ბილი ის საბ ლ  ლ ა ია  
ბალ ის მამა ა მ ნასტერი ა 

ONIORE
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ღვ ისმ ბლის სა ელ ბის 
ე ლესიის არეალები ეირ ა 
მა ი ისტ რიულ ულტურული 
ღირს ესანი ნა ბი ან ამ მ ინარე  
ასევე მ ნასტრამ ე მი ის 
საავტ მ ბილ  ზა ას ალტის 
სა არი  რა  აუა ვილებს 
ბილი ის ვიზიტ რებს 

აუბრუნ ნენ მა ვის სასურველ 
ლ ა იას ავტ მ ბილის 
სა უალები  ასევე მ ნასტრის 
ტერიტ რიი ან ესა ლებელია 
ს  პირველი ბალ ის ავლი  
მარტვილის ანი ნზე აბრუნება  
იმავე ბილი ი  რ მლი ა  

აი  ტურისტული ბილი ი  ამ 
ემ ვევა ი ასავლელი ი ნება  

მ  მარტივი ზის მ ნა ვე ი რ მლის 
ა არვასა  ამ ი აა ლ ები   

ს  ა   ას ირ ება

itors can see the canyon. The final stop of 
the hiking trail are the Balda Monastery 
and the Virgin Mary Church sites, which 
were selected based on their historical 
and cultural importance. The monastery 
can be reached through a highway with 
asphalt pavement, which will make it eas-
ier for trail visitors to return to their de-
sired locations by car. It is also possible to 
visit return to Martvili canyon by the road 
through the village Pirveli Balda. In this 
case the visitors will travel along an easy 
road which is 5,250 meters long, which 
can be covered in 1.5 hours.

ბილი ის ა ლ ს მ ებარე სა ა  
სასტუმრ ს მ ნა ულება

V�s�t�ng a guesthouse near the selected tra�l.
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სიგრძე  ,  კილომეტრი
Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: 6.5 Kilometres6.5 Kilometres6.5 Kilometres6.5 Kilometres

საშუალო ტემპით
მიახლოებითი  საათი
About 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average paceAbout 3 hours at an average pace

აჩხურუს ჩანჩქერის
და ტბის ბილიკი
Tsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri WaterfallTsachkhuri Waterfall
and Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trailand Lake Trail
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აჩხურის მონასტერი

თხოპრას ჩანჩქერი

Tsachkhuri Church

Tkhopra Waterfall

თხოპრას ჩანჩქერი
Khirzeni Lakeდასრულება

Finish
F

და ება
Start

1

3

4

2

აბრა Signboard

42.56081698°
42.34270414°

1

აჩხურუს ჩანჩქერის
და ტბის ბილიკი
Tsachkhuri Waterfall and Lake Trail

SAĞA DÖNÜN TURN RIGHTაბრა Signboard

42.48546837°
42.40134573°

2
აბრა Signboard

442.56673276°
42.35029166°

3

სა ისი ერტილი Starting Point

42.55608126°
42.34145519°

TSACHKHURI
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აჩხურის მონასტერი

თხოპრას ჩანჩქერი

Tsachkhuri Church

Tkhopra Waterfall

თხოპრას ჩანჩქერი
Khirzeni Lakeდასრულება

Finish
F

და ება
Start

1

3

4

2

პიკნიკი

მონასტერი

ჩანჩქერი

დასრულება End of Route

42.57472678°
42.3494187°        

აბრა Signboard

42.57274893°
42.35145357°

4

F

Picnic Area

Church

Waterfall
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აჩხურუს ბილიკი

TSACHKHURI

მთავარი სანახაობები  ა ურუს 
მ ავარან ელ ზის სა ელ ბის 
მ ნასტერი  პრას ან ერი  

ირზენის ტბა

მუნი იპალიტეტი  მარტვილი

მარშრუტით გათვალის ინებული 
რეკომენდირებული პერიოდი
აპრ ლი  ტ მბერი

მარშრუტის სახეობა  სა ე მავლ

მარშრუტის სირთულის 
კატეგორია  სა უალ

მარშრუტის ტიპი  ალმ რივი

მარშრუტის სიგრძე   მ  
ა ურუს ე ლესია  ირზენის ტბა

მარშრუტის და არვის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა   საა ი

მარშრუტის სიმაღლეები 
ღვის დონიდან მინიმალური 

 მაქსიმალური  საშუალო
 მ

ჯამური აღმართი  დაღმართი  
 მ

მარშრუტ ე გადაადგილების 
საშუალება  სა ე მავლ  ბილი ი

ი ური ქსელის და არვის ონა  
ი ური ავ ირი ელმისა ვ მია 

მ ირე მ ნა ვე ებზე
სასმელი და ტექნიკური ლის 
არსებობა მარშრუტ ე  მარ რუტზე 
ვერ ე ვ ები  სასმელი ალის 

ბიე ტებს  სა ირ ა ინას არ 
მარა ის ევსება  უმ ა  ბილი ი 
უმეტეს მ ნა ვე ზე მიუ ვება 
მ ინარეს ა ნა ა ულებს

მარშრუტის აღ ერა
ტურისტული ბილი ი მ ი ავს  
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი 
არსებულ  უნი ალურ ბუნებრივ 

ა ულტურულ მემ ვი რე ბებს  
ბილი ზე მ სულ ვიზიტ რს  

ეუ ლია მ ინა ულ ს 
ა ურუს მ ავარან ელ ზის 

სა ელ ბის მ ნასტერი  
მ ნასტრი ან  მეტრი  

ა რებული პრას ან ერი 
ა ირზენის ტბა  სა ისი 

ერტილი ან  მ ნასტრი ან 
საბ ლ  მ ნა ვე ამ ე ტბამ ე 
ასასვლელა   ილ მეტრის 

ავლა არის სა ირ  სა ე მავლ  
ზა ირი ა ა  ირ ვანი 
ა რუნტის ზის სა ი  არის 

არმ ენილი  ბილი ის 
მიმ ებარე არეალები მ ი არია 
ბი მრავალ ერ ვნები  
ტერიტ რიაზე ირი ა ა  

არმ ენილია ი ლნარ
რ ილნარი  ასევე არმ ენილია 

ლ ური ტ ის ტიპები ერის ა 
მა ვლის სა არი  ანსა უ რები  
აღსანი ნია ბილი ის საბ ლ  
ლ ა ია  ირზენის ტბა  რ მელი  
მ ებარე ბს უა ულ ტ ე ი  
ა  ტ ის სა არი ნაპირი ანვე 
ი ება ერის ვეტ ი  
მს ავსი სა ის ტბა ალიან 
ი ვია ია ა ე ტურისტული 

ვალსაზრისი  მნი ვნელ ვან 
ბიე ტს არმ ა ენს  ტბის 

სარ ის არ ბი აა ლ ები  
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 ვ მ ს ეა ენს  აღსანი ნია 
ტბის მიმ ებარე  არსებული 

რი მ ირე ზ მის ტბა  
რ მლები  ასევე უნი ალურია 
რ რ  ბი მრავალ ერ ვნების 

ვალსაზრისი  ისე 

სილამაზი  ვიზიტისას 
ე ი ლია  ისარ ებლ  
ე ილმ ბილი საპი ნი ე ი  

რ მელი  ე ვ ება  ა ურის 
მ ნასტრი ან ან ერის ენ 
მიმავალ ბილი ზე
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S�ghtsee�ng: Tsachkhur	 Archangel 
Monastery > Tkhopra Waterfall > 
Kh	rzen	 Lake.

Mun�c�pal�ty: Martv	l	

Recommended t�me for travel: 
Apr	l-October.

Type: H	k	ng tra	l.

D�ff�culty: Med	um.

Length: 6.5 km from Tsachkhur	 
Monastery to Kh	rzen	 Lake.

Est�mated t�me of travel: 3 hours.

M�n�mum/max�mum/average 
he�ght: 580/1037/790 meters above 
sea level.

Total length of uph�ll/downh�ll: 
611/589 meters.

Coverage of cellular network:
ava	lable 	n some zones.

Ava�lab�l�ty of dr�nk�ng and 
techn�cal water: Dr	nk	ng water 	s 
not ava	lable along the tra	l. Therefore, 
	t	s necessary to stock up on water 	n 
advance. The r	vers are adjacent to 
the tra	l.

Descr�pt�on: The tra	l enables 
v	s	tors to see un	que natural 
and cultural her	tage of Martv	l	 
Mun	c	pal	ty. V	s	tors of the tra	l can 
v	s	t the Archangel Monastery of 
Tsachkhur	, the Tkhopra Waterfall 
located 	n 500 meters from the 
monastery and Kh	rzen	 Lake. From 
the start	ng po	nt – the church – to 
the f	nal sect	on 	t 	s necessary to 
walk 3 k	lometers. The tra	l to the 
lake 	s of med	um d	ff	culty. The 
h	k	ng path 	s ma	nly the l	mestone 
and ground road. The areas adjacent 
to the tra	l are r	ch 	n b	od	vers	ty. 
The area 	s ma	nly represented 
by beech and hornbeam, as well 
as typ	cal trees character	st	c to 
Colch	an forest w	th sugarcane and 
blackberry cover. Of part	cular note 
	s the f	nal locat	on of the tra	l, a lake 
that 	s located d	rectly 	n the forest, 
wh	ch beg	ns 	mmed	ately after the 
shorel	ne. Such a lake 	s extremely 
rare and 	s an 	mportant ecotour	sm 
s	te. The surface of the lake 	s about 
5,000 square meters. Two small 
lakes adjacent to the lake, wh	ch are 
also un	que 	n terms of b	od	vers	ty 
and beauty, are also noteworthy 
locat	ons. V	s	tors of the tra	l can 
enjoy a well-equ	pped p	cn	c spot on 
the way lead	ng from the Tsachkhur	 
Monastery to the waterfall.

Tsachkhuri Trail

TSACHKHURI
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მარტვილის ზღაპრული ბუნება

ა ურუს ირზენის  
სა ე მავლ  ბილი ი ეირ ა 
მარტვილის მუნი იპალიტეტის 

ს ელ ა ურ ი  სალ ინ ს 
ემ ი  ირზენის ალ აზე  

სა ა  მ ებარე ბს ა ურუს 
მ ავარან ელ ზის სა ელ ბის 
ე ლესია ა მამა ა მ ნასტერი  
ბილი ის სა ის ერტილს ს რე  
ე ლესიის მიმ ებარე ტერიტ რია 
არმ ა ენს

ალა  მარტვილის ენტრი ან  
ა ურუს მ ავარან ელ ზის 

ე ლესიამ ე  ილ მეტრია  
საავტ მ ბილ  ზა 
ე ილმ ბილია ა მის 

Tsachkhuri (Khirzeni) hiking trail was se-
lected in the village of Tsachkhuri, Salkh-
ino community of Martvili municipality. 
It is located on the slope of Khirzeni, 
where the Tsachkhuri Archangel Church 
and Monastery are located. The starting 
point of the trail is the area adjacent to 
the church.

It is 22 kilometers from Martvili center to 
Tsachkhuri Archangel Church. The road 
is well asphalted and it takes 30 minutes 
to reach the destination. The road pass-
es through Martvili Canyon, then village 
Zhinota and Salkhino, after which the 
visitors will reach Tsachkhuri. Originally 
built in the 7th century, the church was 

TSACHKHURI
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renovated in the 18th century and is pre-
served to this day. Throughout the year 
the tourists and pilgrims visit the church, 
as well as Tsachkhuri waterfall, which is 
located in 500 meters from the court-
yard of the church. It originates from the 
Tkhopra River. A lake, which is a source 
of the river is the final destination of the 
selected trail.

Near the monastery and the waterfall, a 
recreational area for arranging two pic-
nic spots was selected. At present there 
is a fireplace arranged at the spot. In the 
future the visitors will be able to enjoy a 
wellequipped picnic spots.

ასა არა   უ ი არის სა ირ  
ზა აივლის მარტვილის ანი ნსა  
ემ ე  ს ელ ინ ას  სალ ინ ს 
ა სა ლინ ს ემ ე ი ს ელია 

ა ური  ე ლესია ავ აპირველა  
ა ებულია  საუ უნე ი  ანა ლება 
მ ა მე  საუ უნე ი ა 
ვენამ ე ამ სა ი  არის მ ღ ეული  

ე ლესიას ველა სეზ ნზე მრავალი 
ვიზიტ რი ა მ მლ ველი 
სტუმრ ბს  ასევე მ ნა ულება  
ა ილს არმ ა ენს ე ლესიის 
მიმ ებარე  ეზ ან  მეტრ ი 
არსებული ა ურუს ან ერი  
რ მელი  არმ ი მნება მ ინარე 

პრას ან  მ ინარე პრას 
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ნი რეს ან ერის მიმ ებარე  
არსებული საპი ნი ე

The current p�cn�c area near the On�ore 
waterfall.

TSACHKHURI

აჩხურუს ჩანჩქერი / Tsachkhur� Waterfall.
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სა ავეს არმ ა ენს ტბა  რ მელი  
ერ ეული ბილი ის საბ ლ  

ლ ა იას არმ ა ენს

მ ნასტერის ა ან ერის 
მიმ ებარე მ ნა ვე ზე ეირ ა 
ა ილი  სა ა  მ ე ბა 
რე რეა იული ა ილი  რი 
საპი ნი ე  არმ ენილ 
მ ნა ვე ზე ამ ამა  არის 
რამ ენიმე ვის ან მ ბილი 
სა ე ლური  ტერიტ რიაზე 
მისულ ვიზიტ რებს სამ მავლ  

ა ვ ება  ე ილმ ბილი 
საპი ნი ე

ერ ეული ბილი ი არმ ა ენს 
ალმ რივ მარ რუტს  ი ება 
ა ბრუნ ება ერ სა ა იმავე 
ანი ნულების ა ილას  უმეტეს 

ემ ვევა ი იმე რებს ერ სა ა 

The selected trail is a one-way route, 
starting and returning to the same des-
tination, which in most cases crosses the 
same path. The round trip, full length of 
the trail is 6.5 kilometers, which takes 
about 3 hours to complete. The Tsach-
khuri trail, like the Oniore Trail, is a me-
dium difficulty trail. Even though the dis-
tance of the Tsachkhuri trail compared to 
Oniore is relatively short, the trail goes 
through relatively steep slopes. It also is 
located higher above the sea level. The 
minimum elevation of the trail is 580 
meters, while an average elevation is 
790 meters and the highest point is 1,037 
meters above the sea level. In some ar-

0 m 0.75 km 1.5 km 2.25 km 3 km 3.75 km 4.5 km 5.25 km 6 km 6.54 km

1037 m

1000 m

950 m

900 m

850 m

800 m

750 m

700 m

650 m

600 m
580 m

594 m

სა ეხმავლო ბილიკის სიმაღლითი 
პრო ილი

He�ght prof�le of the h�k�ng tra�l.
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იმავე ზას  ბილი ის რმ რივი  
სრული სი რ ე  მ ს არმა ენს  
რის ასა არა ა  აა ლ ები  
 საა ი არის სა ირ  ა ურუს 

ბილი ი ნი რეს ბილი ის მს ავსა  
სა უალ  სირ ულის ბილი ს 
არმ ა ენს  მიუ ე ავა  იმისა 

რ მ ა ურუს ბილი ის ასა არი 
მან ილი მ ირეა ნი რეს ან 
ე არები  აღნი ნული 

ბილი ი ე არები  მაღალი 
ა რილ ბის ერ ბებზეა  ასევე 

არმ ენილია ზღვის ნი  ან 
უ რ  მაღლა  ბილი ის მინიმალური 
სიმაღლე ზღვის ნი ან  
მეტრს ეა ენს  სა უალ  სიმაღლე 

 მეტრია  ლ  უმაღლესი 
ა ილი ზღვის ნი ან  
მეტრზეა  ბილი ზე ვ ვ ება 

 ა რილ ბის ერ ბები  
სა უალ  ა რილ ბა ს 
ეა ენს  სა ისი ერტილი ან  

ე ლესიი ან  საბ ლ  მ ნა ვე ამ ე 
ასასვლელა   ილ მეტრის ავლა 
არის სა ირ  ტბის ენ მიმავალი 
ბილი ი სა უალ  სირ ულისაა  
სა ე მავლ  ზა ირი ა ა  
ირ ვ ვანი ა რუნტის ზის 

სა ი  არის არმ ენილი  
ბილი ის მიმ ებარე არეალები 
მ ი არია ბი მრავალ ერ ვნები  
ტერიტ რიაზე ირი ა ა  
არმ ენილია ი ლნარ

რ ილნარი  ასევე არმ ენილია 
ლ ური ტ ის ტიპური ტიპები 
ერის ა მა ვლის სა არი  

ანსა უ რები  აღსანი ნია 
ბილი ის საბ ლ  ლ ა ია  

eas the trail has 38% inclination, with an 
average inclination of the trail being 17%.

From the starting point the church to the 
final section it is necessary to walk 3 kilo-
meters. The trail to the lake is of medium 
difficulty. The hiking path is mainly the 
limestone and ground road. The areas 
adjacent to the trail are rich in biodiver-
sity. The area is mainly represented by 
beech and hornbeam, as well as typical 
trees characteristic to Colchian forest 
with sugarcane and blackberry cover. Of 
particular note is the final location of the 

TSACHKHURI
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ტბა  რ მელი  არმ ენილია 
პირ აპირ ტ ე ი ა ნაპირი ანვე 
ი ება ტ ე ერის ვეტ ი  მს ავსი 
სა ის ტბა ალიან ი ვია ია ა 
ე ტურისტული ვალსაზრისი  
მნი ვნელ ვან ბიე ტს 
არმ ა ენს  ტბის სარ ის არ ბი 
აა ლ ები   ვ მ ს ეა ენს  

აღსანი ნია ტბის მიმ ებარე  
არსებული რი მ ირე ზ მის ტბა  
რ მლები  ასევე უნი ალურია 
რ რ  ბი მრავალ ერ ვნების 

ვალსაზრისი  ისე სილამაზი

საბ ლ  ლ ა იაზე მისულ 
ტურისტს  ეუ ლია ატ ბეს 
ამ ულამაზესი ბუნები  ტბის 

trail, a lake that is located directly in the 
forest, which begins immediately after 
the shoreline. Such a lake is extremely 
rare and is an important ecotourism site. 
The surface of the lake is about 5,000 
square meters. Two small lakes adja-
cent to the lake, which are also unique in 
terms of biodiversity and beauty, are also 
noteworthy locations.

After reaching the final destination the 
tourists can enjoy beautiful nature and 
the lake view. The location will be attrac-
tive for birdwatchers as well. In the calm 
environment of the lake many species of 
birds can be seen and observed both visu-
ally and by hearing.
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Going back on the same trail will still be 
necessary for returning to Tsachkhuri 
Monastery and waterfall. After returning 
from the 6.5 kilometer trail, the visitor 
will be able to rest at a selected recre-
ational area adjacent to the monastery 
and waterfall.

ე ი  არმ ენილი ლ ა ია 
მიმზი ველი ი ნება რინველებზე 

ა ვირვების მ ვარულ ა ვისა  
ტბის პირას მ ვი  არემ ი 
მრავალი სა ე ბის იტის ნა ვა 
არის ესა ლებელი ა მა ზე 

ა ვირვება რ რ  ვიზუალურა  
ასევე სმენი  ტბამ ე ავლილი 
მან ილის უ ან ავლა ი ნება ვლავ 
სა ირ  ა ურუს მ ნასტრამ ე 

ა ან ერამ ე ასაბრუნებლა  
ბილი ი ან აბრუნებულ 
ვიზიტ რს ეე ლება  მ იანი 
მარ რუტის ავლის ემ მ 

აისვენ ს მ ნასტრის ა 
ან ერის მიმ ებარე  ერ ეულ 

რე რეა იულ ა ილას

ბილი ის ბ ლ  ლ ა ია
F�nal dest�nat�on of the tra�l.

TSACHKHURI
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აჩხურის ხირ ენის  სა ეხმავლო ბილიკი შეირჩა მარტვილის 
მუნი იპალიტეტის სო ელ აჩხურში, სალხინოს თემში, ხირ ენის 
კალთა ე, სადა  მდებარეობს აჩხურუს მთავარანგელო ის სახელობის 
მამათა მონასტერი  აჩხურუს ტაძარს მოსკე  აჩხურუს ეძახიან, 
რა  მეძევეს ნიშნავს  იგი აგებულია  საუკუნეში, თუმ ა ჩვენამდე 
განახლებული, მე  საუკუნეში აგებული დარბა ული ტიპის ეკლესიაა 
მოღ ეული  ტაძარში ირვა ლო ვა მე  საუკუნის დასა ისიდან 
აღარ აღევლინებოდა, თუმ ა ღვთისმსახურება აქ იან ლებში 
აღდგა  არმოდგენილ ლოკა ია ე მოსულ ვი იტორს, ისტორიულ
კულტურული ძეგლის გარდა

საშუალება აქვს მოინახულოს უნიკალური ბუნება  საპიკნიკის 
მიმდებარედ იხილავთ თხოპრას ჩანჩქერს, რომელი  აღ რთოვანებას 
ი ვევს მისულ ვი იტორებში  ლაშქრობის მო ვარულებს, შეუძლიათ 
ისარგებლონ მარკირებული ბილიკით, რომლის საბოლოო ლოკა იას 
ხირ ენის ტბა არმოადგენს  ტბის ნაპირებიდანვე ი ება კოლხური 
ტიპის ტ ე, რა  ტბის უნიკალურობას განაპირობებს  ტბისკენ მიმავალი 
ბილიკის ველა მონაკვეთი განსხვავდება ერთმანეთისგან, როგორ  
ლანდშა ტურად, ასევე ბიომრავალ ეროვნებით, რის გამო  ბილიკ ე 
ლაშქრობა საინტერესო იქნება ვი იტორთათვის

Tsachkhuri (Khirzeni) hiking trail was selected in the village of Tsachkhuri, Salkhino 
community of Martvili municipality. It is located on the slope of Khirzeni, where the 
Tsachkhuri Archangel Church and Monastery are located. Tsachkhuri Church is also 
called Moske-Tsachkhuri, which means a dairyman. It was built in the 7th century. 
However, the present hall-type church was built in the 18th century. The liturgy was 
no longer practiced in the temple from the beginning of the 20th century, but was 
restored here in the 90’s 

The visitor coming to the presented location, in addition to the historical-cultural mon-
ument, has the opportunity to enjoy the unique nature. Next to the picnic spot you will 
find Tkhopra Waterfall, which excites its visitors. Hiking lovers can enjoy the marked 
trail, the final location of which is Lake Khirzeni.

From the shores of the lake begins the Colchian forest, which makes the lake unique. 
All sections of the trail leading to the lake are different in both landscape and biodiver-
sity and visitors will enjoy hiking the trail.

ა ურუს 
მ ავარან ელ ზის 
სა ელ ბის ე ლესია
Tsachkhuri Archangel Church
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სიგრძე  ,  კილომეტრი
Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: 5.5 Kilometres5.5 Kilometres5.5 Kilometres

ომიერი ტემპით
დაახლოებით  უთი
About 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average paceAbout 20 minutes at an average pace

მარტვილის ენტრი  
მარტვილის კანიონი
ველოსიპედის ბილიკი
Martvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili CanyonMartvili Center – Martvili Canyon
Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail Bicycle Trail 
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MARTVILI

დასრულება
Finish

F

და ება
Start

მარტვილის კანიონის
ბუნების ძეგლი

Martvili Canyon
Natural Monument

მარტვილის ენტრი 
მარტვილის კანიონი
ველოსიპედის ბილიკი
Martvili Center – Martvili Canyon
Bicycle Trail

სა ისი ერტილი Starting Point

42.413986°
42.378935°
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დასრულება
Finish

F

და ება
Start

მარტვილის კანიონის
ბუნების ძეგლი

Martvili Canyon
Natural Monument

დასრულება End of Route

42.457419°
42.377242°      

F
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მარტვილის ენტრი  მარტვილის 
კანიონი ველოსიპედის ბილიკი

მუნი იპალიტეტი  მარტვილი

მარშრუტით გათვალის ინებული 
რეკომენდირებული პერიოდი  
მარტი  ნ მებერი

მარშრუტის სახეობა
საველ სიპე

მარშრუტის სირთულის 
კატეგორია  მარტივი

მარშრუტის ტიპი  ალმ რივი

მარშრუტის სიგრძე   მ   
მარტვილის ენტრი  მარტვილის 
ანი ნი

მარშრუტის და არვის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა   უ ი

მარშრუტის სიმაღლეები 
ღვის დონიდან მინიმალური 

 მაქსიმალური  საშუალო  
 მ

ჯამური აღმართი  დაღმართი  
 მ

მარშრუტ ე გადაადგილების 
საშუალება  ველ სიპე ი  
სა ე მავლ

საავტომობილო ი ური ქსელის 
და არვის ონა  ი ური ავ ირი 

ხელმისა ვდომია ველა 
მონაკვეთ ე სასმელი და 
ტექნიკური ლის არსებობა 
მარშრუტ ე  მარ რუტზე 

ე ვ ები  სასმელი ალის 

ბიე ტებს  რ რ  არ ებს  
ასევე მარ ეტებს სა ა  ე ი ლია  

ეი ინ  ალი

შენიშვნა  ველ  ბილი ი 
მიუ ვება საავტ მ ბილ  ზას  

ა აა ილება ირი ა ა  
ესა ლებელია მ ას ალტებული 
ზის ვერ ებზე  უმ ა 

ზ იერ  მ ნა ვე ზე ესა ლ ა 
სა ირ  ა ეს ას ალტის ზაზე 

ა ასვლა  რა რ სა  სა ირ ა 
უსა რ ების ნ რმების ა ვა  

ვ  აი ვალის ინ  
ზემ აღნი ნული ა ტი 

ანსა უ რები  ღამი  
ა აა ილებისას  ამ ი ენ  

სპე იალური აღ ურვილ ბები  
რა ა ესამ ნევი ი  
ავტ მ ბილის მ ღ ლების ვის

მარშრუტის აღ ერა  მარტვილის 
ენტრი ან  მარტვილის ანი ნის 

მიმარ ულები  ა აა ილების 
ერ  ერ  საუ ე ეს  სა უალებას 
ველ სიპე ი არმ ა ენს  
ველ  ბილი ის მ ნა ვე ი 

არმ ენილია ე არები  
მარტივ რელიე ზე  ესაბამისა  
მარ რუტის ა არვა არ
ი ნება სირ ულეებ ან 

ა ავ ირებული 
ველ სიპე ისტის ვის  ბილი ის 

ა არვა ესა ლებელი ი ნება 
ანსა უ რებული იზი ური 

მ მზა ების ა ანსა უ რებული 
ტე ნი ური მა ასია ებლების 
მ ნე ველ სიპე ის არე ე
ანი ნზე მისულ ველ სიპე ისტს  
ეუ ლია აბრუნ ეს უ ან 

მარტვილის ენტრ ი  ან ანა რ ს 
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მ რა ბა მე რე ველ  ბილი ზე 
აღუს ან ერის მიმ ებარე   

ასევე  ველ  ბილი ის ლ ა იები 
ა ავ ირებულია სა ე მავლ  

ბილი ებ ან  მარტვილის 
ანი ნზე მისულ ველ სიპე ისტს 
ეუ ლია ესტუმრ ს ნი რეს 

Mun�c�pal�ty: Martv	l	.

Recommended t�me for travel: 
March-November.

Type: B	cycle tra	l.

D�ff�culty: Easy.

Length: 5.5 km from Martv	l	 center 
to Martv	l	 Canyon.

Est�mated t�me of travel: 20 
m	nutes.

M�n�mum/max�mum/average 
he�ght: 181/254/215 above sea level.

Total length of uph�ll/downh�ll: 
109/68 meters.

Coverage of cellular network: 
ava	lable across the tra	l.

Ava�lab�l�ty of dr�nk�ng and 
techn�cal water: one spr	ng 	s 
located on the tra	l. V	s	tors can buy 
water 	n shops located along the tra	l.

Remarks: The tra	l follows the 
asphalted road and there 	s suff	c	ent 
space for cycl	ng. In some areas 
cycl	sts need to cross the road and 	n 
these areas max	mum caut	on must 
be appl	ed. Dur	ng n	ghtt	me cycl	sts 
are adv	sed to use spec	al equ	pment 
to 	ncrease the	r v	s	b	l	ty to dr	vers.

Descr�pt�on: Cycl	ng 	s one of 
the most conven	ent means of 
transportat	on towards Martv	l	 
Canyon. The terra	n 	s relat	vely easy, 
su	table for amateurs and does not 
requ	re s	gn	f	cant cycl	ng exper	ence 
and spec	al phys	cal tra	n	ngs. V	s	tors 
com	ng to the canyon can e	ther turn 
back to Martv	l	 or cont	nue the	r travel 
towards Kaghu Waterfall. The b	cycle 
tra	l 	s l	nked w	th the On	ore Waterfall.

Martvili Center – Martvili Canyon
Bicycle Trail

ან ერის სა ე მავლ  ბილი ს  
სა ა  ე ნება სა უალება ნა ს 
უნი ალური ბუნება  ისარ ებლ ს 
ე ილმ ბილი საპი ნი ეები  
ა აა ვირ ეს რინველებს 

სპე იალური რინველებზე 
ასა ვირვებელი ური ან
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ანი ნამ ე მისასვლელი 
მარ უტის ა ებამ ე  
ველ სიპე ისტს ეუ ლია 

მ ინა ულ ს მარტვილის 
მ ნასტერი  რ მელი  ბილი ის 
სა ის ლ ა იას ან მარტვილის 

ენტრ ან  ა ლ ს მ ებარე ბს  
მარტვილის მ ნასტრამ ე 
ტურისტს ასევე ეუ ლია 
მივი ეს საბა ირ ი  რ მელი  
მარტვილის ენტრი ან მარტვილის 
მ ნასტრამ ე არის არმ ენილი  
მისი სი რ ე  მეტრს ეა ენს ა 
ასასვლელა   უ ია სა ირ
მარტვილის მ ნასტერი ერ ერ ი 
ველაზე ირა  მ ნა ულება ი 

Before beginning the itinerary the cyclist 
can visit Martvili monastery which is near 
the starting location of the lane (near 
Martvili center). Tourist can also reach the 
monastery by cable way, which is present-
ed from Martvili center to Martvili Mon-
astery. It’s length is 670 m and it takes 3 
minutes to get there.

Martvili monastery is one of the most 
visited sights in the Martvili municipality. 
It presents early middle-ages Christian 
Cathedral and monastery complex, which 
originally was pagan religious center. In 
the middle ages Martvili was big cultural 
and educational center, where acted not 
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ა ილია მარტვილის 
მუნი იპალიტეტ ი  მ ნასტერი 
ა რეული უა საუ უნეების 
რისტიანული ტა არი ა 

სამ ნასტრ  მპლე სია  რ მელი  
ავ აპირველა  არმარ ული 

რელი იური ენტრი ი  უა 
საუ უნეებ ი მარტვილი ი ი 
ულტურულ სა ანმანა ლებლ  
ენტრი ი  სა ა  არაერ ი 
ნ ბილი მ ი ნ ბარი მ ღვა ე ბ ა 
ა მრავალი უნი ალური ელნა ერი 

ინა ებ ა  ენტრალური ტა არი 
ვარ უმბა ვანია  ტა რის 
ასა ები მ უ ურ მებულია  
ი ურები ა მ ენარეული 
რნამენტი ერ იან ნა ატს 

მნის ა ველი აღ მისა ა 
სა არების ს ენებს ასა ავს  
ტა არ ი ემ რ ენილია  

a few famous scholars and where a lot 
of unique manuscripts were kept. Central 
Cathedral is cross-domed, facades of the 
cathedral are ornamented. Figures and 
plan ornaments create one picture and 
describes scenes of Gospel and Bible. In 
the Cathedral is still preserved painting 
of XIV-XVI and XVII centuries. Beside the 
main cathedral there is located a X centu-
ry two-storey church.  

On the bicycle lane leading to the can-
yon from the municipality center, you 
can meet different kinds of food facilities 
and places of lodgings for the nights. In 
Martvili municipality is very popular fam-
ily-run-guest houses, their number is in-
creasing every year. 

On the bicycle lane to the canyon cyclist 

მარტვილის მ ნასტერი/ Martv�l� Monastery
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ა  საუ უნის მ ატულ ბა  
მ ავარი ტა რის ვერ ი   
საუ უნის რსარ ულიანი ე ლესია 
მ ებარე ბს
მუნი იპალიტეტის ენტრი ან 
ანი ნამ ე მისასვლელ ველ  

ბილი ზე ზა  ე ვ ება  
ს ვა ას ვა ტიპის სა ვები 

ბიე ტები  ასევე ღამის ასა ევი 
ა ილები  მარტვილის 
მუნი იპალიტეტ ი ი ი 
პ პულარ ბი  სარ ებლ ბს 
სა ა  ტიპის სასტუმრ ები 

ა სა ვები ბიე ტები  ამ ამა  
მარტვილის ანი ნის ენ მიმავალ 
ველ ბილი ზე ა აა ილებისას  

ზის მიმ ებარე ვე ე ვ ება  
ა ამ ე ე ილმ ბილი 

can also visit the areas of the river Aba-
sha. The river Abasha flows in the Mart-
vili and Abasha Municipalities. It is the left 
tributary of the river Tekhura.  Its length is 
66 km, area of draining-basin is 370 km2. 
River Abasha originates from the south 
slopes of the Askha limestone massive.  
Its sources are the rivers Rachkhistskali 
and Toba. They connect above the village 
of Balda (sea level 325 m). Abasha feeds 
on underground, rain and snow waters. 
Sewage is distributed relatively equally 
during the year.

Bicycle lane practically runs along the 
riverside territory. On the western side of 
route to the canyon, about 300 m away, 
there flows river Abasha. The river Aba-

MARTVILI
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სა ა  ტიპის სასტუმრ  
სა ა  ვიზიტ რს ეუ ლია 

აა ემ ვნ ს უ ემრიელესი 
ა ილ ბრივი სამზარეულ  
მაღალი მ ვნა ბის ამ  
სა ა  სასტუმრ ების რა ენ ბა 

ველ ლიურა  იზრ ება
მარტვილის ანი ნის ენ მიმავალ 
ველ ბილი ზე  ველ სიპე ისტს  
ასევე ეუ ლია მ ინა ულ ს 
მ ინარე აბა ის არეალები  მ ინარე 
აბა ა მიე ინება მარტვილისა 

ა აბა ის მუნი იპალიტეტებ ი  
ი ი მ ინარე ტე ურის მარ ენა 
ენა ა ია  სი რ ე  მ ია  აუზის 
არ ბი  მ ია  მ  აბა ა 

ი ება ას ის ირ ვული მასივის 
სამ რე ი ალ ები ან  მის სა ავეს 

sha and banks are attractive both visually 
and in terms of its unique biodiversity as 
well. Along the clear wonderful water is 
presented river-flood-plain forest type 
vegetation cover. Cyclist can rest on the 
bank of the river, admire the beautiful na-
ture, enjoy the wonderful landscape and 
sounds of the river and birds. 

Cyclist moving to the canyon can also visit 
the tea plantation in the village “Didi inch-
khuri” along the bicycle lane. He can take 
park in its preparation and taste different 
kinds of tea prepared by local recipe, get 
additional energy and go on cycling to 
the canyon. While visiting the bicycle lane 
during the hot summer days’ visitors have 
possibility to refresh himself with the clear 
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მნის მ ინარეები რა ის ალი ა 
ტ ბა  რ მლები  ერ ება ს ელ 
ბალ ის ზემ  ზღვის ნი ან 

 მ  აბა ა საზრ ბს მი ის ვე ა  
ვიმისა ა ვლის ლები  
ამ ნა ენი ე არები  ანაბრა  

ნა ილ ება ლის ანმავლ ბა ი
ველ ბილი ი პრა ტი ულა  
მიუ ვება მ ინარის მიმ ებარე 
ტერიტ რიას  მარტვილის 

ენტრი ან  ანი ნამ ე მისასვლელ 
მარ უტის ასავლე  მ არეს  
სა უალ   მეტრის მ რები  
ამ ე ინება მ ინარე აბა ა  

მ ინარე აბა ა ა სანაპირ ები  

water of Abasha, which few mile away 
from canyon. Both locals and arrivals of-
ten visit this location for swimming, which 
is really one of the best ways for relaxation 
on summer hot days.

The last location of the first bicycle lane 
represents Martvili Canyon. At the en-
trance of location is arranged the local 
market, where mainly local population 
sell locally manufactured things, souve-
nirs and food products as well.

Cyclist reached the canyon have possibil-
ity to visit nature monument of Martvili 

MARTVILI
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ენტრი ან ანი ნამ ე ველ სიპე ისტს  ილ მეტრის ავლა მ უ ევს  ე არები  მარტივ რელიე ზე  

რ მლის მინიმალური სიმაღლე ზღვის ნი ან  მ ია  ლ  მა სიმალური  მ  ბილი ის სა უალ  სიმაღლე 

 მეტრია ზღვის ნი ან  ასევე უმნი ვნელ ა რელიე ის ა რილ ბა  რ მელი  სა უალ  ს ეა ენს

Cyclists will have to cover 5.5 kilometers from the center to the canyon on a relatively easy terrain, with a minimum altitude 

of 181 and a maximum of 254 meters. The average elevation of the trail is 215 meters above sea level. The inclination of the 

terrain is insignificant, averaging 2.6%. 

Height and difficulty profile of # 1 bicycle trail.

 ველ  ბილი ის სიმაღლი ი ა სირ ულის პრ ილი

194 m
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მიმზი ველია რ რ  
ვიზუალური  ასევე უნი ალური 
ბი მრავალ ერ ვნების უ ი ა  
ულამაზესი  ამ ამა ლის 
მიმ ებარე  არმ ენილია 

ალის ტ ის ტიპის მ ენარეული 
სა არი  ველ სიპე ისტს ეუ ლია 
ეისვენ ს მ ინარის პირას  ატ ბეს 

ულამაზესი ბუნები  ატ ბეს 
ლან ა ტი  ა  მ ინარის ა 
იტების მები
ანი ნამ ე მიმავალ 

ველ სიპე ისტს ასევე სა უალება 
ა ვს ესტუმრ ს ველ ბილი ის 
მიმ ებარე  ს  ი  ინ ურ ი 
აის პლანტა იას  მ ნა ილე ბა 

მიიღ ს მ მზა ება ი ა 
აა ემ ვნ ს ა ილ ბრივი 

რე ეპტი  მ მზა ებული აის 
ს ვა ას ვა ი ები  აიმუ ტ ს 

ამატები ი ენერ იი  ა ზა 
ანა რ ს ანი ნის ენ

ზა ულის ელ ღეებ ი  
ვიზიტ რს ველ ბილი ზე 
სტუმრ ბისას ეუ ლია მარტვილის 

canyon, can also go on the route to the 
Kagu waterfall. Cyclist can also go his 
way along hiking path and get the infor-
mation about it on the information desk, 
which is installed near the canyon. On 
the path going from the Oniore waterfall 
to the canyon visitor can see the unique 
nature and one of the headwaters of the 
river Abashsa-Toba.

On the way from the canyon to the Kagu 
waterfall, while moving on the bicycle 
lane, you pass the village Balda, where 
also is possible to stay at the family-run 
guest-house and taste the local cuisine. 
In the village Balda nature monument of 
Balda canyon is the location which should 
be visited by all means. This nature mon-
ument represents the canyon created on 
the limestone rocks by the river Abasha, 
in the southern part of Askhi missives. The 
length of the canyon is 1400 m., width 
5-10 m., depth 25-30 m.

Balda canyon has big potention in terms 
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ანი ნის ან რამ ენიმე მეტრის 
მ რები  მ ინარე აბა ის ამ ამა 

ლი  ა რილ ეს  რ რ  
ა ილ ბრივი  ასევე ასული 
სტუმრები ირა  სტუმრ ბენ 
აღნი ულ ლ ა იას საბანა  რა  
მარ ლა  ერ ერ ი საუ ე ეს  
სა უალებაა ზა ულის ელ 

ღეებ ი ანსატვირ ა
პირველი ველ  ბილი ის 
საბ ლ  ლ ა იას მარტვილის 
ანი ნი არმ ა ენს  ანი ნის 
ესასვლელ ან მ ბილია 

ა ილ ბრივი ბაზარი  სა ა  
ირი ა ა  ა ილ ბრივი 

მ სა ლე ბა ი ის რ რ  
ა ილ ბრივი არმ ების 
ნივ ებს  სუვენირებს  ასევე სა ვებ 

of the diving. At this stage amateurs and 
divers dive in territory of canyon, through 
infrastructure is not arranged yet. And 
in the nearest future is planning to ar-
range infrastructure for the visitors. It is 
also planned to prepare infrastructure 
for kayaking. Accordingly, while cycling 
visitors will be able to take part in above 
mentioned activities, which are becoming 
more and more popular every year in the 
sphere of tourism.

After visiting Balda canyon, cyclist can 
visit a Balda monk monastery has ap-
proximately 400 year history. It is located 
on the wonderful place of nature on the 
left bank of the river Abasha, in the area 
of the mountains of Moteni, Iskoid and 
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პრ უ ტებს  ანი ნამ ე მისულ 
ველ სიპე ისტს  სა უალება ე ნება 
მ ინა ულ ს მარტვილის ანი ნის 
ბუნების ე ლი  ასევე ანა რ ს 
ველ  მარ უტი აღუს ან ერის ენ  
ასევე  ეუ ლია ანა რ ს ზა 
სა ე მავლ  ბილი ზე  რ მლის 
ესა ებ ინ რმა იას ეუ ლია 
აე ნ ს ანი ნის მიმ ებარე  
ამ ნტა ებულ საინ რმა ი  
ა ებზე  ანი ნი ან ნი რეს 

ან ერის ენ მიმავალ სა ე მავლ  
ბილი ზე ესა ლებლ ბა ე ნება 
უნი ალური ბუნების ნა ვის  სა ა  
ასევე ნა ავს მ ინარე აბა ის ერ
ერ  სა ავეს  მ ინარე ტ ბას
ველ  ბილი ზე ა აა ილებისას  
ანი ნი ან აღუს ან ერამ ე 

მისასვლელ ზაზე  აივლი  ს ელ 

ბალ ას მ ნასტერი
/ Balda Monastery

69FABULOUS NATURE OF MARTVILI



ბალ ას  სა ა  ასევე ესა ლეელია 
სა ა  სასტუმრ ი სარ ებლ ბა 

ა ა ილ ბრივი ერ ების 
ა ემ ვნება  ს ელ ბალ ა ი 

აუ ილებლა  მ სანა ულებელ 
ლ ა იას არმ ა ენს ბალ ის 
ანი ნის ბუნების ე ლი  ბუნების 
ე ლი არმა ენს მ  აბა ის მიერ 

ას ის მასივის სამ რე  ნა ილ ი  
ირ ვულ ანებ ი ამ მუ ავებულ 
ანი ნს  ანი ნის სი რ ე  

მ ია  სი ანე  მ  ლ  ა რის 
საღრმე  მ  ბალ ის ანი ნს 

ი ი პ ტენ იალი ა ვს რი 
აივინ ის უ ი  ამ ეტაპზე 

მ ვარულები ა მ ვინ ავები 
ვინ ავენ ანი ნის ტერიტ რიაზე  

Jvari. Building of the church began in the 
beginning of XVII century. The initiator 
the church was priest Khurcilava, he was 
from Lechkhumi. In the middle of the vil-
lage there was a cell, where Icon of Virgin 
was placed. In the public and religious oc-
casions people gathered there.

According to legend, priest Khurcilava 
wanted the cell to be near his house. For 
this purpose he used people prejudice. 
He stole the icon at night and hid it in 
the shrubbery. People looked for it for a 
week and eventually they found it hidden 
in the shrubbery. They took it and placed 
it again in the cell. Disappearing the icon 
happened several times. The priest con-
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უმ ა ერ ერ ბი  არ არის 
მ ბილი ინ რასტრუ ტურა 

ა უა ლ ეს მ მავალ ი 
ი ე მება ვიზიტ რ ა ვის 
ინ რასტრუ ტურის მ ბა  
ასევე ა ე მილია აია ინ ის 
ინ რასტრუ ტურის მ მზა ება  
ესაბამისა  ველ ბილი ი  

სარ ებლ ბისას  ვიზიტ რს 
ესა ლებლ ბა ე ნება მ ნა ილე ბა 

მიიღ ს აღნი ნულ ა ტივ ბებ ი  
რ მელი  ველ ლიურა  უ რ  
მეტი პ პულარ ბი  სარ ებლ ბს 
ტურიზმის ს ერ ი
ბალ ის ანი ნის მ ნა ულების 
ემ ე  ველ სიპე ისტს ეუ ლია 

ესტუმრ ს ბალ ის მამა ა 
მ ნასტერს  ბალ ის ე ლესიას 

აა ლ ები   ლის ისტ რია 
ა ვს  ი ი ბუნების მ ვენიერ 
ა ილას  მ ინარე აბა ის მარ ენა 
სანაპირ ზე  მ ენის  ის ი ისა 

ა ვრის მ ების ესა არ ი 
მ ებარე ბს  ე ლესიის მ ენებლ ბა 

 საუ უნის ასა ის ი აი  
ე ლესიის აარსების ინი იატ რი 
მღვ ელი ურ ილავა ილა  
არმ ბი  ლე უმი ან  ს ლის 
უა ა ილას სასენა  ი ა  

სა ა  ღვ ისმ ბლის ატი ესვენა  
საერ  უ სასულიერ  ე რების 
ემ ვევა ი ალ ი ავს ა  ი რი ა
ა მ ემის ანა მა  

მღვ ელმ ავარ ურ ილავას 
სურ ა  სასენა ე ავის სა ლ ან 
ა ლ ს ილი  ამის ვის 

ამ ი ენა ალ ის რურ მენა  
მ იპარა ატი ღამი  ა ე ალ

vinced the people that icon hated his old 
place and demanded new sacred place. 
People believed preach of the priest and 
built the village church of the Assumption 
of the Virgin. The church was built on the 
bank of the river Abasha on the place of 
shrubbery, where icon was hidden and 
then found. The name of village Balda 
comes from name of place where the icon 
was found. 

Visitor has to cover about 15 km to get to 
Kagu Waterfall-the final bicycle lane lo-
cation from Balda. Meanwhile visitor can 
enjoy picturesque and calm environment. 
Along the final location visitor can use 
hostels, camping places and the other lit-
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tle tourist infrastructure. There also is ar-
ranged food facilities, where local cuisine 
is very popular. 

The final location of the bicycle lane – 
Kagu Waterfall is one of the most beauti-
ful places in Martvili municipality. Water-
fall sank in greenery excite the visitors.

At the end of the bicycle lane visitor can go 
on his way along the hiking path to the di-
rection of Oniore Waterfall, then continue 
his way to the Tobi waterfall. Tourist can 
also visit birdwatching tower, take a rest 
on the comfortable recreational locations 
with comfortable camping places and re-
turn to Martvili canyon territory. 

ბარ ებ ი ამალა  ალ ი 
ერ ი ვირის მან ილზე ე ებ ა 

ატს  ბ ლ ს ე ალ ბარ ებ ი 
ამალული იპ ვეს  ამ აბრ ანეს 
ა ისევ სასენა ე ი აასვენეს  

ატის აუ ინარება რამ ენ ერმე 
ანმე რ ა  მღვ ელმსა ურმა 
ალ ი აარ მუნა  რ მ ატს 
ავისი ველი ა ილსამ ელი 

ს ულ ა ა ა ალ მინ ა ა ილს 
ი ვ ა  ალ მა მღვ ლის 
ა ა ება აი ერა  მ ინარე აბა ის 

პირას  ე ალ ბარ ების ა ილას  
სა ა  ატი ი  ამალული ა 
ემ ე  ნაპ ვნი  აა ენეს ბალ ის 

ღვ ისმ ბლის მი ინების 
სა ელ ბის  ს ლის ე ლესია  
რა ანა  ატი ბარ ებ ი ი  

ამალული  ს ლის სა ელ ება 
ბალ ა  ს რე  ა ე ან არმ ს ა
ბალ ის მ ნასტრი ან 
ველ ბილი ის საბ ლ  
ლ ა იამ ე  აღუს ან ერამ ე  
ვიზიტ რს აა ლ ები   
მ მ ნა ვე ის ავლა მ უ ევს  

რა რ სა  სა უალება ე ნება 
ატ ბეს ულამაზესი ა მ ვი ი 

არემ ი  საბ ლ  ლ ა იის 
მიმ ებარე  ვიზიტ რს სა უალება 
ა ვს ისარ ებლ ს სტელი  
სა ემპინ ი  ა ს ვა მ ირე 
ტურისტული ინ რასტრუ ტური  
ასევე  მ ბილია სა ვები 

ბიე ტი სა ა  ი ი 
პ პულარულ ბი  სარ ებლ ბს 
ა ილ ბრივი სამზარეულ  
ველ  ბილი ის საბ ლ  ლ ა ია 
 აღუს ან ერი  ერ ერ ი 
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ულამაზესი ა ილია მარტვილის 
მუნი იპალიტეტ ი  მ ვანე ი 
ა ლული ან ერი  აღ რ ვანებას 

ი ვევს ვიზიტ რ ა ვის
ველ ბილი ის ასასრულს  
ვიზიტ რს  სა უალება ა ვს ზა 

ანა რ ს სა ე მავლ  ბილი ზე  
ნი რეს ან ერის მიმარ ულები  
ნი რეს ან ერის მ ნა ულების 
ემ მ  ანა რ ს ზა ტ ბის 
ან ერის ენ  ე ვი ს რინველებზე 
ასა ვირვებელ ურას  
აისვენ ს ე ილმ ბილ 

რე რეა იულ ლ ა იებზე 
ე ილმ ბილი საპი ნი ეები  
ა აბრუნ ეს მარტვილის 

ანი ნის ტერიტ რიაზე

Euras	an blue t	t / Cyan�stes caeruleus

Common starl	ng 
Sturnus vulgar�s
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სიგრძე  ,  კილომეტრი
Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: 6.7 Kilometres6.7 Kilometres6.7 Kilometres

ომიერი ტემპით
დაახლოებით  უთი
About 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average pace

მარტვილის კანიონი 
კაღუს ჩანჩქერი 
ველობილიკი
Martvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili CanyonMartvili Canyon
Kaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle TrailKaghu Waterfall Bicycle Trail
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MARTVILI

1

დასრულება
Finish

F

და ება
Start

2 3

კაღუს ჩანჩქერი
Kaghu Waterfall

ბალდას მონასტერი
Balda Monastery

მარტვილის კანიონი, კაღუს 
ჩანჩქერი, ველობილიკი
Martvili Canyon – Kaghu Waterfall
Bicycle Trail

სა ისი ერტილი Starting Point

42.457421°
42.377242°

აბრა Signboard

42.464012°
42.375273°

აბრა Signboard

42.484809°
42.399579°

1

2
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1

დასრულება
Finish

F

და ება
Start

2 3

კაღუს ჩანჩქერი
Kaghu Waterfall

ბალდას მონასტერი
Balda Monastery

დასრულება End of Route

42.490972°
42.426108°    

F

აბრა Signboard

42.4879°
42.409836°

3
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მარტვილის კანიონი, კაღუს 
ჩანჩქერი, ველობილიკი

მუნი იპალიტეტი  მარტვილი

მარშრუტით გათვალის ინებული 
რეკომენდირებული პერიოდი
მარტი  ნ მებერი

მარშრუტის სახეობა  
საველ სიპე

მარშრუტის სირთულის 
კატეგორია  მარტივი

მარშრუტის ტიპი  ალმ რივი

მარშრუტის სიგრძე   მ  
მარტვილის ანი ნი  აღუს 
ან ერი

მარშრუტის და არვის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა   უ ი

მარშრუტის სიმაღლეები 
ღვის დონიდან მინიმალური 

 მაქსიმალური  საშუალო  
 მ

ჯამური აღმართი  დაღმართი
 მ

მარშრუტ ე გადაადგილების 
საშუალება  ველ სიპე ი  
სა ე მავლ

ი ური ქსელის და არვის ონა
ი ური ავ ირი ელმისა ვ მია 

უმეტეს მ ნა ვე ზე

სასმელი და ტექნიკური ლის 
არსებობა მარშრუტ ე  მარ რუტზე 

ე ვ ები  სასმელი ალის 
ბიე ტებს  რ რ  არ ებს  

ასევე მარ ეტებს სა ა  ე ი ლია  
ეი ინ  ალი

შენიშვნა  ველ  ბილი ი 
მიუ ვება საავტ მ ბილ  ზას  

ა აა ილება ირი ა ა  
ესა ლებელია მ ას ალტებული 
ზის ვერ ებზე  უმ ა 

ზ იერ  მ ნა ვე ზე ესა ლ ა 
სა ირ  ა ეს ას ალტის ზაზე 

ა ასვლა  რა რ სა  სა ირ ა 
უსა რ ების ნ რმების ა ვა  

ვ  აი ვალის ინ  
ზემ აღნი ნული ა ტი 

ანსა უ რები  ღამი  
ა აა ილებისას  ამ ი ენ  

სპე იალური აღ ურვილ ბები  
რა ა ესამ ნევი ი  
ავტ მ ბილის მ ღ ლების ვის

მარშრუტის აღ ერა  აღნი ნული 
მარ რუტი არმ ა ენს პირველი 
ველ  ბილი ის ა რ ელებას  
მარტვილის ანი ნზე მ სულ 
ველ სიპე ისტს ეუ ლია 

ანა რ ს ზა აღუს ან ერის ენ  
რელიე ი ე არები  რ ულ ება  

უმ ა ველ  ბილი ის ამ 
მ ნა ვე ზე  ესა ლებელია 

ა აა ილება ანსა უ რებული 
იზი ური მ მზა ებისა ა 
ანსა უ რებული ტე ნი ური 

მა ასია ებლების მ ნე 
ველ სიპე ის არე ე

მარტვილის ანი ნი ან 
ამ სულ ველ სიპე ისტს აღუს 
ან ერამ ე  ზა  ეუ ლია 

მ ინა ულ ს ბალ ის მამა ა 
მ ნასტერი ა ღვ ისმ ბლის 
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სა ელ ბის ე ლესია ს ელ 
ბალ ა ი  ასევე ბალ ის 
ანი ნი  რ მელი  ამ ირ ევა 

უნი ალური ბუნები  ველ  
ბილი ის საბ ლ  მ ნა ვე ი  

ამ ირ ევა ანსა უ რებული 
სილამაზი  აღუს ან ერი 

ი  აღ რ ვანებას 
ი ვევს ვიზიტ რებ ი  ასევე  
ველ  ბილი ის ლ ა იები 

Mun�c�pal�ty: Martv	l	.

Recommended t�me for travel: 
March-November.

Type: B	cycle tra	l.

D�ff�culty: Easy.

Length: 6.7 km from Martv	l	 Canyon 
to Kaghu Waterfall.

Est�mated t�me of travel:
30 m	nutes.

M�n�mum/max�mum/average 
he�ght: 235/368/299 above sea level.

Total length of uph�ll/downh�ll: 
176/298 meters.

Coverage of cellular network: 
Ava	lable 	n most zones.

Ava�lab�l�ty of dr�nk�ng and 
techn�cal water: One spr	ng 	s 
located on the tra	l. V	s	tors can buy 
water 	n shops located along the tra	l. 

Remarks: The tra	l follows the 
asphalted road and there 	s suff	c	ent 
space for cycl	ng. In some areas 
cycl	sts need to cross the road and 	n 
these areas max	mum caut	on must 
be appl	ed. Dur	ng n	ghtt	me cycl	sts 
are adv	sed to use spec	al equ	pment 
to 	ncrease the	r v	s	b	l	ty to dr	vers.

Descr�pt�on: Th	s tra	l 	s an extens	on 
of the f	rst b	cycle tra	l. Compared 
to the f	rst tra	l the terra	n 	s harder, 
but st	ll su	table for amateurs and 
does not requ	re s	gn	f	cant cycl	ng 
exper	ence and spec	al phys	cal 
tra	n	ngs. The tra	l lead	ng to Kaghu 
Waterfall w	ll pass through Balda 
Monastery and Balda Canyon. The 
b	cycle tra	l 	s l	nked w	th the On	ore 
Waterfall h	k	ng tra	l and v	s	tors can 
enjoy un	que nature, rest at p	cn	c 
spots and use the b	rd-watch	ng tower.

Martvili Canyon – Kaghu Waterfall
Bicycle Trail

ა ავ ირებულია სა ე მავლ  
ბილი ებ ან  ველ სიპე ისტს 

ეუ ლია ესტუმრ ს ნი რეს 
ან ერის სა ე მავლ  ბილი ს  

სა ა  ე ნება სა უალება ნა ს 
უნი ალური ბუნება  ისარ ებლ ს 
ე ილმ ბილი საპი ნი ეები  
ა აა ვირ ეს რინველებს 

სპე იალური რინველებზე 
ასა ვირვებელი ური ან
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საველ სიპე ე ბილი ის 
მე რე მ ნა ვე ა  ეირ ა 
მარტვილის ანი ნი ან 

აღუს ან ერამ ე მიმავალი 
ზა  რ მელი  პრა ტი ულა  

პირველი ბილი ის ა რ ელებას 
არმ ა ენს  ანი ნზე მისულ 

ველ სიპე ისტებს  სა უალება 
ე ნება  ეიტ ნ
ინ რმა ია ა ანა რ ნ ზა 
აღუს ან ერამ ე  რ მლის 
ასავლელა  სა ირ ა  მ ს 
ა არვა  პირველ ბილი ან 

ე არები  რ ული ბილი ია აღუს 
ან ერამ ე მიმავალი მ ნა ვე ი  ა  

MARTVILI

80 მარტვილის ზღაპრული ბუნება



სა უალ  სიმაღლე ზღვის ნი ან 
 მეტრს ეა ენს  ლ  

ა რილ ბა 

აღუს ან ერის ენ მიმავალი 
ბილი ი ასევე აივლის 
ბალ ის მ ნასტერსა  რ მლის 
მ ნა ულება  ეე ლება  
ბილი ზე ა აა ილებულ 
ვიზიტ რებს  ან ერი ან 
მარტვილის ენტრამ ე  ი ივე ზი  
ველ სიპე ისტს  ილ მეტრის 

ავლა მ უ ევს  

The second selected bicycle trail runs 
from Martvili canyon to Kaghu waterfall 
and is the continuation of the first trail. 
Cyclists on the canyon will be able to learn 
the information and continue their way to 
Kaghu waterfall. Length of the trail is 6.7 
kilometers. Compared to the first trail, the 
section leading to Kaghu waterfall is rela-
tively difficult. The average altitude here is 
299 meters above sea level, with an incli-
nation of 6.1%.

The trail leading to Kaghu waterfall will 
also pass through the Balda Monastery, 
which the visitors traveling along the trail 
will be able to visit. Cyclists will travel 12 
kilometers from the waterfall to the cen-
ter of Martvili.

სა ეხმავლო ბილიკის სიმაღლითი 
პრო ილი

He�ght prof�le of the h�k�ng tra�l.

235 m

250 m

260 m

270 m

280 m

290 m

300 m

310 m

320 m

330 m

340 m

350 m

360 m

368m

0 m 0,5 km 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km 3 km 3,5 km 4 km 4,5 km 5 km 5,5 km 6 km 6,77 km

236 m
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Oniore Birdwatching Tower

რინველებ ე 
დასაკვირვებელი 

კოშკურა
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Spring and fall are particularly favor-
able for birdwatching, when birds begin 
migrating. Birdwatching is becoming 
more and more popular across the world. 
Georgia has a great potential for develop-
ing birdwatching as a tourist attraction, 
as we have the narrowest corridor of mi-
gratory birds of prey in the country, which 
is also characterized by diversity and high 
number of species.

Martvili municipality is not distinguished 
by the large number of migratory birds. 
However, some species can be observed. 
One of the most important species in the 
area is the vulture (Gyps fulvus (Hablizl, 
1783)), whose nesting places are visible 
from the tower. Vulture is a big bird. Their 
body reaches one, wingspan 2.5 meters. 
They weight up to 8 kilograms. Vultures 
are widespread in Europe, Asia and 
North Africa. The nests are usually close 
to each other and sometimes form small 

ისა ვის ანსა უ რები  
ელსა რელი პერი ი აზა ული 
ა ემ მაა  რ ესა  ა ამ რენი 
რინველების მი რირება ი ება  

მს ლი ი რინველებზე 
ა ვირვება უ რ  ა უ რ  

პ პულარული ება  რინველებზე 
ა ვირვების  რ რ  ტურისტული 

ატრა იის ანვი არების ი ი 
პ ტენ იალი ა ვს სა არ ველ სა  
რა ან ვენს ვე ანაზე ა ის 

ა ამ რენ მტა ებელ რინველ ა 
ველაზე ვი რ  ერე ანი  რ მელი  

ამავ რ ულა  ამ ირ ევა 
სა ე ბრივი მრავალ ერ ვნები ა ა 

რინველ ა მრავალრი ვნ ბი

მარტვილის მუნი იპალიტეტი არ 
ამ ირ ევა ა ამ რენ რინველ ა 

მრავალრი ვნ ბი  უმ ა 
ესა ლებელია ზ იერ  სა ე ბაზე 
ა ვირვება  ტერიტ რიაზე ერ ერ  

მნი ვნელ ვან სა ე ბას არმ ა ენს 

Gr	ffon vulture / Gyps fulvus
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groups. They feed on carcass of dead 
animals. Despite their large size, vul-
tures do not attack live prey. The reason 
for this is that it is equipped with blunt 
claws and blunt beaks that cannot tear 
animal skins. Therefore, vultures start 
eating dead animals from the part where 
skins are damaged. Number of vultures 
in Georgia and worldwide is small and, 
therefore, they have a high conservation 
status-IUCN Status: LC; National Red list 
status: VU.

In addition to bird watching from the 
tower it is possible to see the entrance 
to the Toba Cascading Waterfall (the 
highest in Georgia), which flows from a 
rock cave and an entrance to the Arsen 
Okrojanashvili Cave. Panoramic views 
are also available.

რბი     
რ მლის საბუ არი ა ილები  
მ ს ანს ური ან  რბი

რინველ ა ვარი რისნაირ ა 
რი ისა  ტანა  ი ი რინველია  
მა ი ს ეულის სი რ ე  მეტრს აღ ევს  

რ ების ლილი  მ  ნა    
ავრ ელებულია ევრ პა ი  აზიასა 
ა რ ილ ე  ა რი ა ი  ბუ ეები 

რ რ  ესი ა ლ ს მ ებარე ბენ 
ერ მანე ან ა ზ ერ მ ირე 

ა უ ებებს არმ მნიან  ი ვებება 
ი ი ველების მ რი  

მიუ ე ავა  ი ი ზ მისა  ალ 
ველებს ავს არ ეს მის  ამის 

მიზეზი ისაა  რ მ აღ ურვილია ბლა ვი 
ბრ ალები ა ა სუსტი ნის არტი  
რ მელი ა  ეუ ლებელია ველის 
ტ ავის ა ევა  ამიტ მ მ ვ არი 

ველის ამას ი ებს იმ ნა ილი ან  
სა ა  მისი ტ ავი აზიანებულია  

ვრების ასე ი ნირის ამ  
არმ ა ენს ბუნების სანიტარს  
რბის რი ვნ ბა სა არ ველ ი ა 

მს ლი ი მ ირეა ა ა ვს მაღალი 
ნსერვა იული სტატუსი   -
      

ური ან რინველებზე 
ა ვირვების არ ა ესა ლებელია 

ტ ბას ას ა ვანი ან ერის 
 მ  სა არ ველ ი ველაზე 

მაღალი  ა არსენ რ ანა ვილის 
მღვიმის ესასვლელის ანა ვა  
რ მელი  ა მ ე ინება ლ ე ი 
არსებული ამ ვაბული ან  ასევე  
ესა ლებელია პან რამული ე ების 
ა ვალიერება  
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რინველები მარტვილის 
მუნი იპალიტეტის არეალ ი

Eurasian blue tit
(Cyanistes caeruleus)

Common house martin
(Delichon urbicum)
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Birds in Martvili
Municipality Area

Eurasian sparrowhawk
(Accipiter nisus)

European bee-eater 
(Merops apiaster)
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Northern goshawk
(Accipiter gentilis)

Great spotted woodpecker 
(Dendrocopos major)

Common blackbird
(Turdus merula)
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Common buzzard
(Buteo buteo)Barn owl (Tyto alba)

White-backed woodpecker
(Dendrocopos leucotos)
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მარტვილის მუნი იპალიტეტის 
ტერიტ რია მნი ვნელ ვანია მრავალი 
სა ე ბის ვის  ანსა უ რები  
ი მტა ებელი რინველ ა ვის  

რ რ  რ ები ი ა ერების 
ა ილი ა ა რენის რ ს  
სა ირ ა ამ სა ი ის უ რ  
ღრმა  ეს ავლა  ამ რე ი ნ ი  

ა ამ რენი მტა ებელი რინველები 
ირი ა ა  ემ მაზე ვ ვ ება  

ამ ტერიტ რიაზე ნ ბილია 
რინველების  სა ე ბა ა  აბულა ე 

 პერს ნალური ეტ ბინ ბა  
მ ბუ არი რინველების 

აა ლ ები   სა ე ბა მ ელი ლის 
ანმავლ ბა ი ბინა რ ბს ა  ლ   

სა ე ბამ ე მ რინავს ზა ულ ბი  
ასამრავლებლა  აზა ულსა ა 
ემ მაზე სეზ ნური მი რა იის 
რ ს აღნუს ულია  სა ე ბა 

მუ მივა  ან არარე ულარულა  
ზამ არ ი რინველ ა აუნა 
არმ ენილია მ ელი ლის 
ანმავლ ბა ი მ ბინა რე  

სა ე ბი   მ ზამ რე სა ე ბი  
ა ემ ვევი ი  ვიზიტ რი 

სა ე ბი  რინველების ეს  სა ე ბა 
არმ ა ენს ი ვია  არარე ულარულ 

ვიზიტ რებს  რ მლები  ვ ვ ებიან 
მ ირე რა ენ ბი  ან ემ ვევი ი 

რინველები მარტვილის 
მუნი იპალიტეტის 
არეალ ი
Birds in Martvili Municipality Area

Martvili municipality area is important for 
many species, especially birds of prey, as 
a temporary stopover during migration. A 
deeper study of this issue is needed. In this 
region, migratory birds of prey are found 
mainly in the fall. 123 species of birds 
are known in the target area (A. Abu-
ladze-personal message). About 51 spe-
cies of nesting birds inhabit here through-
out the year, while up to 44 species fly 
to breed during the summer.  During the 
spring and autumn seasonal migrations 
63 species are listed (permanent or ir-
regular). In winter, the bird fauna is rep-
resented by 51 species living throughout 
the year, 14 wintering species and 6 ran-
dom visiting species. These 6 bird species 
represent rare, irregular visitors that are 
found in small numbers or in the form of 
random elements (wanderers).

The bird fauna of the study area has not 
been properly studied so far. In consid-
eration of all available and accessible 
data about birds it can be concluded that 
nesting bird fauna in the target area is 
not characterized by wide diversity, but in 
terms of endemic species and species of 
the Red List, Martvili municipality area is 
interesting district for the birdwatching. 
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ელემენტების სა ი  მ ეტიალე
მარტვილის მუნი იპალიტეტის 
ტერიტ რიის რინველ ა აუნა 
ა ამ ე არ არის სა ანა  
ეს ავლილი  რინველების 
ენარ უნების ვალსაზრისი  ველა 

არსებული აა ელმისა ვ მი 
მ ნა ემის ა ვალის ინები  
ეი ლება ავას ვნა  რ მ 

სამიზნე ტერიტ რიაზე 
მ ბუ არი რინველების 
სა ე ბები არ ამ ირ ევა ი ი 
მრავალ ერ ვნები  მა რამ 
ენ ემური სა ე ბებისა ა ი ელი 
ნუს ის სა ე ბების ვალსაზრისი  
ეს რაი ნი საინტერეს ა რინველებზე 

ამ ვირვებლებისა ვის  
მა ალი ისა ვის  ა  ბინა რ ბს 
ავ ასიური რ ს  

 მ ირე პ პულა ია  
რ მელი  ეტანილია ი ელ 
ნუს ა ი  ასევე აღსანი ნავია ის 

ა ტი  რ მ სა ვლევ ტერიტ რიაზე 
არმ ენილია ვეულებრივი ა ა ას 

   ბუ ბის  ა ილი  
ვეულებრივი ირ იტას  

 ა მ ის არ ივის  
 ამრავლების ა ილები  

მ ის არ ივი მ ელი ლის მან ილზე 
ი ვია ი რეზი ენტია  სეზ ნური 
ვერტი ალური ა აა ილებები  

ასია ება  ასევე  ა  ვ ვ ება ი ი 
ზ მის მტა ებლებისა ა ლე ი ამია 

რინველების ზ იერ ი სა ე ბის 
სა ვები ა ილები  მა  რისაა 
ბატ ან ერი   ა 

რბი      
      
 

For example, small population of Cau-
casian grouse (Lyrurus mlokosiewiczi)  
inhabits here which is included in the 
Red List. Also, It should be noticed that 
3 nesting places of ordinary Buteo buteo, 
ordinary Falco tinninculus and moun-
tain eagle (Aquila chrysaetos) breeding 
sites are represented in the target area. 
The mountain eagle is a rare resident 
throughout the year, characterized by 
seasonal vertical movements. Also, here 
are food sites for large size species of 
predators and carnivorous birds, includ-
ing Gypaetus barbatus and Gyps fulvus 
(Abuladze A., 1994; Abuladze A., 2013; 
Galvez RA, et al., 2005).

European turtle dove
(Streptopelia turtur)
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ეკოსაგანმანათლებლო 
ბილიკები
Eco-Educational Trails
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არემ ს ა ვი ი ანა ლება 
ა მას ან ა ავ ირებული 

ა ტივ ბები მს ლი ს 
მას ტაბი  ა ტუალურ 

ემას არმ ა ენს  რა ან 
რი  ვე ნებ ი  მა  რის 

ანვი არება  ვე ნებ ი  
სა მა  ი ი პრ ბლემა ას 

არემ ს ა ვი ი ანა ლების 
რესურსზე  სა არ ველ ს 

ემ ვევა ი  ე არები  ა ალი 
სა ი ია არემ ს ა ვი ი 

ნ ბიერების ამაღლების 
ამპანიები  ველ ღიურა  

ვი არ ება აღნი ნული 
უ ი  ს ვა ას ვა სა ი ი 
ა უ ვე სისტემატიური ება 

ე სა ანმანა ლებლ  ა ტივ ბები 
მ ზარ ებ ი  არემ ს ა ვი ი 
ს ავლების ერ ერ  საუ ე ეს  
სა უალებას არმ ა ენს საველე 

ასვლები ბუნება ი  რა ან 
უ ე ესა  აღ მა ია ეტალები  
რ მელზე  ა ვ  ე რიული 

ნა მიღებული  აღნი ნული ან 
ამ მ ინარე  პრ ე ტის 
არ ლებ ი ან რ იელებული 

ე სა ანმანა ლებლ  ბილი ების 
ა ე მვი  აუმ ბეს ება 

სამე რელ ს რე ი ნ ი ა 
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი 

არემ ს ა ვი ი 
ანა ლების ნე  ასევე  ე  

სა ანმანა ლებლ  ბილი ს 
ესა ლ ა ესტუმრ ნ ს ვა 

რე ი ნები ან  ბილი ის 
სანა ა ბრვი მრავალ ერ ვნები ან 

ამ მ ინარე

Environmental education and related activ-
ities are an important and highly discussed 
issue worldwide, as environmental education 
resources in a number of countries, including 
developing countries, are still a major prob-
lem. In Georgia too, environmental aware-
ness campaigns are a relatively new issue. 
Various issues are being developed on a daily 
basis in this regard and eco-education activi-
ties for youth are becoming systematic.

One of the best tools for environmental ed-
ucation is field trips in nature, as the partic-
ipants can better understand the details on 
which have acquired theoretical knowledge. 
Consequently, by planning the ecoeducation 
trails within the project the level of environ-
mental education in Samegrelo region and 
Martvili municipality will be improved. In 
addition, the eco-educational trail may host 
visitors from other regions, as it is attractive 
due its diversity.

When planning educational trails, we took 
into account that the main segment of visi-
tors on the trail will be school children. There-
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სა ანმანა ლებლ  ბილი ების 
ა ე მვისას  ავი ვალის ინე  

რ მ ბილი ზე ვიზიტ რ ა 
ირი ა  სე მენტს ს ლის 

მ ს ავლეები არმ ა ენენ  
ესაბამისა  ეირ ა მარტივა  
ასა არი ბილი ები  რ მლები  

მეტა  ატვირ ულია 
ბი მრავალ ერ ვნები  ა 
სანა ა ბი  ბილი ის ერ ევისას 

ავი ვალის ინე  არა მ ლ  
არემ ს ა ვი ი ანა ლების 

მიღება  ერ ეულ რივე ბილი ზე 
არმ ენილია ისტ რიულ
ულტურული ე ლი  რა  ბილი ს 
ამატები  საინტერეს ს ის 
ა უ რ  მეტა  მ ნა ულება ი 

ი ნება  ერ ეული რივე 
სა ანმანა ლებლ  ბილი ი 

არმ ა ენს ალმ რივ მარ რუტს  
ი ება ა ბრუნ ება ერ სა ა 
იმავე ანი ნულების ა ილას   
აღსანი ნია ის ა ტი  რ მ 
ე სა ანმანა ლებლ  ბილი ები 
იმე რებენ სალა რ  ბილი ების 
მარ რუტს იმ მ ნა ვე ებზე  სა ა  
მას ტაბურა  არის არმ ენილი 
სანა ა ბრივი მ ნა ვე ები

ა პრ ე ტი  ა ე მილი 
ბილი ების სტრუ ტურულა  
ერ იან ემა ენელ ნა ილს 

არმ ა ენენ

fore, easy paths with substantial biodiversity 
and sightseeing were selected.

When selecting the trail, in addition to envi-
ronmental education, we considered the fact 
that both historical and cultural monuments 
are available along the selected trails, which 
makes them more interesting and will at-
tract more visitors. Both educational trails 
represent a one-way route, starting from and 
returning to the same destination. It is also 
worth noting that the eco-educational trails 
follow the route of the hiking trails on those 
sections, sightseeing are located and form a 
structurally integral part of the trails planned 
within the frames of the project.
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სიგრძე  ,  კილომეტრი
Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: 3.4 Kilometres3.4 Kilometres3.4 Kilometres

ომიერი ტემპით
დაახლოებით  საათი
About 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average paceAbout 1 hour at an average pace

მარტვილის კანიონი 
კაღუს ჩანჩქერი 
ველობილიკი
Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall Balda Monastery-Kaghu Waterfall 
Eco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational Trail
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დასრულება
Finish

F

და ება
Start

კაღუს ჩანჩქერი
Kaghu Waterfall

ბალდას მონასტერი
Balda Monastery

მარტვილის კანიონი, კაღუს 
ჩანჩქერი, ველობილიკი
Balda Monastery-Kaghu Waterfall
Eco-Educational Trail

სა ისი ერტილი Starting Point

42.487837°
42.408748°
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დასრულება
Finish

F

და ება
Start

კაღუს ჩანჩქერი
Kaghu Waterfall

ბალდას მონასტერი
Balda Monastery

დასრულება End of Route

42.491760°
42.426441°

F
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ბალდა კაღუს 
ეკოსაგანმანათლებლო ბილიკი

მთავარი სანახაობები  ბალ ის 
მ ნასტერი  ბალ ის ანი ნის 
ბუნების ე ლი  აღუს ან ერი

მუნი იპალიტეტი  მარტვილი

მარშრუტით გათვალის ინებული 
რეკომენდირებული პერიოდი
მარტი  ნ ემბერი

მარშრუტის სახეობა  სა ე მავლ

მარშრუტის სირთულის 
კატეგორია  მარტივი

მარშრუტის ტიპი  ალმ რივი

მარშრუტის სიგრძე   მ  
ბალ ის მ ნასტერი  აღუს 
ან ერი

მარშრუტის და არვის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა   საა ი

მარშრუტის სიმაღლეები 
ღვის დონიდან მინიმალური 

 მაქსიმალური  საშუალო  
 მ

ჯამური აღმართი  დაღმართი  
 მ

მარშრუტ ე გადაადგილების 
საშუალება  სა ე მავლ  ბილი ი

ი ური ქსელის და არვის ონა  
ი ური ავ ირი ელმისა ვ მია 

უმეტეს მ ნა ვე ებზე

სასმელი და ტექნიკური 
ლის არსებობა მარშრუტ ე  

ე სა ანმანა ლებლ  მარ რუტზე 
ე ვ ები  არ ს

შენიშვნა  ე სა ანმანა ლებლ  
ბილი ზე ავლისას  ე ი ლია  
მ ინა ულ  ბალ ის 
ანი ნის ბუნების ე ლი  

რ მელი  არმ ა ენს 
ა ულ ტერიტ რიას  ა ულ 

ტერიტ რიაზე ა აა ილებისას 
აუ ილებელია აი ვა  

ესაბამისი ევის ნ რმები

მარშრუტის აღ ერა  ე  
სა ანმანა ლებლ  ბილი ის 
მ ავარ  სა ვან  ერტილებს 
არმ ა ენს ბალ ის მამა ა 

მ ნასტერი  ბალ ის ანი ნი  აღუს 
ან ერი ა მ  აბა ის სანაპირ  

ბილი ზე მისული ვიზიტ რები  
ეიტ ბენ ინ რმა იას აღნი ნულ 

ისტ რიულ  ულტურულ ე ლზე  
რ მელი  ირა  მ ნა ულება  
ა ილს არმ ა ენს 
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი  
სა ანმანა ლებლ  ბილი ზე 
ვიზიტისას ესა ლებელი
ი ნება ბალ ის ანი ნის 
ბუნების ე ლის ა ვალიერება  
რ მელი  ე  სა ანმანა ლებლ  

ვალსაზრისი  უმნი ვნელ ვანესი 
ბიე ტია  ანი ნი არმ ა ენს 

მ  აბა ის მიერ  ას ის მასივის 
სამ რე  ნა ილ ი  ირ ვულ 
ანებ ი ამ მუ ავებულ ანი ნს  
ანი ნის სი რ ე აა ლ ები   

მ ია  სი ანე  მ  ლ  ა რის 
სიღრმე სა უალ   მ
ბალ ის ანი ნი უნი ალურია 
რ რ  ვიზუალური  ასევე 
ბი მრავალ ერ ვნების 

ვალსაზრისი  ანი ნის 
მ ნა ულების ა ინ რმა იის 
მიღების ემ ე  ზა რ ელ ება 
აღუს ან ერამ ე  რ მელი  
არმ ენილია მ  აბა ას პირას  
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აღნი ნული ლ ა ია  ი ნება 
მ ნა ვე ი  სა ა  ესა ლებელია 

ა ერება ა არემ ს ა ვი ი 
ნ ბიერების ამაღლება მისული 

ვიზიტ რ ა ვის  აღუს 
ან ერი ან რ ილ ე ი   

S�ghtsee�ng: Balda Monastery > 
Balda Canyon Natural Monument > 
Kaghu Waterfall.

Mun�c�pal�ty: Martv	l	.

Recommended t�me for travel: 
March-November.

Type: H	k	ng tra	l.

D�ff�culty: Easy.

Length: 3.4 km from Balda 
Monastery to Kaghu Waterfall.

Est�mated t�me of travel: 1 hour.

M�n�mum/max�mum/average 
he�ght: 319/368/345 meters above 
sea level.

Total length of uph�ll/downh�ll: 
245/247 meters.

Coverage of cellular network: 
Ava	lable 	n most zones.

Ava�lab�l�ty of dr�nk�ng and 
techn�cal water: one spr	ng 	s 
located on the tra	l.

Remarks: V	s	tors of the tra	l you 
v	s	t the Balda Canyon Natural 
Monument, wh	ch 	s a protected area. 
When mov	ng on the terr	tory of the 

protected area, 	t 	s necessary to 
follow the rules of conduct.

Descr�pt�on: The ma	n s	ghtsee	ng 
of the eco-educat	onal tra	l are Balda 
Monastery, V	rg	n Mary Church, 
Balda Canyon, Kaghu Waterfall and 
r	ver Abasha. V	s	tors of the tra	l w	ll 
rece	ve 	nformat	on on the h	stor	c 
and cultural monument, wh	ch 	s a 
frequently v	s	ted place 	n the Martv	l	 
mun	c	pal	ty. Dur	ng v	s	t	ng the eco-
educat	onal tra	l, 	t w	ll be poss	ble 
to see the Balda Canyon Natural 
Monument, wh	ch 	s an 	mportant 
eco-educat	onal s	te. The canyon 	s 
formed by Abasha 	n the southern 
part of the Askh	, 	n the l	mestone 
rocks. The canyon 	s about 1,400 
meters long, 5-10 meters w	de, w	th 
an average depth of 25-30 meters. 
The canyon 	s un	que, both 	n terms 
of 	ts b	od	vers	ty, as well as 	ts 
s	ghtsee	ng. After v	s	t	ng the canyon 
and gett	ng the 	nformat	on, the road 
cont	nues to Kaghu Waterfall, wh	ch 
	s located on the r	ver Abasha’s s	de. 
On the tra	l there w	ll be a sect	on, 
where the v	s	tors can stop and 
rece	ve env	ronmental 	nformat	on 
and 	ncrease the	r awareness. In 150 
meters north of Kaghu Waterfall 
there 	s a cross	ng of r	ver Abasha 
and r	ver Toba, where 	ncreas	ng 
awareness of v	s	tors on hydrolog	cal 
	ssues 	s poss	ble.

Balda Monastery-Kaghu Waterfall 
Eco-Educational Trail

მეტრ ი არმ ენილია მ  
აბა ის მარ ენა ენა ა ის  მ  
ტ ბას ა ა ვე ის მ ნა ვე ი  
სა ა  ასევე ესა ლებელია 

ნ ბიერების ამაღლება 
ი რ ლ იური ვალსაზრისი
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პირველი ერ ეული 
ე სა ანმანა ლებლ  
ბილი ი  რ მელი  რ რ  
აღვნი ნე  ა ვლილია ს ლის 
მ ს ავლეებზე  მ ებარე ბს 
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი  
ს  ბალ ას მიმ ებარე  
ლ ა იის ასა ისს ბალ ის 
მამა ა მ ნასტერი არმ ა ენს 

ა ბილი ი მიუ ვება მ  აბა ის 
პირას არსებულ სა ზა  მ ნა ვე ს  
საბ ლ  ლ ა ია აღუს უ ღას  
ან ერის მიმ ებარე  მ  აბა ის 

მარ ენა ენა ა ის მ  ტ ბას 
ესარ ავი არმ ა ენს

ბილი ის საერ  სი რ ე  
რ მელი  ი ვალის ინებს 
ბალ ის მ ნასტრია ნ აღუს 
ან ერამ ე ასვლას ა უ ან  

ბალ ის მ ნასტერ ან აბრუნებას  
ეა ენს  ილ მეტრს  ბილი ის 

მინიმალური სიმაღლე  მეტრია  
მა სიმალური  მეტრი  სა უალ  
სიმაღლე ზღვის ნი ან  

The first selected eco-education trail, 
which is designed for schoolchildren, is lo-
cated near the village of Balda, in the mu-
nicipality of Martvili. The starting point of 
the trail is Balda Monastery and it follows 
a road along the river Abasha. The final 
destination is a confluence of river Toba 
near Kaghu (Zhuzha) Waterfall.

The total length of the trail, which in-
cludes hiking from Balda Monastery to 
Kaghu Waterfall and back, to Bald Mon-
astery is 3.4 kilometers. Minimum eleva-
tion of the trail is 319 meters, while the 
maximum is 368 meters. An average al-
titude is 345 meters above sea level. The 
average inclination of the trail is 12.3%.
The main sightseeing of the eco-education-
al trail are Balda Monastery, Virgin Mary 
Church, Balda Canyon, Kaghu Waterfall 
and river Abasha. Visitors of the trail will 
receive information on the historic and cul-
tural monument, which is a frequently visit-
ed place in the Martvili municipality. During 
visiting the eco-educational trail, it will be 
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მეტრს ეა ენს  ბილი ის სა უალ  
ა რილ ბა   ეა ენს

ე  სა ანმანა ლებლ  ბილი ის 
მ ავარ  სა ვან  ერტილებს 

არმ ა ენს ბალ ის მამა ა 
მ ნასტერი  ღვ ისმ ბლის 
სა ელ ბის ე ლესია  ბალ ის 
ანი ნი  აღუს ან ერი ა მ  

აბა ას სანაპირ

ბილი ზე მისული ვიზიტ რები  
ეიტ ბენ ინ რმა იას აღნი ნულ 

ისტ რიულ  ულტურულ ე ლზე  
რ მელი  ირა  მ ნა ულება  
ა ილს არმ ა ენს 
მარტვილის მუნი იპალიტეტ ი  
სა ანმანა ლებლ  ბილი ზე 
ვიზიტისას ესა ლებელი ი ნება 
ბალ ის ანი ნის ბუნების ე ლის 

ა ვალიერება  რ მელი  ე  

319 m

325 m

330 m

335 m

340 m

345 m

350 m

355 m

360 m

368 m

0 m 0,25 km 0,5 km 0,75 km 1 km 1,25 km 1,5 km 1,75 2 km 2,25 km 2,5 km 2,75 km 3 km  3,43 km

He�ght and d�ff�culty prof�le of the ec-educat�onal tra�l

საგანმანათლებლო ბილიკის სიმაღლითი და სირთულის პრო ილი

327 m
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სა ანმანა ლებლ  ვალსაზრისი  
უმნი ვნელ ვანესი ბიე ტია  
ანი ნი ამ მუ ავებულია მ  

აბა ის მიერ  ას ის მასივის სამ რე  
ნა ილ ი  ირ ვულ ანებ ი  
ანი ნის სი რ ე აა ლ ები   

მ ია  სი ანე  მ  ლ  ა რის 
სიღრმე სა უალ   მ

ანი ნი უნი ალურია 
რ რ  ვიზუალური  ასევე 
ბი მრავალ ერ ვნების 

ვალსაზრისი

ანი ნის მ ნა ულების ა 
ინ რმა იის მიღების ემ ე  ზა 

რ ელ ება აღუს ან ერამ ე  
რ მელი  არმ ენილია 
მ  აბა ას პირას  აღნი ნული 
ლი ა ია  ი ნება მ ნა ვე ი  
სა ა  ესა ლებელია ა ერება ა 

არემ ს ა ვი ი ნ ბიერების 
ამაღლება ვიზიტ რ ა ვის  აღუს 
ან ერი ან რ ილ ე ი   

მეტრ ი არმ ენილია მ  
აბა ის მარ ენა ენა ა ის  მ  
ტ ბას ა ა ვე ის მ ნა ვე ი  
სა ა  ასევე ესა ლებელია 

ნ ბიერების ამაღლება 
ი რ ლ იური ვალსაზრისი  

ზემ აღნი ნული ან ამ მ ინარე  
ერ ეული ე  სა ანმანა ლებლ  

ბილი ი  მისი სანა ა ბრივი ა 
ინაარს ბრივი ატვირ ვი ან 
ამ მ ინარე  პ პულარული ა 

ირა  მ ნა ულება ი ი ნება 
მარტვილის მუნი იპალიტეტის 
ტერიტ რიაზე

possible to see the Balda Canyon Natural 
Monument, which is an important eco-edu-
cational site. The canyon is formed by Aba-
sha in the southern part of the Askhi, in the 
limestone rocks. The canyon is about 1,400 
meters long, 5-10 meters wide, with an av-
erage depth of 25-30 meters. The canyon 
is unique, both in terms of its biodiversity, as 
well as its sightseeing.

After visiting the canyon and getting the 
information, the road continues to Kaghu 
Waterfall, which is located on the river 
Abasha’s side. On the trail there will be a 
section, where the visitors can stop and 
receive environmental information and 
increase their awareness. In 150 meters 
north of Kaghu Waterfall there is a cross-
ing of river Abasha and river Toba, where 
increasing awareness of visitors on hydro-
logical issues is possible. 
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აქ ხშირად ტარდება ეკო ბანაკები ახალგა რდებისათვის  ეს მარშრუტი 
შეიძლება გამო ენებულ იქნას ეკო ბანაკის მონა ილეებისათვის  
ეკო ბანაკის პროგრამა მოი ავს როგორ  კულტურულ და ასევე 
ბუნებრივი გარემოს კომპონენტებს  ამ შემთხვევაში ეკოლოგიური 
განათლების საკითხები მოი ავს ეკოსისტემის ძირითადი ელემენტების 
შემადგენლობის აღ ერას ადგილობრივი ლორისა და აუნის 
ჰაბიტატების თავისებურებების დახასიათებით  მარშრუტის პროგრამაში 
შედის ადგილობრივი ლანდშა ტების და გამო ენებული მარშრუტის 
არეალის ეკოსისტემის  ბიოტური და აბიოტური აქტორების 
ურთიერთქმედების აღ ერა  ამავე დროს ეკო ბანაკის მონა ილეები 
ეკოსაგანმანათლებლო ბილიკის გავლისას მიიღებენ ოდნას ბუნებრივი 
რესურსების მდგრად გამო ენება ე, ასევე ველური ბუნების და ბუნების 
ძეგლების  და ვა ე

Eco-camps for youth are often organized here. This rout might be used for the 
eco-camps participants. The program of the eco-camp covers cultural and natural 
components of the local areas as well. In this case the ecological educational subjects 
include description of the composition of ecosystem’s main elements with explanation 
of the habitats of local flora and fauna species.

The program of the rout includes the local landscapes and the interactions of the bi-
otic and abiotic factors of the ecosystem of exploring rout areas. At the same time the 
eco camps participants will receive the knowledge on sustainable usage of the natural 
resources during the hiking the eco educational rout, also about protection of the wild 
nature and saving the monuments of nature.

ბალ ა აღუს ე სა ანმანა ლებლ  ბილი ი 
Balda-Kagu Eco-Educational Route
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სიგრძე   კილომეტრი
Length: Length: Length: Length: Length: Length: Length: 1.3 Kilometres1.3 Kilometres1.3 Kilometres1.3 Kilometres1.3 Kilometres1.3 Kilometres1.3 Kilometres

ომიერი ტემპით
დაახლოებით  უთი
About 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average paceAbout 30 minutes at an average pace

აჩხურუს მონასტერი 
 აჩხურუს ხირ ენი  

ჩანჩქერის ეკო 
საგანმანათლებლო 
მარშრუტი
Tsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri MonasteryTsachkhuri Monastery
Tsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) WaterfallTsachkhuri (Khirzeni) Waterfall
Eco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational TrailEco-Educational Trail
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TSACHKHURI

აჩხურის
მონასტერი

Tsachkhuri Church

თხოპრას ჩანჩქერი
Tkhopra (Tsachkhuri) Waterfall

დასრულება
Finish

F

და ება
Start

აჩხურუს მონასტერი აჩხურუს 
ხირ ენი  ჩანჩქერის ეკო 

საგანმანათლებლო მარშრუტი
Tsachkhuri Monastery
Tsachkhuri (Khirzeni) Waterfall
Eco-Educational Trail

სა ისი ერტილი Starting Point

42.556135°
42.341453°
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აჩხურის
მონასტერი

Tsachkhuri Church

თხოპრას ჩანჩქერი
Tkhopra (Tsachkhuri) Waterfall

დასრულება
Finish

F

და ება
Start

დასრულება End of Route

42.560839°
42.342704°   

F
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აჩხურუს ეკოსაგანმანათლებლო 
ბილიკი

მუნი იპალიტეტი  მარტვილი

მარშრუტით გათვალის ინებული 
რეკომენდირებული პერიოდი  
აპრილი  ტ მბერი

მარშრუტის სახეობა  სა ე მავლ

მარშრუტის სირთულის კატეგორია  
მარტივი

მარშრუტის ტიპი  ალმ რივი

მარშრუტის სიგრძე   მ  
ა ურის ე ლესია პრას 

ან ერი

მარშრუტის და არვის სავარაუდო 
ხანგრძლივობა   უ ი

მარშრუტის სიმაღლეები 
ღვის დონიდან მინიმალური 

 მაქსიმალური  საშუალო  
 მ

ჯამური აღმართი  დაღმართი
 მ

მარშრუტ ე გადაადგილების 
საშუალება  სა ე მავლ  ბილი ი

ი ური ქსელის და არვის ონა  
ი ური ავ ირი ელმისა ვ მია 

უმეტეს მ ნა ვე ებზე

სასმელი და ტექნიკური 
ლის არსებობა მარშრუტ ე  

ე სა ანმანა ლებლ  მარ რუტზე 
ე ვ ები  არ ს

შენიშვნა  ე სა ანმანა ლებლ  

ბილი ზე ა აა ილებისას  
ა ურუს ან ერ ან მისასვლელ 

მ ნა ვე ზე ირი ა ა  
არმ ენილია ირ ვ ვანი 

სტრუ ტურის ბილი ი  სა ა  
სა ირ ა მა სიმალური ურა ღება 
რა ა არ ა ი ურ ე  ე ი  

ანსა უ რები  ი მა ინ რ ა 
ბილი ი სველია  ურა ღება  

ანსა უ რებული სი რ ილე 
არის სა ირ  ან ერ ან 
მისასვლელ მ ნა ვე ზე 

ა აა ილებისას  რა ა არ 
ა ი ურ ე  ე ი ა არ მიიღ  
აზიანება

მარშრუტის აღ ერა  ა ურუს 
ირზენის  სა ე მავლ  ე

სა ანმანა ლებლ  ბილი ი ეირ ა 
მარტვილის მუნი იპალიტეტის 
ს ელ ა ურ ი  სალ ინ ს 

ემ ი  ირზენის ალ აზე  
სა ა  მ ებარე ბს ა ურუს 
მ ავარან ელ ზის სა ელ ბის 
მ ნასტერი  ბილი ის სა ის 
ერტილს ს რე  ე ლესიის 

მიმ ებარე ტერიტ რია 
არმ ა ენს  ლ  საბ ლ  

მ ნა ვე ს პრას ან ერი

ბილი ზე ა ასაა ილებლა  
მარტივი  ირ ვ ვანი სტრუ ტურის 
ზე აპირია არმ ენილი  
ე ლესიის მიმ ებარე  
ერ ეულია რე რეა იული 

ა ილი  ესაბამისა  მისულ 
ვიზიტ რებს სა უალება ე ნება  
ე ილმ ბილი საპი ნი ე ი 

სარ ებლ ბა  არმ ენილი 
ე სა ანმანა ლებლ  
ბილი ი  ა ვლილია ს ლის 
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მ ს ავლეებზე  რ მლები  
ვიზიტისას აე ნ ბიან რ რ  
ისტ რიულ ულტურულ
ე ლს  ასევე მ ინა ულებენ 
ან ერს ა აა ვირ ებიან 

ტერიტ რიაზე არმ ენილ 
ბი მრავალ ერ ვნებას  
ერ ეული მ ნა ვე ი ასევე 

ი ლევა სა უალებას ვიზიტ რმა 
მ ინა ულ ს ბილი ის მიმ ებარე  
არმ ენილი არეალები  რა  

Mun�c�pal�ty: Martv	l	.

Recommended t�me for travel: 
Apr	l-October.

Type: H	k	ng tra	l.

D�ff�culty: Easy.

Length: 1.3 km from Tsachkhur	 
Church to Tkhopra Waterfall.

Est�mated t�me of travel: 30 
m	nutes.

M�n�mum/max�mum/average 
he�ght: 579/658/610 above sea level.

Total length of uph�ll/downh�ll: 
130/130 meters.

Coverage of cellular network: 
Ava	lable 	n most zones.

Ava�lab�l�ty of dr�nk�ng and 
techn�cal water: One spr	ng 	s 
located on the tra	l.

Remarks: The surface of the tra	l 
lead	ng to Tsachkhur	 Waterfall 	s the 
l	mestone. When the tra	l wet, v	s	tors 
must apply max	mum caut	on to avo	d 
	njur	es.

Descr�pt�on: Tsachkhur	 (Kh	rzen	) 
h	k	ng eco-educat	onal tra	l was 
selected 	n the v	llage of Tsachkhur	, 
	n commun	ty of Martv	l	 mun	c	pal	ty, 
on the slope of Kh	rzen	, where 
the Tsachkhur	 Archangel Church 
and Monastery are located. The 
start	ng po	nt of the tra	l 	s the area 
adjacent to the church and the f	nal 
dest	nat	on 	s Tsachkhur	 Waterfall. 
The surface of the tra	l 	s the 
l	mestone. A recreat	onal area has 
been selected near the church, where 
v	s	tors w	ll be able to have p	cn	c at 
the well-arranged and equ	pped area. 
The presented eco-educat	onal tra	l 
	s also 	ntended for schoolch	ldren, 
who w	ll v	s	t the h	stor	calcultural 
monument, as well as the waterfall 
and observe the b	od	vers	ty of the 
area. The selected sect	on allows the 
v	s	tors to v	s	t the areas adjacent 
to the tra	l, wh	ch 	s 	mportant for 
env	ronmental educat	on. In the 
v	c	n	ty of the Archangel Church 
of Tsachkhur	 the v	s	tors can v	ew 
var	ous geograph	cal objects, wh	ch 
are 	mportant for eco-educat	onal 
purposes.

Tsachkhuri Eco-Educational Trail

არემ ს ა ვი ი ანა ლების 
უ ი  მნი ვნელ ვანია  
ა ურუს მ ავარან ელ ზის 

სა ელ ბის ე ლესიის მიმ ებარე 
ტერიტ რიი ან ი ლება 
ულამაზესი ე ი ე რისის ე ზე 

ა ი ის პლატ ზე  საი ანა  
მ ანს ე რა იული ბიე ტები  
რ მლები  ე სა ანმანა ლებლ  

ვალსაზრისი  სა ურა ღებ ა
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ა ურუს ირზენის  სა ე მავლ  
ე სა ანმანა ლებლ  
ბილი ი ეირ ა მარტვილის 
მუნი იპალიტეტის ს ელ 

ა ურ ი  სალ ინ ს ემ ი  
ირზენის ალ აზე  სა ა  

მ ებარე ბს ა ურუს 
მ ავარან ელ ზის სა ელ ბის 
ე ლესია ა მამა ა მ ნასტერი  
ბილი ის სა ის ერტილს ს რე  
ე ლესიის მიმ ებარე ტერიტ რია 

არმ ა ენს  ლ  საბ ლ  
მ ნა ვე ს ა ურუს ან ერი
ბილი ის სი რ ე  ილ მეტრს 

ეა ენს  ზღვის ნი ან 
სიმაღლე  მეტრი  
ი ება ა ა ის  მეტრზე  
სა უალ  სიმაღლე  მეტრია 
ზღვის ნი ან  ბილი ის სა უალ  

ა რილ ბა 

ბილი ზე ა ასაა ილებლა  
მარტივი  ირ ვ ვანი სტრუ ტურის 
ზე აპირია არმ ენილი  
ე ლესიის მიმ ებარე  

ერ ეულია რე რეა იული 
ა ილი  ესაბამისა  მისულ 
ვიზიტ რებს სა უალება ე ნება  
ე ილმ ბილ ტერიტ რიაზე 

პი ნი ი მ ა ს  არმ ენილი 
ე სა ანმანა ლებლ  
ბილი ი  ა ვლილია ს ლის 
მ ს ავლეებზე  რ მლები  
ვიზიტისას აე ნ ბიან რ რ  
ისტ რიულ  ულტურულ 
ე ლს  ასევე მ ინა ულებენ 
ან ერს ა აა ვირ ებიან 

ტერიტ რიაზე არმ ენილ 

Tsachkhuri (Khirzeni) hiking eco-educa-
tional trail was selected in the village 
of Tsachkhuri, in Salkhino community 
of Martvili municipality, on the slope of 
Khirzeni, where the Tsachkhuri Archan-
gel Church and Monastery are located. 
The starting point of the trail is the area 
adjacent to the church and the final des-
tination is Tsachkhuri Waterfall.

The length of the trail is 1.3 kilometers, 
starting at 579 meters above sea level 
and rising to 658 meters, with an average 
elevation of 610 meters above sea level. 
The average inclination of trail is 17.2%.

TSACHKHURI

აჩხურუს ჩანჩქერი 
/ Tsachkhur� Waterfall.
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ბი მრავალ ერ ვნებას  
ერ ეული მ ნა ვე ი ასევე 

ი ლევა სა უალებას ვიზიტ რმა 
მ ინა ულ ს ბილი ის მიმ ებარე  

არმ ენილი არეალები  რა  
არემ ს ა ვი ი ანა ლების 
უ ი  მნი ვნელ ვანია  
ა ურუს მ ავარან ელ ზის 

სა ელ ბის ე ლესიის მიმ ებარე 
ტერიტ რიი ან ი ლება 
ულამაზესი ე ი  საი ანა  
მ ანს ე რა იული ბიე ტები  
რ მლები  ე სა ანმანა ლებლ  

ვალსაზრისი  სა ურა ღებ ა

ველივე ზემ აღნი ნული ან 
ამ მ ინარე  არმ ენილი 

ბილი ი  პ პულარული ი ნება 
სა ანმანა ლებლ  ვალსაზრისი  

ა ვიზიტ რ ა ი  რა ენ ბას 
უმასპინ ლებს ველ ლიურა

The surface of the trail is the limestone. A 
recreational area has been selected near 
the church, where visitors will be able 
to have picnic at the well-arranged and 
equipped area. The presented eco-educa-
tional trail is also intended for schoolchil-
dren, who will visit the historical-cultural 
monument, as well as the waterfall and 
observe the biodiversity of the area. The 
selected section allows the visitors to vis-
it the areas adjacent to the trail, which is 
important for environmental education. 
In the vicinity of the Archangel Church of 
Tsachkhuri the visitors can view various 
geographical objects, which are import-
ant for ecoeducational purposes.

Considering the above issues, the trail 
will be popular for educational purposes 
and will host a large number of visitors 
each year.

TSACHKHURI

He�ght and d�ff�culty prof�le of the eco-educat�onal tra�l

საგანმანათლებლო ბილიკის სიმაღლითი და სირთულის პრო ილი

579 m

585 m

592 m

600 m

608 m

615 m

622 m

630 m

638 m

645 m

652 m

658 m

0 m 0,1 km 0,2 km 0,3 km 0,4 km 0,5 km 0,6 km 0,7 km 0,8 km 0,9 km 1 km 1,1 km 1,2 km  1,34 km

579 m
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აჩხურის ეკო საგანმანათლებლო მარშრუტი განკუთვნილია 
სტუდენტებისათვის და სხვა დაინტერესებული სა ოგადოებისათვის   ეს 
მარშრუტი იძლევა  ბილიკის გას ვრივ ლანდშა ტების მრავალ ეროვნების 
ნახვისა და ბიომრავალ ეროვნების შეს ავლის საშუალებას ბილიკის 
მომიჯნავე არეალში  ბილიკი გადის ბიომრავალ ეროვნებით მდიდარ 
ტ ეებში  ტ ეებში ახსნილი იქნება მიკრო, მე ო და მაკრო ეკოსისტემებს 
შორის განსხვავებები  სა ეხმავლო ბილიკის  გას ვრივ ლორისა და 

აუნის კავკასიური ენდემური სახეობების და ითელი ნუსხის ოგიერთი 
სახეობის ჰაბიტატებია, რომელ ედა  მარშრუტის მონა ილეებთან იქნება 
საუბარი  მაგალითისათვის, მარშრუტის სამი ნე არეალში ი რდება 
სუბტრიპიკული მარადმ ვანე კოლხური ბ ა  , რომელი  
ნეკერის ხავსითაა და არული  დღეისდღეობით იგი გადაშენების პირასაა 
მავნებლით და იანების გამო  მე ნიერებმა ჯერ ჯერობით ვერ აღმოაჩინეს ამ 
მავნებელთან ბრძოლის საშუალება  ამგვარდ ეკო საგანმანათლებლო ბილიკი 
ახალგა რდებს და სტუდენტებს აძლევს საშუალებას აიმაღლონ ნობიერება 
სამეგრელოს ლორისა და აუნის ენდემურ და ითელი ნუსხის სახეობებ ე 
და მიიღონ ოდნა ამ სახეობების კონსერვა იის მნიშვნელობა ე  ასევე 
ტ ეების ეკოსისტემებ ე კლიმატის ვლილების მოსალოდნელი ემოქმედება 
იქნება ახსნილი ეკო საგანმანათლებლო მარშრუტის გამო ენებისას

Tsachkuri eco-educational trail is designed for students and other interested public. 
This trail gives the possibility to see the diverse of the landscapes along the trail and to 
learn about the biodiversity of adjust area. Trail crosses the forests of rich biodiversity. 
Deciduous forest ecosystem is a good example to show students the interaction of bio-
cenosis species composition and environmental factors. In the forests will be explained 
differences between micro, meso and macro ecosystems. Across the walking path there 
are areas of the habitats of Caucasus endemic species of flora and fauna and some 
species of the Red List, about this will be informed rout participants. In the target area of 
the rout grow the Red list species Boxwood Colchis (Buxus colchica) which is subtrop-
ical evergreen plant covered by Neckera moss. Now a day this plant is on the verge of 
extinction because it was harmed by pests. Scientists have not been able to find any 
means against this pest yet. So eco educational trail gives possibility youth and students 
to raise awareness about the endemic and the Red Lists species of the Mengrelain Flora 
and Fauna and to know the importance of the conservation activities for saving this 
species. Also, education about the climate change and expected impact on the forests 
ecosystem will be explained during the exploring eco educational trail.

ა ურის მ ნასტერი  ა ურის ირზენი  
ან ერის ე  სა ანმანა ლებლ  

მარ რუტზე

Information on Tsachkhuri Monastery-Tsachkhuri (Khirzeni) 
Waterfall Eco-Educational Trail
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Oral History in Samegrelo
Samegrelo has a rich historic past and an 
interesting way of life. Oral history here is 

transferred from older to younger genera-
tions. Within the framework of the Developing 

Ecotourism Net in Black Sea Region Project 
stories were collected by the consultants.
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ეპირსიტ ვიერება
სამეგრელოში

ზეპირსიტ ვიერება სამე რელ ი
სამე რელ  ავისი ისტ რიული არსული ა ა 

ა ვრები  რია  საინტერეს  უ ეა  ა  
ემ რ ენილია ზეპირსიტ ვიერების ნიმუ ები  

რასა  უ რ სი ა ბა ა ას ემს ა ალ აზრ ებს

მარტვილის ზღაპრული ბუნება
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მე ენე ბას ან ერ ა  
სამე რელ ი ავრ ელებული 
ი  ენის ურ ბა  რა  

ვა ა ბა  ი ვლებ ა  ენის 
მ პარვა მ ი ვ ა ულა ბას 

ა ი ი მ ერ ებას  რ მ 
ნა ურ ალი ენი პატრ ნს ვერ 

ამ ე ნ  ა ურ ის ვინა ბა არ 
ამ მ ღავნებული  რა  სა რა ისა  

ი ვლებ ა  ერ ელ იმერე ი 
ავა  ერე ელს  რ მელსა  რი 

ნა ები ენი ლია  სამე რელ ან 
აინ რავა ა ანელია ს ვევია  
ერე ელს პატივის ემი  მიუღია 

სტუმრები ა ემ ე  უ ვენებია 
ავისი ენები  აინ რავას ი ა  

მ ს ნებია ენების სიმ ვენიერე ა 
ა ვრ ნილ ბა  ანელიას ი ულ ი 
ანუზრა ავს ენის მ პარვა
ერე ლის ეზ ს ემ ვლებული 

ნია მაღალი ა მა არი ღ ბე  მას 
ლია  აღლი  რ მელ ა ი ი  

ვერავინ ა ა ან ებ ა  ერე ელი ი 
ტრაბა ბ ა  ემი ენების მ პარვას 
ვერავინ აბე ავს  ერე ელს 
პატივი  აუსტუმრებია აინ რავა 

ა მისი მ ლებელი ანელია ასულა 
ანი ა ანელია ეს მია ენის 

მ პარვის ა არი ს  მ უ ნავს  
რ ელი რი ა ი  აულა ებია 

Along with horse-breeding, horse theft 
was widespread in Samegrelo and was 
considered as an act of bravery. If an 
owner recognized a stolen horse and 
identity of a thief was disclosed, this was 
considered a shameful act. Therefore, 
horse theft required significant courage 
and skills. Danelia and Khaindrava from 
Samegrelo visited Imereti Count – Tser-
eteli, who had two very good horses. 
Tsereteli received his guests with much 
respect and showed them his horses. 
Khaindrava enjoyed how well-behaved 
and trained the horses were. Danelia, on 
the other hand, decided to steal one of 
the horses. Tsereteli had surrounded his 
yard with tall and strong fence. He also 
had two dogs and nobody dared to come 
close to them. Tsereteli claimed that no-
body would dare to steal his horses.

Tsereteli treated his guests, Khaindrava 
and fellow companion Danelia with re-
spect. After some time Danelia started 
preparations to steal the horse: he knit-
ted two large baskets and put a meat 
inside. At midnight he sneaked into Tser-
eteli’s yard and before the dogs were set 
free, he climbed on the walnut tree. At 
night the serviceman set the dogs free. 

The Horse Thief
ენის ურ ი

Story told by Amiran Nachkebia / ამირან ნა ებია
Village Kveda Vakha / ვე ა ვა ა
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რ ი  ეღამებისას ეპარულა 
ერე ლის ეზ ი ა სანამ აღლებს 

აუ ვებ ნენ  ეზ ი მ არ ა ლის 
ეზე ა ებულა  ღამე მ ამა ირეს 
აღლები აუ ვია  რ ესა  ა ს 
აუ ინია  ანელიას რ იანი 

ალა ი ა ლი ან ამ უ ვია  რ ის 
სუნზე ალა ა ი ერ ერ ი აღლი 
აღმ ნ ა  რ მელი  ანელიას მაღლა 

აუ ანებია ა ა ლის ტ ტზე მიუბამს  
ასე ივე ბე ი ს ვევია მე რე აღლსა  
ამის ემ ე  ანელიას ერე ლის 

ენი აუ სნია ა აპარულა  
ანელიას მ პარული ენი ისე  

ა ილას აუმალავს  რ მ ერე ელს 
ვალის ვის ვერ მიუ ვლევია  
ასულა რ  ა ანელიას ეს ამბავი 
აინ რავას ვის აუმ ელია  ან 

უ ვამს  რ მ უ მ ინ მებ ა  
ენს ველ ვის მ იპარავ ა  

აინ რავას ეს ამბავი ერე ლის ვის 
უ ნ ბებია  ა არებულ ერე ელს 
სა ილი აუმარ ავს ა აინ რავა 

ა ანელია აუპატი ია  იმერე ის 
მებატ ნეს ანელია ერე ლის 

ენზე ემ არი ლებია ა 
ერე ელს ის აუსა უ რებია

არის ასე ი მულება  ენის 
ურ ს  ანელიას მ ს ვეს  
ატზე აე ი ა  რ მ ენი მისი 

მ პარული არ ი  ანელია ამაზე 
ა ან მებულა  უმ ა ერ სა ლ ი 

ა ეულა  ა ვანზე ა ა ლილა ა 
ლის ვის უ ვამს  ამარ იე  

ემ ე  ამ არა  მისულა ატ ან ა 
აუ ი ავს  რა  მე ა ვნი ან ამ ვე ი  

მას ემ ე  უ რამე მ მეპარ ს  ენი 
მა ლი ამი რეს

When the family went to sleep, Dane-
lia lowered the baskets with meat from 
the tree. The dog, following the smell of 
the meat, ended up in the basket, which 
Danelia lifted and tied to the tree branch. 
The second dog shared the same fate. 
Afterwards Danelia untied the horse and 
sneaked out. Danelia hid the horse in a 
place, where Tsereteli could not find it.

After some time Danelia told the story 
to Khaindrava and added that he could 
always steal a horse if he wanted to. 
Khaindrava informed Tsereteli. Delight-
ed Tsereteli that his horse was safe, held 
dinner and invited Khaindrava and Dane-
lia. Tsereteli rode the stolen horse when 
he visited the Count, who rewarded him.

According to another version of the sto-
ry the thief – Danelia – was requested to 
swear that he did not steal the horse. He 
agreed, but first went home, laid in the 
cradle and asked his wife to rock it. Then 
he went to church and said: I swear I have 
not stolen anything ever since I got out of 
the cradle.

FABULOUS NATURE OF MARTVILI
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How Ojaleshi was Saved?
რ რ ა არ ა ალე ი

სამე რელ ი უ რ სი 
ა ბის ერ ერ ი ნ ბილი 
ლ რიტული ი ურაა ბატ ნი 

ი ილ  ბასილაია  ის არის ერ ერ ი 
ავტ რი ი ნისა ვენი სალ ინ  
რ მელი  არმ ა ენს მარტვილის 
მუნი იპალიტეტის ს  სალ ინ ს 
ისტ რიულ რ ნი ას  საუ უნის 

ასასრული ან  საუ უნის 
ასა ისამ ე  ი ილ  ბასილაია 
რია  საინტერეს  მ საუბრე 
ამ ა  აი მისი მ ნა რ ბი

სამე რელ  მრავალსაუ უნ ვანი 
ისტ რიის მ ნე მ არეა  ა  უ ველესი 

რ ი ანმის ევ ნენ მესა ნლე ბას 
ა ენების მ ენებას  მემარ ვლე ბას 
ამევენა ე ბას  ი ესებ ა ღ მი 
ა ეტვი  მის ევ ნენ ეი რ ბას  

ა ებ იამზა ებ ნენ ბამბის  
აბრე უმისა ა ალეულის ს ვილებს  

ი მის ველა ა ი ნ ა  
საპენტი იარაღები  ა სა ს ვი 

აზ ა ავისი მ ბილ ბი  
ასევე უ ველესი რ ი ან ა ე ებენ 

ი ის ურ ელს  რასა  ელს უ ბს 
სა ურ ლე ი ის ი ი მარა ი  

ავრ ელებული ი  ალა ების 
ა ე ებისა ა ავრის ა ასა ური 

მასალის  ამზა ების სტატ ბა
ემ მ ი ეს ტრა ი იები მ ი ალა  

Mr. Gigilo Basilaia is a well-known figure 
among the older generation in Samegrelo. 
He is the author of a book “Chveni Salkh-
ino”, which describes chronicles of village 
Salkhino of Martvili municipality between 
the end of XVII and beginning of XXI cen-
turies. Gigilo Basilaia was a very interest-
ing speaker and told the following story: 
Samegrelo has a rich history. Here cattle 
and horse breeding, crop and wine grow-
ing was practiced for centuries. Millet was 
often planted by local population, who also 
practiced weaving. Cotton, silk and wool 
clothes were made by locals, as process-
ing tools and weaving machinery were 
available in almost all households. Locals 
made clay crockery from ancient times, 
which was preconditioned by availability 
of large deposit of clay. Production of bas-
kets and lath for roofing was widespread 
as well. Later these traditions were lost. 
Instead of millet people started planting 
corn, cloths and lath is not made at home 
any more. However, there are exceptional 
cases, when old traditions were preserved. 
A good example is preservation of one 
of the local grape varieties. Ojaleshi was 
considered as the best grape among those 
available in Samegrelo, as it gives high yield 
and the best quality wine can be made out 

Story told by Gogilo Basilaia / ილ  ბასილაია
Village Salkhino / სალ ინ
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ღ მი ა ეტვი სიმინ მა ე ვალა  
ს ვილებს  ურ ელსა ა ავარს 
ინ აღარავინ ამზა ებს  უმ ა არის 
ველი ტრა ი იების ენარ უნების 

ბე ნიერი ემ ვევები  ამის 
მა ალი ია ვაზის ერ ერ ი 

ი ის ენარ უნება  სამე რელ ი 
ავრ ელებული ვაზის ი ები ან 

საუ ე ეს  ი ვლება ალე ი  
რ მელი  ველაზე უ ვ მ სავალს 

ა საუ ე ეს  ღვინ ს ი ლევა  
ალე ი  ს ელი  მა არი ა საამ  

ასალევი ღვინ ა   საუ უნის 
ბ ლ ს სა ელ ან მული ალე ი  
რ მელი  მ ლ  მ ინარე ა ურას 
ნაპირას მ ი ა  ა ა ენების პირას 

ილა მისული  მისი ულტივირება 
აუ ია სამე რელ ს უ ანას ნელი 

მ ავრის ალი ვილის  სალ მე 
ა იანის მეუღლეს  სა რან ე ის 

საიმპერატ რ  ა ის ევრს  
ა ილ მიურატს  რ მელმა  ს ელ 
სალ ინ ს მამულებ ი ი ებული 

მეურნე ბა მ ა  ა აი  ღვინის 
არმ ება  მარანი  სა ა  ღვინ  

მზა ებ ა  ღესა  ემ რ ენილია  
მე რელების ა მ ემი  ა ილ 
მიურატი მ სამსა ურეებისა ა 

ლე ების ვერ ი  რ მ ბ ა  
ბარავ ა  ნი ა ა მ სავალს 
უვლი ა  მა ან ერ ა  
ნა ირ ბ ა  აარსებ ა ს ლებსა ა 
ა ია ებს  ა ავ ა ზები  უ ვა  
ა ილ ვებ ა ღარიბ ა ებს  მან 
მ ინარე ა ურას ვა ეზე ალე ის 

ი ი ვენა ი აა ენა  ა ილი 
ესანი ნავ ღვინ ებს ამზა ებ ა ა 

ევრ პა ი  არმატები  ა ნ ა  
ა ილ მიურატს ს ელ სალ ინ ი 

ამზა ებული ღვინ  ალე ი  
აუ ზავნია პარიზ ი საერ ა რის  
ე უსტა ია ნ ურსზე  სა ა  ი ი 

უმაღლესი ილ ი რან პრი  
ი აუ ილ ებია  სალ ინ ს 

ალე მა სა არ ველ ს არე ა  
აი ვა სა ელი

of it, which is thick, strong and pleasant to 
drink. By the end of XIX century Ojaleshi, 
which was grown only on the Tsachkhuri 
riverbank, was on the verge of extinction. 
A spouse of Salome Dadiani, daughter of 
the last Prince of Samegrelo and member 
of the French Royal Family-Achille Murat 
started its cultivation and set up a magnif-
icent farm on the lands of village Salkhino 
and started production of wine. A cellar, 
where the wine was produces, remains to 
this day. According to Megrelians Achille 
Murat worked alongside the servants and 

peasants. He did earthworks and went 
hunting together with them. He established 
schools and pharmacies, laid roads and am-
ply rewarded poor families. On the plains of 
river Tsachkhuri he planted a large vineyard 
of Ojaleshi. Achille made remarkable wines 
and successfully exported them to Europe. 
Achille Murat sent Ojaleshi wine made in 
village Salkhino to Paris, on an internation-
al wine testing and competition, where the 
wine won the highest prize-Grand Prix. Oja-
leshi from Salkhino became popular out-
side Georgia as well.

FABULOUS NATURE OF MARTVILI



122

Queen of the Forest
ტ ის ე ალი

მე რელების არმ ენი  ტ ის 
ე ალი ტ ეებ ი ვრ ბს 
ა ნა ირ ა პატრ ნია  

ის ულამაზესია ა  რ ელი  
რ ს ერი ნა ნავი ა ვს  ტ ის 

ე ლის ვის ალიან ვირ ასია 
სავარ ელი  მისი ა არ ვა 
ა ი ებს ა სიმ ვი ეს ა არ ვინებს  

მა  მი იური სიმბ ლი ი  
სი ლის ალის ემ ველია ა ამ 

ემ ვევა ი ეს ალა სავარ ელსა  
ა აე ემა   ტ ის ე ალზე 

ი  ამ ი ებული მ ნა ირის 
ბე იღბალი  უ ის მ ნა ირეს 
ს ალ ბ ა  ნა ირს ტ ვია არ 
ას ებ ა  უნ ა  მ ნა ირეს 

ი უ უღმა აესრ ლა  

Megrelians say that the Queen of the Forest 
lives in forests and protects animals. She is 
very beautiful and has two long, golden-col-
or braids. Comb is very important for the 
Queen. When she misses it, the Queen loses 
her serenity. According to myths, her hair is 
a source of life and this power is transmit-
ted to the comb. A fate of hunters was in 
the hands of the Queen of the Forest. If she 
favored a hunter, he would not miss a shot, 
even if he did not aim at animals. If during 

Story told by Boris Skhulukhia / ბ რის ს ულუ ია
Village Salkhino / სალ ინ

ტ ის ე ალი უ ა ამიანს 
ე ვე რისას სა ელს აუ ა ებ ა  

ა ამიანს მა არ უნ ა აე ა  
რემ უი ან ეი ლებ ა  უ 

ე ალს მამა ა ი მ ე ნებ ა  
მამა ა ს ი ები  უნ ა ენი ნებინა  
რამ ენი ვი  ან ლი  ეე ლ  
მას ან ვრება  ამის ემ ე  
იმამა ა ის ა ს მ არველ ბას 
უ ევ ა ტ ის ე ალი  ა ი 
ბე ნიერა  ა ვლა იანა  

ვრ ბ ა  უ მამა ა ი 
საი უმლ  ეინა ავ ა ტ ის 

ე ალ ან ავ ირს  ინააღმ ე  
ემ ვევა ი ტ ის ე ალი 

მას ას ევლი ა ა ა ი 
აუბე ურ ებ ა

the meeting the Queen would call a person 
by his name, he should not respond, or he 
would be driven to madness. If the Queen 
liked a man, with his hands he should signal 
number of months or years that he could 
spend with her. Afterwards the Queen pro-
tected the family of the man, which would 
live in happiness if the man would keep his 
relationship with the Queen in secret. Oth-
erwise the Queen would curse the man and 
his family would be tormented.
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Ochokochi
ი

Story told by Boris Skhulukhia / ბ რის ს ულუ ია
Village Salkhino / სალ ინ

Ancient god Ochokochi (or Ochopintre) 
is madly in love with the Queen of the 
Forest. Ochokochi is a protector of wild 
animals. Ochokochi is partially a goat 
and partially a man. His body is covered 
with long, rust-colored hair. On his chest 
he has a protuberance in the form of a 
horn, with which he defeats his enemies. 
Ochokochi cannot talk. He can only mum-
ble, whimper and laugh. If anyone talks 
to him, he immediately starts a fight. He 
possesses great power and can easily 

უველესი ღვ აება ი 
ან პინტრე  ტ ის 

ე ალზე უზ მ  
ა ლავ  ე ვარებული  ი 
არეული ველების ინამ ღ ლი 
ა მ არველია  ს ტანის ერ ი 

ნა ილი ვა ის  ლ  მე რე ა ამიანის 
მს ავსი ა ვს  ს ეულს რ ელი  
ან ის ერი ბალანი უ არავს  მ ერ ზე 

რ ისებრი ანაზარ ი ა ვს  რი ი  
მ ინააღმ ე ეს ამარ ებს  ს 
მეტ ველება არ ეუ ლია  მ ლ  
ბურტ უნებს  მუტუნებს ან ი ინის  უ 
ვინმე აუ ა ებს ან ამ ელაპარა ება  
მა ინვე უბზე ა ა ის ა რა ან 
უზარმაზარ ალას ლ ბს  ა ამიანის 

ამარ ება არ უ ირს  მარ ალია  
ტ ის ე ალზეა ე ვარებული  

defeat humans. Even though he loves the 
Queen of the Forest, if he sees a beautiful 
lady, Ochokochi convinces her to start a 
love affair with him. Ochokochi is an an-
cient god and Pelasgians and Sumerians 
believed in him. Similar to various ancient 
civilizations, according to Kolkh mytholo-
gy goat was considered to be a heavenly, 
divine creature. Ochokochi possesses soul 
of every animal, fish and bird on this plan-
et. Before going hunting, hunters must 
pray to him to let them kill animals.

მა რამ ი ი მე ალ ანეა ა უ სა მე 
ლამაზი ასული მ ი ელ ა  უე ველა  

აი ლიებს სასი ვარულ  ავ ირზე  
პინტრე იმ ენა  ველი ღმერ ია  

რ მ მისი პელაზ ებსა  ს ამ ა  ა 
უმერებსა  არმარ ული ლ ური 
ა ები  ვა ი იურ  ღვ აებრივ 

ველა  მიი ნე ა  ა  ვა ი 
მს ლი ს სა ის ივილიზა ია ა 
მიერ აღ მული ი  რ რ  მინ ა  
ღვ იური  ი ებული არსება  

პინტრე ლ ბს ველი ნა ირის 
სულს  მას ე უ ვნის ველი ევზის  

ლის ს ვა ველების  რინველების  
უ უმ ვრების სული მ ელ პლანეტაზე  

მ ნა ირე სანა ირ  ასვლამ ე მას 
უნ ა ეევე რ ს  რ მ მის ეს ნა ირის 
მ ვლის უ ლება ა ელი  მ უმარ ს
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Devi Lake
ევის ტბა

ერ ელ  რ ა მ ი რ ი 
რ იელა  მი აზე ვრ ბ ა  

იმერე ი მუ ურას სტუმრ ბ ა  
იმ ა ილებ ი ბევრი ევი 

ვრ ბ ა  მ ი რ ის ია ვანი 
აუ რ ილებია  მე სანა ირ  

მივ ივარ ა არი მანამ არ აუღ  
არავის  სანამ უ რუტანა ი ნე ს 
არ ემ ა ინებ  ია ვანი  ასე 
მ ეულა ა ე ლესია ი მ სული 

ევის ბან ვლიანი ნე ი რ მ 
უნა ავს  მის ვის არი არ აუღია 

ა მ  ი რ ის ვის ეუ ა ია  
მი ველე  ამ რ ს მ ი რ ი 
ზღვაზე ბრ ან ებ ა  ია ვანის 

მა რ მ მ ესმა  ი  ლ ს 
მ ი ა ელი ა ევს ესრ ლა  
მა რამ ლიერა  მ უვი ა  ლ მა 
მუ ურას ა აუ რინა ა რა ა ი 
ს ელ ბარა ნ ან აე ა  რ რ  
ამბ ბენ  მე არ მინა ავს  ის ლ ი 

ღესა  ი  ია ა მ ი რ ის 
ნასრ ლს ე ა იან  მ ი რ ი 
მა ინვე მუ ურას ენ აემარ ა  ევს 
ეება ა აამარ ა  მერე ია ვანს 

უბრ ანა  ემს ალას ა ლევ ა ეს 
ევი რამ ი ა აა ე  ია ვანს 

ე ინებია ა უარი უ ვამს  მა ინ 
მ ი რ ის ევის ვის აღის 
ვერი ამ უ რავს ა ლ ი ან 
ა აუ ია  ზე  რ მელიღა ა ის 

მ რები  მიუ ლებია  სა ა  ევი 

Story told by Nato Davitashvili / ნატ  ავი ა ვილი

When Saint George lived on earth, he vis-
ited Mukhura in Imereti. Many Devs (Devi 
is a giant, malicious creature) lived there. 
Saint George told a deacon that he was 
going hunting and deacon should not open 
the door to anyone, unless they put their 
little finger through the door crack. Dea-
con followed his advice and when he saw 
a hairy little finger of Devi, he did not open 
the door and called Saint George for help. 
Saint George was at the seaside and when 
he heard the voice of the deacon, he took a 
large rock and threw it at Devi so forcibly, 
that it flew over Mukhura and fell in village 
Barakoni of Racha region. The legend has it 
that the rock is still there and they call it the 
One Thrown by Saint George. Saint George 
immediately went to Mukhura, fought Devi 
and defeated him. Afterwards he offered 
his powers to the deacon and told him to 
disposes the body of Devi. The deacon was 
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Prepared Hawk
ა ე ებული  მიმინ

Story told by Gogilo Basilaia / ილ  ბასილაია
Village Salkhino / სალ ინ

ავარ ნილა ი  ტბა ა ნ ა  იმ ტბას 
ღესა  ვია ევის ტბა  ველაზე 

საინტერეს  ის არის  რ მ ღესა  იმ 
ტბა ი ურ ელის სარებია არ ბილი  
რა  ეე ება მ ი არა ია ვანს  ის 
მ ი რ ის ასე აუ ევლია  არ  

მ ენ ე ა არ  ა ა ენ ე  მის 
ამ მავლ ბას ვარ ი მ ლ  

ერ ი ა ი ავს  ამბ ბენ  რ მ ევის 
ტბა ვალვის რ ს ლე ებს ვიმის 
მ სვლა ი ე მარება  უ ლე ი ვას 
აა ებს ა ვიმის მ სვლას ს ვს

too scared and declined his offer. Then Saint 
George with the hit of his boot threw Devi 
and several large logs from the mountain. 
Where Devi fell a lake appeared. They call it 
a Devi Lake. One can see the logs in the lake. 
Saint George cursed the cowardly deacon 
and told him: do not reproduce and do not 
vanish. Therefore, there was only one man 
among the deacon’s descendants. They say 
that if a peasant throws a rock in the lake 
during droughts, the rain will come and his 
harvest will be saved.

ი  ა ილ მიურატს 
აუ ე ავი მიმინ  ა უ ეს  

ი ი ა   ვის ეუ ლია 
სანა ირ  მისი ა ვრ ნა  
უპასუ ეს   ეს სა მე ველა ა აურმა 
ი ის  ა ილმა მიმინ  პირველივე 

ემ ვე რს მის ა  რ მელი  
მზარეული ი  ა უ რა   მალე ეს 
მიმინ  არ ა  ამი ე ე
მზარეულმა ი ი რა  ალბა  

რან ების ვის მიმინ  ბა ა ივი  
ელი ატესია  არ ა  ებრა ა  

მრავალ ვარი მ ვანილ სუნელი  
ე აზმა ა ვა მა  მიარ ვა  რ ა 

ა ილმა აი  ამი ვრ ენის  
მა ივრა  ამი ე ე  რ მ უ რა 
მზარეულს  ბევრი ი ინა  ენი ბრალი 

Achille Murat received untrained hawk as 
a gift. Who can train him for hunting – he 
asked. All the locals can do that – was the 
answer. Achille gave the hawk to the very 
first person he met, who was a cook and 
asked to prepare the hawk well. The cook 
thought that for Achille hawk was a delica-
cy and fried and seasoned it well. The dish 
was ready for dinner. When Achille heard 
that the hawk was fried, he understood 
the mistake and told the cook that it was 
his poor Megrelian that was at fault, rather 
than the cook himself.

არაა  ეს მ ლ  ემი მე რულის 
ბრალია  ვა ა მზარეული 
სუ რაზე მიიპატი ა
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ტნე ა იანი  სა არ ველ ს 
ი ვარ ვანი ე ალი 

ვრ ბ ა  საუ უნე ი  
ის მ ნა ილე ბ ა მ ნღ ლ ა 
ბატ ნ ბის ინააღმ ე  ტას ავის 
ე მულება ი  ელს  

მ ნღ ლებმა ე მულების ესა ებ 
ეიტ ვეს  მისი მ ნა ილეები 
ააპატიმრეს ა ანის ი მ ნღ ლ ა 

ნ ინს მი ვარეს  ტნე ა იანი 
ემ ვევი  ა აურ ა აპატიმრებას 
ა ან ების ვის არს ა რ ვებ ა 

ასავლე  სა არ ველ ი  ანის ი 
აპატიმრებული არ ველი 
ი ებულები ა ან ების ე მას 

უარ ნენ ა ტას ავის 
ე რებას მ ნღ ლ ა ვის არ ის 
ე რ ვების მ ესრი ების მიზეზი  
სნი ნენ  ამ ტე ის მიზნი  მა  
ელ ე ი ეუ რეს  აა ი ვლეს  ტანზე 
ა ლი აუსვეს ა მზეზე ა არეს  

რ ესა  ა იანმა ე მულების 
მ ნა ილე ა ამბავი აი  ანის ი 
ავი ა ა ნება ლ ბი  აიზიარა 
ანამებრ ლეების ვე რი  

ტანზე აი ა ა ა მე ბრებ ან 
ერ ა  ა ა  ტნე ა იანის 

მირულმა სა იელმა მ ნღ ლები 
აარ მუნა არ ველ ა სიმარ ლე ი 
ა ველანი აა ავისუ ლეს   

Tsotne Dadiani-was a Georgian noble-
man in XIII century. He was part of a 
failed Kokhtastavi plot against Mongo-
lians in 1245. Mongolians heard about 
the plot and arrested participants and 
brought them to Noyan in Anis. Tsotne 
Dadiani survived the arrest as he was 
on a mission to recruit troops in east-
ern Georgia. The arrested Georgians 
insisted that they had no intention of 
rebelling and had met in Kokhtastavi to 
arrange a payment. The Mongols tied 
their hands and feet, stripped naked, 
greased their bodies with honey and left 
under the scorching sun. Upon hearing 
what had happened, Dadiani went to 
Anis and joined his compatriots by tak-

Tsotne Dadiani
ტნე ა იანი

Historic legend / ისტ რიული ლე ენ ა
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ლის  ტ მბერს სა არ ველ ს 
მარ ლმა ი ებელი ე ლესიის 
სინ მა ტნე ა იანი მინ ანა  
ერა ა  ტნე ა იანის 

სა ელ ბისაა არსტული უ ს რული 
სამე რელ ი  ალენ ი ის 
მუნი იპალიტეტ ი  ზღვის ნი ან 

 მეტრზე  რ მელი  ს ვა ას ვა 
ნეზე ივი არებს მ რალ 

არბაზებს სტალა ტიტები ა ა 
სტალა მიტები  ბილის ი არის 

ტნე ა იანის უ ა

ing off his clothes and sitting under the 
sun. Mongols took this as testimony of 
the Georgians’ innocence and set them 
all free. On October 26, 1999 the Synod 
of the Georgian Orthodox Church choose 
Tsotne Dadiani as saint. Carstic cave in 
Tsalenjikha municipality of Samegrelo 
region is called after Tsotne Dadiani. It is 
located on 1,580 meters above the sea 
level and has several halls with stalac-
tites and stalagmites. There is a Tsotne 
Dadiani street in Tbilisi.

Arvelodi and Hens
არველ ი ა ა მები

Story told by Longinoz (Gizhua) Berishvili / ლ ნ ინ ზ ი უა  ბერი ვილია
Kv. Vakha / ვ  ვა ა

არველ ი აავას ე ტ ის 
საამ რ ი ელ ასი  ნ ა 

ა ალტურა  ა ალი 
რ ების ე ე ა  უმუ ევრა  
არ ენილს მე ბრბი ე ვივნენ ა 
ი ეს  რ რ არ

რ რ ვი ნები   უპასუ ა 
ნაღვლიანა   ეზ ი ავლა 

ა ა მების ვის ვალებ ი 
ე ე ვა მრ ვენია  ა ი 
ი ეულს ველ ღე  ე რი 

ემ ა ვს  მე ი ერ ი ე რი  ვერ 
ემ მიტანია

Arvelodi Tsaava had a wooden workshop. 
However, later he became jobless. His 
friends visited him and asked how he was. 
Not very well – he replied. I cannot look my 
hens in the eye. They lay eggs and make 
money every day and I have not done any-
thing lately.

FABULOUS NATURE OF MARTVILI
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მები ერ ი უბრალ  სა მის ამ  
ერ მანე ს აემ ურნენ  უ რ სმა 
მამ უმ რ სს უ რა  ენ ან არ  მ ბა 

მინ ა ა არ  ს ვა  სა ვრებლა ა  
ს ვა ს ელ ი ა ავი ა  რამ ენიმე 
ლის ემ ე  უ რ ს მას მევა ის ან 
ი ი ვალი აე  მევა ემ 

ვალის ა ა ის რ  აუ ვა  
უ ანი ნულ ღეს ვალს ვერ 

ა აუ ი ა  ლის არ მევი  
აემუ რა  ე უ ებულმა ა 
აღ ნებულმა ა მარება მე ბრებს 

ს ვა  ველას ან პასუ ი ერ ვარი 
ი  ა რე რ მ მ სული ავი  
უე ველა  ა ე მარებ ი  
იმე ა რუებული ა ი რებ ი 
ა ლული ინისა ენ მიმავალ ზას 
აა ა  ეს ზა უმ რ სი მის 

სა ლ ან ა ი ა  მის სა ლს 
მია ლ ებულს ბავ ვ ბა ა მას ან 

ატარებული ღეები აა სენ ა  
უმალ მური სი ვარულის რ ნ ბამა  

აიღვი ა  ენა ა აავი ა ა მის 
სა ლ ი ევი ა  მა მას მ იარული 

ან ბი  ე ვ ა  სუ რა აუ ალა 
ა მ ენილ ბის მიზეზი ი ა  
უ ა აა ემი სა მე  სი ლეს 

სი ვ ილი მირ ევნია  ვალი ამე  
ა უ ვალ ვერ ა ავი ა ე  მევა ე 
ლს ამარ მევს  ნუ ე ინია 

მავ  ა ერ ვარ მე  ა ე მარები  
ეს სასირ ვილ  ამბავი ს ვას არ 

ავა ებინ  უ რ სი მა ატირ ა 

Brothers fell out with each other over a 
simple issue. The elder brother told the 
younger that he did not want to have any 
relations with him anymore and moved to 
live in another village. After several years 
the elder brother borrowed large sum. The 
moneylender set the deadline and told 
him that unless the debt was paid back, he 
would take the elder brother’s wife.  The 
elder brother asked his friends for help and 
received similar answers: If you would have 
come earlier, we would be able to help you. 
Disillusioned he walked home. This road 
led to the house of the younger brother 
and suddenly he remembered the days 
they spent together and how they loved 
each other. He decided to visit the younger 
brother, who met him happily and invited 
him to have dinner. The younger brother 
saw how unhappy the elder brother was 
and asked the reason. If I cannot repay my 
debt tomorrow, the moneylender will take 
my wife and I prefer to die, rather than let it 
happen – he replied. Do not worry, I will help 
you out – said the younger brother. The el-
der brother started crying and said: It is true 
that brothers always support each other, 
notwithstanding the occasion.

მ ბა  Brotherhood
Story told by Otar Skhulukhia / არ სულუ ია
Village Zemo Lebasile / ზემ  ლებასილე

ა ავის ვის აილაპარა ა  მარ ალი 
უ ვამს ალ ს  მა მის ვისა  ავი 

ღის ვისა
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რინველ ა მბრ ანებელს  მე ე 
არ ივს ე ალმა არ ივმა 
ს ვა  ამირ ვიე  ამ ვე ნა  

ვიანი ალ ი უ რ  მეტია  უ 
უ უ ნი  მე ე არ ივმა ი მ  
ველა რინველი ა ე ლის 
ავალების ესასრულებლა  

ვე ნის ს ვა ას ვა უ ე ი 
ა ზავნა  ავი ა რ  აბრუნ ნენ 
რინველები ა ავ ავიან ი აზრი 

მ ა სენეს მბრ ანებელს  ველაზე 
ბ ლ ს ალა მივი ა  არ ივმა 

ა ვიანების მიზეზი ი ა  მე ევ 

A queen eagle asked a king eagle to find out 
whether there are more smart or senseless 
people. In order to find the answer, the eagle 
gathered all birds and sent them to differ-
ent parts of the world. After some time, the 
birds returned back and told the eagle ev-
erything they could find out. The last one to 
come was a woodpecker.  The eagle asked 
why he was late. Your Majesty, it was very 
hard to evaluate this question – the wood-
pecker replied; What exactly did you find 
out? There are more senseless people in 
this world, than smart. Other birds said the 
opposite. Why do you think so – asked the 

ამბე ავი ალა

Story told by Melenti Tsaava / მელენტი აავა
Letsaave / ლე აავე

ბატ ნ  ნელი ეი ნა ამ ამბის 
ა ენა  მაინ  რა აა ინე  

ისევ ი ა არ ივმა  ამ ვე ნა  
უ უ ნი მეტია  ვი რე ვიანები  

ს ვებმა ს ვა მი რეს  ენ ი ეს 
რ რ ამ ივი ა   აუ ვირ ა 
არ ივს  ვინ  ლის უაზე 

ა ის  უ უ ებს მივა ერე ა ასე 
ისინი მეტი აღმ ნ ნენ  ა ი რ ა 
მე ე არ ივი  ავის ა ნევი  
სიმარ ლის ასტური მის ა 

ალას ა ულ ავრიანი მ ის 
მ ვერვალის ენ ა რინ ა

Brave Woodpecker

surprised eagle. I included those, who listen 
to their spouses without thinking to the list 
of senseless and their number is bigger – 
replied the woodpecker. The eagle thought 
about the response of the woodpecker, then 
agreed that it was correct and flew back to 
his nest.

FABULOUS NATURE OF MARTVILI



Megrelian Cuisine

Recipes of preparing Georgian dishes was normally 
transmitted from one generation to another. In all
parts of Georgia, you will find different dishes that 
are characteristic of that particular region. Here is

what Lamzira Kokaia, a housewife from Salkhino 
tells us about the Megrelian dishes.
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მეგრული სამ არეულო

არ ული ერ ების ამზა ების ესები ა 
ვეულებები ა ბი ან ა ბას

ა აე ემ ა  სა არ ველ ს ველ ნა ილ ი 
ე ვ ები  ანს ვავებული სა ის ერ ებს  

რ მელი  ამა უ იმ მ არეს ა ასია ებს  აი  რას 
ვიამბ ბს მე რულ ერ ებზე სალ ინ ელი 

იასა ლისი  ლამზირა აია

ლამზირა აია  Lamzira Kokaia 
ს სალ ინ   Village Salkhino

მარტვილის ზღაპრული ბუნება



131



132132

სიმინ ის ღერღლილის ან ა 
ვილის ან ამზა ებული ერ ია

Ghomi is a dish made of coarsely 
ground corn and corn flour.

რ ის ნა არმი  ღერღილი  
ა სიმინ ის ვილი  

მზა ება  რ ის ნა არმი ან 
მე რული სამზარეულ ს ვის 

ამა ასია ებელ ველს  სულ უნს 
ამატებენ ერ ის მ მზა ების 
პრ ეს ი

Elarji is made of dairy products, 
ground corn and corn flour. From dairy 
products Sulguni, which is a typical 
Megrelian cheese, is added to the dish 
while cooking it.

ებ ალია რ ე ი ა არ ული ერ ია  
ის მზა ება რ ის ნა არმის ან  

პიტნისა ან ა სანენებლების ან

Gebzhalia is a dish overboiled in milk. 
It is made of milk products, mint and 

seasoning.

ღომი
Ghomi 

გებ ალია  Gebzhalia 

ელარჯი  Elarji

მარტვილის ზღაპრული ბუნება
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სუპ არ ს მე რული 
სამზარეულ ს უ ემრიელესი 

ვნიანია  ერ ის მ მზა ებისას 
მე რელები ი ენებენ უ ვ 

სუნელებს  ბრინ ს  ალს  ტ მატ
პასტას ან პამი რს ა სა ნლის 

რ ს

Sup-Kharcho  is an extremely tasty 
soup, characterizing Megrelian cuisine. 

Megrelians use seasoning in abun-
dance, rice, water, tomato paste or 

tomato and beef.

სუპ ხარჩო
Sup-Kharcho 

ა ი ა ტრა ი იული სა ებელია  
რ მლის მ ავარი ინ რე იენტებია  

ი ელი ი ა ა  ნი რი  მარილი 
ა ს ვა ას ვა სა ის სუნელები  

სამე რელ ი ამზა ებენ რ რ  
ი ელ  ასევე მ ვანე ა ი ას   
ელს მე რულ ა ა აზურ ა ი ას 

არამატერიალური ულტურული 
მემ ვი რე ბის ე ლის სტატუსი 
მიენი ა

Ajika  is a traditional sauce and its main 
ingredients are red pepper, onion, salt 
and variety of seasonings. In Samegrelo 
local population makes both red and 
green Ajika. In 2018 Megrelian and 
Abkhaz Ajika were granted a Georgian 
intangible cultural heritage status.

აჯიკა
Ajika

FABULOUS NATURE OF MARTVILI
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ტრა ი იული მე რული უ მა ი 
არე ა სურნელ ვანია  ის 

მზა ება სა ნლის ან ღ რის ულ
ღვი ლი  ა ვი  ბრ ეული  

ი ელი ი ა ი ა ა ს ვა 
სანენებლები

Traditional Megrelian Kuchmachi is 
spicy and fragrant. It is made of innards 

of cow or pig, onion, pomegranate, red 
pepper and other seasonings.

ვერი  რ მელსა  ველისა ა 
სიმინ ის ვილის ან ამზა ებენ

Megrelian Chvishtari  is a corn bread 
roll, made of cheese and corn flour.

მეგრული კუ მა ი

მეგრული ვიშტარი

Megrelian Kuchmachi

Megrelian Chvishtari

სპე იალური ტე ნ ლ იი  
ამზა ებული ველის 

ნაირსა ე ბაა  ამზა ებენ ა ნულ 
ა ებ ლილ სულ უნსა

Megrelian Sulguni – is a cheese made 
through the special technology. Some-
times they make breaded and smoked 
Sulguni as well.

მეგრული სულგუნი
Megrelian Sulguni

მარტვილის ზღაპრული ბუნება
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მ ავარი ინ რე იენტებია მი ა 
ველი  მე რული ა აპურს ველს 

ზევი ან ამატებენ

Its main ingredients are dough and 
cheese. In Samegrelo they add more 

cheese on top of Khachapuri.

სა ივი ნი ზი  მელი სუნელები  
ა ინ აურის ან ა მის რ ი  

მზა ება  სამე რელ ი 
ამზა ებულ სა ივს ირი ა ა  
ე რი ერი ა ვს  სა ივი 

საა ალ ლ  სუ რის მ ავარი ერ ია

It is made of walnuts, seasoning and 
turkey or chicken meat. In Samegrelo 
Satsivi is mostly white in color. It is a 
main dish on New Year’s Eve.

მეგრული ხა აპური

მეგრული სა ივი

Megrelian Khachapuri

Megrelian Satsivi

უ ლიას მ სამზა ებლა  
ი ენებენ რ ის ნა არმს  ინტ 

ველს  ინ ს  ნივრის ს უსს  
ი ა ასა ა პიტნას  ეზავებულ 

მასას ა ავსებენ ელ ღ მ ი

Puchkholia  dairy products, fresh 
cheese, coriander, garlic sauce, pepper 

and mint are used to make it. The 
mixture is then put in hot Ghomi.

უჩხოლია
Puchkholia

FABULOUS NATURE OF MARTVILI



საოჯახო
სასტუმროები

ანო
მარტვილი, მშვიდობის 

ქ. 65
+995 558533377

 sastumroeb�.ge/anosguesthouse 

 კოლხა ჯეორჯია 
მარტვილი,  სოფელი 

სალხინო
+995 574477888

 sastumroeb�.ge/kolkha-georg�a 

ჩემპიონი 
მარტვილი,  სოფელი 

გაჭედილი
+995 598166167

 sastumroeb�.ge/champ�on

კოლხური სამოთხე
მარტვილი, კახა 

ბართაიას 43
+995 571040444

 sastumroeb�.ge/kolkh�s-parada�se

ვილა ჯაბი
+995 597910623

 sastumroeb�.ge

მარტვილი   
მარტვილი, 

ჭყონდიდელის 19
+995 599324613

 sastumroeb�.ge

ბობოითი 
მარტვილი, ანდრია 

პირველწოდებულის ქუჩა
+995 595 043391

 sastumroeb�.ge

ანასტასია
მარტვილი, სოფ. 

ნახარებაო
+995 557292249

 sastumroeb�.ge/anastas�a

ვილა კარდველი 
მარტვილი,  სოფელი 

ბობოთი 1 
+995 555402428

 sastumroeb�.ge/v�lla-kardwell 

 დალი
მარტვილი, აბჰესის ქ. 7
+995 579802842

 sastumroeb�.ge/dal�

ტურისტ ჰოთელ 
მარტვილი, სოფელი 

სერგიეთი
+995 597790740

 sastumroeb�.ge/bobot�-martv�l�

კანიონი კესო   
მარტვილი, ინჩხური
+995 577298874; +995 

595530060
 sastumroeb�.ge/canyon-keso 

ბანი
მარტვილი, ბალდა
+995 592372101

 sastumroeb�.ge/ban�-martv�l� 

კერძო სახლი
მარტვილი,  

ნამიკოლავო 1
+995 599192499

 sastumroeb�.ge/house 

ვილა ვახანო   
9 აპრილის ქ. 29 

+995 57711 0101
 sastumroeb�.ge/v�lla-vakhano

მარტვილა
მშვიდობის 7 
+995 577508090

ჰოსტელები

ჰოსტელი კაღუ
მარტვილი, სოფელი 

ბალდა 
+995 577508090

სასტუმროები მარტვილში

სასტუმრო  სამეგრელო  
მარტვილი,  ზვიად 

გამსახურდიას 7
+995 598150707;

 sastumroeb�.ge/samegrelo 

სასტუმრო  სტარ
მარტვილი, მშვიდობის 

ქ. 14
+995 568826508

 sastumroeb�.ge/hotel-star 

სასტუმრო  გარდა
მარტვილი,  ჭავჭავაძის 

ქ. 2  
+995 557961196

 sastumroeb�.ge/hotel-garda 

სასტუმრო  კოლხი 
გახოკიძის ქ. 2    
+995 599230026;
sastumroebi.ge/kolkhi 

სასტუმრო მარტვილი 
პალასი   

მშვიდობის ქ. 8   
+995 599192499

 sastumroeb�.ge

სასტუმრო  დადიანების 
სახლი

სოფელი სალხინო
+995 571505075

 facebook.com/dad�an�w�nercellar

სასტუმრო  კურორტი 
მარტვილი

მარტვილი,  
თავისუფლების ქ. 8 

+995 598703098

სასტუმრო კანიონი  
მარტვილი,

გამსახურდიას ქ.12 
+995 577508090

 facebook.com/Canyon-Hotel

განსახლების ობიექტები ACCOMMODATION FACILITIES
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  Guest Houses

Guest house – Ano   
 Martvl, st. Mshvdobs 65
 +995558533377
 sastumroeb�.ge/anosguesthouse 

Guest House - Kolkha 
Georg�a

 Martvl, vllage Salkhno
 +995 574477888
 sastumroeb�.ge/kolkha-georg�a 

Guest House - Champ�on 
 Martvl, vllage Gachedl
 + 995 598166167
 sastumroeb�.ge/champ�on

Guest House - Kolkh�s 
Parad�se

 Martvl, st. Kakha Bartaa 
43

 +995 571040444
 sastumroeb�.ge/kolkh�s-parada�se

Guest House - V�la Djab�
 Martvl  
 +995 597910623
 sastumroeb�.ge

Guest House – Martv�l�
 Martvl, st. Chkonddel 19
 +995 599324613
 sastumroeb�.ge

Guest House - Bobo�t�
 Martvl, st. 

Andraprveltsoebul
 +995 595 043391
 sastumroeb�.ge

Guest House - Anastas�a 
 Martvl, Nakharebao
 +995 557292249
 sastumroeb�.ge/anastas�a

Guest House - 
V�lla Kardwell

 Martvl, Vllage Bobot 1
 +995 555402428
 sastumroeb�.ge/v�lla-kardwell 

Guest House - Dal�
 Martvl, St. Abhes  7
 +995  579802842
 sastumroeb�.ge/dal�

Guest House - Tour�st 
Hotel

 Martvl, vllage Serget
 +995  597790740
 sastumroeb�.ge/bobot�-martv�l� 

Guest House - 
Canyon Keso

 Martvl, Inchkhur
 +995 577298874
 sastumroeb�.ge/canyon-keso 

Guest House - Ban�
 Martvl, Balda
 +995 592372101
 sastumroeb�.ge/ban�-martv�l� 

Guest House -
Pr�vate House

 Martvl, 1  Namkolavo
 +995  599192499
 sastumroeb�.ge/house 

Guest House -
V�lla Vakhano

 Martvl,  st. 9 Aprl 29
 +995  57711 0101
 sastumroeb�.ge/v�lla-vakhano

Guest house - Martv�la
 Martvl, st. Mshvdobs 7 
 +995 577508090

Hostels

Hostel Kaghu
 Martvl, vllage Balda
 +995 577508090

Hotels �n Martv�l�

Hotel Samegrelo
 Martvl, St. Zvad 

Gamsakhurda 7
 +995 598150707
 sastumroeb�.ge/samegrelo 

Hotel Star
 Martvl, St. Mshvdobs 14
 +995 568826508
 sastumroeb�.ge/hotel-star 

Hotel Garda
 Martvl, St. Chavchavadze 

N2
 +995 557961196
 sastumroeb�.ge/hotel-garda 

Hotel Kolkh�
 Martvl, St. Gakhokdze 2
 +995 599230026
 sastumroeb�.ge/kolkh� 

Hotel Martv�l� Palace
 Martvl, St. Msvdobs 8
 +995 599192499
 sastumroeb�.ge/hotel-martv�l�-palace-

martv�l� 

Hotel V�ne House 
Dad�aneb�

 Martvl, Vllage Salkhno
 +995 571505075
 www.facebook.com/ad�an�w�nercellar

Hotel Resort Martv�l�
 Martvl, St.Tavsufleba N8
 +995 598703098

Hotel Canyon  
 Martvl, Str. Gamsaxurda 

12    
 +995 577508090
 www.facebook.com/Canyon-Hotel
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 მარტვილის მუნიციპალიტეტის 
მნიშვნელოვანი სატელეფონო 

ნომრები
Important Numbers �n Martv�l� Mun�c�pal�ty

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია
Martv�l� Mun�c�pal�ty C�ty Hall

100, ქალაქი მარტვილი, თავისუფლების ქ. 10
Address: 3100, Martv�l�, St. Tav�sufleba 10

599 07 03 92
martv�l�smer�a@gma�l.com

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი 
ანდაცვის ცენტრი

Martv�l� Mun�c�pal�ty Publ�c Health Center

ქ. მარტვილი, მშვიდობის ქ. 11
Martv�l�, St, MSv�dob�s N 113

599 41 71 03

შპს მარტვილის რაიონული საავადმყოფო
Martv�l� D�str�ct Hosp�tal Ltd. 

ქ. მარტვილი, მშვიდობის ქ. 11
Martv�l�, st. MSv�dob�s -113

599 41 71 03

112
გადაუდებელი დახმარების ერთიანი ნომერი

Un�f�ed Emergency Number  

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი
Tour�sm Informat�onal Center

551 09 12 99



Common borders. Common solutions.
www.blacksea-cbc.net
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