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აისი –
საზოგადოებრივი
კოლეჯი

საზოგადოებრივი კოლეჯის ბაზაზე
შექმნილი, უახლესი დანადგარებით
აღჭურვილი
ღვინის სახლის დანიშნულებაა
მეღვინეობისა და მევენახეობის
სპეციალობის სტუდენტების
მომზადება პროფესიული განათლების
ხუთივე საფეხურზე.

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
კაჭრეთი.

+995 595 38 02 33
ნათელა
პაპუნაშ
ვილი

kachreti@gmail.com

www.collegeaisi.ge
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ალავერდის
მონასტრის
მარანი

მარნის მთავარი მიმართულებაა
ტრადიციული კახური ტექნოლოგიით
მონასტრის ქვევრის ღვინოების
წარმოება და მისი პოპულარიზაცია.

ახმეტის
მუნიციპალიტეტი,
ალავერდის მამათა
მონასტერი

+995 551 504774
მამა გერასიმე

mamagerasime@gmail.commai
l@since1011.com

www.since1011.com

3

ალექსანდრეული

კომპანია
აწარმოებს
ღვინოებს
ბუგეულის და ალექსანდროულის
სახელწოდებით, ასევე
ადგილწარმოშობის დასახელების
ღვინოს „ხვანჭკარა“.

ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ბუგეული

+995 32 220 73 24

gzgonadze@yahoo.com

www.aleksandreuli.ge
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ავთანდილ
ბედენაშვილი
ღვინის
მანუფაქტურა

ამ მარნის ქვევრებში ტრადიციული
კახური წესით ღვინის დაყენებაში
მონაწილეობს პროფესიონალი
გერმანელი მევენახე და ღვინის
ტექნოლოგი ჰილარიუს პუტცი,
რომელიც საქართველოში მოწვეულია
მეღვინე-კონსულტანტად
„ბაგრატიონი 1882“–ის მიერ.

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
კარდენახი

+995 599 111090
მიხეილ
ბედენაშვილი. +995
595 309889
ჰილარიუს პუტცი

hilariuspuetz@gmail.com
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ამირან ვეფხვაძის
მარანი

საკუთარი ვენახები აქვს ზესტაფონსა
და კლდეეთში. ჯიში: ოცხანური
საფერე. ღვინოს აყენებს ჭურებში.

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი კლდეეთი

+995 591 64 36 54.
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ასკ „ალავერდი“

ალკოჰოლური სასმელების კომპანია
„ალავერდის" ვენახები (188 ჰა),
ძირითადად გაშენებულია
ქინძმარაულში, გრემში, ენისელში,
ახაშენში, გურჯაანში, ასევე - შირაქის
ველზე. ღვინის გარდა, აწარმოებს
საბრენდე სპირტს. ძირითადად
ორიენტირებულია ექსპორტზე.

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ჩუმლაყი.

+995 32 293 55 20

Info@alaverdi.ge

ვებ-გვერდი

www.alaverdi.ge
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ასკანელი ძმები

საკუთარ ვენახებს ფლობს კახეთში:
ქინძმარაულის ტერიტორიაზე,
საბუეში, ჩანთლისყურში, ჭაბუკიანში,
ვაჩნაძიანში, ახაშენში (ფაფრის
მინდვრები). ღვინის გარდა, აწარმოებს
"ჭაჭას" და ბრენდს.

თბილისი, კახეთის
გზატკეცილი 110ა

+995 32 240 77 77
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აჭარული ღვინის
სახლი, შპს

დაარსდა 2010 წელს. შატოს ტიპის
მცირე საწარმოს ეზოში გაშენებულია
ვაზის ქართული ჯიშის - ჩხავერის
საკოლექციო-სადემონსტრაციო
ვენახი. კომპანია აწარმოებს ჩხავერის
ღვინოს სახელწოდებით - Porto
Franco.
ყურძენს ასევე იბარებს აჭარელი
გლეხებისაგან.

ხელვაჩაური, სოფ.
აჭარისწყალი

+790 11 55 00
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ახალშენი 2005

კომპანია აწარმოებს როგორც
ადგილწარმოშობის დასახელების
კონტროლირებად, ასევე სუფრის და
მხარის მაღალხარისხოვან ღვინოებს
და 3-დან 20 წლამდე დაძველების
სპირტებისაგან დამზადებულ
ბრენდებს.

ქ.თბილისი, 0179, ი.
აბაშიძის 22. საწარმოს
მისამართი
საქართველო, 2600,
კასპის რ-ნი, სოფ.ოკამი

+995 32 222 31 87
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ბაბანეურის
მარანი

მარანი მდებარეობს ალაზნის
მარცხენა ნაპირზე ალვანი-მაღრაანის
მიკროზონაში, ზღვის დონიდან 550 მ.
სიმაღლეზე. ვენახები გაშენებულია
ბაბანეურის სახელმწიფო ნაკრძალის
მიმდებარე ფერდობზე. ღვინო
დამზადებულია ტრადიციული
კახური მეთოდით ქვევრებში.

ახმეტის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ბაბანეური

+995 599 50 92 20
ანზორ იდოიძე.
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ბაგრატიონი 1882

საკუთარი ვენახები აქვს საქართველოს
საუკეთესო მიკროზონებში,
იმერეთისა და ქართლის რეგიონებში.
„ბაგრატიონი 1882“ ცქრიალა და
შუშხუნა ღვინოების ყველაზე
მსხვილი მწარმოებელია
საქართველოში. ღვინოებს ამზადებს
როგორც ბოთლური, ასევე
რეზერვუარული მეთოდით.

თბილისი, დ.
სარაჯიშვილის გამზ. 12.

+995 32 249 72 74

info@askaneli.ge

askaneli.com

info@awh.ge

okami.wine@gmail.com

www.okami.ge

info@bagrationi.ge

www.bagrationi.ge
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ბადაგონი

კომპანია ფლობს 300 ჰექტარზე მეტ
ვენახს ახმეტაში, ყვარელში,
მუკუზანში, ახაშენში, აკურასა და
ბანძაში. აწარმოებს 20-მდე
დასახელების ღვინოს. არის ერთერთი
ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი.
ალავერდის მონასტრის მარანში ასევე
აყენებს ქვევრის ტრადიციულ
ქართულ ღვინოებს.

თბილისი,
თავისუფლების
მოედანი 4. საწარმოს
მისამართი: ახმეტის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ზემო ხოდაშენი

+995 32 293 62 43

office@badagoni.ge

www.badagoni.com
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ბესინი

ძველქართულად ბესინი შესაწირ
ღვინოს ჰქვია, რომელიც რჩეული
ყურძნისგან მზადდებოდა. კომპანიამ
ხარისხიანი ყურძნის მისაღებად
ვენახი ცნობილი ფრანგული
კომპანიის ვიტიკოლე ბურჟის
მონაწილეობით გააშენა.

საქართველო, თელავის
მუნიციპალიტეტი, 2200,
სოფ. წინანდალი.

+995 32 2372824

info@besiniwine.ge

www.besiniwine.ge
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ბექა გოცაძის
საგვარეულო
მარანი

მარნის ვენახი გაშენებულია
ბაბანეურის სახელმწიფო ნაკრძალის
მომიჯნავე ფერდობზე. ჯიშები: ქისი,
მწვანე კახური, საფერავი, რქაწითელი.
მარანი მდებარეობს თბილისთან
ახლოს - კიკეთში, ზღვის დონიდან
1300 მეტრზე. ბექა გოცაძე ღვინოებს
აყენებს ტრადიციული ქართული
წესით, ქვევრებში.

მარანი - თბილისი,
კიკეთი. ვენახი ახმეტის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ბაბანეური.

+995 599 50 90 33

bgotsa@gmail.com
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გაიოზ
სოფრომაძის
მარანი

ბაღდათი, რუსთაველის
მესამე ჩიხი 8

+995 595 78 61 31
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სს აკურა

საკუთარი ვენახები აქვს ბაღდათში.
ჯიშები: ვანის ჩხავერი, ცოლიკოური.
აწარმოებს
ქვევრის
ნატურალურ
ღვინოებს იმერული წესით.
სახელმწიფო ღვინის კომპანია

გურჯაანი, კოსტავას ქ. 1

+995 353 25342/52

info@gac.com.ge

www.gac.com.ge
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დარჩიაშვილის ბიო
მარანი

საკუთარი ვენახი აქვს კახეთში,
კარდენახისა და ბაკურციხის
საზღვარზე, ცნობილ ახოებში.
კომპანიის ძირითადი პროდუქტია
ბუნებრივად ნახევრადმშრალი
წითელი ღვინო, საფერავი
განსაკუთრებული.

თბილისი, 0153,
გლდანულა 8/79

+995 599 43 48 56
ვაჟა დარჩიაშვილი

ltdliber@yahoo.com
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დერგი

შპს დერგი ოჯახური ტიპის მცირე
საწარმოა, რომლის მიზანი და
ძირითადი მისიაც ქვევრში ღვინის
დაყენების ტრადიციის დაცვა და
ქვევრის უნიკალური, ნატურალური
ღვინოების პოპულარიზაციაა.

თბილისი,
ვაჟაფშაველას პროსპ. 26

+995 32 231024,
+995
599 469 515

giorgizesashvili@gmail.com,
jandierik@yahoo.com
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დუგლაძეების
ღვინოების კომპანია

საკუთარი ვენახები აქვს კახეთში,
ქართლში, იმერეთსა და რაჭაში.
რეგიონებში თანამშრომლობს
პირველადი გადამუშავების
ქარხნებთან. აწარმოებს ევროპული
ტიპის და სუფრის ღვინოებს, ასევე
ბრენდის.

თბილისი, 0109,
ახვლედიანის ქ.№ 8

+995 32 276 83 43

dwc@internet.ge
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ელგი

კომპანიის განკარგულებაშია
სარესტორნე კომპლექსი "კახური
ეზო", რომელიც მოიცავს: მარანს,
ჭაჭის სახდელ დარბაზს,
სასტუმროს, საჩვენებელ ვენახს
ქართული ვაზის ჯიშებით და ა.შ.
ჩართულია ღვინის ტურიზმში.
ფლობს 4 ჰექტარ ვენახს. ღვინოს
აყენებს ნატურალური წესით
ქვევრებში.

თელავი,
დავითაშვილის ქუჩა

+995 599 571857.
+995 595 500 155,
+ 0 350 23 03 03

elgitour@yahoo.com

www.elgitour.ge
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ელიზბარ თალაკვაძე
და შვილები

კომპანიის ვენახები გაშენებულია
კახეთის ერთ-ერთ საუკეთესო
მიკროზონაში - კარდენახში, კერძოდ
ახოებისა და წარაფის ცნობილ
ვენახებს შორის, ხევისუბანში.
ძირითადი ჯიშები: რქაწითელი,
საფერავი. აწარმოებს ქვევრის
ღვინოებს.

ი.
ნიკოლაძის
5ა, +995 32 2 230 682,
თბილისი, შპს ჯორჯიან +995 599 757 797,
+995 599 640 13
თრედიშენს

info@vino.ge,
talakvadze@yahoo.com

www.vino.ge
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ენისელიბაგრატიონი

კომპანიის საკუთრებაშია მე-19
საუკუნის ქართველი თავადისა და

კახეთი, ყვარლის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ენისელი.

+995 599 51 86 45 –
სანდრო
ბაგრატიონი

www.dbw.ge

www.eniselibagrationi.ge

მეღვინის ზაქარია ჯორჯაძის
მამული.

უშუალოდ ღვინისა და საკონიაკე
სპირტების წარმოების გარდა კომპანია
ჩართულია ღვინის ტურიზმში.
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ენისელის
ღვინოები

კომპანია დაარსდა 2007 წელს. ფლობს
42 ჰექტარ ვენახს კახეთში, კერძოდ –
ზეგაანში, ენისელსა და ყვარელში.
აქედან ნაწილი არის საფერავის ძველი
ვენახი, ხოლო ნაწილი - 2007 წელს
გაშენებული საფერავისა და მერლოს
ზვრები.

თბილისი, მცხეთის ქ. 28.

+995 577 50 40 21

info@eniseliwines.ge
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ვაზი +

კომპანია "ვაზი +"-ს სავაჭრო ნიშანია
"ბინეხი". ფლობს 90 ჰა ვენახებს
საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
ძირითადად აწარმოებს ევროპული
ტიპის ღვინოებს. აქვს ქვევრის
ღვინოებიც.

თბილისი,
წინამძღვრიშვილის 4,

+995 32 265 87 56
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ვაინმენი

ალექსანდრე ჯორჯაძის ოჯახური
კომპანია ღვინოებს აწარმოებს
თანამედროვე ტენოლოგიების
გამოყენებით. ექსპორტს ახორციელებს
აშშ-ში და ევროპის რამდენიმე
ქვეყანაში.

თბილისი,
გუდიაშვილის 11

+995 32 225 20 56

info@wineman.ge
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ვაჟა
გეთიაშვილის
მარანი

საკუთარი ვენახი აქვს კაჭრეთში.
ჯიშები: რქაწითელი, მწვანე კახური.
მცირე მარანი ღვინოს აწარმოებს
კახური ტექნოლოგიით,
გაზაფხულამდე ჭაჭაზე დატოვებით.
ღვინოს ჰქვია „განსხვავებული“.

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი კაჭრეთი.

+995 593 788755

getiashvili@yahoo.com
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ვინივერია

დაფუძნდა 2005 წელს. მისი ვინოთეკა
მოიცავს ვაზის რამდენიმე ქართული
ჯიშისგან ევროპულად და
ტრადიციული კახური წესით
დაყენებულ ქვევრის ღვინოებს. აქვს
მუხის კასრებში დავარგებული
ღვინოებიც. ეწევა ექსპორტს ევროპის
რამდენიმე ქვეყანაში და აშშ-ში.

თელავის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ვარდისუბანი
(შუამთის მონასტრიდან
2 კმ.).

+995 595 990399;
+995 595 990390

winiveria.mere@gmail.com,
pecprosperocau@yahoo.com,
ngadzadze@winiveria.ge

www.eniseliwines.ge

www.binekhi.ge

www.wineman.ge

28

ვინო მარტვილი

კომპანია დაარსდა 2012 წელს.
ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის წითელ
მშრალ ღვინო „ოჯალეშს“, რომელიც
დაყენებულია სოფელი თარგამეულის

მარტვილის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
თარგამეული.

+995 593 472 411
+995 599 372 411

vinomartville@gmail.com

www.facebook.com/vinom
artville

2012 წლის ოჯალეშის ჯიშის ყურძნის
მოსავლიდან. მიღებულია ჭაჭაზე
ბუნებრივი დადუღების შედეგად.
29

თბილღვინო

„თბილღვინო“ საქართველოს
ერთერთი ყველაზე მსხვილი ღვინის
კომპანიაა. აწარმოებს ევროპულ და
სუფრის ღვინოებს. იგი საქართველოს
ლიდერი ექსპორტიორი კომპანიაა,
ექსპორტს ახორციელებს 30-მდე
ქვეყანაში. უკვე ორი წელია აწარმოებს
ტრადიციულ ქვევრის ღვინოსაც.

თბილისი,
სარაჯიშვილის გამზირი
№2.

+995 32 265 16 25

info@tbilvino.com.ge

www.tbilvino.ge
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თელავის ღვინის
მარანი

კომპანიის ვენახები გაშენებულია
კონდოლში და ქინძმარაულის
მიკროზონაში. ჯიშები: საფერავი,
რქაწითელი, მწვანე კახური, ქისი,
ალექსანდრეული, უსახელაური და
სხვ. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და
დიდი ტრადიციების მქონე ქართული
ღვინის კომპანიაა. საქართველოს ერთ–
ერთი ლიდერი ექსპორტიორი
კომპანიაა. აწარმოებს მრავალი
დასახელების, მათ შორის - ქვევრის
ტრადიციულ კახურ ღვინოებს.

თელავის
მუნციპალიტეტი, სოფ.
კურდღელაური,

+995 350 27 37 07

info@marani.co

www.marani.co
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თელიანი ველი

საკუთარი ვენახები აქვს იყალთოში,
თელავში, წინანდალში, კისისხევში.
თელიანი ველი ერთ–ერთი ყველაზე
მსხვილი ქართული ღვინის კომპანიაა,
აწარმოებს 30-მდე დასახელების
ღვინოს.

თბილისი,
მარშალ
გელოვანის გამზირი 2

+995 32 231 32
45/46/47

info@telianivalley.com

www.telianivalley.com
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თემურ შარაშიძის
მარანი

მარანი მდებარეობს ჩოხატაურის
რაიონის სოფელ ბუკისციხეში. აქვს
ოლიხნარზე და დაბლარად
გაშენებული ჩხავერის ჯიშის ყურძენი,
ასევე - ცოლიკოური, ჯანი,
სხილათუბანი და სხვ. აწარმოებს
ჩხავერს.

ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ბუკისციხე

+995 599 53 86 96
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იაგოს ღვინო

ინდ/მეწარმე იაგო ბიტარიშვილის
საქმიანობის სფეროა ეკოლოგიური
მევენახეობა-მეღვინეობა. ქართლის

მცხეთის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ჩარდახი.

+995 593 35 24 26

chardakhi@gmail.com

რეგიონში, სოფელ ჩარდახში, ოჯახურ
მარანში ჩინურის ჯიშიდან აწარმოებს
ქვევრის ნატურალურ ღვინოს.
34

იბერიელი

ვენახები აქვს გურიაში, ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის დაბლაციხის
თემში და კახეთში, წინანდლის
ზონის, თელიანის სპეციფიკურ
მიკროზონაში. აწარმოებს ევროპულ,
ასევე - კახურად და იმერული წესით
დაყენებულ ღვინოებს. 2011 წლიდან
ასევე იყენებს ქვევრებს.

თბილისი, ნუცუბიძის
მე-3 მკრ, მე-2 კვ, მე-3
კორპუსი, ბინა 11.

+995 599 584624
ზურაბ თოფურიძე

zurab@iberieli.com

www.facebook.com/iberiel
iwinerypage
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იმერული ღვინის
კომპანია

ეკუთვნის შპს „იმერული ღვინის
სახლს“. აქვს 26,5 ჰა ვენახი იმერეთში,
სვირის სპეციფიკურ მიკროზონაში.
ჯიშები: საფერავი, ციცქა, ოცხანური
საფერე, ალექსანდრეული,
მუჯურეთული, რქაწითელი, ჩხავერი,
უსახელოური, ოჯალეში და სხვ.
ევროპული ტიპის ღვინოებს
აწარმოებს ადგილზე, ვენახის
ტერიტორიაზე.

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მეორე სვირი.

+995 558 49 94 30

info@iwc.ge

www.iwc.ge
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კახა ბერიშვილის
მარანი

მარანი მდებარეობს თელავის
მუნიციპალიტეტის სოფლე ართანაში.
იქვეა გაშენებული ბიოპრეპარატებით
მოვლილი ვენახიც. აწარმოებს ქვევრის
ნატურალურ ღვინოებს რქაწითელისა
და საფერავის ჯიშის ყურძნიდან

თელავის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ართანა.

+995 551 60 76 08.
+995 32 2 37 66 76

kakha.berishvili@yahoo.com

37

კახური

აქვს საწარმო ქალაქ თელავში.
ბოთლის გარდა, ღვინოს ასხამს
ტყავის ტიკებშიც (Bag-in-box).
თელავში მდებარე ქარხანა
აღჭურვილია თანამედროვე
ევროპული აგრეგატებით. შეუძლია
აწარმოოს 2 მლნ ბოთლი წელიწადში.

თელავი, თბილისის
გზატკეცილი.

+995 599 10 70 35,
+995 350 27 02 00,
ფაქსი +995 350
70200

info@kakhuri.com

www.kakhuri.com
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კახური
ტრადიციული
მეღვინეობა

კომპანიის ისტორია უკავშირდება
ანთიმოზ ჩხაიძის სახელს, რომელმაც
XIX საუკუნის 80–იან წლებში გურიის
სოფელ ასკანაში მარანი დააარსა.
ანთიმოზ ჩხაიძის შთამომავლებმა
1998 წელს დააარსეს კომპანია

თბილისი, საბურთალოს
ქ. 32.

+995 32 223 77 22.
+995 32 223 77 00.
ფაქსი: +995 32 223
77 11

info@ktw.ge

www.ktw.ge

„ასკანელი ძმები“, ხოლო 2001 წელს
შვილობილი კომპანია "კახური
ტრადიციული მეღვინეობა“.
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კომპანია Lukasi

კომპანია დაფუძნდა 2011 წელს.
აწარმოებს შეზღუდული რაოდენობის
მაღალხარისხიან, პრემიალურ
ღვინოებს, მათ შორის
ადგილწარმოშობის დასახელების
ღვინო „წინანდალს“. ასევე საფერავს
ფაფრის მინდვრებზე მოყვანილი
საფერავისგან და ქისს, რომელიც
დაყენებულია სოფელ არგოხში
დაკრეფილი ქისიდან.

თბილისი,
ფალიაშვილის 118

+995 599 556919

kate@beluxhk.com
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კორპორაცია
ქართული ღვინო

კორპორაცია ქართული ღვინის
პროდუქცია წარმოდგენილია
ქართულ ბაზარზე და ასევე არის
ქართული ღვინის ერთ-ერთი მსხვილი
ექსპორტიორი ევროპაში, აზიასა და
აშშ-ში. კომპანიის უახლესი
ტექნოლოგიებით აღჭურვილი
სამრეწველო კომპლექსი მდებარეობს
წინანდალში.

თბილისი, ჭავჭავაძის
გამზირი 78, სახლი 3,
ოფისი 1

+995 32 225 03 88

cgw@cgw.ge

www.cgw.ge
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კორპორაცია
"ქინძმარაული"

აერთიანებს რამდენიმე კომპანიას,
რომელთა ვენახები, ძირითადად,
გაშენებულია ყვარელში,
ქინძმარაულის მიკროზონაში.
აწარმოებს ევროპული ტიპის და
სუფრის ღვინოებს.

ყვარელი, ი. ჭავჭავაძის
55; შპს "კონჭო და კო":
ყვარელი, 4800, ერეკლე
II-ს 10. შპს "კახეთი კ":
ყვარელი, 4800,
კუდიგორის 4

+995 790 10 00 61
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ლეთრე

სადისტრიბუციო კომპანია შპს ლეთრე
მილდიანი ჯგუფი-ს
მფლობელობაშია, რომლის
მეშვეობითაც ხორციელდება
პროდუქციის რეალიზაცია
ადგილობრივ ბაზარზე. კომპანია
ქმნის მრავალფეროვან,
მაღალხარისხიან ღვინოებს,
რომელთაც მიღებული აქვთ
მნიშვნელოვანი ჯილდოები და

თბილისი,
პოლიტკოვსკაიას ქ.#5

+995 220 99 99/55

კახეთი, საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მანავი

+995 577 739958
ნიკოლოზ ანთაძე

წარმატებით
იყიდება
თექვსმეტამდე ქვეყანაში.
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მანავის სამეფო
ზვრები

kindzmarauli@kindzmarauli.g
e

www.mildiani.ge

მსოფლიოს

ნიკოლოზ ანთაძის ვენახები
გაშენებულია სოფელ მანავში,
ტერიტორიაზე, რომელსაც
ისტორიულად სამეფო ზვრებს
უწოდებენ. ჯიში: მწვანე კახური.
მარანი აწარმოებს ნატურალურ
ღვინოებს ტრადიციული კახური
მეთოდით ქვევრებში.

www.kindzmaraulicorpora
tion.ge

nikiantadze@gmail.com
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მანავის ღვინის
მარანი

კომპანიის ვენახები გაშენებულია
საგარეჯოში, ქინძმარაულში და
ალავერდის მიმდებარედ. ძირითადი
ჯიშები: საფერავი, რქაწითელი, მწვანე
კახური. აწარმოებს
ადგილწარმოშობის დასახელების,
ევროპული ტიპის და სუფრის
ღვინოებს. ქარხანა აღჭურვილია
თანამედროვე დანადგარებით და
ლაბორატორიით.

საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მანავი

+995 32 223 08 08

manaviwinecellar@hotmail.co
m
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მანდილი

კომპანია შეიქმნა 2012 წლის
სექტემბერში, დამფუძნებლები არიან
მარინა კურტანიძე და თეა
მელანაშვილი. ეს არის პირველი
ქართული ღვინის კომპანია, რომელიც
შექმნილია ქალების მიერ. ქალების
მიერ
დაწურული
პირველი
ქართული ღვინო!

თბილისი, მარუაშვილის
ქ. 8

+995 599551045
მარინა კურტანიძე,
+995 555955224 თეა
მელანაშვილი

mandili@gmail.com
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მარანი-მუზეუმი
"ნუმისი"

აგროტურისტული ოჯახური
მეურნეობა ფლობს 12 ჰექტარ ვენახს,
რომელსაც 2011 წლიდან უვლიან
ბიოწესებით. ჯიშები: საფერავი,
რქაწითელი. ტურისტების

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ველისციხე,
გოგებაშვილის №3

+995 599 56 10 31

სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ანაგა

+995 595 422 476,
+995 599 263 017
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მარანი „ნიკა“

განკარგულებაშია მარანი და ჭაჭის
გამოსახდელი დარბაზი. მარანი
ღვინოს ბოთლებში ასხამს
შეზღუდული რაოდენობით,
ტურისტებისთვის.
ნიკა ბახიას ოჯახური მარანია.
საკუთარი ვენახები აქვს ანაგაში. ჯიში:
საფერავი. აწარმოებს ღვინო საფერავს
კახური ტრადიციული მეთოდით,
ქვევრებში.

nika.bakhia@gmail.com

www.manaviwinecellar.ge
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მეღვინეობა
ხარება

49

მილდიანი

50

მონასტრის
ნობათი

კომპანიის ვენახები გაშენებულია
კახეთსა და იმერეთში. ვაზის ათამდე
ცნობილი და იშვიათი ქართული
ჯიშის ყურძნისგან აწარმოებს
ევროპულ, სუფრის და ცქრიალა
ღვინოებს. აქვს საუკეთესო
თანამედროვე ინფრასტრუქტურა
აღმოსავლეთ და დასავლეთ
საქართველოში. 2011 წლიდან
აწარმოებს ქვევრის ღვინოებს.
"მილდიანი ჯგუფი" 1991 წელს
დააარსეს ძმებმა მილდიანებმა.
ჯგუფის საკუთრებაშია ღვინის 3
საწარმო: წინანდლის ძველი მარანი,
გურჯაანის ღვინის მარანი და
სუვენირული ღვინოების მინი-ქარხანა
ვაზი-1. ფლობს ვენახებს კახეთის
ცნობილ მიკროზონებში და რაჭაში
ხვანჭკარაში. ექსპორტს აწარმოებს
აშშში, ევროპისა და აზიის ქვეყნებში.
შპს,,მონასტრის ნობათი” ღვინოს
აწარმოებს 2004 წლიდან, ყოველ
წელიწადს მონასტერი იძენს
საუკეთესო ხარისხისა და ჯიშის
ყურძენს კახეთის სხვადასხვა
რეგიონებში. მონასტრის მარანი
აღჭურვილია მცირე ღვინის
საწარმოსთვის საჭირო
ხელსაწყოებით. ღვინო მზადდება 2
წესით: ტრადიციული ქართული
ტექნოლოგიით და თანამედროვე
ევროპულით.

თბილისი,
აღმაშენებლის
მე-6 კმ,

+995 32 249 77 70

info@winerykhareba.com

www.winery-khareba.com

თბილისი, ჯიქიას 5

+995 32 2209999;
ფაქსი: +995 32
2209998

sales@mildiani.ge

mildiani.ge

ადიგენის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ.უდე,
წმიდა ნინოს სახელობის
დედათა მონასტერი.

+995 595956475,
+995 593228238
დედა სიდონია.

monastrisnobati@yahoo.com

ხეივანი,
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ნაოტარი

მისი მფლობელია ცნობილი მეღვინე
კობა ქვაჭრელიშვილი, რომელსაც
მოჰყავს ქისის, ხიხვის და
რქაწითელის ჯიშის ყურძენი ჭიკაანის
ჩრდილოეთით მდებარე
ტერიტორიაზე, რომელსაც ნაოტრებს
ეძახიან. კომპანია აწარმოებს
ნატურალურ თეთრ მშრალ ღვინოებს,
ქისის, ხიხვის და რქაწითელის
სახელწოდებით, რომლებიც
მზადდება ქვევრში ღვინის
დამზადების უძველესი ტრადიციების
დაცვით.

ყვარლის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ჭიკაანი,

+995 599 755 803,
+995 593 660 400
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ნაოტრები

კომპანია ნაოტრების სახელწოდება
უკავშირდება ყვარლის რაიონში,
მდინარე ავანის ნაპირზე, სოფლების
ჭიკაანისა და ზინობიანის
მოსაზღვრედ მდებარე ადგილს.
კომპანია „ნაოტრები“ დაარსდა 2013
წელს ძმები ნეშუმაშვილების მიერ
ოჯახის მარნის ბაზაზე. ღვინის
ბოთლებში ჩამოსხმამდე და
ჩამოსხმისას კომპანია იყენებს
გერმანულ და იტალიურ აპარატურას.

ყვარლის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ზინობიანი

+995 598 822 448;
+995 551 53 52 58
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ნიკოლაშვილის
ბიოპროდუქტები

აქვს საკუთარი 6 ჰექტარი საფერავის
ვენახი, რომელიც გაშენებულია
გურჯაანში, მდ. ალაზნის მარჯვენა
სანაპიროზე, წიფლებში. ვენახს აქვს
„კავკასსერტის“ ბიოსერტიფიკატი.
არის ბიოლოგიურ მეურნეობათა
ასოციაცია ელკანას წევრი.
ნიკოლაშვილის ბიოღვინო „საფერავი“
იყიდება როგორც ადგილობრივ
ბაზარზე, ისე უცხოეთში.

გურჯაანი

www.facebook.com/naotar
iwines

aleksnesh@ymail.com

irakli.nikolashvili@gmail.com

www.biowine.ge
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ნიკოლაძეების
მარანი, შპს

საკუთარი ვენახი აქვს ნახშირღელეში,
ნიკოლაძეების უბანში. ჯიშები: ციცქა,
ცოლიკოური. ნიკოლაძეების მარნის
ღვინოები დაყენებულია ქვევრებში,
ნატურალური
მევენახეობამეღვინეობის წესების
სრული დაცვით,
ძირითადად - იმერული
ტექნოლოგიით.

თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ნახშირღელე.

+995 593 94 48
41რამაზ ნიკოლაძე

georgianslowfood@yahoo.com
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ოროველა

კომპანია ფლობს 40 ჰა ვენახს კახეთში.
ჯიშები: საფერავი, მწვანე კახური.
აწარმოებს რამდენიმე დასახელების
ღვინოს ევროპული წესით.
საქართველოს გარდა, ოროველას
ღვინოები იყიდება დიდ ბრიტანეთსა
და აშშ-ში.

თბილისი, ირაკლი
აბაშიძის 72

+995 558 45 56 95

nino@orovela.com,
info@orovela.com

orovela.com
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ოქროჯგუფი

აქვს საკუთარი ვენახები სიღნაღის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბეში.
აწარმოებს საფერავის
ნახევრადმშრალი კატეგორიის და
გვიანი მოსავლის ნახევრადტკბილ
ღვინოებს, ასევე - ევროპული ტიპის
ღვინოს რქაწითელისგან და ჭაჭას.

თბილისი, მარელისის
ქ.№1,
სიღნაღი, ჭავჭავაძის
ქ.№7

+995 551 622228

info@okrogvino.com

www.okrogvino.com

57

რაჭული ღვინო

კომპანიის საკუთრებაშია ჭრებალოს
ღვინის ქარხანა, რომელიც
მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს
ტრადიციული მეღვინეობის მხარეში
რაჭაში. საკუთარი ვენახები აქვს ამავე
რეგიონში. ჯიშები: ალექსანდრეული,
მუჯურეთული, რაჭული თეთრა,
ოჯალეში, ცოლიკოური.

თბილისი, ალ. ყაზბეგის
45, II სართული, ოთახი
20

ტელეფონი/ფაქსი:
+995 32 231 16 69

rachuli_wine@yahoo.com

www.rachuliwine.ge
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რიონის ველის
ვენახები

იმერეთში,
ბაღდათის
რაიონში,
სოფელ
ვარციხის
მიკროზონაში,
კომპანიამ 2008 წლიდან გააშენა
სრულიად ახალი ვენახი ფრანგული
ჯიშის
ყურძნისგან,
წითლები:
კაბერნე
სოვინიონი, მერლო, სირა,
პინო ნუარი და სხვ. ასევე თეთრი
ჯიშებიდან:
შარდონე,
სოვინიონ
ბლანი, ვოინიე. ვენახის წარმოება
ხდება პესტიციდებისა და

ქუთაისი, ჯავახიშვილის
2

995 598 14 77 11;
+995 5 14 98 70 70;
+995 5 71 55 77 00

giagreg@yandex.com

www.rionivalleywines.co
m

ჰერბიციდების გარეშე.
კომპანიის მიზანია სახელგანთქმული
ფრანგული
ვაზის
ჯიშებიდან
ქართულ
მიწაზე
მოყვანილი
მოსავლიდან
შექმნას
მაღალი
ხარისხის ღვინოები.
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სალხინოს
დადიანების
მარანი

დადიანების ისტორიული მარანი
ამჟამად სალხინოს მამათა მონასტრის
განკარგულებაშია. მარანი ჭყონდიდის
ეპარქიამ აღადგინა და ააღორძინა
სამეგრელოს უნიკალური ვაზის ჯიშის
– ოჯალეშის ღვინის ჭურებში
დაყენების ტრადიცია. სოფელი
სალხინო იდეალური მიკროზონაა
მეგრული ოჯალეშისთვის.

მარტვილის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
სალხინო,

+995 595149111 მამა
ათინოგენი.
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სარაჯიშვილი

ქართული ბრენდის ყველაზე მსხვილი
მწარმოებელი, რომლის ისტორია
იწყება მე-19 საუკუნის 80-იანი
წლებიდან, როდესაც საქართველოში
დავით სარაჯიშვილმა დაიწყო
ბრენდის წარმოება კავკასიური
კონიაკის სახელწოდებით. ფლობს
უნიკალურ საკონიაკე სპირტებს,
რომელთა ნაწილი ას წელზე მეტი
ხნისაა. კომპანია ასევე აწარმოებს
რამდენიმე დასახელების არაყს.

თბილისი,
სარაჯიშვილის გამზირი
4

ტელეფონი/ფაქსი:
+995 32 265 44 44

info@sarajishvili.ge

www.sarajishvili.ge
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სიმონაი ზაოტი

სიმონ რუაძის მარანი და
აგროტურისტული მეურნეობა
მდებარეობს კახეთში, გურჯაანთან
ახლოს. ტურისტების
განკარგულებაშია დეკორატიული
ეზო, მარანი და არყის სახდელი
"ზაოტი". მასპინძელი
ხელმძღვანელობს ფოლკლორულ
ანსამბლს - "გუშინ შვიდნი".

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ჩუმლაყი.

+995 599 235 355

sruadze@yahoo.com

www.simonruadze.webs.c
om
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ტიბანელი

დაარსდა 2000 წელს. მისი ვენახები (22
ჰა) გაშენებულია კახეთში, სოფელ
ტიბაანში. ჯიში: საფერავი. საფერავის
გარდა, აწარმოებს ადგილწარმოშობის

სიღნაღის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ტიბაანი

+995 599 707 720 –
გიორგი ჟვანია,
ტელ/ფაქსი +995 32
2376508

info@tibaneli.com

www.tibaneli.com

დასახელების ღვინოებს - მუკუზანს
და ქინძმარაულს.
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ტფილისის
მარანი

დაფუძნდა 2002 წელს. კომპანიის
ვენახები გაშენებულია ყვარელსა და
ტიბაანში. ღვინოების გარდა
აწარმოებს ბრენდის სხვადასხვა ასაკის
ღვინის სპირტებისგან, ასევე – ჭაჭას.
პროდუქციის ექსპორტს ახორციელებს
15 ქვეყანაში.

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი,
ვაზიანის დასახლება

+995 32 250 75 90
(91/92). ფაქსი: +995
790 50 75 93

info@tmarani.ge

www.tmarani.ge
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ტყუპების ძველი
მარანი

ტყუპი ძმების, გია და გელა
გამტკიცულაშვილების ვენახები
გაშენებულია ნაფარეულში. ჯიშები:
საფერავი, რქაწითელი, მწვანე კახური,
კაბერნე. ამ ეტაპზე ტყუპები
აწარმოებენ 4 სახის ღვინოს
სახელწოდებით ქვევრის მზე. იყენებენ
ქვევრებს. აქვთ საოჯახო სასტუმრო,
რომელიც ჩართულია ღვინის
ტურებში.

თელავის
მუნიციპალიტეტი ,
ნაფარეული.

+995 595 22 64 04,
+995 599 17 09 29,
+995 32 242 40 42

info@cellar.ge

www.twinsoldcellar.ge
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უსახელაურის
ვენახები

აქვს საკუთარი ვენახები ცაგერის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ოყურეშში,
უსახელაურისთვის საუკეთესო
მიკროზონაში. ჯიში: უსახელაური.
აწარმოებს სუფრის წითელ
ნახევრადტკბილ ღვინოს
„უსახელაური“.

თბილისი, ნუცუბიძის
ქ№14. ცაგერის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ოყურეში

+995 599 51 60 20
პაატა შარაშენიძე.

usakhelauri@hotmail.com

www.usakhelauri.ge
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ქართული
ლეგენდა

კომპანია "ქართული ლეგენდა"
დაფუძნდა 2004 წელს. აწარმოებს
მაღალი ხარისხის ღვინოს ქართული
ვაზის ჯიშებისაგან, ლიმიტირებული
რაოდენობით. ქართული ლეგენდის
მიერ დამზადებული პირველი
ქართული ღვინო (100% საფერავი)
დაჯილდოვდა ვერცხლის მედლით
ლონდონში 2005 წელს კონკურსზე
Decanter World Wine Awards.

თბილისი,
ბაშალეიშვილის ქ. #4,
ოფისი #20

+995 599 505253
გიორგი თევზაძე -

ggtevzadze@gmail.com
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ქართული
ღვინისა და
ალკოჰოლური
სასმელების
კომპანია (GWS)

GWS ერთ-ერთი ყველაზე პირველი
თანამედროვე ქართული ღვინის
კომპანიაა. დაარსდა 1993 წელს.
ღვინოების გარდა აწარმოებს მაგარ
ალკოჰოლურ სასმელ ჭაჭას. ექსპორტს
ეწევა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში.
საკუთარი ვენახები აქვს კახეთში.
ჯიშები: საფერავი, რქაწითელი, მწვანე
კახური და სხვა.

თელავის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
აჩინებული.

+995 350 27 59 72

gws@gws.com.ge

www.gws.ge
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ქართული ღვინის
სახლი

ღვინის საწარმო დაარსდა 1996 წელს
ქალაქ გორში. 2006 წელს ახალი
საწარმო გახსნა რაჭაშიც, ქ.
ამბროლაურში. ცნობილი ქართული
ადგილწარმოშობის დასახელების
ღვინოების გარდა, აწარმოებს საფირმო
ღვინოებს. ღვინო გააქვს ევროპის
რამდენიმე ქვეყანაში და აშშ-ში.

გორი, თამარ მეფის V
კვარტალი.

ტელ./ფაქსი:
+995
270 7 04 24; +995 2
70 7 04 34

winegeorgia@gmail.com

georgianwine.ge
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ქიმერიონი

ღვინის კომპანია ქიმერიონი 2011 წელს
დაარსდა. კომპანიას აქვს ვენახები,
რომელიც გურჯაანის რაიონის სოფ.
ჩუმლაყშია გაშენებული (რქაწითელი,
მწვანე, ქისი, საფერავი). აწარმოებს
რამდენიმე დასახელების ღვინოს და
ასევე ორნაირ ჭაჭასაც.

სათაო ოფისი –
თბილისი, ზ.
ფალიაშვილის ქ N 85.
საწარმო: გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ჩუმლაყი

ტელ.: +995 32 2
180793, ფაქსი: +995
32 2 907999

info@qimerioniwines.com

www.qimerioniwines.com
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ქინძმარაულის
მარანი

ქინძმარაულის მიკროზონის გარდა,
კომპანიას ვენახები აქვს მანავის,
მუკუზნის, ახაშენის, წინანდლის
მიკროზონებში. აწარმოებს ევროპული
ტიპის და სუფრის 22 დასახელების
ღვინოს. აქვს თანამედროვე საწარმო,
რომლის ეზოშიც გაშენებულია ვაზის
ქართული ჯიშების საკოლექციო
ვენახი.

ყვარლის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ქინძმარაული.
თბილისი, ვაჟა
ფშაველას 11

ტელ/ფაქსი: +995 32
237 14 24

info@kmwine.ge

www.kmwine.ge
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ყვარლის მარანი

ყვარლის მარანი 2011 წელს დაარსდა.
ამჟამად კომპანია ათობით ჰექტარს
ვენახებს ფლობს ქინძმარაულის
უნიკალურ ტერუარში. „ყვარლის
მარანი“ ღვინის დაყენებისას მხოლოდ
საკუთარ ვენახებში მოყვანილ
მოსავალს იყენებს. ყურძენი შერჩევით

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 71

+995 577440800

keti.bokuchava@redix.ge

იკრიფება. გადარჩეული, საუკეთესო
მტევნებიდან დაწურული ყურძნის
წვენის ნაწილი ქვევრებში, ნაწილი კი
ფრანგული მუხის კასრებში თავსდება.
ბოთლებში ჩამოსხმული ღვინო
შეზღუდული რაოდენობით
იწარმოება. ღვინო: საფერავი,
რქაწითელი, ქისი, ხიხვი, მწვანე.
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ყვარლის
სარდაფი

შპს ყვარლის სარდაფი დაარსდა 2001
წელს ყვარლის კონიაკის ქარხნის
ბაზაზე, ქინძმარაულის მიკროზონაში,
ყვარლის მახლობლად. შპს ყვარლის
სარდაფს ღვინოები საექსპორტოდ
გააქვს აშშ-ში, უკრაინაში, ჩინეთში,
ბელორუსიაში, ჩეხეთსა და
აზერბაიჯანში.

ყვარლის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ჭიკაანი,

+995 599 456110,
581412

kvarelicellar@gmail.com
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ღვინის კერა

ღვინის კერა/Kera Wine ყიდის და
პოპულარიზაციას უწევს
საქართველოს სხვადასხვა კუთხის
საუკეთესო ოჯახურ ღვინოებს. 2012
წელს ჩამოასხა ობჩელი მევენახის,
ზურაბ ღვალაძის მიერ დაყენებული
ცოლიკოური/ციცქა, ასევე ანზორ
იდოიძის მარანში დაყენებული
ბაბანეურის ქისი და ცხრაწყაროს
კრახუნა (გოგი შალამბერიძე).

თბილისის, საირმის ქ.
კორ. 12, ბ. 3

ტელ.: +995 551
104086 გიორგი
სიმონგულაშვილი

giasimongulashvili@gmail.com
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ღვინის
სახლი
გურჯაანი / Wine
house Gurjaani

ალიაშვილების ოჯახური ძველი
მარანი, ძირითადად,
ორიენტირებულია ღვინის
ტურიზმზე. მარნის ქვევრებიდან
ტურისტები საკუთარი ხელით იღებენ
ღვინოს და აგემოვნებენ, ესწრებიან
ჭაჭის გამოხდას და ა. შ.

გურჯაანი, რუსთაველის
ქ. 28.

+995 599 21 85
75. +995 90 51 22 44,
+995 98 51 22 44

info@winehousegurjaani.ge

www.winehousegurjaani.g
e
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შალვინო

შპს შალვინოს აქვს თავისი საწარმო და
ვენახები სოფელ კარდენახში,
გურჯაანის რაიონში, სადაც
გაშენებულია რქაწითლის, საფერავის,
ხიხვის, ქისის და ალადასტურის
ვენახები.

თბილისი, ოფისი: 1-10
ბახტრიონის
საწარმო: სოფ.
კარდენახი, გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი

+995 90 625325, +995
577 525625, Fax:
(+995 32) 2367228

shalvino.info@gmail.com

www.shalvino.ge

www.kvarelicellar.ge
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შატო თელავი

კომპანიის ვენახები გაშენებულია
ნაფარეულის მიკროზონაში, სოფ.
სანიორეში. ჯიშები: საფერავი, კაბერნე
სოვინიონი, რქაწითელი, მწვანე
კახური, სირა. ღვინოებს, ძირითადად,
აწარმოებს თანამედროვე ევროპული
ტექნოლოგიით.

თელავის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. სანიორე,

+995 32 218 48 48

info@chateautelavi.com

www.chateautelavi.com
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შატო მერე

შატო მერე 2011 წელს თელავის
მახლობლად სოფელ ვარდისუბანში
კომპანია ვინივერიას ბაზაზე
დაფუძნდა. შატო მერეს კომპლექსი,
ღვინის კომპანიასთან ერთად,
სასტუმროსა და რესტორანსაც
მოიცავს. სასტუმროს ტერიტორიაზეა
ღია აუზი, საკონფერენციო დარბაზი,
მარანი, ღვინის სადეგუსტაციო
განყოფილება, ბარი და საჯინიბო
არაბული ცხენებით.

თელავის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ვარდისუბანი.

+995 595 990399,
+995 595 990390

mailbox@mere.ge

winiveria.mere@gmail.co
m
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შატო ზეგაანი

შატო ზეგაანი გახლავთ სამეღვინეო
ადგილ-მამული, რომელიც 1820 წელს,
XIX საუკუნის დიდი პოლიტიკური და
კულტურული მოღვაწის და ქართული
კულტურული მეღვინეობის
ფუძემდებლის, თავადი ალექსანდრე
ჭავჭავაძის მიერ იქნა მოწყობილი.
შატო ზეგაანი მდებარეობს კახეთში. აქ
ტატულაშვილების ოჯახის მიერ
საფერავისა და რქაწითელის ჯიშის
ყურძნისგან შექმნილ ეკოლოგიურად
სუფთა ღვინოს გასინჯავთ.

1514 ზეგაანი.
ადმინისტრაციული
ოფისი: 0179 თბილისი,
კოსტავას ქ. № 37/39

+995 570 10 49 20.
+995 32 210 30 44

info@chateau-zegaani.com

www.chateau-zegaani.com
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შატო მუხრანი

შატო მუხრანი 1878 წელს სამეფო
ოჯახის მემკვიდრემ, ივანე
მუხრანბატონმა დააარსა. კომპანია
ამჟამად მთლიანად (100%) საკუთარ
ვენახებში დაკრეფილი ყურძნისგან
აწარმოებს
ქართულ ღვინოებსა და ალკოჰოლურ
სასმელ ჭაჭას. ჯიშები: საფერავი,
შავკაპიტო, გორული მწვანე, კაბერნე,

მცხეთის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მუხრანი

+995 32 220 18 78

info@mukhrani.com

www.mukhrani.com

თავკვერი, სოვინიონ ბლანი, შარდონე,
რქაწითელი და სხვა.
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შუმი

ვენახებს
ფლობს
ცნობილ
მიკროზონებში:
წინანდალში,
ნაფარეულში,
ქინძმარაულში,
მუკუზანში. ასევე - სამეგრელოში,
სოფ. ბანძაში. ჯიშები: საფერავი,
რქაწითელი,
მწვანე
კახური,
ოჯალეში,
კაბერნე
სოვინიონი.
აწარმოებს 54-მდე დასახელების
ღვინოს, ბრენდის, კახურ ჭაჭას.
2008
წლიდან
აწარმოებს
ბიოღვინოს,
ბიოსერთიფიკატის
მქონე ვენახის საფერავისგან.

თელავის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ.
წინანდალი

+995 32 250 60 75 /
76

winery@shumi.ge

www.shumi.ge
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შუხმან ვაინს
ჯორჯია

საკუთარი ვენახები აქვს
ნაფარეულში, ყვარელსა (შილდა)
და წინანდალში.
კომპანია დააფუძნა გერმანელმა
ინვესტორმა ბურკჰარდ შუხმანმა.
აწარმოებს ევროპული ტიპის
ღვინოებს და ცალკე, ვინოტერას
ბრენდით - ქვევრის ტრადიციულ
კახურ ღვინოებს.

თელავის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ.
კისისხევი

+ 995 790 55 70 45

l.davitashvili@schuchmannwines.com

www.schuchmannwines.com
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ჩაილურის ციხე
არტიზანული
მარანი

კომპანიას აქვს ვენახები კახეთში,
ჩაილურის ციხის მიმდებარე
ტერიტორიაზე ურწყავ ვენახებში.
ქვევრში, ტრადიციული წესით
აყენებს ღვინოს საფერავის ჯიშის
ყურძნიდან.

საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი

+995 599 925 331

info@chailuri.com

www.chailuri.com
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ჩელთი

ინდ. მეწარმე გიორგი
მირიანაშვილის ვენახები
გაშენებულია ყვარლის რაიონის
სოფ. შილდაში, მდ. ჩელთის
ნაპირას. ძირითადი ჯიშები:
საფერავი, რქაწითელი. ფლობს
უახლესი დანადგარებით
აღჭურვილ ღვინის ქარხანას.
კომპანიის წლიური წარმადობაა
200 000 ბოთლი.

ყვარლის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. შილდა.

+995 577 44 44 55.
ფაქსი: +995 32
2 387 070

info@chelti.com
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ჩვენი ღვინო
OUR WINE

ვენახები აქვს კარდენახსა და
ბაკურციხეში. ჯიშები: რქაწითელი,
საფერავი, მწვანე კახური, ხიხვი.
კომპანია ვენახებს ბიოდინამიური
მეთოდით უვლის. აწარმოებს
ქვევრის ნატურალურ ღვინოებს
ტრადიციული კახური მეთოდით.

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ბაკურციხე.

+ 995 599 117727
სოლომონ
ცაიშვილი.

chvenigvino@hotmail.com
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ციხელიშვილების
მარანი,
ინდ/საწარმო

აქვს საკუთარი ვენახი ზემო ალვანში,
ვენახებს უვლის ორგანული
მეთოდით. ჯიშები: რქაწითელი, ქისი,
მწვანე კახური. ციხელაშვილების
ოჯახური მარნის ღვინოები
დაყენებულია ქვევრებში. ღვინის
დასავარგებლად იყენებს მუხის
კასრებსაც.

ახმეტის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ზემო ალვანი

+995 595 907959
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ხოხბის
ცრემლები

კომპანია იყენებს ორგანული
მეთოდებით მოვლილ ვენახებში
დაკრეფილ ყურძენს.
პოპულარიზაციას უწევს ქვევრში
ღვინის დაყენების ქართულ მეთოდს
და ვაზის იშვიათ ქართულ ჯიშებს,
რომელთა ვენახები გაშენებულია
მათთვის შესაფერის მიკროზონებში.
კომპანიის ყველა ღვინო
დადუღებული და დაძველებულია
ქვევრებში.

სიღნაღი,
ბარათაშვილის ქ.№ 18

+995 599 53 44 84

jwurdeman@pheasantstears.co
m

www.pheasantstears.com
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ჯაყელების
ორგანული
ვენახი და
ღვინოები
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GEWINE
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აზარფეშა

აქვს ბიოვენახი სოფელ ხაშმთან.
ჯიშები: საფერავი, რქაწითელი, მწვანე
კახური. აწარმოებს ნატურალურ
ღვინოებს. 2009 წლიდან
სერტიფიცირებულია „კავკასსერტის”
მიერ. არის ბიოლოგიურ მეურნეობათა
ასოციაცია ელკანას წევრი. გეგმავს
ქვევრის ღვინოების დაყენებას.
შპს GEWINE ძირითადად აწარმოებს
სასაჩუქრე ღვინოებს პატარა ტყავის
ტიკჭორებში, ასევე მაგარ
ალკოჰოლურ სასმელს ჭაჭას - ტყავის
მათარებში.
ნატურალურ
მეღვინეობაზე
ორიენტირებულ
ღვინის
ბარრესტორანში
სტუმრებს
სიძველეების მოყვარული ლუარსაბ
ტოგონიძე
და
მისი
ოჯახი
მასპინძლობს
ღვინოებთან
შეხამებული
ქართული
და
ევროპული სამზარეულო, ქართული
ფოლკლორი და
კლასიკური მუსიკა, უნიკალური
სასმისების კოლექცია და ისტორიული
ფოტოები, მყუდრო გარემო. მცირე და
ოჯახური მარნების ქვევრში
დაყენებული, ასევე კლასიკური ტიპის
ნატურალური , ექსკლუზიური
ღვინოები.

თბილისი, კრწანისის ქ.
16, კორპუსი 7, ბ.6.
საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ხაშმი.

+995 599 555032 –
მალხაზ ჯაყელი

თბილისი,
კახეთის
გზატკეცილი 65

+995 551 99 05 70

თბილისი, ინგოროყვას 2

995579704080/995
599 548 229

info@jakeli-wines.ge

azarphesha@yahoo.com

www.jakeli-wines.ge,
www.facebook.com/jakeli
wines
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ღVino
Underground
ღვინის მარანი
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ღვინის მაღაზია
"მუკუზანი"
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ვინოთეკა

ნატურალური ღვინოების
ბარი/მაღაზია 2012 წელს დააარსა
რამდენიმე მცირე მარანმა, რომლებიც
ვენახებში არ იყენებენ პესტიციდებს,
ჰერბიციდებსა და სისტემუტ
პრეპარატებს, ღვინოებს არ
ფილტრავენ, არ იყენებენ სელექციურ
საფუვრებს და სხვა ინდუსტრიულ
დანამატებს. ბარი ღვინოსთან
მისაყოლებლად გთავაზობთ: დოლის
პურს, სხვადასხვა რეგიონის ყველს,
რაჭულ ლორსა და სხვა ნატურალურ
პროდუქტებს
ღვინის და სპირტიანი სასმელების
მაღაზია, ბარი, პროდუქციის არჩევა
შესაძლებელია ადგილზე უფასო
დეგუსტაციით და მაღაზიის
მენეჯერების კვალიფიციური
კონსულტაციის საშუალებით.
ტურისტებს ასევე სთავაზობენ ღვინის
ტურებს კახეთში.
ღვინის მაღაზიაში პროდუქციის
არჩევა შესაძლებელია ადგილზე
უფასო დეგუსტაციითა და მაღაზიის
მენეჯერების კვალიფიციური
კონსულტაციების საშუალებით.
მაღაზიის ვებ-გვერდის დახმარებით,
შესაძლებელია ღვინოების არჩევა და
შეძენა სახლიდან გაუსვლელად.
როგორც დიდი კომპანიების, ისე
მცირე და ოჯახური მარნების
ღვინოების დიდი არჩვევანი, ასევე
ჭაჭა

თბილისი, გ. ტაბიძის 15

995 322 309 610

welcome@vinounderground.ge

www.vinounderground.ge

თბილისი, კოტე
აფხაზის 27/15

995 322 306 907, 995
595 772 703

info@mukuzani.ge

www.mukuzani.ge

თბილისი, კოტე
აფხაზის 33

995 322 476 011

info@vinotheca.ge

www.vinotheca.ge
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ვინომანია

ღვინის მაღაზიაში პროდუქციის
არჩევა შესაძლებელია ადგილზე
უფასო დეგუსტაციითა და მაღაზიის
მენეჯერების კვალიფიციური
კონსულტაციების საშუალებით.
როგორც დიდი კომპანიების, ისე
მცირე და ოჯახური მარნების
ღვინოების დიდი არჩვევანი, ასევე
ჭაჭა, ბრენდი

თბილისი, კოტე
აფხაზის 45

995 558 155 719/995
597 725 686

zurab86@hotmail.com
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მეღვინეობა
ხარებას ღვინის
ბარი

თბილისი, გორგასლის 1

995 322 149 151/995
595 229 311

info@winerykhareba.com
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ქართული ღვინის
ცენტრი

96

ღვინის სარდაფი
"ძველი ხიდი"
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ღვინის გალერეა

ღვინის ბარი გასულ წელს გაიხსნა და
კომპნია ხარებას ღვინოებთან ერთად,
სტუმრებს საშუალება ექნებათ
სხვადასხვა კერძებიც დააგემოვონ
ღვინის მაღაზია და რესტორანი ძველი
ქალაქის გალავანი განთავსებულია
ძველი თბილისის ერთ-ერთ
კოლორიტულ ადგილზე. მსხვილი
კომპანიების პროდუქციის გარდა, აქ
შეიძენთ სხვადასხვა ოჯახური
მარნების ღვინოებს, რომლებიც
ჩამოსხმულია და ეტიკეტირებული
კომპანია ელიზბარ თალაკვაძისა და
შვილების მიერ. ქართული ღვინის
კომპანიების, მცირე და ოჯახური
მარნების ღვინოების ფართო არჩევანი
ღვინისა და სპირტიანი სასმელების
მაღაზია, აქვთ ჩამოსასხმელი ღვინოც,
სუვენირები - თიხის ფიალები.
სტუმრებისთვის იმართება
დეგუსტაციები.
მაღაზია მომხმარებელს სთავაზობს
ალკოჰოლური სასმელების ფართო
არჩევანს. წარმოდგენილია როგორც
ქართული, ისე უცხოური წარმოების
პროდუცია.
ღვინის
შეძენისას
შესაძლებელია ადგილზე მისი უფასო
დეგუსტაცია. აქვე შეიძენთ
ჩამოსასხმელ ღვინოებს. ქვედა
სართულზე, დარბაზში იმართება
ლექციები და დეგუსტაციები.

www.winery-khareba.com

თბილისი,
ბარათაშვილის 1

995 322 995 857

თბილისი, სანაპიროს 4

995 322 934 766

ninigziru@mail.ru

www.facebook.com/Dzveli
KhidiwineHouse

თბილისი,
წინამძღვრიშვილის 39 .

995 322 941 942

gvinisgalerea@yahoo.com

www.facebook.com/winega
llery.wg

www.facebook.com/Georgi
anWineCenter
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ტერასა

მდებარეობს „ექსპოჯორჯიას“
საგამოფენო ცენტრის ტერიტორიაზე.
რესტორანი მომხმარებელს სთავაზობს
ევროპული ტიპის სამზარეულოსა და
ბიოღვინოების ფართო ასორტიმენტს,
რომელიც წარმოებულია წამყვანი
ქართული ღვინის კომპანიებისა და
ოჯახური მეურნეობების მიერ

თბილისი, ExpoGeorgia,
წერეთლის 118
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შავნაბადას
მონასტრის
მარანი

მარანი მდებარეობს შავნაბადას
მთაზე,
თბილისი-მარნეულის
საავტომობილო
გზიდან
2
კილომეტრში. მარანი ტრადიციული
ყაიდისაა, ქვევრებით და
ტრადიციული საღვინე ინვენტარით
გაწყობილი, იქვეა სადეგუსტაციო
კუთხე და სატრაპეზო. არის
სუვენირების და ღვინი შეძენის
შესაძლებლობაც. ტურისტებს
შესაძლებლობა ექნებათ უშუალოდ
დაათვალიერონ ღვინის დამზადების
ტექნოლოგიური პროცესი. შავნაბადას
მონასტრის მარანში დგება
ტრადიციული, ქვევრის ღვინოები,
თეთრი, ქარვისფერი, წითელი.
ჯიშებიდან რქაწითელი და საფერავი.
ასევე იხდება ჭაჭაც

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი თელეთი
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კახური ეზო

კოტე მახათელაშვილის რესტორანი
და სასტუმრო თელავის ცენტრშია
განთავსებული. რესტორნის
ტერიტორიაზეა ტრადიციული მარანი
20-მდე სხვადასხვა ზომის ქვევრით
და დიდი სადეგუსტაციო დარბაზით.
აქვეა მცირე სასტუმროც. კოტე
მახათელაშვილი აწარმოებს
ტრადიციულ ქვევრის ღვინოებს
თეთრს, წითელს, ასევ ჭაჭას

ქალაქო თელავი

995 599 303 403

teracce.rest@yahoo.com

www.facebook.com/restaur
antteracce

info@elgitour.ge

www.elgitour.ge

995 595 118 881/995
599 455 765

995 599 571 857

101

წინანდლის
ედემი, ნიკო
ნიკოლაიშვილის
ღვინის მარანი

მდებარეობს მთავრი გზიდან 50
მეტრში. ტალავერიან ეზოში იშვიათი
ასწლოვანი ვაზიცაა, რომელიც
განსაკუთრებულ ხიბლს სძენს მარანს.
თავად მარანიც ტრადიციულ
ყაიდაზეა მოწყობილი, სადაც 15-ზე
მეტი ქვევრია. აქვეა საოჯახო
სასტუმროც. ნიკო ნიკოლაიშვილი
აყენებს ტრადიციულ თეთრ და
წითელ ღვინოებს, ჯიშებიდან
რქაწითელი, მწვანე კახური, საფერავი,
ასევე ხდის ჭაჭას.

თელავის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
წინანდალი
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ალექსი
შალოშვილის
საოჯახო ღვინის
მარანი

ყვარლის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
შილდა

995 577 409 041

shaloshvilimarani@yahoo.com
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მეღვინეობა
ხარებას
ტურისტული
კომპლექსი
ყვარელში

მფლობელს აქვს ლამაზი ეზო, ზედა
მარანი და ღვინის სარდაფი, სადაც
გასული წლების ღვინოც ინახება.
ალექსი შალოშვილს მხარეში
ერთერთი საუკეთესო ვენახო აქვს
გაშენებული, სადაც მოჰყავს როგორც
საფერავის, ასევე რქაწითელისა და
მწვანე კახურის ყურძენი. აქვს
ტრადიციულად ქვევრში დაყენებული
ღვინო, ასევე საფერავი, კლასიკურად
დაყენებული და კასრში
დაძველებული ღვინოც.
ხარებას ენო-ტურისტული კერა
ერთერთი ყველაზე მომხიბვლელია
ყვარლის რაიონში. იგი მდებარეობს
ე.წ. გვირაბის ტერიტორიაზე, ყვარლის
მახლობლად. გვირაბი გთავაზობთ 4
სხვადასხვა ტურის მოწყობას. გარდა
ამისა, ტერიტორიაზეა მაღალი კლასის
რესტორანი „საფერავი“, სადაც
ადგილობრივი კერძებისა და ღვინის
დაგემოვნებაც შეგიძლიათ. კომპანია
ხარებას ღვინოების ჩამონათვალი
ძალიან მრავალფეროვანია. აქვთ
აღმოსავლეთ და დასავლეთ
საქართველოს ღვინოები. კომპანია
ამზადებს ტრადიციულ ქვევრის
ღვინოებსდა თანამედროვე, ან

ყვარლის რაიონი

995 322 497 770

info@winerykhareba.com

995 599 260 215/995
555 933 132

www.gvirabi.ge

კლასიკურად დაყენებულ ღვინოებსაც,
ასევე ცქრიალა ღვინოებს და წიპწის
ზეთს
104

ლილი
მურთაზაშვილის
ოჯახური მარანი

105

ველისციხის
ვერანდა

106

რეზო
პეტრიაშვილის
ოჯახური მარანი

პაპა ზურაბოს მარანი მდებარეობს
სოფელის მთავარ გზაზე. ძველი,
ტრადიციულ სტილში მოწყობილი
მარანია, დეკორირებული
ტრადიციული ელემენტებით,
მყუდრო სადეგუსტაციო კუთხით და
მარნისთვის დამახასიათებელი ყველა
ატრიბუტით. მარანში ქვევრებიცაა და
მუხის კასრებიც. ღვინოს კახური
ტრადიციული წესით აყენებენ
ქვევრებში. აქვს რქაწითელი და ქისი,
ასევე ჭაჭა, თაფლის არაყი
კომპანია
"კახური
ტრადიციული
მეღვინეობის"
(KTW)
ენოტურისტული ცენტრია. ეზოშია
30ქვევრიანი
მარანი,
სადაც
ტრადიციული წესით აყენებენ ღვინოს
რქაწითელიდან, საფერავიდან და
მწვანე კახურიდან. აქვეა
სადეგუსტაციო დარბაზი, ღვინის
მაღაზია, თონე და ეთნოგრაფიული
კუთხე. ადგილზე წარმოებული
ტრადიციული ღვინის გარდა , არის
KTW-ს ადგილწარმოშობისა და
სუფრის ღვინოები, მშრალი,
ნახევრადტკბილი, შუშხუნა, ასევე ჭაჭა
და ბრენდი
მარანი მდებარეობს სოფელ
ხოდაშენში, მთავრი გზიდან
დაახლოებით 1 კმ მოშორებით,
სოფლის ცენტრში. მარანში რამდენიმე
ქვევრია, სადაც ტრადიციული წესით
აყენებენ ღვინოს. აქვს ღვინოები
მწვანე კახური, რქაწითელი, საფერავი,
ტრადიციული და კლასიკური
მეთოდითაა დაყენებული.

ახმეტის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ქვემო ალვანი

995 555 912 145

გურჯაანის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ველისციხე

995 322 237 700/ 995
322 237 722/ 995 595
997 517

info@ktw.ge

WWW.KTW.GE

გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი

995 593 444 229
რეზო, 995 593 197
355 ლევანი

petriaantmarani@gmail.com

www.petriaantmaraniwinec
eller.wordpress.com
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გოდერძი
გონაშვილის
ღვინის მარანი

მდებარეობს
დედოფლისწყაროს
რაიონული ცენტრიდან 1,3 კმ-ში.
მარანი მოწყობილია ტრადიციულ
სტილში, ჩარგულია 32 ქვევრი, აქვეა
საწნახელიც.
მასპინძელს
აქვს
ტურისტების მიღების გამოცდილება
და გარდა ღვინის დეგუსტაციისა,
შეუძლია შესთავაზოს ჩურჩხელის
ამოვლების პროცესში მონაწილეობა,
ადგილზე გამასპინძლების გარდა,
ტურისტებს
სთავაზობს
საგზლის
მომზადებასაც. მარანში ღვინო დგება
ტრადიციული მეთოდით, იწარმოება
თეთრი და წითელი მშრალი ღვიოები,
ასევე ჭაჭა

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ხორნაბუჯი

995 593 377 217
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გიორგი
ბარისაშვილის
ღვინის მარანი

მცხეთა, არსუკიძის 40

995 599 262 251
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მეღვინეობა
ხარება - მცხეთა

მარანი მოწყობილია ქართულ
ტრადიციულ ყაიდაზე, არის
სადეგუსტაციო კუთხეც . მარანი
წარმოადგენს მცირე მუზეუმსაც,
სადაც ქართული ტრადიციული
საღვინე ჭურჭლის მდიდარი
კოლექციაა დაცული. გარდა ღვინის
დეგუსტაციისა, ტურისტს ადგილზე
შეუძლია შეიძინოს მასპინძლის მიერ
დამზადებული თიხის ჭურჭელი და
მისი ავტორობით გამოცემული
წიგნები ღვინის თემაზე. მარანში არის
გორული მწვანე, რქაწითელი,
თავკვერი, საფერავი და სხვა
ჯიშებიდან დამზადებული ღვინოები
ორსართულიანი შენობა
ტრადიციული ქართული
არქიტექტურით. პირველ სართულზე
განთავსებულია ღვინის მაღაზია,
სადაც სრულად არის წარმოდგენილი
კომპანია ხარებას პროდუქცია. მეორე
სართულზეა ღვინის ბარი და
სადეგუსტაციო 15-20 ადამიანზე.
მეორე სართულის აივნიდან იხსნება

მცხეთა, არსუკიძის ქუჩა,
სვეტიცხოვლის
ავტოსადგომთან

995 599 210 753

barisashvili@gmail.com

info@winerykhareba.com

www.winery-khareba.com

საუკეთესო ხედები მცხეთაზე და
ჯვრის მონასტერზე.
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გიორგი
მერებაშვილის
ღვინის მარანი

111

გოგი
დვალიშვილის
ღვინის მარანი

112

ატენის დედათა
მონასტრის
მარანი

113

მესხური ბრენდი

მარანში არის სადეგუსტაციო
დარბაზი და ღვინის საცავი, იქვეა
დიდი საწნახელიც, სადეგუსტაციო
დარბაზი გაფორმებულია
ეთნოგრაფიული ელემენტებით,
მოზაიკით და სხვადასხვა იშვიათი
სახეობის ცხოველთა და ფრინველთა
ფიტულებით. იქვეა ბუხარი, სახლის
ეზოში მოწყობილია ღია ფანჩატური,
აგურის ბუხრით. აწარმოებს ღვინოებს
ადგილობრივი ჯიშებიდან - ჩინური,
გორული მწვანე, თავკვერი
ოჯახს გააჩნია საფუტკრე მეურნეობა
და ტურისტებს ღვინის დეგუსტაციის
გარდა, სთავაზობენ თაფლს და ფიჭას,
ასევე თაფლის არაყს. აყენებს ძალიან
საინტერესო ღვინოებს როგორც
ქვევრში, ასევე ევროპული წესით.
ჯიშები - თავკვერი, ჩინური, გორული
მწვანე, მწვანე კახური, რქაწითელი
მონასტერს გააჩნია სამი მარანი,
რომელთაგან ერთ-ერთში ღვინოსაც
აწარმოებენ. ეზოში არის მცირე
ფანჩატური, სადაც შესაძლებელია
სტუმრების მიღება და ღვინის
დეგუსტაცია. ღვინოებს აყენებენ
ტრადიციული წესით, ქვევრებში,
ჩინურიდან და გორული მწვანედან
მაღაზიაში იყიდება მხოლოდ მესხური
ნაწარმი. წარმოდგენილია როგორც
კომპანიების, ისე ოჯახური მარნების
ღვინოების დიდი არჩევანი. ასევე ჭაჭა,
მესხური ხილის არყები. პროდუქციის
არჩევა შესაძლებელია ადგილზე
უფასო დეგუსტაციისა და მაღაზიის

კასპი, გორგასლის 29

995 599 556 256

gugula90@yahoo.com

გორის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ხიდისთავი

995 599 737 563

gogidvali@gmail.com

გორის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი ატენი

995 599 499 901

ახალციხის ისტორიული
უბანი, რაბათის
შესასვლელში

995 571 000 021/995
599 580 560

natenadzegio@gmail.com

www.facebook.com/meskhe
tianbrand

მენეჯერების კვალიფიციური
კონსულტაციების მეშვეობით
114

გოჩა ნათენაძის
ღვინის მარანი

115

არჩილ გუნიავას
მარანი

116

ზურაბ ღვალაძის
მარანი

ოჯახს აქვრის ტურისტების მიღების
გამოცდილება, ორიენტირებულნი
არიან რეგიონალურ ტურებზე. აქვეა
14 ადამიანზე გათვლილი,
კეთილმოწყობილი საოჯახო
სასტუმრო, ეზო მთლიანად იშვიათი
მესხური ჯიშის ტალავერითაა
გაშენებული. ღვინოს აყენებენ
იშვიათი მესხური ჯიშებიდან
ცხენისძუძუ, მესხური საფერე,
ხარისთვალა. აქვთ ასევე ჭანჭურის,
შინდის და თუთის არაყიც.
მარანი იზოლირებული ნაგებობაა,
სადაც განთავსებულია დიდი და
მცირე ზომის 10-ზე მეტი ქვევრი, ხის
კასრები და თიხის ჭურჭელი. ოჯახს
აქვს საკუთარი მეურნეობა და
ვენახები, ტურისტების მიღების
გამოცდილებაც. მასპინძელი ქვევრის
ღვინოს მცირე ზომის ქვევრებში
ასხავს, რომელიც ცვილითაა
დახურული და აქვთ დასადგამი.
აწარმოებს თეთრ და წითელ მშრალ
ღვინოებს, ძირითადად ციცქას,
ცოლიკოურისა და ოცხანური საფერეს
ჯიშის ყურძნებიდან.
მარანი შედგება ორი ნაწილისგან
პირველი არის გადახურული
ნაგებობა, სადაც ინახება ღვინო მინისა
და უჟანგავი ლითონის ჭურჭელში.
მეორე ნაწილობრივ ღიაა, სადაც
ქვევრებია ჩაყრილი
და დგას
ხის დიდი საწნახელი, სახლთან
ახლოსაა ღვალაძეების ვენახიც,
ღვინოს აყენებენ ციცქა და
ცოლიკოურის ჯიშის ყურძნისგან

ახალციხე, სააკაძის 20

995 571 000 021/995
599 580 560

ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტი, სოფ
კვალითი

995 599 534 295

ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მეორე ობჩა

995 599 917 883

natenadzegio@gmail.com
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სიმონ ჩხეიძის
მარანი

მარანი მდებარეობს სახლის გვერდით,
ლამაზ ეზოში, სადაც მოწყობილია
ფაცხის მაგვარი ნაგებობა, სადაც
შესაძლებელია ტურისტების
გამასპინძლება. აქვეა ვენახებიც.
აყენებს ტრადიციულ თეთრ და
წითელ მშრალ ღვინოებს ჯიშებიდან
ციცქა, ცოლიკოური, კრახუნა,
ოცხანური საფერე

ბაღდათის
მუნიციპალიტეტი,
სოფელი მეორე ობჩა
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რესტორანი
„ქალაქური“

წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი, სოფ
ქვილიშორი

995 551 301 911/995
551 975 724/995 598
577 577/ 995 0436
222 272

qalaquri2013@rambler.ru
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მუხრან
გიორბელიძის
საოჯახო მარანი

რესტორანი მდებარეობს პრომეთეს
მღვიმისკენ მიმავალი გზის პირას.
რესტორნის კეთილმოწყობა
შეესაბამება უმაღლეს სტანდარტებს
და დარბაზი გათვლილია 300
მომხმარებელზე. დარბაზი "მარანი" კი
განკუთვნილია ღვინის
სადეგუსტაციოდ. რესტორნს ჰყავს
ფოლკლორული ანსამბლი. მიმდებარე
ტერიტორიაზე არის სუვენირების
მაღაზია. რესტორანი სთავაზობს
კომპანიების ბადაგონის, ხარებას,
თელიანის, ასევე იმერული და
ლეჩხუმური ოჯახური ტიპის
ღვინოებს
მარანი ტრადიციულია, ჩარგულია
11მდე ქვევრი, თუმცა ქვევრის ღვინის
წარმოებას აპირებენ წლევანდელი
წლიდან. მარანთან ახლოს არის
ვენახი, სადაც გაშენებულია
უსახელოური, ორბელური ოჯალეში,
ძელშავი, მეგრული ოჯალეში,
საფერავი, ალექსანდროული,
მუჯურეთული, დონდღლაბი,
რქაწითელი, ცხვედიანის თეთრა და
სხვა. მარანში აყენებენ უსახელოურს,
ოჯალეშს და სხვა.

ცაგერის
მუნიციპალიტეტი, სოფ
ოყურეში

995 599 516 020/995
595 466 500

smanana@hotmail.com

995 599 791 303

www.stalaktida.ge
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ტატო თვარაძის
მარანი

ეზოში არის ძველებური ნალია და
ბეღელი, ასევე მარანი სადეგუსტაციო
კუთხით, გზის გადაღმაა ვენახიც.
მარანში 10-მდე ქვევრია, თუმცა
ღვინის უდიდეს ნაწილს ღვინის
კასრებში აყენებენ. მარანში არის
ძველი საწნახელიც. ოჯახს ჰყავს
ფუტკარიც, შესაძლებელია
ტურისტებმა დააგემოვნონ ფიჭა და
სოფლის ნატურალური პროდუქტები.
აწარმოებს თეთრ ნახევრადტკბილ
ღვინოს (ცოლიკოური) და წითელ
ოჯალეშს, ასევე ჭაჭას

ცაგერის
მუნიციპალიტეტი, სოფ
ჩხუტელი

995 551 421 472
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გოგი
მარგველიძის
მარანი

ამბროლაურის
მუნიციპალიტეტი,
სოფ სადმელი

995 591 221 645
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ნოდარ
შერვაშიძის
ღვინის მარანი
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მეღვინეობა
ხარება-ბათუმი

მარანი გამორჩეულია მთელს მხარეში.
იგი მოწყობილია ტრადიციულ
ყაიდაზე და გემოვნებითაა
გაფორმებული ეთნოგრაფიული
ელემენტებით. იქვეა სამი ძველი
საწნახელი, ასევე უამრავი საინტერესო
ნივთი - ტრადიციული ქართული
სასმისები, სამუშაო იარაღები და სხვა.
ჭურში ტრადიციული წესით აყენებს
ხვანჭკარას (ალექსანდროული და
მუჯურეთული) და წულუკიძის
თეთრას.
მარანი მოწყობილია 1914 წელს
აშენებული სახლის ქვედა სართულზე.
მოწყობილია ტრადიციულ ქართულ
ყაიდაზე, ძველი ბუხარი,
სადეგუსტაციო კუთხე, მარანში ღვინო
ინახება მუხის კასრებში, არის
ქვევრებიც. სახლის წინ მდებარე
ფერდობზე გაშენებულია ვენახი.
წარმოდგენილია კომპანიის მიერ
წარმოებული საუკეთესო წითელი,
თეთრი და ცქრიალა ღვინოები. აქვე
შესაძლებელია ჩამოსასხმელი ღვინის,
წიპწის ზეთის და ღვინის ძმრის
შეძენა. ფუნქციონირებს ღვინის ბარი.

ქედა, სოფელი პირველი
მაისი(საღორეთი)

ბათუმი, გამსახურდიას
14

995 593 070 088/995
599 155 125

995 322 497 770

info@winerykhareba.com

www.winery-khareba.com
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ლადო
შავიშვილის
ღვინის მარანი

მარანი განთავსებულია სახლის ქვედა
სართულზე, სახლის ეზოში არის
ვრცელი, კარგად მოვლილი ვენახი,
ხილის ბაღი, ოჯახს გააჩნია საკუთარი
მეურნეობა და ტურისტებს შეუძლიათ
შესთავაზონ ნატურალური
პროდუქტები. აყენებს ღვინოს
ჩხავერის, ალადასტურის,
ცოლიკოურის და ოცხანური საფერეს
ჯიშის ყურძნიდან.

ქედა, სოფელი
ბათუმიდან 46 კმ
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ქართული ღვინის
ლეგენდა

თბილისი, კოტე
აფხაზის 27
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მეღვინეობა
ხარებას საფირმო
მაღაზია

ღვინის მაღაზია და ბარი, სადაც
ღვინის გარდა წარმოდგენილია
ალკოჰოლური სასმელების ფართო
არჩევანი. ღვინის არჩევა
შესაძლებელია უფასო დეგუსტაციით
და კონსულტანტების დახმარებით.
არის ქართული ღვინის ფართო
არჩევანი, მათ შორის, რამდენიმე
სახეობის საკუთარი წარმოების ღვინო.
მაღაზიაში წარმოდგენილია
კომპანიის საფირმო ღვინოები,
რომელთა შერჩევა შესაძლებელია
უფასო დეგუსტაციებით.
შესაძლებელია რამდენიმე სახის
ჩამოსასხმელი ღვინის შეძენაც.
იყიდება წიპწის ზეთი და ღვინის
ძმარი. არის მეღვინეობა ხარებას
წითელი, თეთრი, ცქრიალა და
ქვევრის ნატურალური ღვინოები.
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მეღვინეობა
ხარება - იმერეთი

მდებარეობს თბილისი-სენაკის
გზატკეცილის 204,8 კმ-ზე. ეს არის
თანამედროვე ღვინის საწარმო, სადაც
ღვინის დაყენება ხდება როგორც
ქართული ტრადიციული წესით, ისე
ევროპულად. კომპანიას
ტურისტებისთვის შემუშავებული აქვს
საკუთარი საექსკურსიო მარშრუტი
საწარმოს ტერიტორიაზე.

თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი

128

ვაიო,

თბილისი, რუსთაველის
გამზ. 50

995 599 783 659

995 322 989 401

georgianwinelegend@yahoo.co
m

www.facebook.com/Georgi
anWineLegend

995 322 935 073/ 995
322 497 770

info@winerykhareba.com

www.winery-khareba.com

995 591 918 903

info@winerykhareba.com

www.winery-khareba.com

shalva.khetsuriani@gmail.c

მარანი
ხეცურიანი
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ქვევრისა და
ქვევრის ღვინის
მუზეუმი

ხეცურიანების ღვინის წარმოების
საგვარეულო ტრადიციას 1860 წელს
ჩაეყარა საფუძველი, როცა ილარიონ
ხეცურიანმა დაარსა ხეცურიანების
მარანი ქუთაისში, ჯაჭვის ხიდთან.
მარანი ხეცურიანი იმერული, რაჭული
და ლეჩხუმური ღვინოებს აწარმოებდა
ვაჭრობდა გლეხების ღვინოებითაც.
საბჭოთა პერიოდში ტრადიცია
შეწყდა, და 1998 წელს, ილარიონ
ხეცურიანის შთამომავალმა შალვა
ხეცურიანმა აღადგინა ღვინის
წარმოება: საგვარეულო, ბუნებრივი
ღვინოები იშვიათი და უიშვიათესი
ყურძნის ჯიშებისაგან: უსახელოური,
ოცხანური საფერე, კრახუნა,
მგალობლიშვილი, ალექსანდროული
და მუჯურეთული, კამური თეთრი,
ჩხავერი, ჯანი და სხვა. გარდა ამისა,
სპეციალურად შერჩეული
ტერუარებიდან: საფერავი,
რქაწითელი და კახური მწვანე.
სამუზეუმო კომპლექსი 8 მეტრიანი
ქვევრის ძეგლისგან და რამდენიმე
დარბაზისგან შედგება.
დამთვალიერებელს შესაძლებლობა
ექნება დააკვირდეს ქვევრის ღვინის
წარმოების პროცესებს - გაჭრილ
ქვევრებში ღვინის დუღილსა და
დაწმენდას, ქვევრის დალუქვასა და
გახსნას, ქვევრიდან ღვინისა და ჭაჭის
ამოღებას
და
სხვა.
მუზეუმში
წარმოდგენილია „ტყუპების საღვინე
სახლის“
15-წლიანი
ღვინოების
კოლექცია, სხვადასხვა საარქივო
ფოტომასალა
და
ინფორმაცია
ქართული ვაზის ჯიშების, ქვევრის,
მარნის, საწნახელის შესახებ.

თბილისი, ბამბისრიგი
7
ქუთაისი, გალაკტიონ
ტაბიძის 65/14

om

+995 579 466448,
+995 593 286528,
+372 57 003513

თელავის
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
ნაფარეული

+995 595 22 64 04,
+995 599 17 09 29,
+995 32 242 40 42

info@cellar.ge

www.twinsoldcellar.ge
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მესხური ბრენდი
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"Royal Wine"

132

Giuaani

მაღაზიაში იყიდება მხოლოდ მესხური
ნაწარმი. წარმოდგენილია როგორც
კომპანიების, ისე ოჯახური მარნების
ღვინოების დიდი არჩევანი. ასევე ჭაჭა,
მესხური ხილის არყები. პროდუქციის
არჩევა შესაძლებელია ადგილზე
უფასო დეგუსტაციისა და მაღაზიის
მენეჯერების კვალიფიციური
კონსულტაციების მეშვეობით
მაღაზია ფუნქციონირებს
ტრადიციული ქართული იერ-სახით.
სტუმრებს სთავაზობს ქართული
ღვინოების დეგუსტაციას და
ქართული ტრადიციული
სამზარეულოს მასტერ-კლასებს

კომპანიამ შარშან, 2014 წელს ჩაატარა
პირველი რთველი. 2015 წელს
პროდუქცია გამოტანილი იყო ღვინის
მე-7 საერთაშორისო კონკურსზე, სადაც
ღვინომ „კასრის საფერავი“მიიღო
ვერცხლის მედალი. ამ ეტაპზე
ასორტიმენტში არის მხოლოდ
საფერავი, რქაწითელი და კახური
მწვანეს ჯიშისგან დაყენებული
ღვინოები, როგორც კლასიკური, ასევე
ტრადიციული მეთოდით ქვევრში
დაღვინებული. კომპანიას აქვს მუხის
კასრები, სადაც ხდება ღვინოების
დავარგება.

ახალციხის ისტორიული
უბანი, რაბათის
შესასვლელში

995 571 000 021/995
599 580 560

natenadzegio@gmail.com

www.facebook.com/meskhe
tianbrand

თბილისი,
გალაქტიონ ტელ: 032 2 99 55
ტაბიძის 23/23
84 მობ: 593 35 69

01

995 551 332 777
მარანი მდებარეობს
საგარეჯოს რაიონის
სოფელ მანავში.
იურიდიული მისამართი:
თბილისი, თამარ მეფის 2.

www. giuaani.com
--

giuaani.wine@gmail.com

133 კახური ღვინის

მარანი

134 შატო ატენი

კომპანია "კახური ღვინის მარანი"- ს ოფისი: თბილისი,
მიზანია აწარმოოს მაღალი ხარისხის გამრეკელის შესახვევი
ქართული ღვინო. საწარმო
4ა.
იყენებს ღვინის დამზადების
მარანი:გურჯაანი,
ევროპულ და ტრადიციულ
სარაჯიშვილის 55,
მეთოდებს და ულტრათანამედროვე
ტექნოლოგიებს. კომპანია აწარმოებს
აგრეთვე მუხის კასრებში
დავარგებულ ღვინოებსა და
მაღალაკოჰოლურ სასმელებს.
"კახური ღვინის მარანი"
მდებარეობს გურჯაანში და
ყოველწლიურად მოსავალს
იღებს 400 ჰექტრამდე ქართული და
ევროპული ჯიშის ყურძნით
გაშენებული ვენახებიდან. კომპანია
ეწევა ექსპორტს ევროპისა და აზიის
მრავალ ქვეყანაში.

+995 322 474050;
+995597200047
გიორგი
ფაშალიშვილი

info@kwcell.ge

შატოს ტიპის ღვინის სადეგუსტაციო გორის
მარანი,რომელიც განთავსებულია
მუნიციპალიტეტის
საკუთარი სახლის
სოფელი ატენი
სარდაფში.ვენახები გაშენებულია
ატენის მიკროზონაში ,,ჩინური“
,,გორული მწვანე“ და ,,თავკვერის“
ჯიშის ყურძნისგან. აწარმოებს
ნატურალურ ქართლის ღვინოებს:
,,ატენური“, ,,ჩინური“, ,,თავკვერი“
და ,,ხიდისთაური“ .ასევე რამდენიმე
სახის ნატურალურ ჭაჭის არაყს.

+995 599 15 80 25

soso.vanishvili7@gmail.com

+995 598 86 80 25

135 „ქვევვრი

ამორის“

წინანდალში, ღვინისა და
კულტურის ქართულ სავანეში
მდებარე მარანი აწარმოებს
უმაღლესი ხარისხის ღვინოებს
ტრადიციული ქვევრის
ტექნოლოგიით

თელავის
მინიციპალიტეტი,
სოფელი წინანდალი

+995 593733500

info@qvevvriamoris.ge

www.qvevvriamoris.ge

