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کنید، شـــک  گرجســـتان فکـــر می  گـــر به ســـفر به  ا
که  کشـــوری  گرفتـــه ایـــد.  نکنیـــد. تصمیـــم درســـتی 
هـــم از جاذبـــه هـــای طبیعـــی و هـــم از جاذبـــه های 
تاریخـــی بهـــره می بـــرد. این روزهـــا به خاطر شـــرایط 
سیاســـی منطقـــه، مردم ایران بیشـــتر از قبل از ســـفر 
گر از معاشـــرت  گرجســـتان اســـتقبال می کننـــد. ا بـــه 
گذرانـــدن در طبیعتـــی  بـــا مردمـــی خونگـــرم و وقـــت 
لـــذت  تاریخـــی  مکان هـــای  در  زدن  پرســـه  و  نـــاب 
پیشـــنهاد  بهتریـــن  گرجســـتان  بـــه  ســـفر  می بریـــد، 
کتاب  برای شماســـت. امید اســـت با مطالعه ی این 
کشـــور  بتوانیـــد اطالعـــات مفیـــدی در خصوص این 
بدســـت آورید و بهترین برنامه ریزی را برای ســـفرتان 
گرجســـتان، خرید  داشـــته باشـــید. در خصوص تـــور 
کارشناســـان ما تمـــاس بگیرید.  بلیـــط و رزرو هتل با 
بهتریـــن پیشـــنهاد ســـفر را برای شـــما ارائـــه خواهیم 
کننـــده ی  داد. آژانـــس مســـافرتی آریو پـــرواز، چارتـــر 
گرجســـتان، شـــما را دعـــوت به  مســـتقیم پروازهـــای 

مطالعـــه ی ایـــن راهنمـــای جـــذاب می کند.
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به گرجستان خوش آمدید
گردشـــگران فوج فوج  در ســـال هـــای اخیر آوازه ی شـــهر دبـــی در دنیا پیچیده اســـت و 
کز خریـــد موجود در  از سراســـر جهان به ســـمت این شـــهر می روند تـــا از تفریحات و مرا

کنند. این شهر اســـتفاده 

گرجســـتان در ذهـــن خود  گـــر هیـــچ تصویـــری از  ا
گرجســـتان آمیزه ای  کـــه  نداریـــد، بهتر اســـت بدانید 
شـــما  بـــرای  را  گردشـــگری  تجربه هـــای  بهتریـــن  از 
گرجســـتان بـــا مـــردم صمیمی و  کنـــد. در  خلـــق می 
خوش قلب، روســـتاهای زیبا، جنب و جوش شـــبانه 
در تفلیـــس و ســـواحل و طبیعتـــی جـــذاب باتومـــی 
گرجســـتان طیـــف وســـیعی از جاذبه و  روبرو شـــوید. 
گردشـــگری را بـــه شـــما ارائه  محصـــوالت تفریحـــی و 

می دهـــد.

گرجســـتان هـــم در اورپـــا و  بـــه لحـــاظ موقعیتـــی، 
گرجســـتان خود را  هم در آســـیا واقع اســـت اما مردم 
کنند و بـــه دنبال  بـــه عنوان بالکـــن اروپا معرفـــی می 
عضویـــت در اتحادیـــه اروپـــا هســـتند و ایـــن توصیف 
واقعًا درســـت اســـت؛ به نظر من بالکـــن جذاب ترین 
که  و زیبـــا ترین بخش ســـاختمان اســـت. در صورتی 
گرجســـتان ارتباط  بتوانیـــد بـــا روح مـــردم و طبیعت 
کنید، منحصربفـــرد ترین تجربـــه زندگی تان را  برقـــرار 
که  رقـــم خواهید زد. ســـفری به انســـانیت و مهربانی 

مـــی تواند اثـــرات زیادی بـــر روحیه شـــما بگذارد.

وقتـــی بـــرای اولین بار در مســـیر تفلیـــس- باتومی 
کوه هـــای قفقاز را مـــی بینید، مبهوت خواهید شـــد. 
شـــاید باور نکنید، در افق های دور دســـت، سکوت، 

کرد. کوه هـــای زیبا را تجربـــه خواهید  خورشـــید و 

یکـــی از مـــکان هـــای فرامـــوش نشـــدنی طبیعـــت 
گرجســـتان پارک ملی توشـــتی )Tusheti( اســـت. این 
پـــارک ملـــی در دامنـــه های قفقاز واقع شـــده و شـــما 

را یـــاد طبیعت اســـکاتلند مـــی اندازد، و شـــاید حتی 
که چنین  زیباتـــر و منحصر به فـــرد تر. بـــاور نمی کنید 
مـــکان جادویی تقریبًا بکـــر و آرام مانده اســـت. بهتر 
اســـت بیشـــتر از ایـــن تعریـــف نکنیـــم، تـــا همین طور 

دســـت نخورده باقـــی بماند!

بلنـــد تریـــن قلـــه اروپـــا بـــه نـــام البـــروس بـــا ارتفاع 
گرجســـتان قـــرار دارد. نـــام این قلـــه با نام  5642 در 
قله البرز هم ریشـــه اســـت و هر دو شـــکلی از یک واژه 
کوه های  کـــه در  ایرانـــی هســـتند. الزم بـــه ذکر اســـت 
کـــه ارتفاع  قفقـــاز قله هـــای دیگـــری نیز وجـــود دارد 
کـــوه نوردی  گـــر اهل  آنهـــا بیـــش از 5000 متر اســـت. ا
هســـتید، بـــه راحتـــی مـــی توانیـــد از تفلیس بـــا چند 
کـــوه برســـید. ایـــن  ســـاعت رانندگـــی بـــه پـــای ایـــن 

تجربـــه را بـــه هیچ وجـــه از دســـت ندهید.

گرجســـتان در عرض چنـــد ثانیه آشـــنایی،  مـــردم 
گویـــی از  گونـــه ای بـــا شـــما برخـــورد می کننـــد،  بـــه 
اعضـــای خانواده آن ها هســـتید. آن هـــا مردم خوش 
گرمی با شـــما برقرار می کنند  قلبـــی هســـتند و ارتباط 
و احترام بســـیاری بـــرای یکدیگر قائلند. موســـیقی از 
مهمتریـــن بخـــش هـــای زندگـــی عامیانه ایـــن مردم 
اســـت و برای نوازنده های خیابانی و اعضای ارکســـتر 

ســـمفونیک به یک انـــدازه احتـــرام قائلند.

زبان رسیم این کشور 
گرجی است که الفبای 
ویژه خود را هم دارد. 

معرفی

جـــای  همـــه  در  می توانیـــد  را  ســـنتی  بازارهـــای   
شـــهر ببینیـــد. ســـبزیجات و میوه هـــای رنگـــی، نـــان 
که هـــوس آن را  گوشـــت های متنـــوع و هـــر چیـــزی  و 
بکنیـــد. این بازارها معماری ســـنتی و بومـــی دارند و 
گر قصـــد خریـــد نداریـــد، بازدید از آن هـــا را به  حتـــی ا
کاالها  کنیـــم. تقریبـــًا هیچ یـــک از  شـــما توصیه مـــی 
برچســـب قیمـــت ندارنـــد و شـــما بایـــد بـــا فروشـــنده 
فروشـــنده ها،  مواقـــع  از  بســـیاری  در  بزنیـــد.  چانـــه 
کـــه  خانم هـــای پیـــر بـــا لباس هـــای ســـنتی هســـتند 
حتـــی یـــک لغت انگلیســـی هـــم نمی دانند امـــا آن ها 
با روش هـــای جالبی با شـــما تعامل برقـــرار می کنند.

گرجســـتان توســـط فرهنگ های مختلفـــی احاطه 
گی هـــای خوب را از آن ها  شـــده و بنابراین تمامی ویژ
کرده است. روســـیه در شـــمال، ترکیه در  دســـتچین 
غـــرب، ارمنســـتان و ایـــران در جنـــوب و آذربایجـــان 
کشـــور قـــرار دارنـــد. شـــما در تفلیـــس  در شـــرق ایـــن 
می توانیـــد آمیزه جالبـــی از تمامی ایـــن فرهنگ ها را 
کنند و  گرمی با شـــما برخورد مـــی  ببینیـــد. مردم بـــا 
کاری از دستشـــان بر می آیـــد برای  ســـعی دارنـــد هـــر 
شـــما انجـــام دهنـــد. شـــما برند هـــای معـــروف نظیر 
کینـــگ را در تفلیـــس نخواهید  مـــک دونالـــدز و برگـــر 
دید، بلکه همه چیز به شـــکل بومی و ســـنتی است. 

ایـــن آمیـــزه منحصـــر بـــه فـــرد بـــا ترکیبـــی از فرهنـــگ 
شـــوروی، همچنین معماری محلی، ســـبک ویژه ای 

بـــه نمای شـــهر تفلیس داده اســـت.

وقتـــی بـــرای اولیـــن بـــار در خیابان هـــای تفلیـــس 
قـــدم می زنید، احســـاس متفاوتی را تجربـــه خواهید 
کـــرد. خیابان هـــای باریک و دنج در سرتاســـر شـــبکه 
شـــهری دیده می شـــوند و هـــر عابری را شـــیفته خود 
می کنـــد، به همین دلیـــل تفلیس به پاریس اوراســـیا 
کتابی  معروف اســـت. شـــاید این موضـــوع را در هیچ 
کوچه پس  گرجســـتان نشـــنیده باشـــید، امـــا  درباره 
گـــر  کوچه هـــای تفلیـــس را هرگـــز از دســـت ندهیـــد. ا
یـــک دوربیـــن در دســـت داشـــته باشـــید می توانید، 

کنید. جالب تریـــن صحنه هـــا را شـــکار 

جـــوش  و  جنـــب  پـــر  بســـیار  تفلیـــس  شـــب های 
اســـت و بســـیاری از فســـتیوال ها، برنامه های هنری 
و تفریحی بعد از ســـاعت 10 شـــب شـــروع می شـــوند. 
گرجســـتان نســـل بســـیار باهوش و روشـــن فکری  در 
زمـــان  از  کشـــور  ایـــن  فرهنـــگ  و  یافته انـــد  پـــرورش 
شـــوروی ســـابق شـــاهد تغییـــرات چشـــمگیری بوده 
کـــه بـــه آرامـــی  اســـت. تفلیـــس شـــهر مدرنـــی اســـت 

آغوشـــش را بـــرای مـــردم دنیـــا بـــاز می کند.
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که ســـواحل زیباتری در سرتاســـر  کرد  باید اعتراف 
دنیا وجـــود دارد، اما باتومی و ســـاحل دریای ســـیاه 
کوه در این  حـــال و هوای خاصـــی دارد. فاصله دریا و 
کم اســـت. شـــما می توانید به اسکی  ســـاحل بســـیار 

کنید. بروید و دو ســـاعت بعد در ساحل اســـتراحت 

باتومـــی حتی در فصل زمســـتان هـــم آب و هوای 
بســـیار خوبی دارد. این شهر بناهای تاریخی زیبایی 
را در خـــود جـــای داده اســـت. خانه ســـفید و فانوس 
اســـکندر از مهترین بناهـــای تاریخی باتومی اســـت. 
ســـواحل باتومـــی جایگزین مناســـبی برای ســـواحل 
مدیترانـــه ای فرانســـه به حســـاب می آیـــد. هتل های 
کننده  لوکس، ســـاحل زیبـــا و نورپردازی های خیـــره 
بـــرای  جوانـــان  می شـــود.  دیـــده  شـــهر  سرتاســـر  در 
ســـرگرمی یـــا اســـتراحت بـــه تفریحگاه های ســـاحلی 
می رونـــد و در برنامـــه های شـــبانه شـــرکت می کنند.

کلیســـا  شـــاید در هـــر دهکـــده در اروپـــا حداقل دو 
وجـــود داشـــته باشـــد، احتمـــااًل از خود می پرســـید، 
گـــی منحصر به  گرجســـتان چـــه ویژ ایـــن موضـــوع در 
کـــه  فـــردی دارد. شـــما در دور افتاده تریـــن مکان هـــا 
کلیســـاهای  کـــوه وجـــود دارد، این  گوســـفند و  فقط 

کلیســـای  یـــک  یافـــت.  را خواهیـــد  زیبـــا  و  کوچـــک 
 Gergeti( گرجتـــی ترینیتـــی منحصـــر به فـــرد به نـــام 
کازبکی )2170( قرار  Trinity Church( در نزدیکـــی قله 
کـــه رفتن به آن جا را به شـــما توصیـــه می کنیم.  دارد 
گرجســـتان  کلیســـای  این جـــا بهتریـــن و دنـــج ترین 
کـــوه نـــوردی هســـتید، می توانیـــد  گـــر اهـــل  اســـت. ا
کلیســـا طی  پیـــاده مســـیر ســـه ســـاعته را به ســـمت 
کنیـــد امـــا با یک جیپ مـــی توانید در عـــرض یک ربع 

کلیســـا برســـید. به 

کنار مهمان نوازی بی حد و حصر مردمان کشور در  ِ زیبایی این 
گردشگران، در دنیا زبان زد است.  آن با 

گرجستان و روسیه  کوه های میان مرزی  کشـــور شـــگفت انگیز اســـت. رشـــته  تنوع آب و هوایی واقعا در این 
ک روسیه اســـت. شما می توانید وســـایل اســـکی خود را بردارید و  همچون ســـدی در برابر ســـرمای وحشـــتنا
کوهستانی  گرجســـتان  کشور  کنید. دو ســـوم  کنید و هرگاه خســـته شـــدید در ساحل شـــنا  ســـاعت ها اســـکی 
اســـت. زیباتریـــن ســـواحل دریای ســـیاه نیز در این ســـرزمین قـــرار دارد. دمای هوا در تابســـتان معمـــوال تا 10 
گیاهان متعددی  کـــه در آن  گلســـتانی معروف در منطقـــه آجارا وجود دارد  درجـــه از تهران خنک تر می شـــود. 
گیـــاه اســـترالیایی در  گـــون جهـــان جمـــع آوری شـــده، رشـــد و نمـــو می کننـــد. در این باغســـتان  گونا از نقـــاط 
گیـــاه آفریقایـــی و آمریکایی در حال رشـــد و نمو اســـت و این به خوبی خبـــر از اثبات شـــرایط اقلیمی این  کنـــار 

کامـــال خاص و ویـــژه می دهد. منطقه ی 

بهار

گرجســـتان بهترین  کشـــور  ماه مارس )فصل بهار( 
آب و هـــوا را داراســـت. در این ماه هوا بســـیار معتدل 
کـــه این ماه  گرجســـتان بر ایـــن باورند  اســـت. مـــردم 
از ســـال هیجـــان انگیزتریـــن و بهترین زمان ســـفر به 
کشـــور اســـت. از طبیعـــت زیبـــای تفلیس لذت  ایـــن 

کنید. ببرید و در ســـاحل بکـــر باتومی اســـتراحت 

تابستان

گـــرم و خشـــک اســـت  آب و هـــوا در فصـــل تابســـتان 
ــد. ــه می رسـ ــا 24 درجـ ــه 20 تـ ــوا بـ ــای هـ ــا دمـ و عمومـ

کـــه  اســـت  ماه هایـــی  از  اوت  و  ژوئـــن  ماه هـــای 
ـــرده  ک ـــرم و خشـــک معـــروف  گ ـــه هـــوای  گرجســـتان را ب

ــت. اسـ

پايیز

کـــه زمیـــن  هـــوا در پاییـــز ســـرد اســـت به طـــوری  
پوشـــیده از یـــخ می شـــود و بعضی مواقع هـــم آفتاب 
گرمـــی بـــه همـــراه دارد، امـــا نمی توان تشـــخیص داد 
کـــه امـــروز هوا ابریســـت یا آفتابـــی. پیشـــنهاد می کنم 
گرم به  گـــول ایـــن آفتـــاب را نخورده و بـــا خود لبـــاس 

همراه داشـــته باشـــید.

زمستان

گرجســـتان )اواخـــر مـــاه نوامبر تـــا اوایل  زمســـتان 
ماه مارس( ســـرد و برفیســـت و دما بیـــن 2 تا 4 درجه 
زیر صفر می رســـد. طرفـــداران ورزش های زمســـتانی 
کوه ها پوشـــیده از برف  کـــه  گرجســـتان  در زمســـتان 

هســـتند به اســـکی و تفریـــح می پردازند.

آب و هوا
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گرجســـتان از ســـامانه حمل و نقـــل هوایی  کشـــور 
داخلی پیشـــرفته ای برخوردار اســـت. البته در قدیم 
بـــه دلیـــل وقـــوع جنگ هـــای داخلـــی، تجهیـــزات و 
امکانـــات حمـــل و نقل هوایـــی آن خســـارات زیادی 

دیده اســـت.

بـــرای  فـــرودگاه قابـــل اســـتفاده  گرجســـتان 6  در 
بیـــن  در  دارد.  وجـــود  غیرنظامـــی  هواپیماهـــای 
ایـــن فرودگاه هـــا، فرودگاه هـــای تفلیـــس، باتومـــی و 
برخـــوردار هســـتند. از اهمیـــت خاصـــی  ســـوخومی 

در حـــال حاضـــر از تفلیس شـــبکه خطـــوط هوایی 
تهـــران، ســـوخومی،  ایـــروان،  کـــو،  با بـــرای مقاصـــد 
کیف و مســـکو  نالچیـــک، مینرالنـــی ودی، تاشـــکند، 

اســـت. برقرار 

فرودگاه بین المللی تفليس

ـــه  ک ـــس  ـــتاولی تفلی ـــوتا روس ـــی ش ـــرودگاه بین الملل ف
پیش تـــر بـــا نـــام فـــرودگاه بین المللـــی نـــوو الکســـیوکا 
در  اصلـــی  بین المللـــی  فـــرودگاه  می شـــد،  شـــناخته 
کیلومتـــری  کـــه در فاصلـــٔه 17  گرجســـتان اســـت  کشـــور 
کشـــور  جنوب شـــرقی شـــهر تفلیـــس، پایتخـــت ایـــن 

ــرار دارد. قـ

بـــه  بـــوش،  ج  جـــر خیابـــان  طریـــق  از  فـــرودگاه 
نخســـتین  می شـــود.  متصـــل  تفلیـــس  شـــهر  مرکـــز 
ترمینـــال فـــرودگاه در ســـال 1۹52 میـــالدی و بـــا ســـبک 
معمـــاری استالینیســـتی ســـاخته شـــده  بـــود. ایـــن 
کیلومتـــری از جنـــس بتـــن  فـــرودگاه دارای یـــک بانـــد 3 
اســـت و ترمینال هـــای فـــرودگاه به گونـــه ای طراحـــی 
ــار را  ــافر و بـ ــٔه مسـ ــال بهینـ ــه قابلیـــت انتقـ کـ شـــده اند 
داشته باشـــند. یـــک ترمینـــال جدیـــد و مـــدرن نیـــز در 

7 فوریـــه 2007 میـــالدی افتتـــاح شـــد. 

فرودگاه بین المللی باتومی

شـــهر  جنـــوب  کیلومتـــری   2 در  فـــرودگاه  ایـــن 
ـــرودگاه  ـــد ف ـــال جدی ـــت. ترمین ـــده اس ـــع ش ـــی واق باتوم
کـــه  بـــا مســـاحت 4256 متـــر مربـــع ســـاخته شـــده 
قـــادر بـــه جابجایـــی 600.000 مســـافر در ســـال اســـت. 
کیلومتـــری شـــهر  فـــرودگاه بین المللـــی باتومـــی در 20 
آرتویـــن ترکیـــه قـــرار دارد و براســـاس تفاهم نامـــه ای 
گرجســـتان در ســـال 2007  کشـــور ترکیـــه و  کـــه بیـــن 
گردیـــد، ایـــن فـــرودگاه بـــه عنـــوان فـــرودگاه  منعقـــد 
قـــرار می گیـــرد،  نیـــز مـــورد اســـتفاده  ترکیـــه  داخلـــی 
کـــه مســـافران شـــهر آرتویـــن  بطوری کـــه پروازهایـــی 
ترکیـــه را بـــا خـــود بـــه همـــراه دارنـــد در فـــرودگاه باتومـــی 
کشـــور  فـــرود آمـــده و مســـافران خـــود را بـــه داخـــل 

می کننـــد.  ترانســـفر  ترکیـــه 

کوتایسی فرودگاه بین المللی 

فـــرودگاه  یـــک  کوتایســـی  بین المللـــی  فـــرودگاه 
ـــد فـــرود  کـــه یـــک بان ـــا KUT اســـت  کـــد یات ـــا  همگانـــی ب
بتـــن دارد و طـــول بانـــد آن 2500 متـــر اســـت. ایـــن 
ــرار  ــتان قـ گرجسـ ــور  کشـ کوتائیســـی  ــهر  ــرودگاه در شـ فـ
دارد و در ارتفـــاع 68 متـــری از ســـطح دریـــا واقـــع شـــده 

اســـت.

ودگاه ها فر

آداب و رسوم
گرم از بارزتریـــن خصوصیات مردم  مهمان نـــوازی 
گرجســـتان دارای سلسله  گرجســـتان اســـت. جامعه 
مراتب اســـت. به هنـــگام معرفـــی، ابتدا افراد مســـن 
کـــه جایـــگاه خاصـــی دارند معرفـــی می شـــوند. بزرگ 
خانـــدان مســـئولیت تصمیم گیری مســـائل تجاری یا 
خانوادگـــی را بر عهـــده دارد. تنها نزدیـــکان یکدیگر را 

کوچک صدا مـــی زنند. بـــا اســـم 

کـــه با طـــرف مقابل  در مالقـــات اولیـــه، در حالـــی 
دســـت می دهید بگوییـــد »گام جوبا«، یعنی ســـالم. 
گرجـــی،  بـــه هنـــگام دعـــوت شـــدن بـــه منـــزل یـــک 
گل را انتخاب  گـــر  گل یـــا شـــکالت ببریـــد و ا بـــا خـــود 
گل به  کردیـــد، تعـــداد آن هـــا عـــدد فـــرد باشـــد. زیـــرا 

کاربـــرد دارد. تعـــداد زوج در مراســـم تدفیـــن 

عمومـــا بـــا آرامـــش و بـــدون هیـــچ عجلـــه ای غـــذا 
می خورنـــد. غذا خوردن بهانه ای اســـت بـــرای لذت 
گرجی ها، بـــه راحتی  کنـــار یکدیگـــر بـــودن.  بـــردن از 
و پذیرایـــی مناســـب از میهمانانشـــان توجـــه خاصی 
دارنـــد. در صـــورت امـــکان تمـــام غـــذای موجـــود در 
ســـفره را بچشـــید. بـــه مهمـــان حداقل ســـه بـــار غذا 
که هر بار غذا بکشـــد،  تعـــارف می شـــود و در صورتـــی 
در  غـــذا  نبایـــد  و  شـــد  خواهـــد  خوشـــحال  میزبـــان 

بشـــقاب باقـــی بماند.

کـــرده و  کتفـــا  کثـــر زوج هـــا بـــه مراســـم مذهبـــی ا ا
نمی کننـــد  ثبـــت  رســـمی  به صـــورت  را  آن  معمـــوال 
گرجســـتان قبالـــه ازدواج  کـــه در  و به نظـــر می رســـد 

نـــدارد. کاربـــردی 

گرجســـتان بـــه بهانه های  مـــردم زنـــده دل و شـــاد 
مختلـــف چـــه ملـــی و چـــه مذهبـــی جشـــن های بـــا 
.از مهم تریـــن جشـــن ها،  پـــا می کننـــد  بـــر  شـــکوهی 
جشـــن ســـال نو میالدی )کریســـمس( از 15 دســـامبر 
تـــا 15 ژانویـــه، جشـــن علیلـــو 15 روز پـــس از ســـال نو 
کارنـــاوال ســـنتی،  کـــه ریشـــه ملـــی و مردمـــی دارد، 
که  رقـــص بـــا لباس هـــای محلـــی بـــه صـــورت جمعی 
ک پیـــش از  مناظـــر زیبایـــی می آفرینـــد ، جشـــن پـــا
کنی و  ســـال نو،جشـــن برکـــت خواهی و ســـبزه ســـبز 
کـــه همزمان بـــا عید  کنـــی  غ رنـــگ  جشـــن تخـــم مـــر
که  گل  گل، جشـــن بـــزرگ  نـــوروز ماســـت و در فصـــل 
بـــا شـــکوه ترین و زیبا تریـــن جشـــن ملـــی و مردمـــی 
گل رز و انقالب مخملی  که همزمان با جشـــن  اســـت 

آن هاســـت.

گرجستان دارای سه 
فرودگاه بین الملیل است. 
فرودگاه تفلیس، باتویم و 

کوتاییس
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خاچاپوری
Khachapuri

گرجســـتان و  خاچاپـــوری به عنوان نماد فرهنگی 
گرجی بشـــمار می رود  از محبوب تریـــن غذاهای 
گذاشـــته و می  کـــه پنیر محلـــی را در وســـط خمیر 
کردن خاچاپوری  که برای درســـت  پزنـــد. موادی 
غ، پنیر محلـــی و روغن.  نیـــاز اســـت: آرد، تخم مـــر
گرجســـتان  در شـــهر تفلیـــس و اغلـــب شـــهرهای 
کوچک و بـــزرگ انـــواع خاچاپوری را  مغازه هـــای 

کمـــی دارد. عرضـــه می کنند و قیمت 

تيکلپی
Tklapi

گرجـــی! تیکلپـــی در واقـــع نوعی  لواشـــک از نـــوع 
پرطـــرف دار.  بســـیار  و  اســـت  میـــوه ای  لواشـــکی 
مغازه هایـــی  در  می توانیـــد  به راحتـــی  شـــما 
ایـــن  می فروشـــند،  را  محلـــی  محصـــوالت  کـــه 
تهیـــه  را  خوش طعـــم  و  رنگارنـــگ  لواشـــک های 
کنید. انواع شـــیرین این لواشـــک ها از میوه هایی 
همچـــون انجیـــر و زرد آلـــو و انـــواع تـــرش از آلـــو و 

شـــده اند. درســـت  تـــرش  گیـــالس 

اجاب ساندالی
Ajapsandali

گفـــت، راتاتویی )یـــک غذای  به جـــرات می تـــوان 
که بـــا ســـبزیجات پخته  ســـنتی فرانســـوی اســـت 
گرجســـتان طبخ می شـــود،  که در غرب  می شـــود( 
یکـــی از بهتریـــن انـــواع آن اســـت. اولیـــن دلیل آن 
که از طعـــم تند  فلفل  تندی خاص این غذاســـت 
آجیـــکا حاصل می آیـــد. در انواع مدیترانـــه ای این 
غـــذا ســـبزیجات بـــه حالـــت خمیـــری در می آیند. 
گرجی آن، ســـبزیجات پخته  ولی در دســـتور پخت 
شـــده ای همچـــون بادمجـــان و فلفل هـــای تنـــد 
گوجه فرنگـــی مخلـــوط می شـــوند. مدت  بـــا پـــوره 
که ســـبزیجات  پخـــت ایـــن غـــذا بـــه انـــدازه اســـت 
اســـتفاده شده، له نشـــوند و بافت خود را از دست 
ندهنـــد. در آخر هم مقـــداری جعفری تـــازه و خرد 
که طعـــم بی نظیری  شـــده بر روی غـــذا می ریزنـــد 
بـــه آن می دهـــد.  این غـــذا به طور معمـــول در آخر 
گوجه فرنگـــی و بادمجـــان بـــه وفـــور  کـــه  تابســـتان 

یافـــت می شـــود، ســـرو می گردد.

غذا های محبوب

اگر غذاهای گرجی عالوه بر 
»خوش مزه« یک صفت دیگر 
هم داشته باشند، بدون شک 

آن صفت »متنوع« است.

در تمام گرجستان آشپزها 
وسواس خایص در زمینه 

استفاده از مواد اولیه تازه 
و اورگانیک دارند و برخی از  

آن ها این مواد را در مزرعه های 
کوچک خود پرورش یم دهند.

خينکالی
Khinkali

خینکالی در اصل خمیرهای بقچه ای مانندیست 
گوشـــت وجود دارد و بســـیار لذیذ  که در وســـط آن 
کمی مشـــکل  و خوشـــمزه اســـت ولی خـــوردن آن 
کـــه ابتدا  اســـت و بدیـــن صـــورت خورده می شـــود 
بایـــد بوســـیله دنـــدان ســـوراخی در بقچـــه ایجـــاد 
کل آب موجود در آن را میل و ســـپس بقیه  کنید و 
کنیـــد و معموال با دســـت و  بقچـــه را نـــوش جـــان 

بدون چنـــگال خورده می شـــود.

متسوادی
Mtsvadi

متســـوادی یا همان ششلیک از غذاهای محبوب 
گرجی هـــا در  کـــه  گرجی هاســـت و ایـــن را بدانیـــد 
کـــردن ششـــلیک در دنیـــا حـــرف اول را  درســـت 
می زننـــد. بنابرایـــن در ســـفرتان چشـــیدن طعـــم 
ایـــن غذای اســـتثنایی را فراموش نکنید. آشـــپزان 
گرجـــی ترجیـــح می دهنـــد بـــه جـــای اســـتفاده از 
ترشـــیجات بـــه عنوان طعـــم دهنده تنهـــا از نمک 
گردد. گوشت حفظ  کنند تا طعم غالب  اســـتفاده 

چورچخال
Tchourtchkhela

رنگیـــن  اســـت  معجونـــی  محلـــی  شـــیرینی  ایـــن 
آویـــزان  خانه هـــا  پنجره هـــای  از  کـــه  مـــوج دار  و 
اســـت و بســـیاری از توریســـت ها در ابتـــدا آن را با 
سوســـیس دست ســـاز اشـــتباه می گیرند. درست 
کـــردن این شـــیرینی نیاز به صبر و مهـــارت زیادی 
برداشـــت  از  )کـــه  شـــده  غلیـــظ  انگـــور  آب  دارد: 
ســـالیانه انگورحاصـــل مـــی شـــود( بایـــد چندین 
گـــردو بـــه دقـــت ریخته  بـــار بـــر روی رشـــته هـــای 
شـــود. پس از ریختـــن هر الیه از آب انگـــور باید به 
کافی برای خشـــک شـــدن داده شـــود  آن فرصت 
گردوها را  تا پوششـــی مومـــی و جویدنـــی, ســـطح 
کـــه از ترکیب قوی شـــکر و  فـــرا بگیـــرد. چورچخـــال 
گذشـــته به عنوان  پروتئین درســـت می شـــود در 
ماده غذایی بســـیار مقوی بـــرای تغذیه نیروهای 
اســـت.   می شـــده  اســـتفاده  گرجســـتان  نظامـــی 
امـــروزه از آن، بطـــور معمـــول پس از صرف شـــام و 

به همـــراه قهوه ســـرو می شـــود.

 صبحانه ی گرجی معموالً عبارت 
است از نان تازه، تخم مرغ 

نیمرو و چای، البته نباید حضور 
خاچاپوری را در سر میز 
صبحانه نادیده گرفت. 

پیدا کردن غذاهایی در جهان 
که چنین ماهرانه از تلفیق 

تکنیک های آشپزی شرقی و 
غریب طبخ شده باشند بسیار 

سخت است.
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تفلیس
گذاشـــته و همـــگام با تغییراتِ  جهانـــی خود را عوض 
کـــه در اواخـــر قرن  کـــرده اســـت. مشـــخصًا از رکـــودی 
گرفته بود صحبـــت به میان  گریبان دنیـــا را  بیســـتم 
اســـت. تفلیس این رکـــود را با زیبایـــیِ  هرچه تمام تر 
دور زد. تفلیـــس پـــر از هتل ها و رســـتوران های خوب 
که شـــب ها هم زنده اســـت و  اســـت. شـــهری اســـت 
در اروپا تنها چند شـــهر چنیـــن خصوصیتی را دارند.

شـــده  باعـــث  شـــوروی  حکومـــت  در  داشـــتن  قـــرار 
کشـــوری اروپایی  گرجـــی هـــا خـــود را متعلـــق بـــه  تـــا 
گرجســـتان در رویدادهای  بداننـــد. همچنین حضور 
سیاســـی، اقتصـــادی و فرهنگـــی اتحادیـــه اروپا، این 

مســـئله را روشـــن تـــر می کنـــد.

که تفلیـــس در میان دو قاره آســـیا و اروپا  از آن جـــا 
واقـــع و درســـت در تقاطـــع راه هـــای مهـــم تجـــاری 
تاریخـــی قـــرار داشـــته، همـــواره در طـــی تاریـــخ مورد 
واقـــع  مختلـــف  هـــای  امپراتـــوری  رقابـــت  و  طمـــع 
شـــهر  جغرافیایـــی  موقعیـــت  امـــا  امـــروزه  می شـــد. 
تفلیس، جایگاه شـــهر را به عنوان مســـیر استراتژیک 
و مهمـــی بـــرای انـــرژی جهانـــی و تبـــادالت تجـــاری 
تضمین می کند. شـــمایل تصویری تاریـــخ تفلیس را 
کرد. سازه های  در معماری شـــهر می توان جســـتجو 
وســـطایی،  قـــرون  معمـــاری  از  ترکیبـــی  تفلیـــس 
کالســـیک، آســـیای میانه، هنر نـــو، استالینیســـتی و 

ســـاختمان های مـــدرن و جدیـــد اســـت.

گذشته های  البته تفلیس شـــهر مدرنی اســـت، در 
خـــود زندگـــی نمی کنـــد، بلکـــه پـــا بـــه دنیـــای مدرن 

آن  آبگـــرم  حمام هـــای  بـــا  را  تفلیـــس  شـــهر 
که  می شناســـند. نام اصلـــی تفلیس، تبلیس اســـت 
گرجی، معنای چشـــمه آبگـــرم را دارد. ده ها  در زبان 
چشـــمه آبگـــرم از تپه ای نزدیـــک به رودخانـــه »کورا« 
می جوشـــد و مردمـــان این دیار، ســـالیان ســـال از آن 

بـــرای شست و شـــو بهـــره می گیرنـــد. 

وقتـــی پـــای شـــاه عباس بـــه ایـــن دیـــار بـــاز شـــد، 
حمام هـــای  همـــه  ماننـــد  را  حمام هـــا  داد  دســـتور 
آبگـــرم  چشـــمه های  روی  بـــر  خـــود،  دوران  زیبـــای 
بـــا  زیبـــا  حمـــام  چندیـــن  بســـازند.  »تبلســـیان« 
کنده کاری  کاشـــیکاری های دوران صفویـــه، درهـــای 
کوچک، از یادگارهای شـــاه عباس  شـــده و مناره های 

که هنـــوز هـــم وجـــود دارد. اســـت 

که می دانید شـــهر تفلیـــس بزرگ ترین  همان طـــور 
کناره  که در  گرجستان اســـت  کشـــور  شـــهر و پایتخت 
ُکـــر قـــرار دارد. بـــا این حال، شـــهر چنـــدان بزرگی  رود 
نیســـت و وســـعت آن حدود 6۹.700 متر مربع است.

شـــهر تفلیـــس از لحـــاظ جغرافیایـــی در قاره آســـیا 
قـــرار دارد، امـــا مـــواردی چـــون دیـــن مســـیحیت و 

کـــوه و وزش   هـــوای تفلیـــس به خاطـــر نزدیکی به 
کوه هـــا در تابســـتان ها خنک بوده  بـــاد از ســـوی این 
و اصـــواًل بهار و تابســـتان برای رفتن بـــه تفلیس بهتر 
گورگاســـالیس  اســـت. دیدن شـــهر قدیمـــی و میدان 
و مجســـمه ی قدیســـین و صد البتـــه حمام های آب 
کنیـــد در  گـــرم آبانوتوبانـــی، باعـــث می شـــود خیـــال 

گذشـــته قـــدم می زنید.

کاالهایـــی  از  مملـــو  گرجســـتان  فروشـــگاه های 
گرجی هاســـت. مشخصًا  که معرف فرهنگ  هســـتند 
فراوانـــی  اهمیـــت  از  مســـیحیت  تفلیســـی ها  بـــرای 
که  برخـــوردار اســـت. بنابراین بســـیار طبیعی اســـت 
بخـــش زیـــادی از صنایـــع دســـتی آن هـــا را صلیـــب و 
کوچـــک فلزی از قدیســـینی تشـــکیل  مجســـمه های 
کرده اند. ســـوغات  که به مســـیحیت خدمـــت  دهـــد 

گرجســـتان فرش اســـت.  دیگـــر 

گـــر از این حجـــم معمـــاری و آجـــر و تمدن  حتـــی ا
کوه پایه های  خســـته شـــدید باغ های بوتانیـــکال یـــا 
اطـــراف تفلیـــس آماده انـــد تـــا شـــما را از شـــرِ  آجرهـــا 
کســـی یا  کننـــد، فقـــط بایـــد ســـوار متـــرو، تا خـــالص 
اتوبوس شـــوید. همه ی جاهای مهم شـــهر ایستگاه 
کســـی هم بـــه مقدار  متـــرو و اتوبـــوس هـــم دارند، و تا

کافـــی در شـــهر موجود اســـت. الزم و 

امنیـــت  رز،  گل  بـــه  موســـوم  انقـــالب  از  بعـــد 
کشـــور باال رفته و سیســـتم پلیس  اجتماعـــی در این 
گشـــته است.  کارآمدی جایگزین پلیس فاســـد قبلی 
بطوری کـــه اعتماد به نیروهـــای پلیس از 10٪ به ٪88 
رســـیده اســـت. ســـرعت عمل پلیس در پاســـخگویی 
گرجی و روســـی آماده  بســـیار باالســـت و به دو زبـــان 

ارائـــه خدمات هســـتند.

پیـــاده روی حتـــی برای زنـــان بدون هیچ مشـــکل 
گرچه در مواقـــع تاریکی  خاصـــی امکان پذیر اســـت، ا
بهتـــر اســـت احتیـــاط شـــود مخصوصـــا بـــه هنـــگام 
روال  طبـــق  بـــزرگ  شـــهرهای  در  گرفتـــن.  کســـی  تا
معـــروف دیگـــر نقـــاط جهـــان احتمـــال دزدی هـــای 

خیابانـــی هســـت.

کـــه تفلیـــس بـــا شـــهرهای  جالـــب اســـت بدانیـــد 
اســـت. ایـــروان خواهـــر خوانـــده  و  آنـــکارا  ک،  ارا

کنار مهمان نوازی بی  کشور در  زیبایی این 
گردشگران، در دنیا  حد و حصر مردماِن آن با 

زبان زد است. 

کل شهر با راهروها و 
خیابان های باریک به 
هم وصل شده است. 

به همین دلیل به تفلیس 
لقب »پاریس اوراسیا« را 

داده اند.
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مترو 

متـــروی ایـــن شـــهر دو خط اصلـــی دارد و از ســـاعت 6 صبح تا نیمه های شـــب 
خدمات رســـانی دارد. با اینکه قطارهای این شـــبکه بسیار قدیمی و بناها مربوط 
گذشـــته دور هســـتند، تمـــام عالئم داخل خطـــوط مترو به زبان انگلیســـی نیز  به 
هســـتند و هنـــگام رســـیدن بـــه هر ایســـتگاه، نام ایســـتگاه هـــا به انگلیســـی صدا 
کنیـــد به راحتـــی می توانیـــد از متـــرو  گـــر نقشـــه ای دو زبانـــه تهیـــه  زده می شـــود. ا
که  کارت مغناطیســـی خطوط مترو حـــدود 2 الری قیمت دارند  کنید.  اســـتفاده 
در ایســـتگاه هـــا بفـــروش می رســـند. هر مســـیر برای اولیـــن بار در یـــک روز حدود 
نیـــم الری قیمـــت دارد. بـــار دوم 0.3 الری و بـــرای دفعـــات بعـــدی 0.2 الری می 
کنید.  کارت می توانید بـــرای پرداخت یک نفـــر دیگر هم اســـتفاده  شـــود. از یـــک 
که قطعا توجه شـــما را جلب  متـــروی تفلیـــس پله برقی های بســـیار بلنـــدی دارد 
کارت های مغناطیســـی می توانیـــد هزینه اتوبوس،  کرد.به وســـیله همین  خواهد 
کســـی و ون هـــای زردرنـــگ را هـــم بپردازیـــد و بـــه هر مبلـــغ دلخواهی نیـــز قابل  تا

هستند. شارژ 

اتوبوس

اتوبوس هـــای زرد رنـــِگ تفلیـــس در اندازه هـــای مختلفـــی هســـتند، توضیحی 
در مـــورد مســـیر بـــر روی پنجـــره ی اتوبوس هـــا به چشـــم می خـــورد. بلیـــت را دور 
کنترل آن را از شـــما خواهد خواســـت. به غیـــر از اتوبوس،  نیاندازیـــد چـــون مأمور 
کمونیســـم اســـت! - هـــم در خدمـــت  کـــه یـــادگار دوران  مارشـــروتکا - نوعـــی ون 
سیســـتم حمـــل و نقل عمومی اســـت.  مارشـــروتکاها بیشـــتر مســـیرهای فرعی را 

کرایه ایـــن ون ها حـــدودا 0.8 الری اســـت. تحت پوشـــش قـــرار می دهنـــد. 

کسی تا

کســـی متر امـــا خبـــری نیســـت. بـــرای  کســـی در تفلیـــس فـــراوان اســـت، از تا تا
کرایه بـــا راننده بـــه توافق برســـید. در  همیـــن قبل از ســـوار شـــدن، حتمـــًا بر ســـر 
کوتاه تریـــن مســـیرها قیمتی در حدودچهار تـــا پنج هزار تومان خواهند داشـــت و 
گر به مســـیرهای  قیمـــت مســـیرهای طوالنـــی به ده هـــزار تومان خواهد رســـید. ا
گرجـــی هـــم نمی دانیـــد از  ناشـــناخته تر و غیرتوریســـتی تر می رویـــد و روســـی یـــا 
این کـــه راننده به طـــور مدام توقف می کنـــد و از همشـــهری هایش در مورد آدرس 
کرایه ی بیشـــتر از حد انتظار را نیز  شـــما ســـوال می کند، عصبانی نشـــوید و انتظار 
کرایه ها بیشـــتر هم  کـــه  گفت  داشـــته باشـــید. در مـــورد رفتـــن به فرودگاه هـــا باید 

. ند می شو

فعالیـــت  و  تفریحـــات  تریـــن  محبـــوب  از  یکـــی 
هـــای مســـافران بـــه خصـــوص خانـــم هـــا در حیـــن 
ســـفر بـــه یـــک شـــهر، خریـــد ســـوغاتی و محصـــوالت 
گرچه  گـــردش در مناطـــق تجـــاری اســـت.  متنـــوع و 
گرجســـتان اســـت، امـــا آن  کشـــور  تفلیـــس پایتخـــت 
گزینـــه هـــای چندانی پیش  قدرها وســـیع نیســـت و 
روی شـــما نیســـت. بـــا این حـــال ترتیبـــی داده ایم تا 
کـــز تجاری و بازارهـــای تفلیس  بتوانید بـــه خوبی مرا
را بشناســـید و بتوانید بر اســـاس عالیق خـــود برنامه 
گزینه  خـــود را بچینید. در لیســـت پیـــش رو ترکیبی از 
که به  هـــای مختلف برای شـــما معرفی شـــده اســـت 

ترتیـــب محبوبیـــت و اهمیـــت آمـــده اند. 

تفليس مال

کـــز خریـــد  تفلیـــس مـــال یکـــی از بـــزرگ تریـــن مرا
کـــه در  گرجســـتان اســـت  پایتخـــت  شـــهر تفلیـــس، 
گرفته اســـت.  ج از آن قرار  انتهـــای غربی شـــهر و خـــار
در واقـــع بـــرای رســـیدن بـــه تفلیس مـــال بایـــد وارد 
کیلومتر شـــانزدهم  جـــاده تفلیس باتومی شـــوید و تا 
پیـــش رویـــد. مرکز خریـــد تفلیس مـــال بـــا 108 مغازه 
کافـــه، 2700  کیوســـک، 6  از برندهـــای معـــروف، 25 
جاپـــارک، 15,000 متـــر مربـــع هایپرمارکـــت و 1000 متر 
مربـــع فضـــای تفریحـــی قطعـــا اولیـــن انتخاب شـــما 
گـــردش و خریـــد اســـت. در ایـــن  در تفلیـــس بـــرای 
مجموعـــه بـــه روز و شـــیک، عالوه بـــر نمایندگی های 
چـــون  تفریحـــی  هـــای  مجموعـــه  ک،  پوشـــا معتبـــر 
کارفور نیز به چشم  ســـینما، رســـتوران و هایپرمارکت 
مـــی خورنـــد. ایـــن مرکـــز خریـــد همچنیـــن پارکینگ 
رایـــگان دارد. طراحـــی داخلـــی و ســـبز تفلیـــس مال 
گیاهان و  بســـته بـــه فصل هـــا متغیر اســـت، یعنـــی از 
گل های متناســـب فصل برای زیباســـازی درون مرکز 

خریـــد اســـتفاده می شـــود. 

کارفـــور هایپرمارکتـــی زنجیـــره ای بـــا قیمـــت های 
می توانیـــد  کـــه  اســـت  مناســـب  بســـیار  و  متوســـط 
ک معمولـــی و لـــوازم خانه  کـــی، پوشـــا اجنـــاس خورا

کنیـــد.  مـــورد نیـــاز خـــود را از آن تهیـــه 

ایست پوینت

تنهـــا بـــا 12 دقیقـــه رانندگـــی از مرکز شـــهر بـــه مرکز 
خواهیـــد  پوینـــت  ایســـت  روز  بـــه  و  مـــدرن  خریـــد 
رســـید. جـــدا از 150 مغـــازه بـــا برندهای بیـــن المللی 
گزینـــه هـــای  از  بـــا طیفـــی  توانیـــد  مـــی  و معـــروف، 
رو  بزرگســـاالن  و  کـــودکان  بـــرای  متنـــوع  و  تفریحـــی 
بـــه رو شـــوید. از جملـــه ایـــن تفریحـــات می تـــوان به 
بولینـــگ، ســـینما ســـه بعدی، مغـــازه هـــای معروف 
و  رســـتوران ها  کـــودکان،  باشـــگاه  اســـباب بازی، 
کارفور  اســـت. از جمله  کافه هـــا و هایپرمارکـــت بزرگ 
ک این مرکـــز خرید می توان  برندهـــای معروف پوشـــا
کیکـــی، منگو و  کوتـــون، ال ســـی وا گلوریا جینـــز،  بـــه 
کـــرد. از جملـــه برندهـــای رســـتوران های  زارا اشـــاره 
زنجیـــره ای نیز می تـــوان مک دونالد و ونـــدی را نام 

 . د بر

یدحمل و نقل مراکز خر

اکثر برندهای بین الملیل 
در تفلیس مال شعبه 

دارند.

15 14

http://www.arioparvaz.com
http://www.arioparvaz.com


درای بريج مارکت

کـــه در تمام  درای بریـــج، از آن بـــازار روزهای شـــلوغ و دوســـت داشـــتی اســـت 
کنیـــد. انـــواع و اقســـام ســـوغاتی هـــای محلی  هفتـــه می توانیـــد بـــه آن مراجعـــه 
و دست ســـاز، جواهـــرات، ظـــروف نقـــره ای، شیشـــه ای، انـــواع خنجـــر و حتـــی 
یادگاری هایـــی از جمهـــوری شـــوروی را به راحتـــی می توانید در این بـــازار بیابید. 
بهتریـــن زمان بـــرای مراجعه به ایـــن بازار، آخرهفته هاســـت. از میـــدان آزادی تا 

ایـــن بـــازار 20 دقیقه پیـــاده روی دارد.

خيابان پکينی

خیابـــان پکینی یک مرکز خرید نیســـت، بلکه خیابانی در شـــهر تفلیس اســـت. 
در دو طـــرف ایـــن خیابـــان، تعـــداد زیـــادی مغـــازه و نمایندگی برندهـــای معروف 
کنیـــد را در  کـــه می توانیـــد تصور  را خواهیـــد دیـــد. هـــر نـــوع مغـــازه و فروشـــگاهی 
خیابـــان پکینـــی خواهیـــد دیـــد. از جملـــه مغازه هـــای قابـــل توجه ایـــن خیابان 
که به تازگی افتتاح شـــده اســـت. درســـت  نمایندگی دبنهامز )Debenhams( بوده 
کـــه مجموعه مناســـبی  کنـــار آن مغـــازه ریـــور آیلنـــد ) River Island ( قـــرار دارد  در 
گـــر دنبـــال مغـــازه ای با قیمـــت های مناســـبید،  از لبـــاس هـــا را ارائـــه می دهـــد. ا
گزینه مناســـبی برای شماست. از دیگر برندهای   »I Love Moda Lux« فروشـــگاه
ک، لوتو، بنتون،  کالینز، ریبـــا معـــروف موجـــود در این خیابان می تـــوان به پوما، 

کرد.  گارفیلد اشـــاره  منگـــو و 

کارال بیســـی در خیابان  همچنین جواهرفروشـــی هـــای برندی چون دلفوس و 
کمی تفریح خوشـــمزه  گر دوســـت داشـــتید در ایـــن خیابان  پکینـــی وجود دارد. ا
داشـــته باشـــید، بســـتنی معروف لوکا پورارای )Luca Polarae( را از دست ندهید. 
گزینه های  همچنین فســـت فودهـــای مک دونالـــد، تگزاس و نیویـــورک برگر نیـــز 

خوش مزه پیش روی شـــما هســـتند. 

مرکز خرید مرانی

که در مرکز شـــهر تفلیس قرار  مرکـــز خریـــد مرانی، مجتمع ای چهار طبقه اســـت 
کوچک به نظر برســـد، امـــا نمایندگی بســـیاری از برندهای  که شـــاید  دارد. بـــا آن 
کوتون،  معـــروف و بیـــن المللی را در مرانـــی خواهید دیـــد. برندهایی چـــون: زارا، 
ماســـیما دوتـــی، باتـــا و … در ایـــن مجتمـــع پیش روی شـــما قـــرار دارنـــد. از دیگر 
کافـــه و تراس  امکانـــات مرکز خریـــد مرانی می تـــوان به وجود چندین رســـتوران، 
کرد. شـــما می توانیـــد با مترو خـــود را به این مرکـــز خرید واقـــع در خیابان  اشـــاره 

برسانید.  شوتا روســـتاولی 

تفليس سنترال

که بـــه راحتی بـــا اتوبوس  مرکـــز خریـــد تفلیـــس ســـنترال در ووکزالـــی قـــرار دارد 
هـــای خـــط 4۹ یا متـــرو می توانید خود را بـــه آن جا برســـانید. در ایـــن مرکز خرید 
کافه  کفش، لوازم دیجیتال، انواع رســـتوران و  کیف و  ک،  طیف متنوعی از پوشـــا

و یـــک هایپرمارکت به چشـــم مـــی خورد. 

کارواسال مرکز خرید 

که در خیابـــان دادیانی  کارواســـال، مجتمع ای هشـــت طبقه اســـت  مرکز خرید 
تفلیـــس قـــرار دارد. ایـــن مرکـــز خریـــد بـــا دو طبقـــه پارکینـــگ اختصاصـــی، بـــرای 
300 خـــودرو فضـــای پـــارک دارد. در شـــش طبقـــه دیگـــر ایـــن مرکز خریـــد بیش از 
کارواســـال طیف متنوعـــی از انواع  600 مغـــازه به چشـــم می خـــورد. در مرکـــز خرید 
کافـــه و بخش هـــای تفریحی  کفش، لـــوازم منزل، رســـتوران و  کیـــف و  ک،  پوشـــا

کـــودکان وجـــود دارد.  چـــون زمین بازی 

مرکز خرید ليلو

کـــه بـــا اجـــاره رســـمی از دولت  لیلـــو نخســـتین مرکـــز خریـــد در تفلیـــس اســـت 
کـــرد. در مرکـــز خرید لیلو طیـــف متنوعـــی از محصوالت  کار  گرجســـتان شـــروع به 
کـــه می توانیـــد خریدی لـــذت بخش را  بـــا قیمت هـــای متناســـب ارائه می شـــود 
بـــرای خودتـــان رقـــم بزنید. در مرکـــز خرید لیلـــو هم فروشـــگاه های زنجیـــره ای و 
کـــه این مرکـــز خرید نه  هـــم محصـــوالت تـــک شـــعبه را خواهید یافـــت. جالب آن 
کشـــورها را نیـــز تأمین  تنهـــا محصـــوالت مـــورد نیاز منطقـــه را، بلکـــه قفقاز و دیگر 
می کنـــد. از جملـــه محصـــوالت ایـــن مرکـــز خریـــد، مـــی تـــوان بـــه لـــوازم آرایشـــی 

کرد.  ک، جواهـــرات و … اشـــاره  بهداشـــتی، پوشـــا

مرکز خرید جی تی سی

که  کـــز خریـــد بـــزرگ تفلیـــس، مجتمـــع جـــی تی ســـی اســـت  یکـــی دیگـــر از مرا
برندهـــای معـــروف و بـــه روز دنیـــا را در میـــان مغـــازه هـــای آن خواهیـــد دیـــد. 
آقایـــان،  ک  پوشـــا بانـــوان،  ک  پوشـــا جواهـــرات،  چـــون  متنوعـــی  محصـــوالت 
کفش، اســـباب بازی، ســـاعت  لباس هـــای جین، لوازم خانگی، آالت موســـیقی، 
و … در ایـــن مرکـــز خریـــد به چشـــم می خـــورد. مرکز خریـــد جی تی ســـی دو طبقه 

اســـت و در خیابـــان وکوئـــا تفلیـــس واقع شـــده اســـت. 

مرکز خرید مگالين

مرکـــز خریـــد مگالین به صـــورت عمـــده و تخصصی بـــرای فروش لـــوازم خانگی 
کفش، ســـوغاتی  اســـت امـــا در این مرکز خریـــد، محصوالتـــی چون لبـــاس، عطر، 
کتـــاب نیـــز بـــه فـــروش مـــی رســـد. همچنیـــن در مگالین یـــک بانـــک، صرافی و  و 

پارکینـــگ نیز وجـــود دارد. 

بازار ميدان

 بـــازار میدان درســـت در قلب شـــهر و میدان تاریخی تفلیس قـــرار دارد. در این 
گردشـــگران را  بـــازاِر تونلـــی و زیرزمینـــی شـــهر، تمام صنایع دســـتی جـــذاب برای 
کارت پســـتال، انواع  کـــه از آن جمله مـــی توان جـــوراب محلـــی،  خواهیـــد یافـــت 
که تمام محصـــوالت محلی اند  کرد. از آن جـــا  ســـس ها، ادویـــه ها و چای اشـــاره 
و فضـــای ایـــن بـــازار نیـــز محلی اســـت، اجنـــاس و محصـــوالت قیمت مشـــخصی 

ندارنـــد و اغلـــب مـــی توانید ســـر قیمت ها چانـــه بزنید. 
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یحات دیدنی ها و تفر

گرجســـتان  که از قرن پنجم میالدی، پایتخت  ح و خاطره انگیز شـــهر تفلیس  کـــردن فعالیت های مفـــر یـــدا 
که در تقاطع شاهراه های آسیایی  کار ســـختی نیســـت. این شـــهر  بوده و تاریخی غنی و پرفراز و نشـــیب دارد، 
گذراندن جنگ و ســـتیز فـــراوان، هنوز  گذشـــت چندیـــن قرن متمـــادی و از ســـر  و اروپایـــی قـــرار دارد، بعـــد از 
کرده اســـت و ســـفر به آن می تواند بســـیار جـــذاب و به یادماندنی  زیبایـــی خاص و هویت اصیل خود را حفظ 
که آثاری از دوران باســـتان تا حدود دویست ســـال پیش را در خود  کهن ترین قســـمت شـــهر تفلیس،  باشـــد. 

جای داده اســـت، بر تپه های مشـــرف به رود »کـــورا« قرار دارد.

کلیســـای عصر  ایـــن بخش بـــا آثاری نظیر بقایای یک آتشـــکده ساســـانی، حمـــام های تاریخی، مســـجد و 
کابین،  کاروانســـرا و ابنیـــه قاجـــاری و خانـــه های تاریخی، بســـیار دیدنی اســـت. یک دســـتگاه تلـــه  صفـــوی، 
کنار دیوارهای برافراشـــته »نارین  پاییـــن ترین قســـمت بافت تاریخی تفلیـــس را به مرتفع ترین بخـــش آن در 

کند. قلعه« متصـــل می 

کوچه های بافـــت تاریخی، نشـــانه هایی از بازســـازی و احیـــای ابنیه  کوچه پـــس  در عیـــن حـــال، در همـــه 
کافـــه و رســـتوران، ترمیم  را مـــی تـــوان دیـــد. ایـــن روزهـــا، تبدیل خانـــه ها و بناهـــای قدیمـــی به مهمانســـرا، 
کوچـــه هـــا، ایجـــاد پلـــه راه در بخش های مرتفـــع و راه انـــدازی حمام هـــای صفوی با اســـتفاده از  ســـنگفرش 
کرده اســـت. در ادامه به  گـــرم منطقه، این بافـــت قدیمی را به بخشـــی زنده و زیبـــا تبدیل  چشـــمه هـــای آب 

معرفـــی برخـــی از جاذبه هـــای دیدنی این شـــهر مـــی پردازیم.

کلیسای جامع تثلیث 
معروف به سامبا با 
ارتفاع ۹۷ متر به عنوان  
بزرگترین کلیسای 
ارتدکس در جهان است.

ميدان آزادی و خيابان روستاولی تفليس

یکـــی از اصلـــی ترین و مرکـــزی تریـــن خیابان های 
کـــه قبال با  شـــهر تفلیس، خیابان روســـتاویلی اســـت 
گلوینـــی شـــناخته می شـــد. تغییـــر نـــام خیابان  نـــام 
وســـطی  قـــرون  معـــروف  بســـیار  شـــاعر  احتـــرام  بـــه 
گرفـــت. این  گرجـــی یعنـــی شـــوتا روســـتاولی صـــورت 
از  و  دارد  طـــول  کیلومتـــری   1.5 حـــدود  خیابـــان، 
میدان  تاویســـوپلبا یا همان آزادی شـــروع و  به مترو 
کوســـتاوا منتهی شـــده اســـت.  روســـتاولی و خیابان 
کـــز مهـــم دولتـــی و غیر دولتـــی در این  بســـیاری از مرا
خیابان مســـتقر می باشـــند. از جمله آن ها می توان 
گرجســـتان، اپـــرا و بالـــه شـــهر تفلیس،  بـــه پارلمـــان 
مردمـــی  مـــوزه  کاشـــوتی،  کلیســـای  عالـــی،  دادگاه 
کادمی علوم  کادمی تئاتر روســـتاولی و آ گرجســـتان، آ

کرد. گرجســـتان اشـــاره 

پل صلح

بـــه دســـتور شـــورای شـــهر  پـــل 150 متـــری  ایـــن 
تفلیـــس برای ایجـــاد بنایی معاصر بـــه منظور ارتباط 
بخـــش قدیمـــی تفلیس بـــا بخش مدرن آن ســـاخته 
شـــد. افتتاحیـــه ی رســـمی این پـــل در تاریـــخ 6 می 
کر نمایـــی منحصر  2010 بـــود. پـــل صلح بـــر روی رود 
کلیســـای متخـــی، محلـــه ی نـــاری کاال و  بـــه فـــرد از 
مجســـمه ی واختانـــگ یکـــم، و در طـــرف دیگـــر پـــل 
کاخ ریاســـت جمهوری را دارد. بر روی  باراتاشـــویلی و 
ح های  ســـقف ایـــن پـــل، 1208 بســـته نورانـــی بـــا طر
کـــه  گردیـــده  از 6040 المـــپ LED نصـــب  مختلـــف 
در شـــب منظـــره ای فوق العـــاده را خلـــق می کننـــد و 
نورپـــرداز فرانســـوی پـــروژه آن را در ســـتایش زندگـــی 
و صلـــح نـــام نهـــاده اســـت. طراحـــی این پل توســـط 

میشـــل دلوچـــی ایتالیایـــی انجام شـــده اســـت.

پارک آبی بهشت جينو

جینو پارادایس یا بهشـــت جینو ، پارک آبی اســـت 
کـــه در نزدیکـــی دریاچـــه ســـد تفلیس در ســـال 2014 
ساخته شـــده اســـت. این پارک با 1۹.3 میلیون دالر 
بودجـــه ســـاخته شـــده اســـت.این پارک آبی شـــامل 
12 اســـتخر سرپوشـــیده و فضای باز از جمله اســـتخر 
کودکان، اســـتخر موج، اســـتخر اوقات فراغت، استخر 
آرامش، اســـتخر آب دریا و اســـتخر شنا با 10 مدارهای 
فیلتراســـیون اســـت.عالوه بـــر این در این پـــارک آبی، 
ســـونا و جکوزی، یک سرســـره آبی شـــش الیه ، انواع 
سرســـره بـــرای بچه ها، مرکز تناســـب اندام و ســـاحل 
شـــن و ماســـه و انـــواع  جاذبه های متعـــدد به همراه 
پـــارک  ایـــن  دارد.  وجـــود  رســـتوران  زیـــادی  تعـــداد 
امـــروزه تبدیل بـــه یکـــی از محبوبتریـــن جاذبه های 

گردشـــگری تفلیس شـــده است.
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شهر سنگی اوپليستيخه

ایـــن شـــهر بزرگ تریـــن شـــهر ســـنگی دنیا اســـت و 
بیـــن دو شـــهر تفلیس و باتومـــی در نزدیکـــی تفلیس 
کـــه  اســـت  اوپلیســـتیخه  ســـنگی  شـــهر  دارد.  قـــرار 
کـــز سیاســـی و مذهبـــی قبل از  یکـــی از مهمتریـــن مرا
گرجســـتان بـــود. در تحقیقـــات باســـتان  مســـیحیت 
شناســـی، تعـــداد زیـــادی معابـــد و متعلقـــات دیگـــر 
آمـــدن  از  قبـــل  کـــه  خورشـــید،  الهـــه  بـــه  مربـــوط 
شـــده  کشـــف  می شـــده اند،  پرســـتش  مســـیحیت، 
اســـت. مهمتریـــن آثار باقـــی مانده در ایـــن محوطه، 
ســـد، داروخانـــه، بازار، آمفـــی تئاتر،کلیســـای قدیمی 
معروف به ســـن جورجی، معابد، زندان، ســـیاه چال 

و صـــد ها اثـــر باســـتانی دیدنـــی دیگر اســـت.

کليسای جامع تثليث

بـــا  بـــه ســـامبا  کلیســـای جامـــع تثلیـــث معـــروف 
کلیســـای ارتدکس  ارتفـــاع ۹7 متر به عنوان  بزرگترین 
کلیســـای ســـامبا در بخش قدیمی  در جهان اســـت. 
شـــهر تفلیس برروی تپـــه الیا در منطقـــه آوالباری بنا 
کلیســـا در بین ســـال های  شـــده اســـت. بنـــای ایـــن 
و  اســـت  شـــده  تکمیـــل  میـــالدی   2004 تـــا   1۹۹5
ظرفیتـــی 15 هزارنفـــری را دارا اســـت. معمـــاری ایـــن 
معمـــاری  ســـنتی  ســـبک های  از  ای  آمیـــزه   کلیســـا 
گرجـــی در مراحـــل مختلفی از تاریخ اســـت  مذهبـــی 
و همچنیـــن، عناصـــری از معمـــاری بیزانـــس را نیـــز 
کلیســـای جامـــع تثلیث  در خـــود جای داده اســـت. 
گنبـــد مخروطـــی شـــکل بـــا 8 ســـتون و  دارای یـــک 
کلیســـای عظیـــم خـــود  از جنـــس طـــال اســـت. ایـــن 
کوچک بوده و عالوه بر این،  کلیســـای  متشـــکل از ۹ 
کوچک تـــر دیگـــر نیـــز درطبقـــات زیریـــن  کلیســـای   5

بنـــا، واقع شـــده اســـت.

پارک آبی يورو پارک

ج از شـــهر  ایـــن پارک درســـال2006میالدی در خار
و منطقـــه دیدوبـــه و نزدیک دریاچه تفلیـــس افتتاح 
محبوب تریـــن  از  یکـــی  پـــارک  یـــورو  اســـت.  شـــده 
نـــزد  در  تابســـتان  گرمـــای  از  فـــرار  بـــرای  تفریحـــات 
پـــارک شـــامل 4  ایـــن  گرجی هـــا در تفلیـــس اســـت. 
کـــودکان،  مخصـــوص  اســـتخر  جکـــوزی،  اســـتخر، 
کز ماســـاژ، باشگاه بدنسازی،  رودخانه مصنوعی، مرا
کافه اســـت. معموال پـــارک آبی تفلیس از  رســـتوران و 
نیمـــه خرداد ماه تا اواخر شـــهریور ماه هر ســـال قابل 
اســـتفاده اســـت. ورودی ایـــن پـــارک بـــرای همـــه در 
روزهـــای هفته 30 دالر و آخر هفتـــه ها 40 دالر بوده و 
بـــرای افراد زیر 7 ســـال نیـــز رایگان اســـت. این پارک 
گردشـــگری و تفریحی  یکـــی از مهمترین جاذبه های 
تفلیـــس اســـت. پیشـــنهاد می کنیـــم در ســـفرتان به 
تفلیـــس بازدیـــد از ایـــن پـــارک را در برنامه های خود 

بدهید. جـــای 

کارتليس ددا یا مجسمه مادر

کارتلـــی  مـــادِر  معنـــای  بـــه  ِددا  کارتلیـــس   
فـــراز بلندی هـــای  بـــر  یـــک مجســـمه  )گرجســـتان(، 
کی  اطـــراف شـــهر تفلیس و بـــر روی تپه های ســـولوال
بنـــا شـــده اســـت. امـــروز ایـــن مجســـمه بـــه نمـــادی 
کشـــورهای  کثر  بـــرای تفلیس تبدیل شـــده اســـت. ا
گرجســـتان دارای  شوروی ســـابق مثل ارمنســـتان و 
از  متـــری   20 تندیســـی  هســـتند.  مـــادر  مجســـمه 
کـــه تقریبـــا از هـــر جـــای تفلیـــس قابـــل  آلومینیـــوم 
روئیـــت اســـت. ایـــن تندیـــس نشـــان دهنـــده زنی با 
کاســـه ای در دست دیگر  شمشـــیری در یک دست و 
که با دوستی  کســـانی  کاســـه برای پذیرایی از  است. 
که  گرجســـتان می ونـــد و شمشـــیر بـــرای آن هـــا  وارد 
بـــا دشـــمنی وارد می شـــوند. ســـاخت این مجســـمه 
در ســـال 1۹58 و بـــه مناســـبت هزار و پانصد ســـالگی 
گرجی به  شـــهر تفلیس، توســـط یک مجســـمه ســـاز 

نـــام الگوجـــا آماشـــوکلی انجام شـــده اســـت.  

ک پشت دریاچه ی ال

ایـــن دریاچـــه ی زیبا، یـــک تفرجگاه تابســـتانی در 
کـــه و نزدیـــک به ســـفارت ایـــران در تفلیس  محلـــه وا
تابســـتان  و  بهـــار  هـــر ســـال در فصـــول  کـــه  اســـت، 
گردشـــگران خارجـــی و مـــردم بومی اســـت.   پذیـــرای 
ک پشـــتی  برخـــالف اســـم دریاچـــه، تقریبـــا هیـــچ ال
مـــردم  بلکـــه  نمی کنـــد،  زندگـــی  دریاچـــه  ایـــن  در 
کـــه ایـــن دریاچـــه از باال  گرجســـتان معتقـــد هســـتند 
ک پشـــت اســـت و بـــه همیـــن دلیل بـــه آن  شـــبیه ال
بزرگتریـــن  می شـــود.  گفتـــه  ک پشـــت ها  ال دریاچـــه 
کـــه در تفلیس واقع شـــده در  مـــوزه فضای بـــاز دنیـــا 
کـــه بازدید از آن  نزدیکـــی همین دریاچه واقع اســـت 
هـــم خالی از لطـــف نیســـت. در این جا عالوه بر شـــنا 
کنید و از  گرفتـــن، می توانیـــد قایق ســـواری  و آفتـــاب 
کافـــه هـــا لـــذت ببرید.  کی هـــای  نوشـــیدنی ها و خورا
کنســـرت های موســـیقی محلـــی نیز در  گاهـــی اوقات 

برگزار می شـــود. اطـــراف دریاچـــه 
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 قلعه ی ناریکاال

کهن مشـــرف بر تفلیس اســـت  ناریـــکاال قلعـــه ای 
کـــه در قـــرن چهـــارم میـــالدی تحـــت عنـــوان »قلعـــه 
نفـــرت انگیـــز« ســـاخته شـــد، ولـــی بعدهـــا مغول هـــا 
کاال« یا همـــان »ناریـــن قلعه«  نامـــش را بـــه »ناریـــن 
کوچـــک تغییر دادنـــد. ناریـــن قلعه  بـــه معنـــی قلعـــه 
شـــناخته شـــده تریـــن اثـــر تاریخـــی تفلیـــس اســـت. 
کســـی بدون دیـــدن این قلعـــه اعجاب  محال اســـت 
گرچه  کند.  انگیـــز و قـــدم زدن در آن تفلیـــس را تـــرک 
گذشـــته شـــان نیســـتند  دیوارهـــای قلعه، به خوبی 
امـــا در آن بـــه خوبـــی مـــی تـــوان تاریـــخ تفلیـــس را 
کرد. ناریـــکاالی شـــگفت انگیـــز، از همه نقاط  حـــس 
شـــهر توجـــه شـــما را به خـــودش جلب می کنـــد. این 
قلعه مشـــرف بـــر رودخانه متکـــواری اســـت و همین 
گرچه  کرده اســـت.  موضـــوع ناریکاال را افســـانه ای تر 
برخـــی از قســـمت های ایـــن قلعـــه، در ســـال 1827، 
در اثـــر زلزله تخریب شـــدند، امـــا دیوارهـــا و باروهای 
باقـــی مانده انـــد و  قـــرن 16 و 17 م همچنـــان  از  آن 
کننـــده ای از ایـــن شـــهر را بـــه  چشـــم اندازی خیـــره 

نمایـــش می گذارنـــد.

گوگرد حمام های سولفور یا حمام های 

کـــه آبانتومانی نام  در بخش قدیمی شـــهر تفلیس 
گوگردی یا  دارد، چشـــمه های آبگـــرم  و حمام هـــای 
ســـولفوری این شـــهر قرار دارند. بنا به نظر عده ای از 
گرجســـتان  کارشناســـان ایـــن حمام ها پس از تصرف 
بـــه دســـت شـــاه عباس به ســـبک حمام هـــای آبگرم 
ایرانیان ســـاخته شـــده اســـت . یکی از ایـــن حمام ها 
بـــه حمـــام  گرفتـــه و  کـــه در محلـــه ارتاجـــاالی قـــرار 
کاری هـــای آن به  کاشـــی  شـــاه عباس معروف اســـت 
ســـبک صفویـــه اســـت و می توانـــد شـــاهد ایـــن ادعا 
باشـــد. از دیربـــاز حمام هـــای آبگـــرم معدنـــی بـــرای 
درمـــان بعضی از بیماری های پوســـتی و رماتیســـمی 
کاربرد داشـــته اســـت. در تفلیس نیز اســـتفاده از این 
حمام هـــا بـــرای عمـــوم آزاد اســـت و هزینه اســـتفاده 
از حمـــام عمومـــی 2 الری و بـــرای حمـــام نمـــره یـــا 
ماســـاژ  هزینـــه  اســـت.  الری   80 تـــا   15 اختصاصـــی 
کـــه درصورت درخواســـت ماســـاژور  گانـــه اســـت  جدا
گرفتـــه مـــی  شـــود. ماســـاژ در این حمـــام ها  در نظـــر 
بیشـــتر به شســـتن شـــباهت دارنـــد. نوشـــیدنی های 
مختلـــف نیـــز بـــه قیمـــت معمـــول در این حمـــام ها 

می شـــوند. عرضه 

برای بازدید از ناریکاال 
عالوه بر پیاده روی، 

یم توانید از تله کابین 
استفاده کنید. 

کليسای جواری

دیگـــر  از  یکـــی  جـــواری  همتـــای  بـــی  کلیســـای 
کـــه بـــر فراز  دیدنی هـــای تفلیـــس بـــه شـــمار مـــی رود 
تپه ای در نزدیکی شـــهر متســـختا واقع شـــده است. 
کلیســـا هـــم به خاطر قداســـتش و هـــم طبیعت  این 
کثر عـــروس و دامـــاد های  بـــی نظیـــرش محل عقـــد ا
گشـــت،  هنـــگام  مواقـــع  اغلـــب  در  اســـت.  گرجـــی 
توریســـت ها با صحنـــه های زیبایی از جشـــن ازدواج 

آن هـــا مواجـــه می گردنـــد.

کليسای متسختا

زیباتریـــن  و  قدیمی تریـــن  از  یکـــی  مســـختا 
گردشگران  گرجســـتان اســـت. هر ســـاله  کلیســـاهای 
بازدیـــد  به یادماندنـــی  کلیســـای  ایـــن  از  زیـــادی 
تصاویـــری  و  نقاشـــی ها  کلیســـا  ایـــن  در  می کننـــد. 
کلیســـا نقاشـــی  بی نظیـــری قـــرار دارد. در داخل این 
کـــه هـــم چشـــمانش  از عیســـی مســـیح وجـــود دارد 
باز اســـت هـــم بســـته! بنا بـــه نقلی؛ پادشـــاه دســـت 
کلیســـا را قطع نمـــوده تا هماننـــد آن را  ســـازنده این 

نســـازد.

کوه مقدس( پارک متاتس ميندا )پارک 

کـــوه مقدس( در باالی  پـــارک متاتس میندا )پارک 
خ  کـــه از داخـــل شـــهر نمایـــی از چر کوهـــی قـــرار دارد 
ج مخابراتی  کنار بـــر فلـــک آن مخصوصـــا در شـــب در 
شـــهربازی  ایـــن  می کنـــد.  نمایـــی  خـــود  تفلیـــس 
و  بزرگ تریـــن  از  یکـــی  و  شـــهر  پـــارک  مرتفع تریـــن 
کـــه در حدود  جذاب تریـــن پارک های تفلیس اســـت 
گرفتـــه تـــا از  60 وســـیله بـــازی و ســـرگرمی درآن قـــرار 
کـــودکان 3 ســـاله تـــا بزرگ ترها در آن ســـرگرم شـــده و 
از طبیعـــت و امکانـــات ایـــن پـــارک مثل رســـتوران ها 
کافی شـــاپ هـــا لـــذت ببرند. پـــارک متاتـــس میندا  و 
کیلومتری از مرکز شـــهر واقع شـــده و  در فاصلـــه 7.5 

چشـــم انداز بی نظیـــری بـــه شـــهر تفلیـــس دارد.

تجهیزات پارک متاتس میندا، از جمله ترن هوایی، 
چرخ وفلک و سرسره ی آیب، بهترین نقاط برای تماشای 

کامل زیبایی های تفلیس هستند. 
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باتومی
توریســـتی عالـــی این شـــهر را بـــا تمام زیبایـــی هایش 

کرده اســـت. بـــه دنیـــا معرفی 

امنیـــت در این شـــهر ســـاحلی به واســـطه اهمیت 
خ  آن بـــرای دولـــت از منظر توریســـتی، باال بـــوده و نر
جرائـــم بســـیار پاییـــن اســـت. بـــا ایـــن حـــال توصیه 
کنید  می شـــود بعد از تاریکی هـــوا احتیـــاط را رعایت 
و در صـــورت بـــروز مشـــکل بـــا پلیـــس باتومـــی تماس 

. ید بگیر

حتمـــا قبـــل از خـــروج از هتل بـــا خود چتـــر همراه 
داشـــته باشـــید زیرا باران های مقطعی این شـــهر در 

کامال خیـــس می کند. چنـــد دقیقه شـــما را 

گیاهی  از همیـــن روی نیـــز در شـــهر باتومی پوشـــش 
گیاهـــان و درختـــان بـــه چشـــم  گل هـــا و  متنوعـــی از 
می خـــورد. یکـــی از دالیـــل محبوبیـــت این شـــهر نیز 
که  آب و هـــوای دلپذیـــر و متغیرش اســـت، به طوری 
گرم ســـال، اقامتـــگاه های ســـاحلی  در طـــی فصـــول 
گردشـــگر اســـت و در طی فصول ســـرد ســـال  آن پر از 
کاســـته  مســـافرانش  تعـــداد  از  نیـــز  برفـــی  هـــوای  و 

نمی شـــود. 

یکـــی از جالـــب توجـــه تریـــن بخـــش هـــای شـــهر 
باتومـــی، پیشـــرفت ســـریع و رشـــد قابـــل توجـــه در 
کـــه در طی چند  گونه ای  معماری شـــهری ســـت. به 
ســـال، ســـازه هـــای چشـــمگیر و تغییـــرات بســـیاری 
در ایـــن شـــهر به چشـــم مـــی خـــورد. البتـــه تغییرات 
شـــهری باتومـــی تنهـــا بـــه بنـــای ســـازه هـــای مدرن 
محـــدود نمـــی شـــود و در بخـــش باســـتانی شـــهر نیز 

گرفته اســـت. بازســـازی هایـــی صـــورت 

باتومـــی را مـــی تـــوان یکـــی از زیباترین و توریســـت 
پذیرتریـــن بنادر و شـــهر هـــای قفقاز نامید. در ســـال 
گرجســـتان بـــا برنامه ریـــزی های  هـــای اخیـــر دولت 

باتومـــی، شـــهری بـــا پـــس زمینـــه ای از تپـــه های 
که با عنـــوان پایتخت تفریحی  پیچیـــده در مه اســـت 
بـــرای مســـافران دلبـــری  گرجســـتان،  گردشـــگری  و 
کوچـــک، ســـازه های  می کنـــد. در میـــان ایـــن شـــهر 
غافلگیـــر  را  شـــما  شـــهری  مـــدرن  چهـــره  و  جـــذاب 
کنیـــد جاذبـــه هـــای  می کنـــد و نمـــی توانیـــد تصـــور 
شـــهری باتومی، چقدر شـــما را برای ســـفر عالقه مند 
می کنـــد. یکـــی از نکات جذاب این شـــهر، پیشـــرفت 
خـــارق العـــاده در طـــی یـــک قـــرن اخیـــر اســـت، بـــه 
گرجســـتانی  که تصویری اروپایی از یک شـــهر  طوری 

را پیـــش روی شـــما می گـــذارد.

گرجستان  کشـــور  شـــهر باتومی دومین شهر بزرگ 
که به ســـبب امکانات فوق العاده و مجللش،  اســـت 
گرجســـتان را از آن خود  عنـــوان پایتخـــت توریســـتی 
کناره دریای ســـیاه  کرده اســـت. باتومـــی از طرفی در 
کشـــور قـــرار دارد و از طرفـــی دیگر در  و جنـــوب غربـــی 
کـــوه هـــای قفقـــاز واقع شـــده اســـت.  دامنـــه رشـــته 
گیـــری در چنیـــن وضعیـــت جغرافیایـــی باعـــث  قـــرار 
شـــده این شـــهر آب و هوای معتدلی داشـــته باشـــد. 

کنار مهمان نوازی بی  کشور در  زیبایی این 
گردشگران، در دنیا  حد و حصر مردماِن آن با 

زبان زد است. 

پیاده

کل باتومی را در طـــی 45 دقیقه پیاده  مـــی توانید 
گفتیـــم باتومی  کـــه قبل تـــر  کنید! همـــان طور  طـــی 
کوچکیســـت و از ابتـــدا و تـــا انتهـــای آن را مـــی  شـــهر 

گذاشـــت.  تـــوان زیـــر یک ســـاعت زیر پا 

کسی  تا

ســـریع ترین و راحـــت ترین وســـیله نقلیه عمومی 
کـــه در 24 ســـاعت قابلیـــت اســـتفاده دارد. از  اســـت 
کســـی متر دارند. که تا کنید  کســـی هایی اســـتفاده  تا

دوچرخه 

یـــک شـــبکه از مســـیر دوچرخـــه ســـواری در درون 
آن  از  اســـتفاده  بـــا  کـــه  دارد  وجـــود  باتومـــی  شـــهر 
می توانیـــد بـــه نقـــاط مهـــم شـــهر دســـت یابیـــد و یـــا 
کنـــاره دریـــا و در طی ســـاحل بـــه ورزش بپردازید.  در 
بـــا خطـــی قرمـــز  باتومـــی  مســـیر دوچرخـــه ســـواری 
مشـــخص شـــده انـــد. مـــی توانیـــد دوچرخه هـــا را از 
کنیـــد. منتها برای  باتـــوم ولـــو )BatumVelo( اجـــاره 
کارت باتـــوم ولـــو  اســـتفاده از دوچرخـــه هـــا نیـــاز بـــه 
گردشـــگران در  کـــه آن را بایـــد از مرکز اطالعات  داریـــد 

کنید.  کنـــار فـــواره اصلـــی شـــهر تهیـــه 

اتوبوس و مينی بوس 

و  مـــدرن  اتوبـــوس  باتومـــی چندیـــن خـــط  شـــهر 
کـــه مســـیرهای متفاوتـــی در شـــهر را طی  تمیـــز دارد 
تنهـــا 1 الری  هـــا  اتوبـــوس  بلیـــت  می کننـــد. هزینـــه 
کـــه می توانیـــد آن را از خـــود راننـــده اتوبـــوس  اســـت 
کنیـــد. بـــا اســـتفاده از خطـــوط ۹ و 10 اتوبوس  تهیـــه 

مـــی توانیـــد تـــا فـــرودگاه باتومـــی بروید. 

مینـــی بـــوس های شـــهر مســـیرهای بیش تـــری را 
گر شـــما دســـت تکان دهیـــد، برای  کنند و ا طـــی می 
شـــما می ایســـتند. هزینـــه مینـــی بـــوس هـــا 40 تا 60 
گرجی( بـــوده و به هنـــگام خروج  تتری )ســـکه هـــای 
از وســـیله پرداخـــت می شـــود. بـــرای اطـــالع بیش تر 
از مســـیرهای اتوبـــوس و مینـــی بـــوس مـــی توانید به 
گردشـــگران در نزدیکی فـــواره اصلی  مرکـــز اطالعـــات 
کنیـــد. البته راه آســـان تر پرســـیدن از  شـــهر مراجعـــه 

شـــهروندان و مردم باتومی اســـت. 

حمل و نقل
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مرکز خرید متروسيتی

کـــز خریـــد محبوب  متروســـیتی فـــوروم یکـــی از مرا
کـــه در آن فروشـــگاه هـــای  در شـــهر باتومـــی اســـت 
متعددی وجود دارد. ایـــن مرکز خرید در بلوار جدید 
باتومـــی قـــرار دارد. سیســـتم حمـــل نقـــل در نزدیکی 
این بـــازار واقـــع شـــده و دسترســـی بازدیدکنندگان و 

کرده اســـت. مشـــتریان بازار را آســـان 

در تمامـــی ایـــن فروشـــگاه هـــا بهترین اجنـــاس با 
کیفیت برتـــر به فروش می رســـد.  قیمتـــی مناســـب و 
برخی از فروشـــگاه هـــا نیز در زمینه فـــروش برندهای 
معروف بیـــن المللی فعالیت دارنـــد. توصیه می کنیم 
بـــرای خرید از ایـــن مرکز خرید، در زمـــان عصر به این 
کنید.  بازار ســـر بزنید و از فروشـــگاه هـــای آن دیدن 

گـــذار در ایـــن مرکـــز به زمـــان زیـــادی نیاز  گشـــت و 
کافـــی شـــاپ  دارد. امـــا وجـــود چندیـــن رســـتوران و 
کار خریـــد را برای مشـــتریان و بازدیدکنندگان آســـان 
کـــه در زمان خســـتگی مـــی توانند طعم  کـــرده اســـت 
غذاهـــای ســـنتی شـــهر باتومـــی و بهترین نوشـــیدنی 
کافـــی شـــاپ بچشـــند. در ایـــن مرکـــز خرید  هـــا را در 
و  کیـــف  ک،  پوشـــا قبیـــل  از  محصوالتـــی  می تـــوان 
کفـــش، عطـــر و ادکلن، مبلمـــان و لوازم منـــزل، لوازم 
کـــرد. در  آرایشـــی، ابـــزار موســـیقی و ... را خریـــداری 
کودکان نیـــز وجود  اینجـــا یک ســـینما و محل بـــازی 

دارد.

باتومی پالزا

کـــز تفریحـــی و  کاملتریـــن مرا ایـــن مرکـــز، یکـــی از 
خریـــد باتومی اســـت. مهمتریـــن و جذابترین بخش 
ایـــن مجتمع یـــک اســـتخر با عمـــق 50 متری اســـت 

کـــه در طبقـــه ششـــم مجتمع قـــرار دارد.

باتومـــی پالزا شـــامل مرکز خرید و تجاری، ســـینما، 
کـــز  از مرا انـــدام و بســـیاری  تناســـب  هتـــل ، ســـالن 
کـــه شـــاید حتی بـــه فکرتان  تفریحـــی دیگری اســـت 
هـــم نرســـیده باشـــد. ایـــن مجتمـــع در مرکـــز شـــهر 
گرفته اســـت. باتومـــی و در خیابـــان چاوچاوادزه قرار 

ید مراکز خر

بازارهای فروش جواهرات

کـــه  اســـتوک  گلـــد  و  اســـتوک  یونیورســـال  بـــازار 
به ترتیـــب در خیابان هـــای ُنهـــم آوریـــل و ِلرمونُتـــوی 
فـــروش  مخصـــوص  بازارهـــای  شـــده اند،  واقـــع 

نـــد. جواهرات ا

مرکز تجاری مسکو

که در خیابان 132 پوشـــکینی واقع  در ایـــن مرکـــز، 
ک  شـــده اســـت، می توانید با قیمتی مناســـب پوشـــا

کنید. تهیه 

مرکز خرید فرودگاه بین المللی باتومی

بـــا محصـــوالت متنـــوع از برندهـــای  فروشـــگاهی 
از  معـــاف  همـــه،  از  مهم تـــر  و  شـــناخته  شـــده 
گمرکی. این فروشـــگاه پس از قســـمت  مالیات هـــای 
کنترل پاســـپورت ها قرار دارد و 24ســـاعته در خدمت 

شماســـت. 

بازارهای سنتی

کاالیـــی را ممکن  در بازارچه های ســـنتی شـــهر هر 
کنیـــد. بـــازار اصلـــی و ســـنتی شـــهر هم  اســـت پیـــدا 

خوپـــا بازار نـــام دارد.

دیگر بازارهای مهم 

بـــازار ِبْخـــری در خیابـــان 80 َجَوخیشـــویلی، بـــازار 
کووســـکی و بـــازار ُچُرخـــی در  بانـــی در خیابـــان 4 مایا
ُکبـــاالدزه از دیگـــر بازارهـــای مهـــم شـــهر  خیابـــان 2۹ 

اســـت. باتومی 
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سواحل آجارا 

در آجارا ســـواحل زیبا و پرمنظـــره ای وجود دارند. 
گردشـــگرانی می شود  در تابســـتان این سواحل پر از 
گذرانـــدن تعطیالت خـــود و لذت بردن  کـــه به دنبال 
از آن ها هســـتند شـــهرهای ســـاحلی در آجارا مملو از 
ک  زیرســـاخت های توســـعه یافتـــه و هـــوای تـــازه و پا
اســـت. ســـواحل باتومـــی ترکیبی از ســـواحل شـــنی و 
که بـــه نوبه خـــود منحصر بـــه فرد  صخـــره ای اســـت 

 . هستند

باتومی قديم

گرجستان   باتومی یکی از قدیمی ترین شـــهرهای 
کـــه در قـــرن هشـــتم بنـــا شـــد، اما ســـکونتگاه  اســـت 
اولیـــه با نـــام باتـــوس در قـــرن چهـــارم قبـــل از میالد 
گذشـــته ی تاریخـــی جالب  بنـــا نهاده شـــده اســـت. 
باتومـــی به طور قابـــل توجهی بر تنوع معماری شـــهر 
تاثیرگـــذار بوده اســـت. تعـــدادی از پروژه هـــا در طول 
اروپایـــی  معمـــاران  توســـط   Porto Franco ی  دوره 
به اتمـــام رســـیده انـــد. تاریخی ترین قســـمت باتومی 
گســـترش یافته و در  قدیم میان بندر و بلوار ســـاحلی 
آن بالکـــن ها و نماهای ســـاختمانی توجه همگان را 

کنند. به خـــود جلب مـــی 

گياه شناسی باتومی باغ 

گیاهی  گونه هـــای  گســـترده ترین   این بـــاغ دارای 
و  جغرافیـــدان  توســـط   1۹12 ســـال  در  کـــه  اســـت 
کراســـنوف بنـــا شـــد.  گیاه شـــناس برجســـته آنـــدری 
گونه هایی  وســـعت این بـــاغ 11 هکتار بوده و شـــامل 
که عبارتند  گیاهی- جغرافیایی اســـت  از ۹ ناحیـــه ی 
جنوبـــی،  آمریـــکای  نیوزیلنـــد،  شـــرقی،  آســـیای  از: 
و مناطـــق  اســـترالیا، مدیترانـــه  هیمالیـــا، مکزیـــک، 
گردشـــگران می توانند  گرمســـیری قفقاز.  استوایی و 
گردش  کالســـکه و یا پیـــاده در این بـــاغ به  بـــا اجارهء 

بپردازند.

کواريوم باتومی آ

که  کواریـــوم به ایـــن صورت اســـت  طراحـــی ایـــن آ
شـــما مـــی توانید آن را بـــه عنوان صخـــره ای موج دار 
کواریوم  کنید. نمایشـــگاه هـــای داخلی ایـــن آ تصـــور 
گـــر از بیـــرون بـــه آن  کـــه ا گانه انـــد  چهـــار بخـــش جدا
کـــه با چهار قلوه ســـنگ  کنید  کنیـــد حس مـــی  نـــگاه 
کـــدام از این قلوه ســـنگ ها  بـــزرگ روبرو هســـتید.هر 
گونه هـــای بـــی همتایی از  محـــل نگهـــداری زیســـت 
دریـــای اژه، مدیترانه، اقیانوس هند، دریای ســـیاه و 
خ و نهایتـــا یک نمایشـــگاه جهت آموزش  دریای ســـر
کنـــون در حـــال تکمیـــل  کواریـــوم هم ا اســـت. ایـــن آ

. ست ا

دلفيناريوم باتومی

پارک دلفین های باتومی در ســـال 1۹75 تاســـیس 
که در آن زمان یکی از اولین نمایش ها  شـــده اســـت. 
بوده اســـت. ایـــن نمایش شـــامل 30 حرکت مختلف 
از  پـــرش  تـــوپ  بـــا  بـــازی   ، رقـــص  از جملـــه  دلفیـــن 
حلقـــه، ایســـتادن روی دم و نمایش هـــای جـــذاب و 
خیره کننـــده دیگر . ســـالن نمایش دارای 4 قســـمت 
گر را در خود جـــای می دهد. کـــه 703 تماشـــا اســـت 

بلوار باتومی

همـــه مســـافران باتومی، پیـــاده روی در پـــارک بلوار 
کـــه به صـــورت یک نوار ســـاحلی  زیبـــای این شـــهر را 
در حاشـــیه دریـــا و اصلـــی ترین ســـاحل شـــهر امتداد 
دار، را تجربـــه ای متمایـــز قلمداد می کننـــد. این بلوار 
در ســـال 1884 تاســـیس شـــده و امـــروزه بـــه طـــول 6 
کیلومتر در حاشـــیه دریـــا امتـــداد دارد. درختان بلند، 
پیاده روهای مناســـب، فـــواره ها و آب نماهـــای زیبا، 
کافه ها و رســـتوران های ساحلی و ســـایر جاذبه های 
ایـــن منطقه را می توان روح اصیل باتومی به حســـاب 
آورد. ســـاحل ایـــن منطقـــه در مـــاه هـــای جـــوالی و 

گوســـت بســـیار شـــلوغ  اما همواره تمیز اســـت.  آ

ميدان اوروپاس

مرکـــزی  میـــدان  عریـــض،  و  پهـــن  میـــدان  ایـــن 
جملـــه  از  و  می آیـــد  حســـاب  بـــه  باتومـــی  اصلـــی  و 
خصوصیـــات آن می تـــوان بـــه فضاهـــای اختصـــاص 
همچنیـــن  و  ورزشـــی  فعالیت هـــای  بـــه  یافتـــه 
کـــرد. بـــر فـــراز میدان  فواره هـــای موزیکالـــش اشـــاره 
که باعث  کســـی  یک یادبود برجســـته و بلند از مدئا، 
گرجســـتان به اروپا نزدیک شـــود وجود دارد. شـــد تا 

یحات دیدنی ها و تفر
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گرجستان  خ، میزان جرم و فساد در  گردشـــگران بســـیار امن می باشـــد. بعد از انقالب ســـر گرجســـتان برای    •
کاهش یافته است. بســـیار 

گشـــت های آنـــان امنیـــت را بـــه خیابان هـــای شـــهر های  گرجســـتان بســـیار قابـــل اعتمـــاد اســـت و  •  پلیـــس 
گرجســـتان آورده اســـت.

گرجســـتان  کمربنـــد ایمنـــی اجبـــاری اســـت. با وجـــود این، آمـــار مرگ و میـــر ناشـــی از تصادفات در  •  بســـتن 
کنید. کنیـــد از جاده هـــای امن عبـــور  باالســـت. ســـعی 

ع  کمتر از آب لوله کشـــی، رودخانه ها و دریاچه ها بنوشـــید، میوه ها و ســـبزیجات نشســـته مزار کنید  •  ســـعی 
کنید. و باغ ها را قبل از اســـتفاده، شســـته و ســـپس نوش جان 

که پاســـخ شـــما باید  کوچـــک، عابـــران پیـــاده با لغـــت Gamarjoba به شـــما ســـالم می کنند  •  در شـــهر هـــای 
Gagimarjos باشـــد.

گرجســـتان می تواند برای شـــما تجربه ای  کنید راجع به مســـائل سیاســـی صحبت نکنید. ســـفر به  •  ســـعی 
شـــیرین و جالب باشد. 

کـــه پیش از ســـفر، مطالعـــه بیشـــتری در خصـــوص مقصد مســـافرت تان  •  مـــا بـــه همـــگان توصیـــه می کنیـــم 
کثر لـــذت را از مســـافرت خـــود ببرید. انجـــام دهیـــد تـــا بتوانید بـــا اطالعات بیشـــتر حدا

نکات مهم سفر به گرجستان
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