
HIGHLANDER

სვანეთი, საქართველო 2022   



• ლაშქრობა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული
გარე აქტივობაა;
• 2019 წელს, გერმანიის ჰაიკინგის ბაზრის მოცულობამ 3.7
მილიარდ ევროს მიაღწია (Sgb Media);
• 2017 წელს, აშშ-ში, ლაშქრობებში მონაწილეობა 45-მა მილიონმა 
ადამიანმა მიიღო
(Statista.Com);
• 2019 წლის მონაცემებით, 17.43 მილიონი გერმანელი 
„ზურგჩანთიან ტურიზმს“
მოგზაურობის საუკეთესო სახეობად ასახელებს (Statista.Com);
• მსოფლიოს მასშტაბით, მოლაშქრეებს უკვე 70 000-ზე მეტი 
მარშრუტი აქვთ გავლილი (Hikingproject.Com).

ლაშქრობასთან დაკავშირებული
გლობალური მონაცემები



HIGHLANDER გრძელ მარშრუტებზე 
გათვლილი ლაშქრობის დაუვიწყარი
გამოცდილებაა - სხვადასხვა ქვეყნის 
ხელუხლებელი ბუნების აღმოჩენისა და 
ადგილობრივი კულტურის გაცნობის 
შესაძლებლობა.

ჰაიკინგის ივენთების სერიის ლიდერი გრძელ 
დისტანციაზე.
15 ქვეყანა, 25 ივენთი.
უნიკალური კონცეფცია და არა შეჯიბრება.

პროექტის აღწერა 

HIGHLANDER-ის იდეა ბუნებაზე შეყვარებულ 

ენთუზიასტებს 2017 წელს, ხორვატიის მთებში, 

ველებიტის ქედზე ლაშქრობისას გაუჩნდათ. 

• დაუვიწყარი თავგადასავალი;
• ლაშქრობის, როგორც ცხოვრების წესის 

პოპულარიზება.



• ხანგრძლივობა: 3 დღე / 72 საათი

• მანძილი: HIGHLANDER55 – 58კმ 
HIGHLANDEREXPERIENCE - 32 კმ.

• მდებარეობა: სვანეთი 

• ბილიკი: ბეჩოს ხეობა - გულის უღელტეხილი  
მულახი-თეთნულდი - ხალდე - უშგული

• ასაკი: განუსაზღვრელია (არასრულწლოვნებს 
უნდა ახლდეთ მშობელი/მეურვე)

• პროექტი: Pet Friendly - შინაური ცხოველები 
დაშვებულია.

რეკომენდებულია კარგი ფიზიკური 
მომზადება და მოლაშქრეობის 
მინიმალური გამოცდილება. 

კონცეფცია



ფორმატი  

მიუხედავად იმისა, რომ HIGHLANDER-ს 
შეჯიბრების ფორმატი აქვს, მონაწილეები 
ერთმანეთს არ ეჯიბრებიან. გამარჯვებულია 
ყველა, ვინც ფინიშის
ხაზს გადაკვეთს. ყველა მონაწილე მიიღებს 

HIGHLANDER-ის სერტიფიკატსა და მედალს.

დროის კონტროლი: არ საჭიროებს პროფესიონალ 
დროის ამთვლელს, მონაწილეთა ფინიშთან მისვლის 
დროს მოხალისეები ინიშნავენ;

სანომრე ნიშანი: ყველა მონაწილე მიიღებს 
ინდივიდუალურ სანომრე ნიშანს.

HIGHLANDER55-ის მარშუტი ზომიერად 
რთული და უსაფრთხოა.



მარშრუტის დეტალური აღწერა

• სტარტი - ბეჩოს ხეობა 1595მ
• დისტანცია - 59კმ
• ბილიკის სირთულე - საშუალოდ რთული
• ფინიში - უშგული 

HIGHLANDER55:

I საკონტროლო პუნქტი - სოფელი ჟამუში, ზღვის დონიდან
1690 მ.

II საკონტროლო პუნქტი - სოფელი ადიში, ზღვის დონიდან 
2100მ

I დღე: ბეჩოს ხეობა, სოფელი მაზერი - გულის 
უღელტეხილი- ჯვარი-მესტია-მუშკელი, ჟამუში;

II დღე: ჟამუში - ჭოლაში, ჟაბეში, ადიში (გზად ვკვეთთ 
კურორტ თეთნულდს).

III დღე: ადიში- ჩხუტნიერის უღელტეხილი, ხალდეს 
ხეობა, კარეტას უღელტეხილი - უშგული (ფინიში)

HIGHLANDEREXPERIENCE :

• სტარტი - ჟამუში
• დისტანცია - 31 კმ
• ბილიკის სირთულე - საშუალო
• ფინიში - უშგული

საკონტროლო პუნქტი - სოფელი ადიში, ზღვის 
დონიდან 2100მ

I დღე: ჟამუში - ჭოლაში, ჟაბეში, ადიში 
(გზად ვკვეთთ კურორტ თეთნულდს).

II დღე: ადიში- ჩხუტნიერის 
უღელტეხილი, ხალდეს ხეობა, კარეტას 
უღელტეხილი - უშგული (ფინიში



ვინ არის ჰაილენდერი?

ჰაილენდერი ბუნების მეგობარი, პასუხისმგებლობიანი მოგზაურია. 
პროექტის გამოცდილებიდან გამომდინარე, მონაწილეთა კატეგორია 
ასე გამოიყურება:

• ასაკი: 25-55 (ძირითადი სამიზნე კატეგორია, თუმცა ასაკობრივი 
შეზღუდვა არ გვაქვს);

• ინტერესები: ოჯახი, სამუშაო, ბუნება, მოგზაურობა;
• განათლება: უმაღლესი (სავალდებულო არაა)
• შემოსავალი: საშუალო / მაღალი;
• მონაწილეები გეოგრაფიულ ჭრილში: 70% - ადგილობრივი,

30% - უცხო ქვეყნიდან შემოსული.



ღონისძიების პროგრამა

27 აგვისტო26 აგვისტო

I დღე II დღე III დღე

• შეხვედრა სასტარტო ზონაში.

• მონაწილეებისთვის წესების გაცნობა;

• ოფიციალური სტარტი
•

• ლოკალური ხელნაკეთ ნივთების 
მასტერკლასი

·
• გასართობი აქტივობები;

• შემეცნებითი სესიები;

• ლოკალური კულინარიის 
მასტერკლასი;

25 აგვისტო 

• წვეულება;

• ადგილობრივი კერძების დაგემოვნება;

• დაჯილდოვების ცერემონიალი;

• ფოლკლორული კონცერტი



გასართობი ღონისძიებები

• ადგილობრივი კულინარიის მასტერკლასი;

• საგანმანათლებლო სესიები 
(ეკოლოგია და მდგრადი განვითარება);

• პროფესიონალ მოლაშქრეებთან შეხვედრა;

• იოგა / მედიტაცია;

• ფოლკლორული კონცერტი ფინიშის ზონაში;

• ექსპოზონები სტარტის / ფინიშის სივრცეებში.



მონაწილეობის 

საფასური

საფასური მოიცავს:

ბილეთები – ინდივიდუალური რეგისტრაცია 

პირველი კალათა: 45 Euro  15.05 – 05.06 

მეორე კალათა: 65 Euro 06.06 – 05.08 

მესამე კალათა: 90 Euro 06.08 – 11. 08 

• 3-ჯერადი კვება ყოველდღიურად;

• ტრანსპორტირება მესტია - ბეჩო (სტარტი) 

უშგული (ფინიში) - მესტია;

• დამატებითი ბარგის შენახვის სერვისი 

მესტიაში;

• სამთო სამაშველო სამსახური;

• HIGHLANDER-ის მეტალის პინი;

• HIGHLANDER -ის სერთიფიკატი;

• HIGHLANDER-ის პარპორტი;

• HIGHLANDER- ის რუკა;

• HIGHLANDER-ის წყალგაუმტარი რუკის 

ჩასადები.

• წვეულება ფინიშის ზონაზე.

ბილეთები – ჯგუფური რეგისტრაცია 3+1 

პირველი კალათა: 565 Euro  15.05 – 05.06 

მეორე კალათა: 690 Euro 06.06 – 05.08 

მესამე კალათა: 815 Euro 06.08 – 11. 08 

ბილეთები – ინდივიდუალური რეგისტრაცია

პირველი კალათა: 170 Euro  15.05 – 05.06 

მეორე კალათა: 200 Euro 06.06 – 05.08 

მესამე კალათა : 230 Euro 06.08 – 11. 08 

HIGHLANDER55 – 25/27 აგვისტო

HIGHLANDEREXPERIENCE
– 26/27 აგვისტო





სპონსორები და პარტნიორები

მნიშვნელოვანია, ღონისძიებას ისეთი პარტნიორები/ სპონსორები ჰყავდეს,
რომლებიც მხარს უჭერენ ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრების წესს, აცნობიერებენ ბუნებასთან 
ჰარმონიის მნიშვნელობას, ხელს უწყობენ მდგრად განვითარებას და იაზრებენ ამ პროცესში 
ტექნოლოგიების როლს…

• სპონსორები და პარტნიორები:

HIGHLANDER სვანეთი, საქართველო ხორციელდება ევროკავშირის, შვედეთის 

და ავსტრიის ხელშეწყობით პროექტ GRETA-ს ფარგლებში. ღონისძიების 

პარნიორები არიან: თი ბი სი ბანკი, საქართველოს ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია, DMO Shanland, მესტიის მუნიციპალიტეტი, სპორტის 

ტურიზმისა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი, GEOLAND, Spend 4 

seasons in Georgia, TERMINAL.

• კომერციული პარტნიორები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში:

Garmin, GoPro, Salomon, Evian, Encian, Oakley etc.



HIGHLANDER-ის მიზანია, რეგიონში 
პოპულარიზება გაუწიოს ეკომეგობრულ და 
მდგრად განვითარებაზე ორიენტირებულ 
ღონისძიებებს:

ეკომეგობრული 

ღონისძიება ნარჩენების გარეშე

• HIGHLANDER საშუალებას გვაძლევს, 
მომხმარებელს ახალი, რეგიონული, 
მწვანეტურისტული პროდუქტი 
შევთავაზოთ;

• HIGHLANDER-ის მიზანს ეკომეგობრული 
ღონისძიებების ხელშეწყობა 
წარმოადგენს;

• პარტნიორი კომპანიები უნდა 
იზიარებდნენ HIGHLANDER-ის 
მსოფლმხედველობას;

• ღონისძიების მსვლელობისას იგეგმება 
საგანმანათლებლო ეკოზონებისა და ე.წ. 
„ვორქშოფების“ მოწყობა.



საკონტაქტო ინფორმაცია

თევდორე მაყაშვილი

tevdoremakashvili@gmail.com

+995 555 337 237 

mailto:tevdoremakashvili@gmail.com

