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ჩვენს შესახებ/ABOUT US:

ორგანიზაცია ,,ენგური ატრაქცია” გახლავთ სახელმწიფო შპს, რომლის მიზანიც ენგურჰესის 
თაღოვან კაშხალზე ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და შემდგომში მისი მართვაა.

“ENGURI ATTRACTION” REPRESENTS THE STATE OWNED LIMITED LIABILITY COMPANY , AIMED AT 

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF THE ENGURI ARCH DAM TOURIST INFRASTRUCTURE   

enguriattractionsenguriattractions@gmail.com enguriattractions



ENGURI HYDROPOWER DAM, BUILT-IN 60-70 YEARS OF XX CENTURY, REPRESENTS ONE OF THE MOST FASCINATING EXAMPLES OF CIVIL

ENGINEERING ACHIEVEMENTS OF THE 20TH CENTURY IN GEORGIA. OBJECTS THAT COMPRISE THE STRUCTURE OF ENGURI HPP COVER

ALMOST ONE THOUSAND SQUARE KILOMETERS FROM JVARI VILLAGE TO THE BLACK SEA.

IT ALSO INCLUDES CASCADE OF HYDROELECTRIC STATIONS AND 15 TUNNELS, THE LONGEST OF WHICH IS ABOUT 15 KILOMETERS.  HAVING 
271.5 METERS OF HEIGHT, ENGURI IS ONE OF THE HIGHEST ARCHED DAMS IN THE WORLD. CONSTRUCTED IN THE NARROW CANYON OF 
THE ENGURI RIVER IN THE TOWN JVARI, WITH THE BREATHTAKING SCENERY OF NORTH-WEST GEORGIA, THE ARCH DAM OF ENGURI HPP 
HAS BEEN IN OPERATIONAL USE SINCE 1978. 

მე-20 საუკუნის 60-70-იან წლებში აგებული ენგურჰესის ჰიდროელექტროსადგური უნიკალური ტექნიკური და საინჟინრო
ნაგებობების ურთულეს კომპლექსს წარმოადგენს. ენგურჰესის ობიექტები ათასამდე კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული
დაბა ჯვრიდან შავ ზღვამდე. ჰიდროელექტროსადგურის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია კაშხალი, რომლის საერთო სიმაღლე
271.5 მეტრია. კაშხალს ცის თაღის ფორმა აქვს და რკალივითაა მოხრილი. იგი სიმაღლით მსოფლიოს თაღოვანი კაშხალების
ხუთეულში შედის. თაღოვანი კაშხალი 1978 წლიდან გადაეცა საექსპლუატაციოდ, ხოლო მისი მშენებლობა დამთავრდა 1989
წელს. ენგურჰესი, რელიეფის არაერთგვაროვნების, სეისმომედეგობის რისკის, გრუნტისა და ნიადაგის მრავალფეროვნების გამო,
ქართული ტექნიკური აზროვნების ისტორიაში ყველაზე თამამი ჩანაფიქრის განხორციელებაა, რომელსაც გამორჩეული ადგილი
უკავია არამარტო საქართველოს არამედ მსოფლიოს მსგავსი ტიპის ნაგებობებს შორის.



 ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს, ქართული სამშენებლო და 
საინჟინრო ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშს, 2015 წლიდან 
მინიჭებული აქვს ეროვნული მნიშვნელობის ინდუსტრიული 
მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი.

 Taking into consideration the cultural values of the site, in 2015,

the Enguri Arched Dam was granted the industrial heritage
status of national value.

 Since November 2021, the visitors are allowed to experience the
most attractive components of the Dam that was impossible to
visit previously, for the first time in the history of Enguri HPP.

 2022 წლის იანვრიდან, ენგურის კაშხალი გახდა ევროპის 
ინდუსტრიული მემკვიდრეობის მარშრუტების 
სერტიფიცირებული წევრი. 

 Since 2022, Enguri Dam became a member of the European
Route of industrial Heritage.

 2021 ნოემბრიდან პირველად ენგურჰესის ისტორიაში ვიზიტორებს 
საშუალება მიეცათ მოინახულონ თაღოვანი კაშხლის 
განსაკუთრებულად საინტერესო მონაკვეთები, რომლებიც აქამდე 
დამთვალიერებლისთვის მიუწვდომელი იყო.



“ენგური ატრაქცია “ გთავაზობთ შემდეგი სახეობის ტურებს: 

 საფეხმავლო ტური გადასახედ მოედნამდე

 მოკლე ტური

 გრძელი ტური

 The walking tour to the overviewing platform

 The short tour

 The long tour

“Enguri Attractions” offers the following tours:



 სალარო / The Ticket Desk

 გადასახედი კაშხლიდან /Overlooking view from top of the Dam

 დისკური ფარების შენობა / the Circular Shields Building

 გვირაბი #315 / პერიმეტრალური გვირაბი / the Perimetral, Tunnel #315

 მოსასვენებელი ადგილი/მშენებლობის ამსახველი საინფორმაციო კუთხე
/ Resting Place/Building History Information Corner

 კაშხლის ფარების განყოფილება / the Dam Shields Section

 ამწე მექანიზმების შენობა / Crane Mechanisms’ Building

ტურისტული მარშრუტის გეგმა
The Touristic Route Plan



საფეხმავლო ტური გადასახედ მოედნამდე
The walking tour to the overviewing platform

 საფეხმავლო ტურით სარგებლობა შესაძლებელია:

 1 აპრილიდან - 15 ოქტომბრამდე: ყოველდღე 09:00 საათიდან - 19:00 საათამდე

 15 ოქტომბრიდან - 1 აპრილამდე , ყოველდღე 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე

 ტურის საფასური - 2.00 ლარი

 50% ფასდაკლება ვრცელდება: შშმ პირები, პენსიონერები, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები

 უფასოდ დაიშვებიან ბავშვები 6 წლამდე და ომის ვეტერანები

შეღავათებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, შესაბამისი საბუთის წარმოდგენის შემთხვევაში

 The walking tour is available:

 From April 01 to October 15: everyday, from 9:00am to 7:00pm

 From October, 15 to April 01: Everyday, 10:00am to 5:00 pm 

 Admission fee:  2.00 GEL

 The 50% discount is eligible for: PWDs, pensioners, schoolchildren and students 

 Free admission for Children up to age of 6 and military veterans

THE CITIZENS OF GEORGIA MAY HAVE THE ABOVE PRIVILEGES UPON PRESENTING RESPECTFUL DOCUMENTS



მოკლე ტური
Short Tour

 მოკლე ტურით სარგებლობა შესაძლებელია:

 1 აპრილიდან - 15 ოქტომბრამდე,  ყოველდღე 10:00 საათიდან - 18:00 საათამდე

 15 ოქტომბრიდან - 1 აპრილამდე , ყოველდღე 10:30 საათიდან - 16:30 საათამდე 

 ტურის საფასური - 10 ლარი, მოიცავს ავტობუსით ტრანსპორტირებასა და გიდის მომსახურეობას ქართულ & ინგლისურ ენებზე 

 უფასოდ დაიშვებიან ბავშვები 6 წლამდე და ომის ვეტერანები

 მარშრუტის ხანგრძლივობა - 20 - 30 წთ

 The tour is available:

 From April 01 to October 15: everyday, from 10:00am to 6:00pm

 From October, 15 to April 01: Everyday, 10:30am to 4:30 pm 

 The tour price: 10 GEL, considers the transportation by bus and guide service (in Georgian & English languages)

 Free admission for the children up to 6 and military veterans. 

 The Duration of the Tour – 20 - 30 minutes



გრძელი ტური
Long Tour

 გრძელი ტურით სარგებლობა შესაძლებელია:

 1 აპრილიდან - 15 ოქტომბრამდე,  ყოველდღე 10:00 საათიდან - 17:00 საათამდე

 15 ოქტომბრიდან - 1 აპრილამდე , ყოველდღე 10:30 საათიდან - 15:00 საათამდე 

 ტურის საფასური - 20 ლარი, მიცავს ავტობუსით ტრანსპორტირებასა და გიდის მომსახურეობას ქართულ & ინგლისურ ენებზე 

 50% ფასდაკლება ვრცელდება: შშმ პირები, პენსიონერები, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები

 უფასოდ დაიშვებიან ბავშვები 6 წლამდე და ომის ვეტერანები

 მარშრუტის ხანგრძლივობა - 2:00 სთ

შეღავათებით ისარგებლებენ საქართველოს მოქალაქეები, შესაბამისი საბუთის წარმოდგენის შემთხვევაში

 The tour is available:

 From April 01 to October 15: everyday, from 10:00am to 5:00pm

 From October, 15 to April 01: Everyday, 10:30am to 3:00 pm 

 The tour price: 20 GEL, considers the transportation by bus and guide service in Georgian & English languages

 The 50% discount is eligible for: PWDs, pensioners, schoolchildren and students 

 Free admission for the children up to 6 and military veterans. 

 The Duration of the Tour – 2:00 Hour

THE CITIZENS OF GEORGIA MAY HAVE THE ABOVE PRIVILEGES UPON PRESENTING RESPECTFUL DOCUMENTS



ფოტოგალერეა
PHOTO GALLERY



გმადლობთ ყურადღებისთვის!

Thank you for your Attention!


