სასტუმროები

თბილისი
სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერია
ახალი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო „რადისონ ბლუ ივერია“ ვარდების მოედანზე მდებარეობს.
სასტუმროს 249 ნომერი აქვს.
მისამართი: ვარდების რევოლუციის მოედანი
ტელ.: [+995 32] 2 40 22 00
http://www.radissonblu.com/hotel-tbilisi

თბილისი მერიოტი
სასტუმრო ''თბილისი მერიოტში" ხუთვარსკვლავიანი მომსახურება გელით. სასტუმრო
მდებარეობს რუსთაველის გამზირზე. 6-სართულიანი სასტუმროს 127 ნომერი აქვს.
მისამართი : რუსთაველის გამზირი # 13
ტელ .: [+995 32] 2 77 92 00
ფაქსი.: [+995 32] 2 77 92 10
http://www.marriott.com/hotels/travel/tbsmc-tbilisi-marriott-hotel/

სასტუმროქორთიარდ მერიოტი”
6-სართულიანი სასტუმრო "ქორთიარდ მერიოტი" ქალაქის ცენტრში - თავისუფლების მოედანზე
მდებარეობს. სასტუმროში 118 ნომერია.
მისამართი : თავისუფლების მოედანი # 4
ტელ .: [+995 32] 2 77 91 00
ფაქსი.: [+995 32] 2 77 91 10
http://www.marriott.com/hotels/travel/tbscy-courtyard-tbilisi/

ჰოლიდეი ინი
სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“ იტალიელი დიზაინერების მიერაა შექმნილი. იგი განთავსებულია
მრავალსართულიან შენობაში და 26 მაისის მოედანზე მდებარეობს.
მისამართი : 26 მაისის მოედანი # 1
ტელ .: [+995 32] 2 30 00 99
ფაქსი.: [+995 32] 2 30 00 01
http://www.holidayinn.com/hotels/us/en/tbilisi/tbsms/hoteldetail

შერატონ მეტეხი პალასი

„შერატონ მეტეხი პალასი“ ქალაქის ერთ-ერთ ძველ უბანშია განთავსებული, სწორედ იმ
ადგილზე, სადაც თბილისის დაარსებას დაედო საფუძველი. თბილისის აეროპორტი
სასტუმროდან 15 წუთის სავალზეა.მისამართი : თელავის ქ. # 20
ტელ .: [+995 32] 2 77 20 20
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=132

ვერე პალასი
სასტუმროში ,,ვერე პალასი” 42 ნომერია. აღსანიშნავია, რომ სასტუმრო სტუმრების
ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს აეროპორტიდან სასტუმრომდე და პირიქით.
მისამართი : ქუჩიაშვილი ქ. # 22-24
ტელ .: [+995 32] 2 25 33 40
ფაქსი.: [+995 32] 2 221298
http://www.verepalace.com.ge/

შავი ზღვისპირა ქალაქები
ქალაქი ბათუმი

სასტუმრო ინტურისტ პალასი
სასტუმრო "ინტურისტ პალასი" თანამედროვე სასტუმროა, რომელიც ბათუმის ცენტრში
მდებარეობს. სასტუროში არის როგორც ორადგილიანი ნომრები, ისე ლუქსები, და
საპრეზიდენტო აპარტამენტები.
მისამართი ნინოშვილი ქ. # 11
ტელ .: [+995 32] 2 27 55 25
ფაქსი.: [+995 32] 2 27 46 77
http://www.intouristpalace.com/hc/

ბათუმის შერატონი
ბათუმის „შერატონი“ შავი ზღვის რეგიონში პირველი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. ის ქალაქის
ცენტრში, ბათუმის აეროპორტიდან 15 წუთის სავალზე მდებარეობს. სასტუმროში 203 ნომერია.
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის ქ. 28
ტელ .: [+995]222 29000
ფაქსი.: [+995]222 29029
http://www.sheratonbatumi.com/

სანაპირო
სასტუმრო "სანაპირო" სანაპირო ზოლიდან 20 მეტრის, ქალაქის ცენტრიდან 4 კილომეტრის,
ხოლო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან 10 კმ-ის დაშორებით მდებარეობს. სასტუმროში
86 ნომერია .

მისამართი: ბათუმი, თამარ მეფის გამზ. #1
ტელ .: [+995] 90 50 40 40
ფაქსი.: [+995] 32 97 34 98

სასტუმრო მარინა
სასტუმრო ბათუმის ძველ უბანში, ზღვის სანაპირო ზოლიდან 50 მეტრის დაშორებით
მდებარეობს. სასტუმროს ეზოში არის ჩოგბურთის კორტები.
მისამართი: ბათუმი, შ. ხიმშიაშვილის გამზ. #10
ტელ .: [+995]222 11300
ფაქსი.: [+995]222 44040

სასტუმრო ერა
ბათუმის ცენტრში, ერთ-ერთ მთავარ ქუჩაზე მდებარეობს რვასართულიანი სასტუმრო „ერა
პალასი“, რომელიც ტურისტებსა და დამსვენებლებს ხელსაყრელ პირობებს სთავაზობს.
მისამართი: ბათუმი, ზ.გორგილაძის ქ. # 77
ტელ .: [+995]222 20000
ფაქსი.: [+995]222 79333
http://erapalace.com/
გონიო

სასტუმრო ნია
სასტუმრო ”ნია” 4 კოტეჯისგან შემდგარი კომპლექსია, რომელშიც 17 ოთახი შედის. ოთახებიდან
იშლება თვალწარმტაცი ხედები შავი ზღვის სანაპიროზე. სასტუმრო ახლოს მდებარეობს
სანაპირო ზოლთან.
ტელ.: [+995] 599 19 18 20
კვარიათი

კამეა
ბათუმიდან 10 კილომეტრის დაშორებით არსებულ სოფელ კვარიათში მდებარეობს სასტუმრო
"კამეა", რომელიც დამსვენებლებს 36 ნომერს სთავაზობს. ტურისტებს წლის ნებისმიერ დროს
შეუძლიათ დატკბნენ მთის ველური ბუნებითა და სასიამოვნო სუბტროპიკული ჰავით.
მისამართი: სოფელი კვარიათი
ტელ .: [+995]211 920
მობ.: [+995]558 96 07 07

ნეპტუნი
"ნეპტუნი" თანამედროვე სტილის ახალაშენებული სასტუმროა კვარიათში. სასტუმროს აქვს
საკუთარი ავტოსადგომი.

მისამართი: სოფელი კვარიათი, კვარიათის ქუჩა #15
მობ.: [+995]555 96 07 07
სარფი

პირველი
საოჯახო სასტუმრო "პირველი" ზღვის ხედით, ერთი-ერთი ყველაზე კომფორტულია სარფში.
სანაპირო ზოლამდე სულ რაღაც 30 მეტრია. ყველა ოთახში შექმნილია სათანადო პირობები
სტუმართა კომფორტული დასვენებისთვის.

სილვია
სახლის ტიპის სასტუმრო "სილვია" სარფში თურქეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. ეს
მშვენიერი ადგილია საოჯახო დასვენებისთვის და სანაპიროს 30 მეტრი აშორებს.
ქობულეთი

სასტუმრო ჯორჯია პალას ჰოტელი
ხუთვარსკლავიანი სასტუმრო ჯორჯია პალას ჰოტელი მდებარეობს ქალაქ ქობულეთის
შუაგულში, ზღვის სანაპიროდან 20 მეტრის დაშორებით. სასტუმრო გათვლილია მაღალი რანგის
სტუმრებისთვისაც.
მისამართი: ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის ქ. # 275
ტელ .: [+995] 2 24 24 00
ფაქსი.: [+995]2 24 24 02
http://www.gph.ge/

ქობულეთის სანაპირო კლუბი
სასტუმრო "ქობულეთის სანაპირო კლუბი" შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქის მთავარ
ქუჩაზე განთავსებული სასტუმრო, ბათუმის აეროპორტიდან 45 ხოლო რკინიგზის სადგურიდან
37 კილომეტრითაა დაშორებული.
მისამართი: ქობულეთი, დ. აღმაშენებლის ქ. # 373 ა
ტელ .: [+995] 599 56 96 77
www.kbchotel.gol.ge
ჩაქვი

ოაზისი
სასტუმრო სამი კორპუსისგან შედგება, რომლებშიც 93 სხვადასხვა კლასის ნომერია
განთავსებული. სასტუმროს გააჩნია საკუთარი სანაპირო.
მისამართი: ჩაქვი, ბათუმის ქ. 16
ტელ .: [+995] 2 88 236 9 25 35
ფაქსი.: [+995] 595 19 80 25
www.hoteloasis.ge/en

სამეგრელო
ანაკლია

სასტუმრო ანაკლია
ხუტვარსკვლავიანი სასტუმრო “ანაკლია„ გათვლილია როგორც რიგითი ტურისტებისათვის,
ასევე მაღალი რანგის სტუმრებისათვის. სასტუმრო გთავაზობთ სამი ტიპის სასტუმრო ოთახს,
ერთადგილიანს, ორადგილიანს და აპარტამენტებს, 24 საათიანი მომსახურების სერვისით.
ტელ: [+995 32] 2 60 99 90
ფაქსი : [+995 32] 2 14 12 91
www.Hotelanaklia.com
ბაკურიანი

ვერე პალასი
სასტუმრო "ვერე პალასი" ბაკურიანში ერთ-ერთი საუკეთესო მომსახურებითა და
ადგილმდებარეობით გამოირჩევა. სასტუმროში 43 ნომერი და 7 ლუქსია. სასტუმროს
ერთდროულად 115 სტუმრის მიღება შეუძლია.
მისამართი: ბაკურიანი, წაქაძის ქ. ნ 12
ტელ .: [+995] 2 67 40049
ტელ .: [+995] 2 67 40050
www.verepalacebak.ge

თბილისი
სასტუმრო "თბილისი“ მდებარეობს ბაკურიანის ცენტრში, პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე,
ავტოსადგურთან ახლოს. სასტუმროსთან ახლოსაა განლაგებული ახალგაზრდობის გასართობი
ცენტრი და სათხილამურო ტრასა.
მისამართი: ბაკურიანი,აღმაშენებლის ქ . 23
ტელ .: [+995] 555 393 3
www.hoteltbilisi.com

ვილა პალასი ბაკურიანში
სასტუმრო ''ვილა პალასის'' ბაკურიანის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. სასტუმროში 24 ნომერი
და 4 ლუქსია.
მისამართი: ბაკურიანი, წაქაძის ქ. ნ 1
ტელ .: [+995] 2 67 40273
მობ. : [+995] 595 90 11 44

სასტუმრო კრისტალი

სასტუმრო "კრისტალი" დიდველის საბაგირო სადგურიდან რამოდენიმე წუთის სავალზე
მდებარეობს. სასტუმროში 27 ნომერია.
მისამართი: ბაკურიანი, დიდველის მიმდებარე ტერიტორია
ტელ .: [+995] 2 8 367 40 377
მობ. : [+995] 595 461 461
www.hotelcrystal.ge

პრემიერ პალასი
სასტუმრო "პრემიერ პალასი" ბაკურიანში მდებარეობს. სასტუმრო გათვლილია 225
დამსვენებელზე.
მისამართი: ბაკურიანი
ტელ .: [+995 32] 2 963222
მობ. : [+995] 591 19 65 00
ბორჯომი

ბორჯომი
სასტუმრო ''ბორჯომი'' ქ. ბორჯომის ცენტრში, მუზეუმთან ახლოს მდებარეობს. სასტუმროში 11
ნომერია მაქსიმალური ტევადობით 22 სტუმარზე. სასტუმროს ეზოში ონკანიდან მოედინება
სახელგანთქმული სამკურნალო მინერალური წყალი ''ბორჯომი''.
მისამართი : წმინდა ნინოს ქ. # 107 ა
ტელ.: [+995] 599 45 64 63 9
გუდაური

გუდაური
4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო ”გუდაური” სტუმრებს 78 ნომერს, ჩოგბურთის კორტებსა და
ბოულინგ ცენტრს სთავაზობს.
სტეფანწმინდის რაიონი, გუდაური
ტელ.: (+995 245) 20 29 00
მობ. : (+995 99) 57 28 82
www.hotelgudauri.com

გუდაურ ჰატი
სასტუმრო "გუდაური ჰატ" გუდაურის ცენტრშია მდებარეობს და 28 ორადგილიან ოთახს
გთავაზობთ.
სტეფანწმინდის რაიონი, გუდაური
Mob: (+995 99) 39 81 23; (+995 90) 11 00 02
www.gudaurihut.com

ოზონი

სასტუმრო „ოზონს“ 20 ოთახი აქვს, მათ შორის 12 ორადგილიანი და 8 სამადგილიანი.
სტეფანწმინდის რ-ნი ქუმლისციხე
მობ: (+995 99) 92 36 72
სვანეთი

თეთნულდი
სასტუმრო ”თეთნულდი” მესტიაში მდებარეობს. სასტუმროდან: ულამაზესი პეიზაჟები და
შუასაუკუნეების ქვით ნაშენი კოშკები მოჩანს.
მესტია, მარგიანის ქ. # 9
ტელ: 890 12 33 44

გრანდ ჰოტელ უშბა
სასტუმრო „გრანდ ჰოტელ უშბა“ სვანეთში, ევროპის ერთ–ერთი ყველაზე მაღალი მწვერვალის –
უშბას ქედზე მდებარეობს.სტუმრებს საშუალება ექნებათ თავიანთი ოთახების აივნებიდან
დატკბნენ სვანეთის ულამაზესი ხედებით, მკაცრი და უძველესი, მარად თოვლიანი მთებით.
სასტუმროს აქვს 7 კომფორტული ოთახი, თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი საკონფერენციო
დარბაზი, საკუთარი ბიბლიოთეკა და საუნა, ასევე არაორდინალურ–ტრადიციული რესტორანი,
რომელიც თავის სტუმრებს არაჩვეულებრივ სვანურ კერძებს სთავაზობს.
მისამართი: მესტიის რაიონი, ტვებიში
ტელ .: [+995] 79 0119192
www.grandhotelushba.com
ყაზბეგი

სტეფანწმინდა
სასტუმრო ''სტეფანწმინდა'' 22 ნომერს გთავაზობთ.
მისამართი : ყაზბეგის ქ.
ტელ.: [+995] 599 18 22 96
რაჭა

რაჭა
სასტუმრო „რაჭა“ საქართველოს ულამაზეს რეგიონში რაჭაში, ზღვის დონიდან 1520 მეტრის
სიმაღლეზე მდებარეობს.
ქუთაისი

ძველი ქალაქი
სასტუმრო "ძველი ქალაქი" ქუთაისში მდებარეობს. სასტუმროში თანამედროვე დიზაინის
ნომრები დაგხვდებათ.
მისამართი : გურამიშვილი ქ. # 3 331 41055

კახეთი
სიღნაღი

სოლომონი 1805
სასტუმრო “სოლომონი 1805” 2010 წელს გაიხსნა. სასტუმროს აქვს საკუთარი რესტორანი,
საზაფხულო კაფე-ტერასა, ტრადიციული ქართული მარანი და საკონფერენციო დარბაზი.

ფიროსმანი
სასტუმრო ''ფიროსმანი“, რომელშიც 18 ნომერი, რესტორანი და მცირე ზომის საკონფერეციო
დარბაზია ქალაქის ცენტრში მდებარეობს.
ქ. სიღნაღი, აღმაშენებლის ქ. 6
ტელ: (+995 255) 4 30 30/ 3 50 81 / 3 50 83;ფაქსი : (+995 255) 4 30 30;
თელავი

ალაზნის ველი
სასტუმრო ''ალაზნის ველი'' ქალაქ თელავის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. სასტუმროში 19
კეთილმოწყობილი ნომერია.
მისამართი : ქ.თელავი , ალაზნის გამზირი # 75
ტელ.: (+995 250) 7 41 44;
მობ: (+995 99) 57 18 57; (+995 71) 86 18 18
ფაქსი: (+995 250) 7 60 57

ყვარლის ტბა
კურორტი "ყვარლის ტბა" გთავაზობთ სასტუმროს 19 ნომრით: 16 სტანდარტული ნომერი, 3
სუიტი. ყველა ნომერი პანორამული ხედით ტბასა და კავკასიონზე ან ალაზნის ველზე.
მისამართი : ყვარელი, ტბის მიმდებარე ტერიტორია
ტელ.: [+995] 32 2 30 30 30
www.kvarelilakeresort.ge

ლოპოტა
დასასვენებელი კომპლექსი და სასტუმრო „ლოპოტა“, რომელშიც მხოლოდ 7 კომფორტული
ნომერია, 16 სტუმარზეა გათვლილი.

მისამართი:თელავი, ნაფარეული, ლოპოტას ხეობა.
ტელ.: 832 218 44 48;
მობ.: 8790 10 40 40; 591 14 94 94
www.lopota.ge

