სასტუმრობის სია, რომლებმაც გაიარეს საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შემოწმება.
სასტუმროების სია ეტაპორივად განახლდება და განთავსდება ვებგვერდზე. საერთაშორისოდ აღიარებული უსაფრთხო დანიშნულების ადგილის
სტატუსის გათვალისწინებით ჩვენს უმთავრეს პრიორიტეტს
წარმოადგენს ტურიზმის ეტაპობრივი გახსნა მაღალი ხარისხის მომსახურების უზრუნველყოფით და უსაფრთხოების ნორმების მაქსიმალური დაცვით.
.

სასტუმრო

მდებარეობა

მისამართი

საოჯახო სასტუმრო შპს ნიკე

აბაშა

92, თავისუფლების ქუჩა

სასტუმრო ვილა აბასთუმანი

ადიგენი

დაბა აბასთუმანი ასათიანის 5-ის მიმდებარე

გრინ ჰოტელ

ადიგენი

16, ასათიანის ქუჩა, აბასთუმანი

აბასთუმანი

ადიგენი

1, ასათიანის ქუჩა, აბასთუმანი

ნიუ ჰაუსი

ადიგენი

8, ასათიანის ქუჩა, აბასთუმანი

ოჯახური

ადიგენი

96, რუსთაველის ქუჩა, აბასთუმანი

ივერია

ადიგენი

19, ასათიანის ქუჩა, აბასთუმანი

რიო

ადიგენი

35, რუსთაველი ქუჩა, აბასთუმანი

ფალიაშვილის 16 ბ

ადიგენი

16ბ, ფალიაშვილის ქუჩა, აბასთუმანი

აბასთუმანი რეზიდენსი

ადიგენი

10, ფალიაშვილის ქუჩა, აბასთუმანი

დავითი

ადიგენი

41, ასათიანის ქუჩა, აბასთუმანი

საოჯახო სასტუმრო აბასთუმანი

ადიგენი

აბასთუმანი

ებენა

ამბროლაური

21, შიშინაშვილის ქუჩა

მეტეხარა

ამბროლაური

2, გამსახურდიას ქუჩა

გლემ ფინგ საქართველო

ამბროლაური

სოფელი კრიხი

ოლიმპი

ამბროლაური

13, ბრატისლავა-რაჭის 1 შესახვევი

შაორი

ამბროლაური

დაბა ხარისთვალი

თარიპირი

ამბროლაური

36, რუსთაველის ქუჩა

ლუკანა

ამბროლაური

40, აღმაშენებლის ქუჩა

საბა

ამბროლაური

27, რუსთაველის ქუჩა

წესი

ამბროლაური

სოფელი წესი

კარსე

ამბროლაური

სადმელი

ოთბა

ამბროლაური

37, ბრატისლავას ქუჩა

ციბენა

ამბროლაური

46, რუსთაველის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ბუკა

ამბროლაური

48, რუსთაველის ქუჩა

ჩიტო გვრიტო

ამბროლაური

26, აღმაშენებლის ქუჩა

შარეულა

ამბროლაური

სოფელი ზედა ღვარდია

ნებო ნიკორწმინდა

ამბროლაური

ნიკორწმინდა

კრისტალი

ამბროლაური

3, , შიშინაშვილის ქუჩა, ქ. ამბროლაური

თვინსი

ანაკლია

235ა, რუსთაველის ქუჩა

ოქროს საწმისი

ანაკლია

4, გურამიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ფლამინგო

ანაკლია

223, შოთა რუსთაველის ქუჩა

ვალოდიას კოტეჯი

ასპინძა

ვარძია, კორისხევი

კალა

ასპინძა

74, ვარძიის ქუჩა

რაგბის ბაზა

ასპინძა

ასპინძის სარაგბო ბაზა

ფავორიტი

ასპინძა

სოფელი ხერთვისი

სადა

ასპინძა

ვარძია

თირები

ასპინძა

ნაქალაქევი
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ვარძია ქეივი

ასპინძა

გენო

ასპინძა

სოფელი თმოგვი

შპს კურორტი ასპინძა

ასპინძა

79, ვარძიის ქუჩა, დაბა ასპინძა

გრანდ მორ

ახალქალაქი

11/1, ჩარენცის ქუჩა

ვარძია რეზორტი

ახალქალაქი

სოფელი გოგაშენი “ჭაჭკარი”

იდიალი

ახალქალაქი

46, თამარ მეფის ქუჩა

არარატი

ახალქალაქი

13, კამოს ქუჩა

euro star

ახალქალაქი

აეროპორტის მიმდინარე ტერიტორია

გარნი

ახალქალაქი

მ.მაშტოცის ქუჩა

დიშ ჰოტელი

ახალქალაქი

38/2, აღმაშენებლის ქუჩა

ანანქ

ახალქალაქი

5, დარბინიანის ქუჩა

ნიუ გრანდი

ახალციხე

26, ასპინძის ქუჩა 26

პრესტიჟი

ახალციხე

76, რუსთაველის ქუჩა

ტიფლისი

ახალციხე

12, ასპინძის ქუჩა

რიო

ახალციხე

1, ახალქალაქის გზატკეცილი

რაბათი

ახალციხე

58, ე. ათონელის ქუჩა

ალმი

ახალციხე

11, სულხან-საბას ქუჩა

ტურისტი

ახალციხე

29, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

ტაბა ჰოლი

ახალციხე

29, ანდრია პირვლადწოდებულის ქუჩა

ბენი

ახალციხე

5, ხარისჭირაშვილის ქუჩა

თბილი სახლი

ახალციხე

33. გვარამაძის ქუჩა

კავკასია

ახალციხე

1, აღმაშენებლის ქუჩა

ლოტუსი

ახალციხე

90, ათონელის ქუჩა

მილენიუმ რაბათი

ახალციხე

98. ათონელის ქუჩა

ლაიქი
ტერასა რაბათი

ახალციხე
ახალციხე

4, ტაბიძის ქუჩა, დაბა ასპინხა

აბასთუმნის გზატკეცილი
18. ციხისძირის ქუჩა

მესხური ოდა

ახალციხე

24, თაყაიშვილის ქუჩა

ნიუ კასელ

ახალციხე

4, კოსტავას ქუჩა

ოლიმპო

ახალციხე

26, გვარამაძის ქუჩა

ლომსია

ახალციხე

10, კოსტავას ქუჩა

ნიუ სთარი

ახალციხე

21, ციხისძირის ქუჩა

ოქროს კარიბჭე

ახალციხე

17 ციხისძირის ქუჩა

შინ

ახალციხე

2, წმინდა დავითის და კონსტანტინეს ქუჩა

ლაით ჰაუსი ოლდ სითი

ახალციხე

62, ე. ათონელის

პაშა კურტანიძე

ახალციხე

მეცხრე ქუჩა

არტ ჰოტელი

ახალციხე

13, კოსტავას ქუჩა

სასტუმრო "რომანტიკა"

ახალციხე

132, რუსთაველის ქუჩა

კესანია

ახალციხე

80, ე.ათონელის ქუჩა

სასტუმრო ხარება

ახალციხე

სოფ.აწყური

ჯულია ახალციხე

ახალციხე

66, ე. ათონელის ქუჩა

პანორამა

ახალციხე

თამარაშვილის ქ. N 57/3

კესანე

ახალციხე

6, ციხისძირის ქუჩა

გარდენ ჰაუსი

ახალციხე

გვარამაძის ქუჩის მიმდებარედ

ედელვაისი

ახალციხე

7, ასაპინძის ქუჩა
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მაესტრო

ახალციხე

11, ვარძიის ჩიხი

სასტუმრო ედემი

ახალციხე

95ა, რუსთაველის ქუჩა

სთარი

ახალციხე

16, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

მესხური კოშკი

ახალციხე

29, მიქუტიშვილის მიმდებარე

ნატო მელიქიძე

ახალციხე

30, გრ. ხანძთელის ქუჩა

ბაბანეურის მარანი

ახმეტა

სოფელი ბაბანეური

საოჯახო სასტუმრო იმედი

ახმეტა

3, 300 არაგველის ქუჩა

ნაზის საოჯახო სასტუმრო

ახმეტა

სოფელი ჯოყოლო N26

საოჯახო სასტუმრო მელისსა

ახმეტა

დუისი ქ.13 N9

ალეხ გესთ ჰაუსი

ახმეტა

სოფელი ზემო ალვანი

საოჯახო სასტუმრო ილტო

ახმეტა

სოფელი საბუე

საოჯახო სასტუმრო შინა

ახმეტა

სოფელი ომალო (თუშეთი)

ნაბადი

ახმეტა

ომალო

თუშური კოშკი

ახმეტა

ომალო, თუშეთი

ვიზიტორთა ცენტრი

ახმეტა

ომალო, თუშეთი

სამზეო

ახმეტა

სოფ. ომალო (თუშეთი)

შპს თუშეთი თრეველი

ახმეტა

სოფ. ომალო (თუშეთი)

ალვანი ველი

ახმეტა

63, სოფელი ქვემო ალვანი

ციხისძირი

ახმეტა

ომალ, თუშეთი

გორგილა

ახმეტა

ომალო, თუშეთი

ალვანის ველი

ახმეტა

63, სოფელი ქვემო ალვანი

საოჯახო სასტუმრო სამციხე

ახმეტა

დართლო

სასტუმრო ახმეტა

ახმეტა

52, ჩოლოყაშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ალვანი

ახმეტა

სოფელი ქვემო ალვანი

ლეილაs საოჯახო სასტუმრო

ახმეტა

ჯოყოლო

დათუკი

ახმეტა

67, რუსთაველის ქუჩა

ანა საოჯახო სასტუმრო

ახმეტა

ქვენმო ალვანი

ამხანაგობა კვავლო

ახმეტა

სოფ კვავლო

ალვანის ველი

ახმეტა

სოფელი ომალო (თუშეთი)

საოჯახო სასტუმრო დიკლო

ახმეტა

სოფელი დიკლო, თუშეთი

თამარი იდოიძე

ახმეტა

სოფელი დართლო, ახმეტის მუნიციპალიტეტი

ალვანი ინნ

ახმეტა

ახმეტის რაიონი. ქვემო ალვანი

პომოლი

ახმეტა

ჯვარბოსელი, თუშეთი

მიმონო

ახმეტა

სოფ.ომალო (თუშეთი)

დართლო

ახმეტა

თუშეთი, დართლო

ბულვარ ბათუმი

ბათუმი

13, ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა

ლემერიდიენ ბათუმი

ბათუმი

ნინოშვილი/ჟღენტის ქუჩა

შერატონ ბათუმი

ბათუმი

შოთა რუსთაველის ქ. 28

სასტუმრო White rose

ბათუმი

14, ზუბალაშვილის ქუჩა, ბათუმი.

რადისონ ბლუ ბათუმი

ბათუმი

1, ნინოშვილის გამზ, ბათუმი

სასტუმრო / რესტორანი მონტეკარლო

ბათუმი

23 ა, ნინოშვილის გამზ, ბათუმი

ოლდ სთარი

ბათუმი

42, კ.გამსახურდიას ქუჩა, ბათუმი

ბლექ სი სთარ

ბათუმი

17, ზუბალაშვილის ქუჩა, ბათუმი.

ლეპორტი

ბათუმი

30, გოგებაშვილის ქუჩა, ბათუმი
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პიაცა ფორ ქოლორს

ბათუმი

25, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, ბათუმი

პიაცა ინ

ბათუმი

25, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, ბათუმი

პიაცა ბუტიკი

ბათუმი

25, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, ბათუმი

თოკა პლიუსი

ბათუმი

ქ.ბათუმი კონსტატინე გამსახურდიას 47

ერა პალასი

ბათუმი

ზ. გორგილაძის ქ., #77 /79

აქვა ბათუმი სასტუმრო და აპარტამენტები

ბათუმი

ლეხ და მარია კაჩინსკების 23

კატალეია

ბათუმი

მაზნიაშვილის 3

შპს გარანტი

ბათუმი

3 ა, ჯავახიშვილის ქუჩა, ბათუმი

ტაპი რუჟი

ბათუმი

რუსთაველის 19 / დ თავდადებულის 4

ბათუმი ვორდ პალასი

ბათუმი

1/3, მელაშვილის ქუჩა

ელიტ პალასი

ბათუმი

15, ზურაბ ბერიძის შესახვევი

სქაი ინნ

ბათუმი

კობალაძის 2

ადმირალი

ბათუმი

20, გოგებაშვილის ქუჩა

ჩაო

ბათუმი

75, გორგილაძის ქუჩა

გრანდ გლორია

ბათუმი

22, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა

ბესთ ვესტერნ პრემიე

ბათუმი

111, ზ.გორგილაძის ქუჩა

აისი

ბათუმი

153/29, გორგასალი/გრიბოედოვის ქუჩა

ჰილტონ ბათუმი

ბათუმი

რუსთაველის ქ. #40

კოლიზეუმი

ბათუმი

16, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა

ბათუმი ინ

ბათუმი

68ა, ანგისის ქუჩა, ბათუმი

ბელ ფასტი

ბათუმი

15, 9 მარტის ქუჩა

პარკი

ბათუმი

31, პ. მელიქიშვილის ქუჩა

დუტა

ბათუმი

6-15ა, ფიროსმანის ქუჩა

ო.გალოგრე

ბათუმი

8, გორგასალის ქუჩა

ლონდონი

ბათუმი

52, გ.მაზნიაშვილის ქუჩა, ბათუმი

მართინი

ბათუმი

115, წმ. ევდემოზპირველის გზატკეცილი

ფემილი

ბათუმი

1, ბარათაშვილის ქუჩა, ბათუმი

ნიკო

ბათუმი

3, 9 მარტის ქუჩა

მარანი

ბათუმი

24, გ.ბრწყინვალეს ქუჩა

აისი ლაკი

ბათუმი

13, ა.პუშკინის ქუჩა

შავი ზღვის მარგალიტი

ბათუმი

65ა, ანგისის ქუჩა

კალიფსო კვარიათი

ბათუმი

16, იოანე ლაზის 1 შესახვევი

საოჯახო სასტუმრო მარიამი

ბათუმი

46, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი #

სასტუმრო რაგი

ბათუმი

58, ჭავჭავაძის ქუჩა

N 16

ბათუმი

16, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

სპუტნიკი

ბათუმი

28, შერვაშიძის აღმართი

სასტუმრო ილია

ბათუმი

42, კ.გამსახურდიას ქუჩა

ფერია

ბათუმი

13, ზურაბ ბერიძის ქუჩა

პენთჰაუს ბათუმი

ბათუმი

96, ზურაბ გორგილაძის ქუჩა

ლაით ჰაუსი

ბათუმი

4, ყაზბეგის ქუჩა

ქართული ჰოტელი

ბათუმი

57, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა

ლაზური

ბათუმი

88, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

სოფთი

ბათუმი

108, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

მწვანე ხაზი ბათუმი

ბათუმი

10, ბაღის ქუჩა, მახინჯაური
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იბერია

ბათუმი

200ა, ბაგრატიონის ქუჩა

სანაპირო

ბათუმი

24, ანდრიაპირველწოდებულის მესამე ჩიხი

პალმა

ბათუმი

58, ლუკა ასათიანის ქუჩა

კამეო

ბათუმი

101, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი

ბლექსი

ბათუმი

78, ანდრია პირველწოდებულის გზატეცილი

მერი

ბათუმი

3, ანდრია პირველწოდებულის მესამე ჩიხი

მგზავრები

ბათუმი

15, ანდრია პირველწოდებული გზატკ. მე 3 ჩიხი

აბსოლუტი

ბათუმი

5ა, ჯავახიშვილის ქუჩა

მანდარინი

ბათუმი

9, ანდრია პირველწოდებულს ჩიხი 3, გონიო

მ-პალასო

ბათუმი

79, ბაგრატიონის ქუჩა

ნინი

ბათუმი

16, ანდრიაპირველწოდებულის მეორე შესახვევი

სითი სტარი

ბათუმი

21, გრიბოედოვის ქუჩა

ბექრო

ბათუმი

13, ზუბალაშვილის ქუჩა

სასტუმრო ანთიკა

ბათუმი

108, პუშკინის ქუჩა

ფალიაშვილი

ბათუმი

11, ფალიაშვილის ქუჩა

მარინა

ბათუმი

18, შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა

სქაი ლაინი

ბათუმი

4, გიორგი ანწუხელიძის ქუჩა

კოლიზეუმ მარინა

ბათუმი

18, შ. ხიმშიაშვილის ქუჩა

ნონა

ბათუმი

98, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

ბუდე

ბათუმი

7, სვიმონ კანანელის ქუჩა

სასტუმრო 19

ბათუმი

15ბ, შ.ხიმშიაშვილის ქუჩა

დელმარი

ბათუმი

100, ანდრეა პირველწოდებულის ქუჩა

ყაზბეგი

ბათუმი

15, ყაზბეგის ქუჩა, ბათუმი

დაისი სანსეტი

ბათუმი

12, ფალიაშვილის ქუჩა

ლაიფ თაიმი

ბათუმი

61, მემედ აბაშიძის ქუჩა

ჟუჟუნა

ბათუმი

56, მატათა მოციქულის

ბესტ ფოინთ

ბათუმი

72, სვიმონ კანანელის ქუჩა

კომუნა

ბათუმი

83ა, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა

ოლდ გარდენი

ბათუმი

ზუბალაშვილის ქუჩა

ელიო

ბათუმი

32, მელიქიშვილის ქუჩა, ბათუმი

პრესტიჟი

ბათუმი

62, 26 მაისის ქუჩა

სანი

ბათუმი

7ა, თამარ მეფის გზატკეცილი

მერკური

ბათუმი

10/12, ჭავჭავაძის ქუჩა

ვოიაჟი

ბათუმი

6, ნოდარ იმაძის ქუჩა

ეიფორია

ბათუმი

1, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა

გრანდ როიალი

ბათუმი

15ბ, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა

ირისე

ბათუმი

39, ვაჟა ფშაველას ქუჩა

თანჯერინი

ბათუმი

44, კობალაძის ქუჩა

მწვანე ვილა

ბათუმი

13ა, კოსტავას ქუჩა

მონი

ბათუმი

1, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

გუმბათი აპარტ ჰოტელი

ბათუმი

1, ხიმშიაშვილის

წერეთელი პალასი

ბათუმი

33, ზურაბ გორგილაძის ქუჩა

არია

ბათუმი

95, ჭავჭავაძის ქუჩა

სასტუმრო ტაო

ბათუმი

61, მელიქიშვილის ქუჩა
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წერეთელი

ბათუმი

33, ზურაბ გორგილაძის ქუჩა

სასტუმრო მარი

ბათუმი

5, რევაზ კომახიძის ქუჩა

მეთა

ბათუმი

28, ბარათაშვილის ქუჩა

სან ჰოსტელი

ბათუმი

24, ლერმონტოვის ქუჩა

რიცა

ბათუმი

16, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა

ჰოუმლენდი

ბათუმი

13, ფალიაშვილის ქუჩა

ორქიდეა

ბათუმი

4ა, ზუბალაშვილის ქუჩა

აპარტამენტები მარინსკი

ბათუმი

50, მემედ აბაშიძის ქუჩა

ფერია

ბათუმი

54, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა

ელიტ ჰაუსი

ბათუმი

68, მაზნიაშვილის ქუჩა

ბუტიკ 32

ბათუმი

32 გოგებაშვილის ქუჩა

ძველი ქუჩა

ბათუმი

4, ზუბალაშვილის ქუჩა, ბათუმი

ლაით პალასი

ბათუმი

68, მაზნიაშვილის ქუჩა/18, ჭავჭავაძის ქუჩა

დელფინი

ბათუმი

27, ზ. გორგილაძის ქუჩა

არისტოკრატი

ბათუმი

14/26, კოსტავას ქუჩა/ მაზნიაშვილის ქუჩა

პეპინო

ბათუმი

23, მელაშვილის ქუჩა

მგზავრები

ბათუმი

12, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი 3 ჩიხი

საოჯახო სასტუმრო სი სთარი

ბათუმი

94, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი

რევაზი

ბათუმი

50, ჭავჭავაძის ქუჩა

პოსეიდონი

ბათუმი

36, გოგებაშვილის ქუჩა

მარი

ბათუმი

84, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

დაუნთაუნი

ბათუმი

18, მაზნიაშვილის ქუჩა

მაი როუს

ბათუმი

198, ბაგრატიონის ქუჩა

საოჯახო სახლი

ბათუმი

12, ანდრია პირველწოდებულოს მეორე შესახვევი

აქვა ჰოტელ

ბათუმი

შ. ხიმშიაშვილის მიმდებარე ტერიტორია

ბერგო

ბათუმი

17, ანგისის ქუჩა, მე2 ჩიხი

მედეა

ბათუმი

3, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი მე-9 ჩიხი

ლიონი

ბათუმი

1ბ, ანდრია პირველწოდებულია ქუჩა

ველვიუ რეზიდენს ბათუმი

ბათუმი

40, რუსთაველის ქუჩა

რჩეული ვილა

ბათუმი

31, ჟორდანიას ქუჩა

კალანგა

ბათუმი

11, ბეთლემის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ძველი ბათუმი

ბათუმი

24, კოსტავას ქუჩა

ჰოთისი

ბათუმი

გუმბრის ჩიხი II

მიქე პალასი

ბათუმი

8, კომახიძის შესახვევი

ჰორიზონს ჯგუფის აპარტამენტები

ბათუმი

49, ხიმშიაშვილის ქუჩა

სტამბოლი

ბათუმი

9, გრიბოედოვის ქუჩა

ოქროს გასაღები

ბათუმი

3, გორგასლის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ალბატროს კვარიათი

ბათუმი

18, იოანე ლაზის 1 შესახვევი

ირე პალასი

ბათუმი

26, ლუკა ასათიანის ქუჩა

ქორნერ ინნ

ბათუმი

4, კობალაძის ქუჩა, I სართული, ა ბლოკი

კვასი

ბათუმი

13, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა

გ ბაკური

ბათუმი

23, ბარათაშვილის ქუჩა

ბათუმის სახლი

ბათუმი

22, კოსტავას ქუჩა

ჰოლიდეი ლუქს

ბათუმი

15, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა
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ლუქსი

ბათუმი

29, ზ. გორგილაძის ქუჩა

ევრაზია

ბათუმი

1, ინასარიძის ჩიხი #4

პრემიუმ პალასი

ბათუმი

11, შარტავას ქუჩა

სალი

ბათუმი

16, გორგილაძის/ერას ქუჩა

აჭარა

ბათუმი

1ა,ლერმონტოვის ქუჩა

ბათუმის სახლი

ბათუმი

22, კოსტავას ქუჩა

ჰოლიდეი ლუქსი

ბათუმი

15, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა

ლუქსი

ბათუმი

29, ზ. გორგილაძის ქუჩა

ევრაზია

ბათუმი

4, ინასარიძის 1 ჩიხი

ვიზიტორი

ბათუმი

3ა, სვიმონ კანანელის ქუჩა

როიალ პალასი

ბათუმი

36 ა, ანგისის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ბათუმი

1, სვიმონ კანანელის პირველი შესახვევი

ოცნება

ბათუმი

11, პუშკინის ქუჩა

ბლუმი

ბათუმი

43, მაზნიაშვილის ქუჩა

ალბატროსი

ბათუმი

43, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩა

ვარიოსი

ბათუმი

9, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

ფიროსმანი მინი ჰოთელ

ბათუმი

16, ფიროსმანის ქუჩა, ბ.167, 11 სართული

არდი

ბათუმი

50, ხიმშიაშვილის ქუჩა

მელინი

ბათუმი

4, მარჯანიშვილის ქუჩა

თემო

ბათუმი

38, ანდრიაპირველწოდებულის გზატკეცილი

ევა

ბათუმი

87, ანდრია პირვეწოდებულის ქუჩა

სასტუმრო ბათუმი

ბათუმი

15, მაიაკოვსკის ქუჩა

ოქროს ვარსკვლავი

ბათუმი

13, ზუბალაშვილის ქუჩა

როგო

ბათუმი

163, გორგასლის ქუჩა

ბრაიტონი

ბათუმი

10, ნოდარ დუმბაძის ქუჩა

სასტუმრო მალტა

ბათუმი

28 ა, ქუთაისის ქუჩა

გლობუსი

ბათუმი

56, მაზნიაშვილის ქუჩა

პალმა

ბათუმი

58, ლეხ და მარია კაჩენსკის ქუჩა

ბიჩ ჰაუსი

ბათუმი

89, შ.ხიმშიაშვილის ქუჩა

ლუქსორი

ბათუმი

15, ახვლედიანის ქუჩა

ოქროს თევზი

ბათუმი

13, ზუბალაშვილის ქუჩა

კოსმოსი

ბათუმი

21, მარუხის ქუჩა

ბათომი

ბათუმი

23, გ. გურიელის ქუჩა

კვარიათი

ბათუმი

104, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

ვიოლა

ბათუმი

40, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა, გონიო

მანდარინები

ბათუმი

16, წმინდა ნინოს ქუჩა, გონიო

მარდი პლაზა

ბათუმი

5, ჭავჭავაძის ქუჩა, სართული 4

ვესტი

ბათუმი

11ა, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა

სასტუმრო პრაიმი

ბათუმი

6, ტაბიძის ქუჩა

ელეგანტი

ბათუმი

68, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა

მიმინო

ბათუმი

64, გიორგი ანწუხელიძის ქუჩა

გულნაზის გესტჰაუსი

ბათუმი

ლერმონტოვი ქ #24

სასტუმრო სახლი ირაკლი

ბათუმი

1, თბილისის ქუჩის პირველი შესახვევი სახლი

კანცლერ

ბათუმი

7ბ, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა. 36-ე სართული
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სითი

ბათუმი

159, გორგასალის ქუჩა

ჰოსტელ ვე

ბათუმი

38, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

ბონი

ბათუმი

4, მაიაკოვსკის ქუჩა

ველუქსი

ბათუმი

69ბ, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი

ველუქსი

ბათუმი

10, ანდრია პირველწოდებულის 1 ჩიხი

მედუზა

ბათუმი

6, საიათნოვას ქუჩა

მარსელი

ბათუმი

56, ბაქოს ქუჩა

სასტუმრო გრინვუდი

ბაკურიანი

დაბა ბაკურიანი, წერეთლის ქუჩის მიმდებარედ

ვილა მთაში

ბაკურიანი

23, კობა წაქაძის ქუჩა

ლოსტი

ბაკურიანი

დიდველის მიმდებარე ტერიტორი

პოლსპორტი

ბაკურიანი

ტატრაპომას მიმდებარე ტერიტორია

პრიმა

ბაკურიანი

85, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

მაი ჰაუსი

ბაკურიანი

კობა წაქაძის ქუჩა

თრეველ ინნ ბაკურიანი

ბაკურიანი

25 მიმდებარე

სქი რეზორტ მგზავრები

ბაკურიანი

7, წაქაძის ქუჩა

ოლიმპო

ბაკურიანი

76ა, აღმაშენებლის ქუჩა

ბრიკ ჰაუსი

ბაკურიანი

3, თამარ მეფის ქუჩა

იბერია ბაკურიანი

ბაკურიანი

2, თრიალეთის ქუჩა

ვილა დელუქსი

ბაკურიანი

39, წაქაძის ქუჩა

ჰილტოპ ბაკურიანი

ბაკურიანი

79, აღმაშენებლის ქუჩა

კრისტალ რეზიდენსი

ბაკურიანი

დიდველის მიმდებარედ

კრისტალ რეზორტი

ბაკურიანი

დიდველის მიმდებარედ

ლოფტი

ბაკურიანი

კოხტას ძირი

ანამარია

ბაკურიანი

106, აღმაშენებლის

სასტუმრო "ცხრაწყარო"

ბაკურიანი

1, თრიალეთის ქუჩა

სასტუმრო "მაგნატი"

ბაკურიანი

45, 9აპრილის ქუჩა

სასტუმრო "მთის ნაკადული"

ბაკურიანი

90, აღმაშენებლის ქუჩა

სასტუმრო "ეკოჰაუსი"

ბაკურიანი

ბოტანიკური ბაღის მიმდებარედ

სასტუმრო "ბაკურიანი სითი"

ბაკურიანი

ბაკურიანი

სასტუმრო თეთრი სახლი

ბაკურიანი

100, დ. აღმაშენებლის ქუჩა

სანი ჰოტელ ბაკურიანი

ბაკურიანი

18ე, კოსტავას ქუჩა

პრესტიჟი

ბაკურიანი

10, რუსთაველის ქუჩა

საოჯახო სახლი დანიელი

ბაკურიანი

19, კოსტავას ქუჩა

პანორამა მგზავრები

ბაკურიანი

6, კობა წაქაძის ქუჩა

ვილა თეთნულდი

ბაკურიანი

22ბ, აღმაშენებლის ქუჩა

კოხტა სტარი

ბაკურიანი

11, წაქაძის ქუჩა

დიდველი რეზიდენსი

ბაკურიანი

თრიალეთის ქუჩა, ბლოკი ბ, 1-ელი სართული, ბინა N6

ბაკურიანი რეზორტ

ბაკურიანი

26, კობა წაქაძის ქუჩა

ლოსტი

ბაკურიანი

97, აღმაშენებლის ქუჩა

მონტე ბაკურიანი

ბაკურიანი

30, შოთა რუსთაველის ქუჩა

ევროპა

ბაკურიანი

62, კოსტავას ქუჩა

სნოუ პლაზა

ბაკურიანი

25, წაქაძის ქუჩა, 25 მეტრიანების მიმდებარედ

ვილავიტა

ბაკურიანი

34, მთის ქუჩა

სასტუმრო მანო და დანიელი

ბაკურიანი

9, ცხრა აპრილის ქუჩა
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ლეონიდი

ბაკურიანი

2, კოსტავას ქუჩა

სახლური ბაკურიანში

ბაკურიანი

თრიალეთის ქუჩა, ბლოკი "დ", ბინა N72

დიდველი რეზიდენსი

ბაკურიანი

თრიალეთის ქუჩა, სართული 1, ბლოკი ,,ბ“

საოჯახო სასტუმრო

ბაკურიანი

36, კოსტავას ქუჩა

ლაიქი

ბაკურიანი

კ. წაქაძის წრიული

ალმარინი

ბაკურიანი

23, თავისუფლების ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო თბილი კერა

ბაკურიანი

98, დ. აღმაშენებლის ქუჩა

ვილა ჯიჯი

ბაკურიანი

თრიალეთის ქუჩა

ნოელი

ბაკურიანი

31, წერეთლის ქუჩა

დავითი

ბაკურიანი

35, მთის ქუჩა

სქინ ჰაუსი

ბაკურიანი

წაქაძის ქუჩა, ო.ხუხაშვილის სახლი

კოხტა პლაზა ბუტიკ ჰოტელი

ბაკურიანი

კოხტა გორას ძირი

9 წყარო

ბაკურიანი

5, ბირჯომის ქუჩა

ჰილ საიდ კოტეჯები

ბაკურიანი

აბა

ვიქტორია

ბაკურიანი

დიდველის მიმდებარე ტერიტორია

რატის სკოლა

ბაკურიანი

3, წაქაძის შესახვევი

სათხილამურო სკოლა იკი სკი

ბაკურიანი

35ბ, აღმაშენებლის ქუჩა

საოჯახო ტიპის სასტუმრო

ბაკურიანი

74ა, აღმაშენებლის ქუჩა

ვილა ბაკურიანი

ბაკურიანი

4, თამარ მეფის ქუჩა

ბმ პლაზა

ბაკურიანი

კოხტა გორა

სასტუმრო ტერასას 8 მგზავრებისგან

ბაკურიანი

1, წაქაძის ქუჩა

რეზიდენს ჰილ ბაკურიანი

ბაკურიანი

150, აღმაშენებლის ქუჩა (მელისის მიმდებარედ)

მთის ბროლი

ბაკურიანი

111, აღმაშენებლის ქუჩა

ვილა ლიელი

ბაკურიანი

დიდველი, ბაკურიანი

ლაშა-გიორგი

ბაკურიანი

52, კოსტავას ქუჩა

კ2-I კორპუსი

ბაკურიანი

დაბა, ბაკურიანი

კ2-IIკორპუსი

ბაკურიანი

დაბა, ბაკურიანი

კახისი

ბაკურიანი

52, კობა წაქაძის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო სახელი არ აქვს

ბაკურიანი

6, მთის ქუჩა

Hotel Crystal & spa

ბაკურიანი

ბაკურიანი, დიდველის მიმდებარედ

საოჯახო სასტუმრო სანდრო პაპა

ბაკურიანი

16, მერაბ კოსტავას ქუჩა

დიდველი გალერეა

ბაკურიანი

38, დიდველის ქუჩა, დაბა ბაკურიანი

სასტუმრო ვაინდერ საირმე

ბაღდათი

კურორტი საირმე

საოჯახო სასტუმრო

ბაღდათი

კურორტი საირმე

დასასვენებელი სახლი

ბაღდათი

კურორტი საირმე

ციცინათელა

ბაღდათი

ბაღდათი საირმე

საირმე

ბაღდათი

ობა წაქაძის ქუჩის მიმდებარედ

ბაღდათის რაიონი კურორტი საირმე

ოლიმპო

ბაღდათი

კურორტი საირმე

საოჯახო სასტუმრო

ბაღდათი

კურორტი საირმე

საოჯახო სასტუმრო

ბაღდათი

დაფენილი 3

მართე

ბაღდათი

სოფელი ნერგეეთი

სამოთხე

ბაღდათი

კურორტი საირმე

ზეინაბი

ბაღდათი

კურორტი საირმე

საოჯახო სასტუმრო

ბაღდათი

კურორტი საირმე
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ჩემი სახლი სასტუმრო საირმეში

ბაღდათი

კურორტი საირმე

საირმე და ბესტ ვესტ საირმე რეზორტ

ბაღდათი

კურორტი საირმე

გრინ თაუნ

ბაღდათი

კურორტი საირმე

საირმე პალასი

ბაღდათი

კურორტი საირმე

კოტეჯი

ბაღდათი

კურორტი საირმე (კოტეჯი)

კოტეჯი

ბაღდათი

კურორტი საირმე (კოტეჯი)

აპარტამენტი

ბოკურიანი

თრიალეთის ქ,დიდველი რეზიდენსის E ბლოკი, მე-4 სართული, აპარტამენტი 130

ჯეფრი +

ბოლნისი

ილია ჭავჭავაძის 108

მცირე კავკასიონი

ბოლნისი

14, თაყაიშვილის ქუჩა

ბოლნისი

ბოლნისი

101, სულხან საბას ქუჩა

წისქვილი

ბოლნისი

4, სიონის ქუჩა

ვაინ ინ

ბორჯომი

გრიგოლ რობაქიძის 2

ქროუნ პლაზა ბორჯომი

ბორჯომი

ბარათაშვილის ქ 9

ალმა-ატა

ბორჯომი

9 აპრილის ქ. 6

კოხტა რუმს ბაკურიანი

ბორჯომი

ბაკურიანი, მთის ქ. 1

მეიდანი

ბორჯომი

კოსტავას მოედანი 1

სასტუმრო მელისი

ბორჯომი

დაბა ბაკურიანი.აღმაშრნებლის ქ.59

ბორჯომი ლიკანი

ბორჯომი

ბორჯომი, მესხეთის ქ. #16

ვიქტორია

ბორჯომი

ბორჯომი,კოსტავას ქ 31

ტაჩო

ბორჯომი

წმ. ნინოს 1

რიწა

ბორჯომი

ბაკურიანი აღმაშენებლის ქ.112

ვილა პარკი

ბორჯომი

ბაკურიანი ქუმარიტაშვილის ქუჩა

ჩინო

ბორჯომი

მესხეთის 33 ა

მთის ბროლი ბორჯომი

ბორჯომი

სოფ. ტბა

ვილა ლიკანი

ბორჯომი

მესხეთის მე-4 შესახვევი

მოციონი

ბორჯომი

მესხეთის 49

სასტუმრო რუსთაველი

ბორჯომი

რუსთაველის 113 ა

მილანო პალას ბორჯომი

ბორჯომი

გამსახურდიას 14

ლიკანი პალასი

ბორჯომი

ბორჯომი, მესხეთის 27ა

ვილა ბორჯომი

ბორჯომი

ბორჯომის რ-ნ, სოფელი სადგერი

ეკორესტ ლიკანი პალასი

ბორჯომი

მესხეთის ქ.27ა

აისი ბორჯომი

ბორჯომი

9 აპრილის ქ. 1

გრიმის ვილა

ბორჯომი

ბორჯომი, ფიროსმანის ქ.9

ბორჯომი პალასი

ბორჯომი

გამსახურდიას 17

ამადეუსი

ბორჯომი

ბაკურიანი თავისუფლების ქN29

ბაკურიანი ჰაუსი

ბორჯომი

დ. ბაკურიანი, აღამშენებლის ქ. 88ა

ბაკურიანი ინნ

ბორჯომი

კობა წაქაძის ქ.#12

აისბერჰი

ბორჯომი

ბაკურიანი დავით აღმაშენებლის 3

ბორჯომი ანდერვუდი

ბორჯომი

9 აპრილის ქ. #40

თინათინი

ბორჯომი

დაბა ბაკურიანი .რუსთაველის# 6

აურუმი

ბორჯომი

ბაკურიანი ცეკავშირის მ/ტ

საოჯახო სახლი

ბორჯომი

2 კოსტავას ქუჩა

ჯულიეტა

ბორჯომი

3, ყაზბეგის ქუჩა, სოფელი ცემი

გრეენ დალი

ბორჯომი

ცემი
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სასტუმრო როზა

ბორჯომი

ცემი

ფირუზა ჰოსტელი

ბორჯომი

3, ბარათაშვილის ქუჩა

პარადაისი ბორჯომი

ბორჯომი

1, ერეკლეს ქუჩა

სასტუმრო "ვილარომა"

ბორჯომი

41ა, მესხეთის ქუჩა

სასტუმრო ცემი

ბორჯომი

აღმაშენებლის ქუჩა, ცემი

სასტუმრო კავკასია ბორჯომი

ბორჯომი

11, ორბელიანის ქუჩა

ამირანის პარკი

ბორჯომი

28, ფარნავაზ მეფის ქუჩა

გოლდენ ტულიპ ბორჯომი პალასი

ბორჯომი

48, 9 აპრილის ქუჩა

ეკო ჰოტელ მზეთამზე

ბორჯომი

სოფელი მზეთამზე

ოლიმპი

ბორჯომი

101ა, რუსთაველის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ბორჯომი

29, მესხეთის ქუჩა

კეჩხობი

ბორჯომი

დაბა წაღვერი

სასტუმრო თბილისი

ბორჯომი

1, გორკის ქუჩა

ბორჯომის ხეობა

ბორჯომი

107ა, რუსთაველის ქუჩა

რივერსაიდ ჰოსტელი

ბორჯომი

20, რუსთაველის ქუჩა

ბორჯომი სითი

ბორჯომი

103, რუსთაველის ქუჩა

ცემი რეზიდენსი

ბორჯომი

დაბა ცემი

აპოლონი

ბორჯომი

21, დ. აღმაშენებლის ქუჩა

ფიროსმანი15

ბორჯომი

15, ფიროსმანის ქუჩა

ელენა

ბორჯომი

წერეთლის მიმდებარე

ბორჯომი პალასი

ბორჯომი

17, გამსახურდიას ქუჩა

კომორები

ბორჯომი

კოხტას ძირი, დაბა ბაკურიანი

თორი

ბორჯომი

23, ერეკლეს ქუჩა

თბილისი

ბორჯომი

1,დიმიტროვის ქუჩა

ჰოტელ 2702

ბორჯომი

98 ე, დ.აღმაშენებლი ქუჩა

მეფე დავითი

ბორჯომი

72, დ.აღმაშენებლის ქუჩა

ძველი ბორჯომი

ბორჯომი

21, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

სნოუ ქინგ

ბორჯომი

25-იანების მიმდებარე ტერიტორია

იუნენი

ბორჯომი

6, ფარნავაზ მეფის ქუჩა, ბაკურიანი

ფერადი კოტეჯები

ბორჯომი

ცემი

კოხტა

ბორჯომი

ბაკურიანი, საბაგირო კოხტას მოპირდაპირე მხარეს

მანო

ბორჯომი

5, 9აპრილის ქუჩა , დაბა ბაკურიანი

salome's apartment tuti

ბორჯომი

9, მესხეთის ქუჩა

ჯ&ტ

გარდაბანი

მარტყოფი, ბროწეულას დასახლება

პი ემ პალასი

გარდაბანი

სოფ. მარტყოფი

სასტუმრო ეგრისი

გონიო

60, სიმონ კანანელის ქუჩა

ვაით რუმი

გონიო

3, ანდრია პირველწოდებულის მეორე შესახვევი

სვეტლანა ყურშუბაძე

გონიო

2, ანდრია პირველწოდებულის მეორე შესახვევი

დათა

გონიო

6ა, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი მეორე შესასხვევი

ანდრია პირველწოდებული75

გონიო

75, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი

ემზარ მიქელაძე

გონიო

გონიო

სასტუმრო "ხომალდი"

გონიო

10, ანდრია პირველწოდებულის მეორე შესახვევი

სანდრო

გონიო

20, , ანდრია პირველწოდებულის მეორე შესახვევი

ნატალი

გონიო

34ა, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი
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საოჯახო

გონიო

59ა, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

საოჯახო

გონიო

59, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

სალო

გონიო

49ა, ანდრიაპირველწოდებულის გზატკეცილი

საოჯახო

გონიო

12ა, ანდრიაპირველწოდებულის მეორე შესახვევი

გონიო ბიჩ ოტელი

გონიო

ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

ანა

გონიო

22, ანდრ. პირველწოდებულის მეორე შესახვევი

სასტუმრო რიო

გონიო

8, ანდრია პირველწოდებულის ქუჩა

ჯორჯია

გონიო

15, ანდრია პირველწოდებულის პირველი ჩიხი

საოჯახო სასტუმრო მაია

გონიო

14, ანდრია პირველწოდებულის მეორე შესახვევი

სასტუმრო ლიზა

გონიო

85, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი

გონიო გარდენ

გონიო

51ბ, ანდრია პირველწოდებულის გამზირი

საოჯახო სასტუმრო ვენერა

გონიო

გონიო, ანდრიაპირველწოდებულის მე-2 შესახვევი N26

გონიო ინ

გონიო

ანდრია პირველწოდებულის მე-5 ჩიხი

ელიზბარ გორაძე

გონიო

1, ანდრიაპირველწოდებულის მეორე შესახვევი

კაპიტანი

გონიო

71, ს. კანანელის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო კოლხი

გონიო

66ა, მატათა მოციქულის ქუჩა

სასტუმრო პაპა

გონიო

1ბ, სიმონ კანანელის ქუჩა

სან პალასი

გონიო

28, ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილი მეორე შესახვევი

ლიდერი

გორი

გორი სოფ სვენეთი

ვიქტორია

გორი

თამარ მეფის 76

როიალ ჰაუს

გორი

საქართველო, ქ. გორი, სამეფოს ქ., N45

გესთ ჰაუს მკ

გორი

სუხიშვილის ქ. #1

როიალი

გორი

სამეფოს ქ. №41 ბ.5

ოლდ თაუნი

გორი

იერუშალაიმის 8

კონტინენტალი

გორი

გარსევანიშვილის ქუჩა #6

ფლორა

გორი

ვაჟა-ფშაველას 2

ნიცა

გორი

გორი ქუთაისის 58

ლაქი

გორი

სუხიხვილის 35

ელენე

გორი

31. მელიქიშვილის ჩიხი

გესთ ჰაუს კალიფორნია

გორი

79, რუსთაველის ქუჩა, გორი

ბაგრატიონი

გორი

ბაგრატიონის ქ.

ვილდ მილ

გორი

51, სამეფოს ქუჩა

კურორტი გორიჯვარი

გორი

ელექტროფიკაცია

გესთ ჰაუს სვეტლანა 2 აბაშიძის 8

გორი

8, აბაშიძის ქუჩა

ანნა ჰაუსი anna's guest house

გორი

60, ქუთაისის ქუჩა

ანნა ჰაუსი

გორი

60, ქუთაისის ქუჩა

ნიკა ვაჩეუშვილის სასტუმრო და მარანი

გორი

ატენი

კვადრუმი

გუდაური

დაბა გუდაური

ანა

გურია

40, დუმბაძის ქუჩა

შპს გურია 7

გურია

ღრმაღელის საკრებულო სოფ. წყალწმინდა

ვაზისუბნის მამული

გურჯაანი

სოფელი ვაზისუბანი

კურორტი ახტალა

გურჯაანი

ქ. გურჯაანი. თამარ მეფის ქ. #9

როლე ჰაუსი

გურჯაანი

აღმაშენებლის # 5

სასტუმრო ახაშენი ღვინის კურორტი და სპა

გურჯაანი

სოფელი ახაშენი
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არტ ვილა კოტეხი

გურჯაანი

ბერიტაშვილის ქ N4

გესტჰაუსი ჯიმშერ მელიქიძე

გურჯაანი

32, ჰ.გონაშვილის (ნ.კეცხოველის) ქუჩა

ეკვანა

გურჯაანი

23, ცაბაძის ქუჩა

რები გურჯაანი

გურჯაანი

12, ახტალის ქუჩა

სასტუმრო ახაშენი ღვინის კურორტი და სპა

გურჯაანი

სოფელი ახაშენი

ამბასადორ კაჭრეთი

გურჯაანი

კაჭრეთი, გურჯაანი

სასტუმრო რესტორანი კოშკი

გურჯაანი

სოფ.ჩუმლაყი

მწვანე სახლი

გურჯაანი

12, ფურცელაძის ჩიხი

დედოფლისა

დედოფლისწყარო

44, ნიკორციხის ქუჩა

ჰავანა გესთ ჰაუს

დედოფლისწყარო

51, ფ. მოსულიშვილის ქუჩა, სოფ. ხორნაბუჯი

ჩემი სახლი

დედოფლისწყარო

14,შირაქის ქუჩა . დედოფლისწყარო

ნაბადი დმანისი

დმანისი

38, წმინდა ნინოს ქუჩა

ლაგუნა

დუშეთი

დუშეთი ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორია

გარდენ ჰოტელ ფასანაური

დუშეთი

რუსთაველის ქ 20

კორშა გესტჰაუსი

დუშეთი

დუშეთი სოფელი კორშა

გუდაურა

დუშეთი

დაბა გუდაური

გრიფინ ბაზალეთი

დუშეთი

ბაზალეთის ტბის მიმდებარედ

ბულაჩაურის მწვანე ცენტრი

დუშეთი

სოფელი ბულაჩაური

კორუღი
ჩაბარუხი

დუშეთი

დაბა ფასანაური სოფელი ცხვედითი

დუშეთი

სოფ.ჩაბარუხი

ოლიმპიური სახლი

დუშეთი

48, აღმაშენებლის ქუჩა

ხომი

დუშეთი

სოფელი ხომი

ტრადიცია

დუშეთი

დაბა ფასანაური

ბავშვთა დასასვენებელი სახლი

დუშეთი

5, რადიოსადგურის დას.

არაგვი

დუშეთი

სოფ. ნაღვარევი

ნათელა ჯავახიშვილი

დუშეთი

სოფელი ჩანადირები

მთის სახლი ჩირდილი

დუშეთი

სოფელი ჩირდილი

ვილა ანანური

დუშეთი

სოფელი ანანური

ბაზალეთის ტურისტული კომპლექსი

დუშეთი

დუშეთი ბაზალეთის ტბის მიმდებარე ტერიტორია (ყოფილი ტურბაზა)

საოჯახო სასტუმრო - დეკა

დუშეთი

სოფ: სეთურები

რეზიდენს ჰილი

ვაკე

110, ტიციან ტაბიძის ქუჩა

საერთო საცხოვრებელი

ვაკე

ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 35 ბ

ვაკე

ვაკე

104, ტ.ტაბიძის ქუჩა

ჯი ეს

ვაკე

1, კოტე მახარაძის

სასტუმრო "ზედაფონი"

ზესტაფონი

43, პუშკინის ქუჩა

შპს სავანე

ზესტაფონი

11, დ. აღმაშენებლის ქუჩა

რივერს ზუგდიდი

ზუგდიდი

ქ.ზუგდიდი ბაქოს ქ.55/53

იბერა პალასი

ზუგდიდი

ზუგდიდი კიკალიშვილის ქ N6

საოჯახო სასტუმრო მწვანე სახლი

ზუგდიდი

რუსთაველის 64 - 66

ანაკლია კრუზი

ზუგდიდი

ანაკლია, რუსთაველის 268

შორენას სახლი

ზუგდიდი

ქ. ზუგდიდი, გამარჯვების ქ.N119

ანაკლია

ზუგდიდი

ანაკლია დავით გურამიშვილის ქ N7

გარდენ პალასი

ზუგდიდი

თეატრის ქ.1

კასა დე ხასია

ზუგდიდი

ორბელიანის ქუჩა #25
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ლოტოსი

ზუგდიდი

აღმაშენებლის 86

ლაზიკა

ზუგდიდი

რუსთაველის 139

ზუგდიდი

ზუგდიდი

კოსტავას 5 ა

რივერ ს ჰოტელ

ზუგდიდი

ზუგდიდი ბაქოს ქ.55/53

სასტუმრო მარსი

ზუგდიდი

კოსტავას 36

საოჯახო სასტუმრო ვაით ჰოტელ

ზუგდიდი

ზუგდიდი კოსტავას70

ლეთო

ზუგდიდი

ზვიად გამსახურდიას გამზირი 31

თეთრი სახლი ანაკლიაში

ზუგდიდი

ანაკლია

გრანდ ჰოტელი

ზუგდიდი

ქ.ზუგდიდი, კ.გამსახურდიას ქ#35

სასტუმრო სითი

ზუგდიდი

კოსტავას 13

ოქროს საწმისი

ზუგდიდი

110, კოსტავას ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო აზა ქანთარია

ზუგდიდი

59, სოხუმის ქუჩა

საოჯახო სახლი თამარი

ზუგდიდი

55, სოხუმის ქუჩა

მაი მუნ ჰოსტელი

ზუგდიდი

61, რუსთაველის ქუჩა, ზუგდიდი

ნუნუ ქანთარია

ზუგდიდი

128 თავისუფლების ქუჩა

ვილა ვერე

ზუგდიდი

48, რუსთაველის ქუჩა

ნანა ტური

ზუგდიდი

33, თამარ მეფის ქუჩა

გოლდენ ჰაუსი

ზუგდიდი

ანაკლია

რეტრო ჰაუსი

ზუგდიდი

15, მედეას ქუჩა

შპს კოტეჯები

ზუგდიდი

სოფ.ანაკლია

რეტრო ჰაუსი

ზუგდიდი

5, მედეას ქუჩა

ბუტიკი სასტუმრო ლეთო

ზუგდიდი

31, ზ.გამსახურდიას გამზირი

კაკტუსი

ზუგდიდი

საოჯახო სასტუმრო ლევან II დადიანი

ზუგდიდი

20, ლევან II დადიანის ქუჩა

ზუგდიდი თაი

ზუგდიდი

9, სამეგრელოს ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ნაგი ჰაუს

ზუგდიდი

22,თბილისის ქუჩა

ლოტოსი

ზუგდიდი

86, აღმაშენებლის ქუჩა

კაზ ამიგოს

ზუგდიდი

ანაკლია

ჰოტელ მიქსი

თბილისი

ქერჩის ქ. N8

ღვინის კოშკი

თბილისი

ტიციან ტაბიძის პირველი შესახვევი 32ა

რივერსაიდი და ტიფანი ბარი

თბილისი

ბროსეს ქუჩის კუთხე,მტკვრის მარჯვენა სანაპირო

კოპალა

თბილისი

წყნეთი, რუსთაველის ქუჩა 3

სასტუმრო ნაბადი

თბილისი

რამაზ შენგელიას 12

იბის სთაილზ თბილისი

თბილისი

გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა N4

მერკური თბილისი ოლდ თაუნი

თბილისი

ვ.გორგასალის N9

ამბასადორი თბილისი

თბილისი

დაჩი უჯარმელის ქუჩა N1 (ყოფილი შავთელის ქუჩა N17)

ჰოლიდეი ინი

თბილისი

1, 26 მაისის მოედანი

სტამბა

თბილისი

1, 26 მაისის მოედანი

თბილისი მერიოტი

თბილისი

13, რუსთაველის გამზ.

ბილტმორი

თბილისი

29, რუსთაველის გამზ. 29

რედისონ ბლუ ივერია

თბილისი

1, რესპუბლიკის მოედანი

სასტუმრო ბოჰო სთეი

თბილისი

6, ნონა გაფრინდაშვილის პირველი ჩიხი

ნატა

თბილისი

2, დუტუ მეგრელის ქუჩა

ელეგანსი

თბილისი

ნუცუბიძის მე 3 პლატო, მე 2 კვარტალი, მე 7 კორპუსის მიმდებარედ

10,

ნაკლია.რევაზ ესართიას ქუჩა
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ანდამატი

თბილისი

120, დ.აღმაშენებლის

აფრა

თბილისი

30, ნუგზარ შანავას

სასტუმრო ვილა

თბილისი

4, ალექსანდრე ყიფშიძის

ჯ/ს

თბილისი

10, დიღმის მასივი

სანაპირო

თბილისი

მკტვრის მარცხენა სანაპირო, სამშობიაროს მიმდებარე ტერიტორია

გრანდ პალასი

თბილისი

17, გუჯარეთის ქუჩა

ელიტ ლუქსი

თბილისი

74, არჩილ ცაგარელის ქუჩა

იმპერიალი

თბილისი

2, სარსაჯიშვილის ქუჩა

ტერასა

თბილისი

7, ზღვის ქუჩა

ბრიჯ ბუტიკ ჰოტელი

თბილისი

54, ნინო ჩხეიძის ქუჩა

ტაო

თბილისი

50, სამტრედიის ქუჩა

ტიფლის პალასი

თბილისი

3, ვ.გორგასალის ქუჩა

დანისიმო

თბილისი

14, ირბახის ქუჩა

ბადაგონი ბუტიკ სასტუმრო რუსთაველი

თბილისი

4, თავისუფლების მოედანი

ლოველ

თბილისი

19, მაყაშვილის ქუჩა

ვენა

თბილისი

24, დუშეთის ქუჩა

დიპლომატი

თბილისი

ბოლო აღმართის 4

ლოკაცია

თბილისი

ირაკლი კეჭაყმაძის 2 გას. N 29 (სოფელი ცვინვალა)

ოკრიბა

თბილისი

კარალეთის 5

აგავა

თბილისი

თბილისი დიდუბე-ჩუღურეთი ბელიაშვილის ქ. 161

ოპალი 1

თბილისი

ბელიაშვილის 89

ღვინო მინდა

თბილისი

გრიშაშვილის 20

ადამო

თბილისი

პოლიკარპე კაკაბაძის N8

შერატონი მეტეხი პალასი

თბილისი

თელავის ქუჩა 20

იდილია

თბილისი

მოსკოვის გამზირი 24 ა

შაინ პალასი

თბილისი

გურამიშვილის გამზირი #59

შარმი

თბილისი

დ. აღმაშენებლის გამზირი 141

პიაცა

თბილისი

დუშეთის ქ N 26

აისბერგი

თბილისი

ბელიაშვილის ქ.N91

საბუ

თბილისი

ჟ. შარტავას 57

სასტუმრო ბუ

თბილისი

მიცკევიჩისქ40

ბომონდ გარდენი

თბილისი

ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის 6ა

ოდა

თბილისი

ქსნის 45ა

პირამიდა

თბილისი

ზესტაფონის ქ.19

გროუვ დიზაინი

თბილისი

გ.კვინიტაძის ქუჩა N8

გრანდ პალასი

თბილისი

გუჯარეთის ქ. N17

ტიფლისი ბუტიკ ჰოტელი

თბილისი

ზურაბ ჭავჭავაძის 6

ლუქსი

თბილისი

აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კ/მ

ორნამენტ ბუტიკ ჰოტელ

თბილისი

მოსე თოიძის ქუჩა #4

ჯოტელ ნეაპოლი

თბილისი

ლეხ კაჩნსკის N1

ბეთლემი ოლდ თაუნ

თბილისი

ბეთლემის ქ 21

მედეა

თბილისი

მიცკევიჩის ქ.40

მუზეუმი

თბილისი

საქართველო, ქ. თბილისი, კრწანისის რაიონი, ორბელიანის ქ., №8, №10

კაველა

თბილისი

შანდორ პეტეფის 20 ის მიმდებარედ
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სასტუმრო ათუ

თბილისი

მიხეილ გახოკიძის #52

სასტუმრო რიჩი

თბილისი

თბილისი, რიჩარდ ჰოლბრუკის 1

გრანდ ოტელ მიმინო
გარდენ ჰაუს
სტარ ჯორჯია
სტარ ჯორჯია
ლ-პლაზა
პიზა
საჩვენო ლუქსი
ვილა მთიები

მაისონ თბილისი ბუტიკ ჰოტელ

თბილისი

ხივინის შესახვევი 3

თბილისი

ჩაისუბნის ქ 6

თბილისი

პ.ყურაშვილის ქ.10

თბილისი
თბილისი

ვ.ნოზაძის ქ.25
თბილისი, ლეხ-კაჩინსკის 3 მ/ტ

თბილისი
თბილისი

შეშელიძის 35-ა
აღმაშენებლის ხეივანი N 120

თბილისი
თბილისი

ჩახრუხაძის 10

ქ. თბილისი, ძმები ზდანევიჩების 5

ვცერო

თბილისი

აბასთუმნის 1

მარია ლუის

თბილისი

ახვლედიანის ქ.34ა

ოთხი გასაღები

თბილისი

დიმიტრი ყიფიანის 38

ჰარმონი

თბილისი

აღმაშენებლის გამზ. 46

ვესტი

თბილისი

თბილისი, გიორგი (ჯორჯ) პაპაშვილის ქ. # 11

ლილო

თბილისი

თბილისი ისანი-სამგორი იუმაშევის ქ. 8

სასტუმრო 999

თბილისი

ვარკეთილის 3, 3 მ/რ, 303 კორპუსის მიმდ.ტერიტორია

ოტელ ფარადაისი

თბილისი

თრიალეთის 18

კოკა

თბილისი

კალოუბნის ქ.6

ჰოტელ 21

თბილისი

ვატკეთილი ზემო პლატო მე_ 2 მ რ კ 21

სქიფი

თბილისი

რუსთავის გზ.61

ბატონი

თბილისი

რევაზ მამისაშვილი 1

მეჯიქ

თბილისი

სამგორის ქ

გოლდ ლაინი

თბილისი

კოფცოვის ქ 19

სულიკო

თბილისი

12, 8 მარტის ქუჩა

პლიუსი

თბილისი

67, ქეთევან დედოფლის ქუჩა

ყვარელი

თბილისი

37, სუხიშვილის ქუჩა

დორს მეიდან დიზაინ ჰოტელი

თბილისი

16, თუმანიანის ქუჩა

რელაქსი

თბილისი

5, ძევერას ქუჩა

მუზიკა ჰოსტელ

თბილისი

13, გრიბოედოვის ქუჩა

ლომები

თბილისი

23, ფერისცვალების ქუჩა

ვორონცოვები

თბილისი

35, იუნკერების ქუჩა, კოჯორი

ბუტიკ ჰოტელ სთეი

თბილისი

26, ძმები კაკაბაძეების ქუჩა

ჯეოტურ 777

თბილისი

მეტეხის აღმართი 11

ვერა ჰილსი

თბილისი

ქ.თბილისი, გუნიას 16/9

სასტუმრო ტერასა ქუთაისი

თბილისი

kote apkhazi 31

სოულ ქითჩენ

თბილისი

Machablis q.7

ჯაზ ჰოტელი

თბილისი

მე-3 რეხის ქ.N23

ვენუსი

თბილისი

ვარკეთილი, ჯავახეთის მე 2 შესახვევი N 1

ზ.ფ. პალასი

თბილისი

მარჯანიშვილის 44

ჩემი გარდენი

თბილისი

28/30 ჩეხოვის ქუჩა

თბილისი 1818

თბილისი

70, ჯავახიშვილის ქუჩა

დრიმ თბილისი

თბილისი

12/14, მალხაზ აბდუშელიშვილის ქუჩა

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

29-Dec-2020

გრანდი

თბილისი

51, ვაჟა-ფშაველას გამზირი

ლაით ჰაუს ოლდ სითი

თბილისი

10-12, სამრეკლოს ქუჩა

პედაგოგთა დასასვენებელი სახლი

თბილისი

5, უძოს ქუჩა, კოჯორი

რუსთავი პალასი

თბილისი

10, ე. გაბაშვილის ქუჩა

იმერეთი

თბილისი

95ა, აღმაშენებლის გამზ.

ელეგანტი 2

თბილისი

67, დოესის ქუჩა

ვესტა

თბილისი

7, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქუჩა

მონოგრაფი

თბილისი

5-7, პუშკინის ქ.უჩა

ბრიგიტე თბილისი

თბილისი

18, იაშვილის ქუჩა

სენატორი

თბილისი

10, ნავთლღის ქუჩა

ბუტიკ სასტუმრო შოთა რუსთაველი

თბილისი

1, ტ.შევჩენკოს ქუჩა

დავითი

თბილისი

16ა, პ. იაშვილის ქუჩა

ბროში

თბილისი

6, ცურტაველის ქუჩა

რივიერა

თბილისი

9, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქუჩა

თბილის თაუერი კოლუმბი და ვაით ჰაუსი

თბილისი

დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე 7 კილომეტრი

ირმენი

თბილისი

14/3 ირბახის ქუჩა

ორიონ თბილისი

თბილისი

5, ნაფარეულის ქუჩა

ტიფლისი

თბილისი

29ბ, მარჯანიშვილის ქუჩა

რუსთაველის 26

თბილისი

26, რუსთაველის ქუჩა

ტერასა

თბილისი

46ა, კოტე მესხის ქუჩა

ახმეტელი აპარტმენტი

თბილისი

25ე, გობრონიძის ქუჩა

ჯასთ ინნ

თბილისი

3ა, ნოე ჟორდანიას სანაპირო

სითი ჰართ

თბილისი

13, ზურაბ ჟვანიას ქუჩა

სილვერ 34

თბილისი

34, ვერცხლის ქუჩა

თბილისის ისტორია

თბილისი

4, ივანე ტურგენევის ქუჩა

ღვინის სასახლე

თბილისი

31, ბიძინა კვერნაძის ქუჩა

სასტუმრო "კოლუმბი"

თბილისი

დ.აღმაშენებლის ხეივანი მე 7 კილომეტრი, ქ.თბილისი

2პლოს

თბილისი

18, დოდაშვილის ქუჩა

სასტუმრო "ბრიტიშჰაუსი"

თბილისი

32, ჭოველიძის ქუჩა, მთაწმინდის რაიონი, თბილისი, საქართველო

ვისთეი

თბილისი

5/25, ცუცვათის ქუჩა

ჩეკ პოინტი

თბილისი

9, გომის ქუჩა

რენესას ჰოტელ თბილისი

თბილისი

5, გაბისკირიას ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

თბილისი

ვარკეთილი, მესამე მასივი, მე-8 კვ. მე-6 კორ. ბ.27

გრანდ ვიუ ინნ თბილისი

თბილისი

47/49, ქეთევამ წამებულის ქუჩა

ქება

თბილისი

სუხიშვილის ქუჩა, ვარკეთილი 3, 1 მ/რ,

გარნეტი

თბილისი

10, გიგა ლორთქიფანიძის ქუჩა, სოლოლაკი

თიემ აპარტ ჰოტელ

თბილისი

51, ცოტნე დადიანის ქუჩა

მარიონი

თბილისი

22/9, ბოროდინოს ქუჩა

ჰოტელ აქვა ლიბერთი

თბილისი

15, პუშკინის ქუჩა

პიანო 2

თბილისი

3, ვარკეთილი, მე-3ა მ/რ კ335

პიანო

თბილისი

მესამე მასივი მე-8კვ.კ6 ქ.

ტურისტი

თბილისი

12, მესხიშვილის ქუჩა

ბიოლი

თბილისი

1, ბიოლის ქუჩა

ჰოთელს ენდ ფრესერენს ჰუალინგ თბილისი

თბილისი

ვაზისუბნის მე-3 მ/რ მე-2
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მარგი

თბილისი

142, აღმაშენებლის გამზირი

მკმ ჯგუფი

თბილისი

1ა, სესილია თაყაიშვილის ქუჩა

ათლეტიკი

თბილისი

95ა, წერეთლის გამზ.

ჯორჯია 444

თბილისი

7, მიქელაძის ქუჩა

რონდო

თბილისი

104, დ.აღმაშენებლის გამზირი, თბილისი

ალფაბეტი

თბილისი

3, თელავის ქუჩა

სასტუმრო 444

თბილისი

10, წინანდლის ქუჩა

სასტუმრო რიო

თბილისი

1, იური გაგარინის ქუჩა

ეპიკ

თბილისი

26, სამრეკლოს ქუჩა

ატლას აბაშიძე

თბილისი

70, ი.აბაშიძის ქუჩა

პედაგოგთა დასასვენებელი სახლი

თბილისი

18, გურამიშვილის ქუჩა, წყნეთი

ეთნოგრაფი

თბილისი

39, ლადო ასათიანის ქუჩა

დორმიტორი ჰუალინგ თბილისი

თბილისი

22, ჯუმბერ ლეჟავას ქუჩა

მეგობრობა

თბილისი

51, კახეთის გზატკეცილი

ტაბერნე

თბილისი

3, ორბელიანის ქუჩა

ტერას ჰაუს თბილისი

თბილისი

33/37 კოტე მაყაშვილის ქუჩა

კრისტალი

თბილისი

10, წურწუმიას ქუჩა

კლასიკა

თბილისი

10, გურჯაანის ქუჩა

ბოჰო ტიფლისი

თბილისი

6, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა

მარტი

თბილისი

3, ლევან გოთუას ქუჩა

სითი ავენიუ

თბილისი

140ბ, აღმაშენბელის ქუჩა

ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა

თბილისი

156, რუსთაველის ქუჩა

მეიდან ინნ კორპუსი 2

თბილისი

21, სამღებროს ქუჩა

მეიდან ინნ კორპუსი 1

თბილისი

1, საადის ქუჩა

ქორთიად მერიოტი

თბილისი

4, თავისუფლების ქუჩა

ტაბი

თბილისი

4, ტაბიძის ქუჩა

დ პლაზა

თბილისი

5, სტანისლავსკის ქუჩა

ისანი

თბილისი

67დ ქ. წამებულის გამზ.

კომფორტ +

თბილისი

111/ა, თიანეთის ქუჩა

ძველი ქალაქი

თბილისი

31, ათონელის ქუჩა

ავლაბარი

თბილისი

IV/IIა ვახტანგის ქუჩა

თავისუფალი თეატრი

თბილისი

2, რუსთაველის ის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

თბილისი

5, აეროპორტის დასახლება

კლასიკა

თბილისი

10, გურჯაანის ქუჩა

სასტუმრო პარიზი

თბილისი

3 კვ.ვარკეთილის მასივი 6

ფასკუნჯი რეზიდენს ჰოტელ

თბილისი

9, გ.ტაბიძის ქუჩა

სასტუმრო ლუქსი

თბილისი

2, იუმაშევის ქუჩა

ელეგანტი

თბილისი

3, ვარკეთილის ქუჩა

ტოპ ბუტიკ ჰოტელ

თბილისი

6, კრწანისის III გასასვლელი

ბათესტა

თბილისი

14, კარტოზიას ქუჩა

ამერი პლაზა

თბილისი

76ა, კოსტავას ქუჩა

სასტუმრო პარიჟე

თბილისი

ვარკეთილის მასივი 6- კვ.3

სასტუმრო ფასკუნჯი რეზიდენს

თბილისი

9,გ.ტაბიძის ქუჩა

ლუქსი

თბილისი

იუმაშევის ქუჩა
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ელეგანტი

თბილისი

ვარკეთილი 3

ტოპ ბუტიკ ჰოტელი

თბილისი

6, კრწანისის III გასასვლელი

სვითრუმს ინ

თბილისი

50/1, შოთა რუსთაველის გამზ.

დეი ინნ

თბილისი

5, გ. ახვლედიანის ქუჩა

კალასი

თბილისი

25, ლესელიძის ქუჩა

ჰოსტელი ფაბრიკა

თბილისი

8, ნინოშვილის ქუჩა

ადორა

თბილისი

12, ზ.ქურდიანის ქუჩა

კავკას ჰოტელი

თბილისი

4, ა.პოლიტკოვსკაიას ქუჩა

სთალ +

თბილისი

6, გუჯარეთის პირველი ქუჩა

ვიტა

თბილისი

1, მეტეხის ქუჩა

სასტუმრო ზეგ

თბილისი

27, კოტე აფხაზის ქუჩა

ბი ბი თბილისი

თბილისი

7, კარდანახის ქუჩა

ვინოტელი

თბილისი

4, ელენე ახვლედიანის აღმართი

7 სტარი

თბილისი

3, ალექსიძის ქუჩა

ამადეუსი

თბილისი

1ა, რიჩარდ ჰოლბრუკის ქუჩა

სოლოლაკი

თბილისი

5, პავლე ინგოროყვას ქუჩა

ვაით ლოფტი

თბილისი

2ა, სანაპიროს ქუჩა , სად. I, სართ.IV, ბ.11

ვიქტორია ინნ

თბილისი

20დ, ს.დოდაშვილის ქუჩა

კენარი

თბილისი

34, არსენას ქუჩა

გალერი არტ ჰოტელი

თბილისი

29, ჭავჭავაძის გამზ. ვაკე-საბურთალო, თბილისი

ფლაუერი

თბილისი

36ა, ლადო ასათიანის ქუჩა

Hotel GGS

თბილისი

44, ჯავახეთის ქუჩა,თბილისი

თბილისი აპარტამენტი

თბილისი

28, ნ. ჟვანიას ქუჩა, სადარბაზო 1 ბინა 18

თბილისი აპარტამენტი

თბილისი

28, ნ. ჟვანიას ქუჩა, 28 სადარბაზო 1 ბინა 10

თბილისი აპარტამენტი

თბილისი

ნ. ჟვანიას 28 სადარბაზო 3 ბინა 46

გრინ თაუერი

თბილისი

1, პეტრე სარაჯიშვილის

ეთფუნიკულარ ჰოსტელ

თბილისი

6/2, მთაწმინდის ქუჩა

სასტუმრო ზფ

თბილისი

11, ბეთლემის ქუჩა

ნამასტე

თბილისი

26, ბეთლემის ქუჩა

სასტუმრო პირიმზე პლაზა

თბილისი

3, ვ.ვეკუას ქუჩა

ვ პარკ ჰოტელ

თბილისი

86, ირაკლი აბაშიძის ქუჩა, ბ27/შესასვლელი დარიალის შესახვევი 11, ქ.თბილისი

ქორთიად მერიოტი

თბილისი

4, თავისუფლების ქუჩა

იოტა ჰოტელ თბილისი

თბილისი

10, ლერმონტოვის ქუჩა

შატელი

თბილისი

2, აწყურის ქუჩა

ხოხობი

თბილისი

7, აბანოს II შესახვევი

ბროსე გარდენ

თბილისი

6/8, მ.ბროსეს ქუჩა

ისაკა

თბილისი

6, ნასაკირალის ქუჩა, ძველი თბილისი, თბილისი

ჯენიო

თბილისი

15, ტიციან ტაბიძის ქუჩა

ნოეს კიდობანი

თბილისი

ვარკეთილი, მე-3 მასივი, I კვ. კორ."ე"

დი ქორნერი

თბილისი

2, მოედანი თონეთი

დი ქორნერი

თბილისი

4, იერუსალიმის ქუჩა

ბუტიკ ივერია

თბილისი

დანიელ ჭონქაძის ქ.1

ნომადი

თბილისი

თამარ ჭოველიძე 24

ოლდ საიდ

თბილისი

თბილისი, ალ.ჩიკვაიძის #1
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ოლდ საიდ ქორნერი

თბილისი

თბილისი, ბნელი ჩიხი #5/7

თბილისი აპარტამენტი

თბილისი

28, ნ. ჟვანიას ქუჩა სადარბაზო 1 ბინა 7

თბილისი აპარტამენტი

თბილისი

28, ნ. ჟვანიას ქუჩა, სადარბაზო 1 ბინა 2

თბილისი აპარტამენტი

თბილისი

28, ნინო ჟვანიას ქუჩა, სადარბაზო 3 ბინა 45

პასპორტი

თბილისი

12, ელენე ახვლედიანის აღმართი

მეტეხი ლაიმი

თბილისი

29, გრიშაშვილის ქუჩა

ბესტ უესტერნ სითი სენთერ

თბილისი

92, ბარნოვის ქუჩა

7baits

თბილისი

32, ბეთლემის ქუჩა

ჰოტელო

თბილისი

22, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა

ქისი

თბილისი

17, ბოტანიკურის ქუჩა

ძველი ისანი

თბილისი

25, მოსკოვის გამზირი

რედლაინი

თბილისი

16 ბ, კოტე მარჯანიშვილის ქუჩა

ჰოტელ კოსტე

თბილისი

45ა, მერაბ კოსტავას ქუჩა

თინას ჰომ სთეი

თბილისი

5, სულხან-საბას ქუჩა

სანი ტიფლისი

თბილისი

35, გრიშაშვილის ქუჩა

რუსთაველი 36

თბილისი

36, რუსთაველის გამზ.

ქართული სახლი

თბილისი

38, ვახტანგ VI ქუჩა

სასტუმრო ივერია ინ

თბილისი

6, წულუკიძის ქუჩა

როიალ ინნ

თბილისი

9, ქურდიანის ქუჩა ,/ახალი ტიფლისი (ვორონცოვი)

ბუნდ ლუტიკ ჰოტელ

თბილისი

14, ელენე ახვლედიანის აღმართი

რუსთაველი

თბილისი

28/2, რუსთაველის გამზ.

თბილისელი

თბილისი

12,ანტონ კათალიკოსის

ამანტე

თბილისი

1, გომის

მაჯესტიკი

თბილისი

58,აწყურის

ჰოტელ ტატო

თბილისი

5 მარტყოფის ქ. ძველი თბილისი

შინო+

თბილისი

გოგოლაურის ჩიხი 4

სასტუმრო ვაკი

თბილისი

რევაზ მარგიანის N20

ელ ტატო

თეთრიწყარო

მანგლისი, რუსთაველის ქუჩა #36 ა

პანორამ იქსი

თეთრიწყარო

მანგლისი

სპანტიანის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი

თეთრიწყარო

სოფელი პანტიანი

ლუკა

თეთრიწყარო

დაბა მანგლისი. ბლოკი054. ნაკვეთი006

შატო მერე

თელავი

სოფ.ვარდისუბანი

შურხან ვაინს ჯორჯია

თელავი

სოფელი კისისხევი

რედისონ ქოლექშენი

თელავი

სოფელი წინანდალი

სევენთინ რუმსი

თელავი

ლეონიძის ქ 3

ლაქშერი ვილას

თელავი

თელავის რაიონი, სოფელი კისისხევი

თინიკოს საოჯახო სასტუმრო

თელავი

26 მაისის ჩიხი N 1. ბინა 2

ლოპოტა

თელავი

თელავი, ნაფარეული, ლოპოტას ტბა

ლოპოტის კარი

თელავი

სოფ. ნაფარეული, სასტუმრო "ლოპოტის კარი"

გალაქტიონის მარანი

თელავი

სოფ კონდოლი

ღვინის სასტუმრო თელავი

თელავი

ალაზნის გამზ.97

კისი გარდენი

თელავი

სოფ.კისისხევი

სანაპირო

თელავი

ჩოხელის #5

შატო ნაფარეული

თელავი

ნაფარეული
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პარკ ჰოტელი

თელავი

სოფელი წინანდალი

კავკასიონი 33

თელავი

კავკასიონის ქ. 33

ტყუპების საღვინე სახლი ნაფარეული

თელავი

სოფ. ნაფარეული

სასტუმრო და ღვინის მარანი არგე

თელავი

სოფ.რუისპირი

იყალთო

თელავი

იყალთო

ვინიარ ჰოტელ ვან სელერ

თელავი

ნაფარეული

ზევსის ოლიმპო

თელავი

14, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა

კავკასია

თელავი

18, თბილისის გზატკეცილი

ვილა წინანდალი

თელავი

წინანდალი მე-2 ჩიხი

მილორავას საოჯახო სასტუმრო და მარანი

თელავი

67, ელ.ახვლედიანის ქუჩა

მარინელა

თელავი

131, ი.ჭავჭავაძის გამზ.

ფილიმჩას საოჯახო სასტუმრო

თელავი

97, კვირიკე დიდის ქუჩა

ლილია

თელავი

44, ე.ახვლედიანის ქუჩა

ჰოლიდეი ინნ თელავი

თელავი

2, რუსთაველის ქუჩა

გუგ ლუქსი

თელავი

8, ანრი დიუნანის ქუჩა

შატო მოსნიერი

თელავი

სოფ, კისისხევი

კლასიკი

თელავი

12, გრიბოედოვუს ქუჩა

ლენი

თელავი

4, 26 მაისი ქუჩა მეორე ჩიხი

სოფია

თელავი

1, გ.არსენიშვილის ქუჩა

შპს ამონაშვილის ფონდი

თელავი

ბუშეტი

გესტ ჰაუს ვალიკო

თელავი

10, გრიბოედოვის ქუჩა

ძველი კარიბჭე

თელავი

19, გ.ცაბაძის ქუჩა

ესქიზი

თელავი

19, კურდღელაურის ქუჩა

საინვესტიციო სასტუმრო და გამაჯანსაღებელი

თელავი

სოფელი ჯუღაანი

თელა

თელავი

6, ბარნოვის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ჩიკო

თელავი

23, რუსთაველის ქუჩა

კახური ეზო

თელავი

17, დავითაშვილის ქუჩა

ძნელაძე 2020

თელავი

16, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა

Hestia-Hotel Vine and View

თელავი

109, კვირიკე დიდის ქუჩა

ჩემი სახლი - sweet home

თელავი

35, 26მაისის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრე ნელი თელავი

თელავი

11, ჭონქაძის ქუჩა

მუჭას საოჯახო სასტუმრო და ღვინის მარანი

თელავი

8, ლადო გუდიაშვილის ქუჩა

თლთ

თელავი

5, კვირიკე დიდის პირველი ჩიხი

მეხუთე სეზონი

თელავი

7, ერეკლე მეორე მესამე ჩიხი

ერმა

თელავი

25, ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა

დათუკი

თელავი

რუსთაველის ქN120

სასტუმრო თამარი

თელავი

14, 9აპრილის ქუჩა, თელავი

მარანი ელიზბარ 1918 (სასტუმრო და მეღვინეობა)

თელავი

კისისხევი

სვიანა

თელავი

თელავი სოფელი ლეჩური

ძერული

თერჯოლა

სოფელი ძევრი

საზანოს ღვინის მარანი და სასტუმრო

თერჯოლა

სოფელი ზედა საზანო

მწვანე თიანეთი

თიანეთი

სოფ. ტუშურები

კოტეჯები თიანეთში

თიანეთი

სოფელი იარაჯულები

იარაჯი

თიანეთი
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ციხისძირი

თუშეთი

ომალო

გორგილა

თუშეთი

ომალო

ბილიკი

თუშეთი

ომალო

საოჯახო სასტუმრო მირგველა

თუშეთი

ომალო

გესთ ჰაუს სარგილი

თუშეთი

ომალო

ალუდა

თუშეთი

ომალო

წაცნე

თუშეთი

ომალო

ძველი ომალო

თუშეთი

ომალო

ლაშარაი

თუშეთი

ომალო

მგზავრი

თუშეთი

ომალო

კესელო

თუშეთი

ომალო

მეველე

თუშეთი

ომალო

გესთჰაუს ელისაბედი

თუშეთი

ომალო

ნაკუდურთა

თუშეთი

სოფელი გირევი

გლობუსი

იმერეთი

14, სოლომონ პირველის ქუჩა

დიმასი

იმერეთი

13, ბროსეს ქუჩა

სანი

იმერეთი

22ბ, აღმაშენებლის ქუჩა

ნიუ კოპაკა

ისანი

5/7, ჩეხოვის ქუჩა

ფანგ სინი

ისანი

98, ქ. წამებულის ქუჩა

სასტუმრო სალი

ისანი

2, კახეთის შესახვევი

საოჯახო სასტუმრო თბილისის გულში

ისანი

16, ჯორბენაძის ქუჩა

მთის ვილა კვარიათი

კვარიათი

4, იოანე ლაზის მე–3 ჩიხი

საოჯახო სასტუმრო ზურა

კვარიათი

26, იოანე ლაზის ქუჩა

სასტუმრო კავკასიონი

ლაგოდეხი

ვაშლოვანის ქუჩა 135

ვალდ ჰოტელი

ლაგოდეხი

ლაგოდეხი ვაშლოვანის ქ. #197

როიალ პალასი

ლაგოდეხი

ვაშლოვანის 191

ვაშლოვანი

ლაგოდეხი

ვაშლოვანის ქ. 92

სასტუმრო რესტორანი წისქვილი ლაგოდეხი

ლაგოდეხი

ლაგოდეხი რაიონი/გურამიშვილისN64

გარდენია და მარანი

ლაგოდეხი

ქ.ლაგოდეხი, ვაშლოვანის ქ. 127

საოჯახო სასტუმრო ლაგო

ლაგოდეხი

ქ.ლაგოდეხი, ზაქათლის ქ. 53

სასტუმრო ჰერეთი

ლაგოდეხი

მერაბ კოსტავას 15

სასტუმრო ლილე

ლაგოდეხი

დავით აღმაშენებელის 91

კივის სახლი

ლაგოდეხი

35, ვაშლოვანის ქუჩა

სთარი

ლაგოდეხი

86, ვაშლოვანის ქუჩა

ლაგოდეხი

ლაგოდეხი

გორგასლის ქუჩა

ლადეკა

ლაგოდეხი

6, ჯანელიძის ქუჩა

როიალ პალასი ლაგოდეხი

ლაგოდეხი

191, ვაშლოვანის ქუჩა

რობიზონ კრუზო

ლაგოდეხი

10, მლოკოსევიჩის ქუჩა, ქ. ლაგოდეხი

ვილა რეტა

ლანჩხუთი

სოფელი გრიგოლეთი

გრიგოლეთი ინნ

ლანჩხუთი

ბახმაროს ქუჩა N50

ახალი ტალღა

ლანჩხუთი

გრიგოლეთი

სასტუმრო "ვილა სანაპირო"

ლანჩხუთი

სოფ. გრიგოლეთი

ფაზისი

ლანჩხუთი

გრიგოლეთი

ლიველ ინ ურეკი

ლანჩხუთი

ურეკი
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საოჯახო სასტუმრო გრიგოლეთი

ლანჩხუთი

სოფელი გრიგოლეთი

საოჯახო სასტუმრო გრიგოლეთი

ლანჩხუთი

დაბა გრიგოლეთი

ნამი

ლანჩხუთი

სოფ.გრიგოლეთი

მურმან გადილია

ლანჩხუთი

61, სოფ.გრიგოლეთი, ლანჩხუთის რაიონი, გურია

ლაშთანი

ლანჩხუთი

დაბა გრიგოლეთი

ვილა მანდარინი

ლანჩხუთი

სოფელი გრიგოლეთი

ანდამატი

ლანჩხუთი

სოფ.გრიგოლეთი

კონსტანტა

ლენტეხი

ჭავჭავაძის ქ N 31

ლექსურა

ლენტეხი

თამარ მეფის 34

ლექსურა 2

ლენტეხი

თამარ მეფის 34

ლიკანი ჰაუსი

ლიკანი

26, რ. ვეფხვაძის ქუჩა

მარნეული

მარნეული

თამარისის გადასახვევი

სასტუმრო ხეივანი

მარტვილი

სოფ.ნაგვაზაო

მარტვილა

მარტვილი

მშვიდობის #7

ბალადა

მარტვილი

ს. ბალდა

კანიონი

მარტვილი

132ა ჭავჭავაძის ქუჩა

რეზორტ მარტვილი

მარტვილი

8, თავისუფლების ქუჩა

კოლხური სამოთხე

მარტვილი

41, კ.ბართიას ქუჩა

გარდა

მარტვილი

2, ჭავჭავაძის ქუჩა

კარმა ჰოსტელ

მარტვილი

ჩიქვანაიას ქუჩა

ვილა კარდველ

მარტვილი

სოფ. ბომბოთი

მარტვილი პალასი

მარტვილი

8, მშვიდობის ქუჩა, ქ.მარტვილი

ნიუ ჰოტელ

მარტვილი

35, მშვიდობის ქუჩა

ნოველ ჰაუსი

მარტვილი

13, ცოტნე დადიანის ქუჩა, ქ.მარტვილი

ბანგურიანი

მესტია

მარგიანის N10

გრანდ ჰოტელ უშბა

მესტია

ბეჩო, მაზერი

გრანდ ჰოტელ უშბა

მესტია

მესტიის რაიონი, სოფელი ბეჩო

რივერსაიდ მესტია

მესტია

დ. მესტია კახიანის ქ. N10

უშბა

მესტია

7, თამარ მეფის ქუჩა

თეთნულდი

მესტია

9, მარგიანის ქუჩა

საოჯახო სახლი "კალა"

მესტია

4, ერეკლე ფარჯიანის ჩიხი II

ძველი სეტი

მესტია

8, გ.ჯაფარიძის ქუჩა

სასტუმრო გერა

მესტია

3, ე.ფარჯიანის ქუჩა

მანონის გესტ ჰაუსი

მესტია

25, კახიანის ქუჩა

სანსეტ ტერასა

მესტია

33, კახიანის ქუჩა

ჩუბუ

მესტია

17, ი. ფარჯიანის ქუჩა

გესტ ჰაუს სვან თაუერ

მესტია

სოფელი ბეჩო

მესტიის კოტეჯები

მესტია

5, ხაფთანის ქუჩა

როზას გესტჰაუსი

მესტია

9, ერეკლე ფარჯიანის I ჩიხი

ვილიჯ ჰაუსი

მესტია

სოფელი ლატალი

ჰოტელ მაუნთინ მესტია

მესტია

27, მარგიანის ქუჩა

ვილა მესტია

მესტია

7, ე. ფარჯიანის ქუჩა

რამაზ თალიანი

მესტია

7, ზურა ფალიანის ქუჩა

შგედი მესტია

მესტია

18, ა. იოსელიანის ქუჩა
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სან თუერ მესტია

მესტია

14ე, გაბლიანის ქუჩა

სვანეთი

მესტია

5, თამარ მეფის ქუჩა

სვანეთი

მესტია

5, თამარ მეფის ქუჩა

ჰეშკილის ქოხები

მესტია

სოფ.ჰეშკილი

მესტია პლაზა

მესტია

6, ბ. კახიანის ქუჩა

ბაპშა

მესტია

5, ბექნუ ხერგიანის ქუჩა

შგედი

მესტია

18, ა.იოსელიანის ქუჩა

დაელი

მესტია

2, სტალინის ქუჩა, დაბა მესტია, მესტიის რაიონი

საოჯახო სასტუმრო ლარისა

მესტია

8, lanchvali st

შალე მესტია

მესტია

47, ბეთლემის ქუჩა

ელიტ ჰაუსი

მესტია

2, ავთანდილ იოსელიანის ქუჩა

თეთრი მთები

მესტია

6, ფარჯიანის ქუჩა

მაიას გესთჰაუსი

მესტია

ს.მულახი

ლილეო

მესტია

9, ზურაბ ფალიანის ქუჩა, დ. მესტია

ნიკალა

მესტია

35, კახიანის ქუჩა, მესტიის რაიონი

რევერანსი

მთაწმინდა

47|57, კოსტავას ქუჩა

ბარათაშვილი 12

მთაწმინდა

12, ბარათაშვილის ქუჩა

ტარხუნ

მთაწმინდა

1, ვასო აბაშიძის ჩიხი 6

ბიბლიოთეკა ჰოტელ რუსთაველი

მთაწმინდა

8, მიხეილ ჯავახიშვილის

სევსამორა

მცხეთა

სოფელი საგურამო, სევსამორა ქ.1

ტურისტი

მცხეთა

სოფელი მისაქციელი

რელაქსი

მცხეთა

მცხეთა .სოფ.მატახტარი

ზედაზენი

მცხეთა

სოფ.წიწამური

გეორგიოს რანჩო

მცხეთა

სოფელი წოდორეთი

ვანილა სქაი ჯორჯია

მცხეთა

ნატახტრის აეროდრომი

ვილა პელეგონი

მცხეთა

ნატახტრის 2-ე კილომეტრი

ვილა ლატა

მცხეთა

სოფელი მისაქციელი

ჯეველბერი გლემპიდ

მცხეთა

წილკანი

მცხეთა პალასი

მცხეთა

7, აღმაშენებლის ჩიხი

ბასეინი

მცხეთა

ნატახტარი

The balcony

მცხეთა

აღმაშენებლის მე-2 ჩიხი

ოტელ ქვინ

მცხეთა

35, კოსტავას ქუჩა

ემოცია

მცხეთა

სოფ მისაქციელი

ვერანდა

მცხეთა

29, სამხედროს ქუჩა

მცხეთა კაპანაძე

მცხეთა

63, არსუკიძის ქ.

ორი ოთახი

მცხეთა

3, სანაპიროს ქუჩა

ჯინო ველნეს მცხეთა

მცხეთა

37, აღმაშენებლის ქუჩა

ვილლა მოსავალი

მცხეთა

სოფელი ახალუბანი

სასტუმრო ტრიუმფი

ნინოწმინდა

9 ბ.5, თავისუფლების ქუჩა

სპა რეზორტი კოლხიდა

ოზურგეთი

ურეკი თაყაიშვილის 117

სასტუმრო ოთხი პალმა

ოზურგეთი

აღმაშენებლის ქ 45

სასტუმრო სემი

ოზურგეთი

გურამიშვილის ქუჩა N25

ოზურგეთი პლაზა

ოზურგეთი

გურამიშვილის ქ#12

სააგარკო სახლი თბილისელები

ოზურგეთი

დაბა ურეკი,თაყაიშვილის 97 , სააგარაკო სახლი თბილისელები
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ბლექსი შეკვეთილი

მიშელი
სიმპლ პლეჟეს
ევრო სტილი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ოზურგეთი
ოზურგეთი
ოზურგეთი

შეკვეთილი
ნატანები/კაპროვანი
ურეკი, გურიის ქუჩა 52ა

სასტუმრო ჯორჯი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი, ე.ტაყაიშვილის ქუჩა 107

ბლექ სი რივიერა ჰოტელ

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ჰოუმი ჰოტელ შეკვეთილი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ბლუ სთარი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

სააგარაკო სახლი ედემი

ოზურგეთი

თაყაიშვილის 138

სი-ლაინი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

გურია პალასი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

თბილისი

ოზურგეთი

200, თაყაიშვილის ქუჩა, ურეკი

საოჯახო სასტუმრო ლანა ლომიძე

ოზურგეთი

55ა, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

ეგრისი

ოზურგეთი

სოფელი ნატანები

ივერია ლლ

ოზურგეთი

ნატანები

შეკვეთილი ბიჩი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

სასტუმრო ალბატროსი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

ლიზი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

შეკვეთილის მწვანე სახლი

ოზურგეთი

სოფელი ნატანები, დაბა შეკვეთილი

მენაბდის მარანი

ოზურგეთი

სოფ.შემოქმედი

ნიკა

ოზურგეთი

11, გურიის ქუჩა

კოლხი

ოზურგეთი

სოფელი ნატანები, შეკვეთილი

ტორნადო

ოზურგეთი

ურეკი

ქრაუნი

ოზურგეთი

ურეკი

ურეკი რეზიდენსი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

გაგეტა

ოზურგეთი

154, თაყაიშვილის ქუჩა, ურეკი

ბლექსი რივიერა ჰოტელი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ხვამლი

ოზურგეთი

ურეკი

კვადრატი

ოზურგეთი

104ა, თაყაიშვილის ქუჩა, ურეკი

სანრაიზი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

ევრაზია

ოზურგეთი

129, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა

თეგი

ოზურგეთი

ურეკი

რიწა

ოზურგეთი

ურეკი

დელტა

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

რივიერა

ოზურგეთი

ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩიდან შესახვევი

მურმან აკობიძის დასასვენებელი სახლი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

გრეენ ჰაუს ურეკი

ოზურგეთი

ურეკი

ელეგანტი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო მწვანე სახლი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

ჯინა შეკვეთილი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ჰოლიდეი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

ურეკი

კახეთი

ოზურგეთი

ურეკი

გრაცია

ოზურგეთი

ურეკი
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ლილე

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

პრემიუმი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

81, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა

ჯორჯიან პალასი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

სოფელი ურეკი

გიომარი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ელიტა

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

შპს შეკვეთილი

ოზურგეთი

ნატანები

სასტუმრო გურია

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო L & M

ოზურგეთი

44, სანაპიროს ქუჩა, დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო ნინაკო

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

ნაციონალი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

2, ოცდამეათე ქუჩა

სან ჰაუსი

ოზურგეთი

17ა, გურიის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო სახელი არ აქვს

ოზურგეთი

ურეკი თაყაიშვილის 230

სვით ჰოუმი

ოზურგეთი

39ა, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა

გრინ ჰაუსი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

ალფა

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

კოტეჯი (სახელი არ აქვს)

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

ტურისტი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

მაგნიკა

ოზურგეთი

კაპროვანი

კოპალა რელაქს

ოზურგეთი

ურეკი

ბრუქსი

ოზურგეთი

17, გურიის ქუჩა

სულიკო

ოზურგეთი

51, ე. თაყაიშვილის ქუჩა

გურკა

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

პოსეიდონი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ლაგუნა შეკვეთილი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

თეა შარვაშიძე

ოზურგეთი

46, სანაპიროს ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

ურეკი

ევრიკა

ოზურგეთი

შეკვეთილი

საოჯახო სასტუმრო მარი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

ურეკი

სააგარაკო სახლი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

შეკვეთილი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

25, ურეკი დუმბაძის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

118, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

შეკვეთილი

აპარტამენტი ურეკი

ოზურგეთი

ურეკი

მარე

ოზურგეთი

ურეკი

დავითი

ოზურგეთი

128, თაყაიშვილის ქუჩა, დაბა ურეკი

სასტუმრო პარაგრაფი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

მირაჟი

ოზურგეთი

ურეკი

შეკვეთილი პალასი

ოზურგეთი

დაბა შეკვეთილი

საოჯახო ტიპის სასტუმრო

ოზურგეთი

ურეკი
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ოლიმპია

ოზურგეთი

6, გურიის ქუჩა

მირაჟი

ოზურგეთი

ურეკი

შეკვეთილი პალასი

ოზურგეთი

დაბა შეკვეთილი

პრიმა

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

სასტუმრო მზიური

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

ნეპტუნი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო ტიპის კოტეჯები

ოზურგეთი

თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო ტიპის კოტეჯები

ოზურგეთი

თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო ტიპის კოტეჯები

ოზურგეთი

თაყაიშვილის ქუჩა

Forest fairy

ოზურგეთი

შეკვეთილი

ალბატროსი

ოზურგეთი

დაბა შეკვეთილი

ორბიტა

ოზურგეთი

კაპროვანი "ორბიტა" შეკვეთილი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

ურეკი

საოჯახო სასტუმრო დავითი

ოზურგეთი

ურეკი

ჩიტო გვრიტო

ოზურგეთი

150, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა, დაბა ურეკი,

მაგნეტიტი

ოზურგეთი

148, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა, დაბა ურეკი

გალა

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო მერი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

მია

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

თაყაიშვიილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

სი საიდი

ოზურგეთი

გურიის ქუჩა

ელგო კოტეჯი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

მაგნეტიკ

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

სკალა

ოზურგეთი

ნაკვეთი N26,01,45,112, შეკვეთილი

ინა მოძღვრიშვილი

ოზურგეთი

დაბა ურეკი

მიშელი

ოზურგეთი

შეკვეთილი

სარეკლამო სახელი არ აქვს

ოზურგეთი

44ა, გურიის ქ. დაბა ურეკი

გიო მარი

ოზურგეთი

სასტუმრო გიომარი, დაბა ურეკი

სანსეტ შოვი

ონი

ონის მუნიციპალიტეტი, კურორტი შოვი

ორიონ ონი

ონი

აღმაშენებლის მოედანი

საოჯახო სასტუმრო რაჭა

ონი

ბრილის ქ 8

სასტუმრო მ და ბ

ონი

ბარათაშვილის ქ.N7

მხატვრის სახლი

ონი

ქაფიანიძის 18

გლოლა შოვი

ონი

სოფელი გლოლა

შოვი

ონი

სოფელი გლოლა

ბარაკონი

ონი

1, ზ.ქაფიანიძის პირველი შესახვევი

კავკასია

ონი

სოფელი უწერა

ბუბა 2017

ონი

სოფ. გლოლა

შოვი ჰოტელ რაჭა

ონი

კურორტი შოვი

ნონა მაისურაძე

ონი

უწერა
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მამუკას საოჯახო სასტუმრო

ონი

გლოლა

მამისონი

ონი

კურორტი შოვი

გიდ

ონი

შოვი

მწვანე სასტუმრო

რუსთავი

ქ, რუსთავი, თბილისი ბაქოს გზატკეცილი 22კმ

რიო

რუსთავი

მე-7 მკ/რ, საავადმყოფოს მ/ტ

კორონა

რუსთავი

თბილისი-ბაქოს გზატკეცილის მიმდებარე ტერიტორია

ელიტა

რუსთავი

დუმბაძის ქ 10

ვიპი

რუსთავი

ბოსტან–ქალაქის ქ. მიმდებარე ტერიტორია

თეთრი სახლი

რუსთავი

გოდერძი ჩოხელის 3

სასტუმრო სოკარი

რუსთავი

წითელი ხიდის 19 კმ

საოჯახო სასტუმრო

რუსთავი

შარტავის 4-ის მიმდებარე ტერიტორია

ბობოტი

რუსთავი

მე-16 მკრ უნივერსამის მიმდ. ტერიტორია

ISCR

რუსთავი

9, ბალანჩივაძის ქუჩა

დავით

რუსთავი

ლომოურის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია

თბილოტელი

საბურთალო

8, დარასელიას ქუჩა, საბურთალო

გრინ ქუინი

საბურთალო

36, გამსახურდიას ქუჩა

დიდგორი

საბურთალო

აღმაშენებლის ხეივანი #208 ( მე-12 კილომეტრი) დიღომი

დელისი

საბურთალო

3, დელისის პირველი

ლაიქი

საბურთალო

7 ა, აღმაშენებლის ხეივანი, დიღომი

ვან ჰოტელ

საგარეჯო

ბესიკის 33

შატო ხაშმი

საგარეჯო

სოფელი ხაშმი

ლოზა

საგარეჯო

34, კახეთის ქუჩა

კურორტი უჯარმა

საგარეჯო

სოფელი უჯარმა

ხარება და გოგია

საგარეჯო

სოფელი ბადიაური

შატო სორატი

საგარეჯო

თოხლიაურა

კოტეჯები

საგარეჯო

სოფელი უდაბნო

ჰოსტელ ჩ

საგარეჯო

სოფელი უდაბნო

ბრენდ +

სამტრედია

ჯავახიშვილის 7

ობოლა

სამტრედია

სამტრედია რაზმაძის ქ #2

მტრედები

სამტრედია

190, აღმაშენებლის გამზ.

იმერული სახლი

სამტრედია

20, დავით აღმაშენებლის გამზ.

დავითი

სამტრედია

11, თამარ მეფის ქუჩა

ელმირა

სამცხე-ჯავახეთი

25, ერეკლეს ქუჩა, ბორჯომი

მონტანა

სარფი

სარფი, კალენდერეს 7

ბერნი

საჩხერე

თავისუფლების 7

ალექსი

სენაკი

სტალინის 19

ოსკარი

სენაკი

227ბ, მშვიდობის ქუჩა

გალავნის კარი

სიღნაღი

მოსაშვილის 38

მარადონა

სიღნაღი

42, ერეკლე II-ის ქუჩა

სამი გრაცია

სიღნაღი

8, ბარათაშვილის ქუჩა

ლელის საოჯახო სასტუმრო

სიღნაღი

11, თამარ მეფის ქუჩა

პიტერ გესტ ჰაუს

სიღნაღი

2, ფიროსმანი ქუჩა

გესტჰაუს მონ შიში

სიღნაღი

5, დადიანის ქუჩა

ნატო და ლადო

სიღნაღი

5, ფიროსმანის ქუჩა
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მაია

სიღნაღი

7, წმინდა გიორგის ქუჩა

ცენტრალი

სიღნაღი

32, 9 აპრილის ქუჩა

ქროუნი

სიღნაღი

10, აღმაშენებლის ქუჩა

ბრიგიტე

სიღნაღი

!3, თამარ მეფის ქუჩა

იურა გესთ ჰაუსი

სიღნაღი

19,ერეკლე მეორე ქუჩა

სიღნაღი ინ

სიღნაღი

ნ. ბარათაშვილის I შეს,სახლ,2

კაბადონი

სიღნაღი

1, თამარ მეფის ქუჩა

ძველი სიღნანღი

სიღნაღი

19, დადიანის ქუჩა

ისტორია

სიღნაღი

9, ცოტნე დადიანის

მჭედლის სახლი

სურამი

5, გოჩა დევაძის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

სურამი

176, რუსთაველის ქუჩა

თეთრი სახლი

სურამი

26 მაისი ქუჩა

საოჯახო ტიპის სასტუმრო

სურამი

176, რუსთაველის ქუჩა

თეთრი სახლი

სურამი

26 მაისი ქუჩა

სიხარული

ტყიბული

გამსახურდიას 42

საოჯახო სასტუმრო

ტყიბული

7, ყაზბეგის ქუჩა, ქ. ტყიბული

კარაკუმი

ურეკი

ურეკი თაყაიშვილის ქ.182

ურეკი_ევკალიპტი

ურეკი

ურეკი სასტუმრო ევკალიპტი

დან ლუქსი

ურეკი

2, გრიბოედოვის ქუჩა

ეგზოტიკა

ურეკი

ურეკი

თოლია

ურეკი

163, ე. თაყაიშვილის ქუჩა

მეგობრობა

ურეკი

61, ე.თაყაიშვილის ქუჩა

ოქროს საწმისი

ურეკი

127, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო მათე

ურეკი

35, თაყაიშვილის ქუჩა

ორბიტა

ურეკი

71, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

27, თაყაიშვილის ქუჩა

ლიკა

ურეკი

5 გურიის ქუჩა

ნანიტა

ურეკი

დაბა ურეკი

სასტუმრო ძველი სახლი

ურეკი

180, თაყაიშვილის ქუჩა

სანსეტი

ურეკი

107, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

6, გურიის ქუჩა

პრაიმ ურეკი

ურეკი

127, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა

სასტუმრო ლუკა

ურეკი

22, გურიის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

35, სანაპიროს ქუჩა, ურეკი

სასტუმრო ბექა

ურეკი

105, ე.თაყაიშვილის ქუჩა, ურეკი

თეოდორა

ურეკი

თაყაიშვილის მე3 ჩიხი

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

76, გურიის ქუჩა, ურეკი

GNS

ურეკი

137, ე.თაყაიშვილის ქუჩა, ურეკი

ძველი ბაღი

ურეკი

29 ქუჩა 2 შესახვევი N3

საოჯახო სასტუმრო ურეკი ჰაუსი

ურეკი

89,ე.თაყაიშვილის ქუჩა

თინიკო გესტჰაუსი

ურეკი

87, ე.თაყაიშვილის ქუჩა

ინტერი

ურეკი

1, ე.თაყაიშვილის მ-3 შესახვევი, სახ.

ურეკი

ურეკი

152, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა

ორი ძმა

ურეკი

114, თაყაიშვილის ქუჩა

საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

29-Dec-2020

საოჯახო სასტუმრო მიქსი და ნინო

ურეკი

232ა, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

131ა, თაყაიშვილის ქუჩა, დაბა ურეკი

დრიმ ჰაუსი

ურეკი

29ე ქუჩა, ურეკი

ნოდმაქსი

ურეკი

59, გურიის ქუჩა

ურეკი გრინ ჰაუსი

ურეკი

10, სანაპიროს ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

დაბა ურეკი

MS hotel (მაგნიტური ქვიშა)

ურეკი

63, ე. თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

236ა, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო სახელი არ აქვს

ურეკი

23, სანაპიროს ქუჩა

ამხანაგობა გიო

ურეკი

33, თაყაიშვილის ქუჩა

G&N

ურეკი

86, თაყაიშვილის ქუჩა

სანაპირო

ურეკი

1, სანაპიროს ქუჩა

რიმა

ურეკი

90, გურიის ქუჩა

გივი ხომერიკი

ურეკი

146, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახი სახლი

ურეკი

21, სანაპიროს ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

63, გურიის ქუჩა

ნინო

ურეკი

234, ექვთიმე თაყაიშვილის

მაგნეტიტი

ურეკი

8, სანაპიროს ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ნინო

ურეკი

234, ექვთიმე თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

34, სანაპიროს ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

26, სანაპიროს ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო-სანსი

ურეკი

144, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

141, თაყაიშვილის ქუჩა

სასტუმრო ლომი

ურეკი

86 ა, გურიის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

მე 2 -ზოლი

ლაიმი

ურეკი

144, თაყაიშვილის ქუჩა

ოლიმპია

ურეკი

აბა გურიის მე6 ჩიხი

საოჯახო ტიპის სასტუმრო ირა

ურეკი

10ა, გურიის ქუჩა

მახო პალასი

ურეკი

26ბ, გურიის ქუჩა

ტიმგიზ

ურეკი

14ა, გურიის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

მე 2 -ზოლი

ლაიმი

ურეკი

144, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო ტიპის სასტუმრო

ურეკი

129, თაყაიშვილის ქუჩა

ოლიმპია

ურეკი

გურიის მე6 ჩიხი

რიო

ურეკი

55, გურიის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

ურეკი

თაყაიშვილის ქუჩა

გრინ ჰოტელ ურეკი

ურეკი

4, თაყაიშვილის მეშვიდე ჩიხი

ურეკი ჰაუსი

ურეკი

85, თაყაიშვილის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო დელ მარი

ურეკი

99-101, თაყაიშვილის ქუჩა

დიონიკი

ურეკი

2ა, სანაპიროს ქუჩა

სიხარული

ურეკი

26.28.11.249, გურიის ქუჩა

საოჯახო სადტუმრო

ურეკი

47, გურიის ქუჩა

სანი ჯორჯია

ურეკი

სოფ. შრომა (ჩირე)

იაკობი

ურეკი

58, დუმბაძის ქუჩა, ჩირეს დასახლება, დაბა ურეკი
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ოქროს ტბა

ფოთი

ოქროს ტბის მიმდებარედ

ფაზისი

ფოთი

10, რეკვავას ქუჩა

სასტუმრო ფოთი

ფოთი

36, კოსტავას ქუჩა

აბრეშუმის გზა

ქარელი

დ.აგარა გზის მიმდებარე ტერიტორია

მწერლები

ქვიშხეთი

სოფელი ქვიშხეთი.

სასტუმრო ჰომეი

ქობულეთი

აღმაშენებლის 116ა

ჯორჯიან პალასი

ქობულეთი

აღმაშენებლის გამზირი 275

კასტელო მარე

ქობულეთი

სოფელი ციხისძირი

ხომი

ქობულეთი

აღმაშენებლის 116

კიპარისი

ქობულეთი

აღმაშენებლის 218

სასტუმრო ელიტი

ქობულეთი

დავით აღმაშენებლის გამზირი 152

ჩერო

ქობულეთი

აღმაშენებლის 454

ჩეროს სახლი

ქობულეთი

აღმაშენებლის 452

სახლი ზღვასთამ

ქობულეთი

თამარ მეფის სანაპირო 140

სახლი ზღვასთან

ქობულეთი

თამარ მეფის სანაპირო 140

სახლი ზღვასთან

ქობულეთი

თამარ მეფის სანაპირო 140

ჩვენი ეზო

ქობულეთი

დ.აღმაშენებლის 185

სანაპირო

ქობულეთი

1. თამარ მეფის ქუჩა

მანდარინი

ქობულეთი

382. აღამაშენებლის ქუჩა

ჯიმა

ქობულეთი

170-24, რუსთაველის ქუჩა

ჩვენი ეზო

ქობულეთი

492, დ.აღმაშენებლის ქუჩა

მეგობრობა

ქობულეთი

სოფ.ციხისძირი

ექსესი

ქობულეთი

116 თამარ მეფის ქუჩა

ამიგო

ქობულეთი

205ბ, რუსთაველის ქუჩა

ნობილის ჰოლი

ქობულეთი

784, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

პოზიტანო

ქობულეთი

3ა, მეგობრობის ქუჩა

ზღვის მარგალიტი

ქობულეთი

42, თამარ მეფის ქუჩა

გრინ ჰაუსი

ქობულეთი

8, თამარ მეფის სანაპირო

ასლან რომანიძე

ქობულეთი

436, დ.აღმაშენებლის ქუჩა

ფატიმა

ქობულეთი

157, რუსთაველის ქუჩა

კონდორი

ქობულეთი

280, დ. აღმაშენებლის ქუჩა

სასტუმრო "იმპერიალი"

ქობულეთი

128, თამარმეფის სანაპირო

სასტუმრო "ზღვის სახლი"

ქობულეთი

432ა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა

კომფორუმსი

ქობულეთი

7ა, აღმაშენებლის პირველი შესახვევი

აიეტის სასახლე

ქობულეთი

844ა, აღმაშენებლის ქუჩა

პალერმო

ქობულეთი

44/8. აღმაშენებლის ქუჩა

სანი ჰოტელი

ქობულეთი

170, რუსთაველის ქუჩა

ქობულეთი ბიჩ ქლაბ

ქობულეთი

373ა, აღმაშენებლის ქუჩა

მერიდიანი

ქობულეთი

430, აღმაშენებლი გამზირი

ჩილ აუთ

ქობულეთი

338, დ. აღმაშენებლის ქუჩა

სასტუმრო ნიკოლა

ქობულეთი

257, აღმაშენებლის ქუჩა, ქობულეთი

დავითი

ქობულეთი

337, დ.აღმაშენებლის ქუჩა

ილია

ქობულეთი

126, თამარ მეფის ქუჩა

გოლდენ პალასი

ქობულეთი

92/92ა, თამარ მეფის სანაპირო

კენტი

ქობულეთი

365, აღმაშენებლის გამზირი

დიტო

ქობულეთი

478, დავით აღმაშენებლის გამზირი

სავანე

ქობულეთი

362, აღმაშენებლის ქუჩა

სასტუმრო გორი

ქობულეთი

აღმაშენებლის ქუჩა
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სმარტი ქობულეთი

ქობულეთი

488, აღმაშნებლის ქუჩა

მარშლ რიზორტი

ქობულეთი

247, დ.აღმაშენებლის გამზირი

სიმპათია

ქობულეთი

122, თამარის სანაპირო

ტალღა

ქობულეთი

335, აღმაშენებლის ქუჩა

მაგნოლია

ქობულეთი

3, თავისუფლების ქუჩა

დელუქსი

ქობულეთი

430, აღმაშენებლის ქუჩა

ნეიშენალ

ქობულეთი

365, დ.აღმაშენებლის გამზირი

ჯორჯია პალას ჰოტელ

ქობულეთი

275, დავით აღმაშენებლის გამზირი

პონტო

ქობულეთი

386, აღმაშენებლის ქუჩა

გურია

ქობულეთი

24, ჭავჭავაძის ქუჩა

რიტა

ქობულეთი

249 გ, რუსთაველის ქუჩა

თეთრი ეტლი

ქობულეთი

528, აღმაშენებლის ქუჩა

სასტუმრო გურია

ქობულეთი

24, ჭავჭავაძის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო აიბარგე

ქობულეთი

262ა, რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორია

საოჯახო სასტუმრო

ქობულეთი

178, აღმაშენებლის ქუჩა

ზაფხულის სახლი

ქობულეთი

378, აღმაშენებლის ქუჩა

ლაიქი

ქობულეთი

2ა, ვერულიძის ქუჩა

დიანა

ქობულეთი

476, აღმაშენებლის ქუჩა

კომფორტ ინნ

ქობულეთი

8, ლერმონტოვის მიმდებარედ

ივერის სანაპირო

ქობულეთი

339ა, დავით აღმაშენებლის გამზირი

კიპარისი

ქობულეთი

218, აღმაშენებლის ქუჩა

სმაილი

ქობულეთი

392, აღმაშენებლის ქუჩა

ბელგრად რუსთაველი

ქობულეთი

170-გ, რუსთაველის ქუჩა

ჯიბი ჰოტელი

ქობულეთი

36, თამარ მეფის ქუჩა

ესტონია 2

ქობულეთი

636, დავით აღმაშენებლის გამზირი

ქობულეთი გარდენ ინ

ქობულეთი

418, აღმაშენებლის გამზირი

ამირანი

ქობულეთი

2, 26მაისის ქუჩა

კრისტალ ჯიბი

ქობულეთი

33, 9 აპრილის ქუჩა

შაინი

ქობულეთი

355, აღმაშენებლის ქუჩა

პოზიტანო

ქობულეთი

3ა, მეგობრობის ქუჩა

პრინცესა

ქობულეთი

390, აღმაშენებლის ქუჩა, ქობულეთი

სოლიდარობა

ქობულეთი

269, აღმაშენებლის ქუჩა

თიანი

ქობულეთი

294, რუსთაველის ქუჩა

ორანჯი

ქობულეთი

70ა, თამარ მეფის სანაპირო

საოჯახო სასტუმრო

ქობულეთი

3, ვერულიძის ქუჩა

ომეგა 117

ქობულეთი

288, დ.აღმაშენებლის

საოჯახო სასტუმრო

ქობულეთი

52, თამარ მეფის სანაპირო

საოჯახო სასტუმრო

ქობულეთი

678, აღმაშენებელის გამზირი, ქობულეთი

სასტუმრო ტერასა ქუთაისი

ქუთაისი

26 მაისის მე-2 შეს. #10

გრემი ჰოლი

ქუთაისი

სოფ. გრემი

როიალ ბატონი

ქუთაისი

ილიას ტბა

სოლომონი

ქუთაისი

ხახანაშვილის 10

ბეტ თაუერი

ქუთაისი

ზვიად გამსახურდიას 44 ნაკვეთი 1-2

სასტუმრო პარკი

ქუთაისი

ვაჟა ფშაველას N 1

ყვარელი პალასი

ქუთაისი

ყვარლის ტბის მიმდებარე ტერიტორია (ჩალის ტბა)

აგრო სახლი ქორენა

ქუთაისი

გელათი 100, ქუთაისი

შატო ყვარელი

ქუთაისი

კუდიგორის 1ა

არგო

ქუთაისი

ქ. ქუთაისი გ. ტაბიძე ქ N51

ევროპა

ქუთაისი

აღმაშენებლის ქუჩა #13
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ბესტ ვესტერნ ქუთაისი

ქუთაისი

გრიშაშვილის 11,ყაუხჩიშვილის 1

შალოშვილის მარანი

ქუთაისი

სოფ შილდა

მონოპოლი

ქუთაისი

ი. ჭავჭავაძის გამზ. 23ა

კასა კლდა

ქუთაისი

ქუთაისი. განჯის 11

ბაგრატი 1003

ქუთაისი

წერეთლის მე-2ჩიხი #2

მწვანე ქალაქი

ქუთაისი

ბაგრატის 1 ჩიხი #2

ბალანჩინი

ქუთაისი

ი.გოგებაშვილის37

არგო პალასი

ქუთაისი

დები იშხნელები 16

არგო პალასი

ქუთაისი

დები იშხნელების 16

არგო პალასი

ქუთაისი

დები იშხნელების 16

გორა

ქუთაისი

დები იშხნელების 22

გორა

ქუთაისი

დები იშხნელების 22

დისქავერი

ქუთაისი

ნიუპორტის 6

არგო

ქუთაისი

ჯავახიშვილის 89

მყუდრო

ქუთაისი

დავითაშვილის ქ 7

ემფაერ ჰოტელ

ქუთაისი

პუშკინის ქ. 1

ბელონა ჰოტელი

ქუთაისი

წმ. ნინოს ქ N:9

სასტუმრო სანაპირო

ქუთაისი

წერეთლის IV ჩიხი 7

პარკ ჰოტელ იმერი

ქუთაისი

ნიკეას 25

მყუდრო

ქუთაისი

დავითაშვილის 7

ძველი ქალაქი

ქუთაისი

გრიშაშვილის 3/4

სასტუმრო გორა

ქუთაისი

ქ.ქუთაისი დები იშხნელების 22

ბასტილია

ქუთაისი

ზურაბ ჭავჭავაძის 6ა

მეფე დავითი

ქუთაისი

გრიშაშვილის 5

ევრიკა

ქუთაისი

ყაზბეგის 12

როიალ კომფორტი

ქუთაისი

პეტრე იბერის 18

გრინ ფლაუერი

ქუთაისი

კიბულის 1

სითი ქუთაისი

ქუთაისი

ქ.ქუთაისი / 26 მაისის N60

ოლდ სითი ჰოტელ

ქუთაისი

დ.ბერძენაძის ქ.#41

ძველი ქუთაისი

ქუთაისი

მერაბ კოსტავას 16

თრაუნ ჰოტელ

ქუთაისი

თამარ მეფის 21

სასტუმრო მარიანა

ქუთაისი

58ა, ნიკეას ქუჩა

ორენჯ გესტ ჰაუსო

ქუთაისი

2, ძნელაძის ქუჩა

ფეოლა

ქუთაისი

5, ნიუპორტის ქუჩა

ზელიმხანი

ქუთაისი

67, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა

სათაფლია

ქუთაისი

87, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა

ოაზისი

ქუთაისი

9, ბროსეს ქუჩა

ლია

ქუთაისი

25, კოსტავას ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო-ელეგანტი

ქუთაისი

24, დები იშხნელების

ნნნ ტურისტი

ქუთაისი

39ა, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა

სტარჰოტელი

ქუთაისი

163, ზ გამსახურიას 1 შეს

შავი პომიდორი

ქუთაისი

17, მერაბ კოსტავას ქუჩა

ბროწეული

ქუთაისი

9, თამარ მეფის ქუჩა

სასტუმრო "ძველი ქუთაისი"

ქუთაისი

15, მერწბ კოსტავას ქუჩა

სასტუმრო "სანი"

ქუთაისი

22ბ, აღმაშენენებელის ქუჩა

სასტუმრო "ედელვაისი"

ქუთაისი

88 (142; 122), ნინოშვილის ქუჩა

ცენტრ ვილა ქუთაისი

ქუთაისი

21, წერეთლის მე-5 ჩიხი

ტერასა სინაური

ქუთაისი

30, სინაურის ქუჩა

ჰოსტელი მანდარია

ქუთაისი

33, ი.ჭავჭავაძის გამზირი
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კოლხა

ქუთაისი

38, ახალგაზრდობის გამზირი

დიდებული

ქუთაისი

1, ი.ჭავჭავაძის ქუჩა

მყუდრო სახლი

ქუთაისი

19, განათლების ქუჩა

სასტუმრო აქსაი

ქუთაისი

96, ასათიანის ქუჩა

შპს საბა

ქუთაისი

45, ზვიად გამსახურდიას ქუჩა

ჰოტელ ვესტი

ქუთაისი

120, ახალგაზრდობის ქუჩა

ნანას სახლი

ქუთაისი

7, გოგებაშვილის ქუჩა

ვიქტორია

ქუთაისი

2, სულხან–საბას ქუჩა

რერო

ქუთაისი

11, ნიუპორტის ქუჩა

რიო ქუთაისი

ქუთაისი

43, სოლომონ I-ის ქუჩა

ლა რუმსი

ქუთაისი

13ა, ზვ. გამსახურდიას გამზ.

მერიდიანი

ქუთაისი

15ა, ჟ.შარტავას I შესახვევი

სასტუმრო თოლია

ქუთაისი

40, ფოთის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია; N11 და N11ბ

საოჯახო სასტუმრო ფრენდლი

ქუთაისი

13, ანტონ კათალიკოსის ქუჩა

კლასიკა

ქუთაისი

20, გორკის ქუჩა

კომფორტი

ქუთაისი

10გ ნაკ.2 გუგუნავას ქუჩა

ქუთაისი სან რაისი

ქუთაისი

10 წერეთლის ქუჩა

A.G's guest house

ქუთაისი

14, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

მაქს კომფორტი

ქუთაისი

2, შარტავას ქუჩა

ტიციანი 13

ქუთაისი

13, ტიციან ტაბიძის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო ფერადია

ქუთაისი

3, სხირტლაძის ქუჩა

მაგნოლია

ქუთაისი

2, დავით და კონსტანტინეს ქუჩა

იმპერატორ პალასი

ქუთაისი

31, წმინდა ნინოს ქუჩა

ჰილ ფორტი

ქუთაისი

10, ბ. ძნელაძის ქუჩა

ჰოტელ ჰისტორი

ქუთაისი

6, , ბაგრატის პირველი ჩიხი

გალა ბუტიკ ჰოტელი

ქუთაისი

14, ნიუპორტის ქუჩა

ევგენი +

ქუთაისი

13, გუგუნავას ქუჩა

ინა მარგალიტი

ქუთაისი

2, ს. მესხის მე-2 შესახვევი

სანო

ქუთაისი

48ა, ვახუშტი ბაგრატიონის ქუჩა, ქ.ქუთაისი

საოჯახო სასტუმრო

ქუთაისი

დები იშხნელების 18

ბებო და ბაბუ

ქუთაისი

წყაროს ქ 19

პირველი აპარტამენტი

ქუთაისი

21ა, აკ.წერეთლის ქუჩა, ქუთაისი

აგუნა

ქუთაისი

ზ.გამსახურდიას 60

გოლიათი

ქუთაისი

31, მჭედლიძის ქუჩა

გოლიათები

ქუთაისი

31, მჭედლიძის ქუჩა

ვენეტო

ქუთაისი

8, ნიუპორტის

განთიადი

ქუთაისი

9, მიხეილ დავითაშვილის

ვენეტო

ქუთაისი

8, ნიუპორტის

პონტე

ქუთაისი

7,ნიკიტინის

პონტე

ქუთაისი

7,ნიკიტინის

რუმს ჰოტელ ყაზბეგი

ყაზბეგი

სტეფანწმინდა, გორგასალის ქ. #1

რუმსი

ყაზბეგი

სტეფანწმინდა, გორგასალის ქ. #1

ალეგრია ჰოტელ ყაზბეგი

ყაზბეგი

სოფ. აჩხოტი

მეხუთე სეზონი

ყაზბეგი

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ჯუთა

ალპენ ჰაუსი

ყაზბეგი

მარჯანიშვილის 28

სტანცია ყაზბეგი

ყაზბეგი

ალ. ყაზბეგის მოედანი 23 ა

გერგეტი

ყაზბეგი

ყაზბეგის რ-ნი,სოფ.გერგეტი,ხევისფერის ქ. #3

შალე მარინა გუდაური

ყაზბეგი

დ. გუდაური

პორტა კავკასია

ყაზბეგი

თერგდალეულების N2
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ვაჩე

ყაზბეგი

ილია || #60

მიგუარდი

ყაზბეგი

ყაზბეგის რაიონი, სოფ. აჩხოტი

ჯუთა ჰაუსი

ყაზბეგი

სოფელი ჯუთა

სანშაინ ყაზბეგი

ყაზბეგი

29, გ. ტაბიძის ქ.უჩა

ოისე

ყაზბეგი

5, სააკაძის ქუჩა/ 2, გორგასლის ქუჩა

გესტაჰაუსი 15

ყაზბეგი

76, ვაჟა-ფშაველას გამზირი

ალპინ ლაუნჯი

ყაზბეგი

8, ფირცხალაურის ქუჩა

გესტ ჰაუსი მარი ქუშაშვილი

ყაზბეგი

9, 9 აპრილის ქუჩა

აპთაუნ ბუტიკ ყაზბეგი

ყაზბეგი

8ა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

ტრეველ ინნ ყაზბეგი

ყაზბეგი

45, ჭავჭავაძის ქუჩა

მარლი

ყაზბეგი

სოფელი არშა

შიბი

ყაზბეგი

სოფელი ჯუთა

გოლდ ყაზბეგი

ყაზბეგი

87, ალ.ყაზბეგის ქუჩა

თვინს აჩხოტი

ყაზბეგი

სოფ. აჩხოტი

ნოა

ყაზბეგი

17, თბილისის ქუჩა

ზეთა კემპინგი (ბანაკი ზეთა)

ყაზბეგი

სოფელი ჯუთა

გრინ შიფ

ყაზბეგი

72, ჭავჭავაძის ქუჩა

ჰილლტოპ ყაზბეგი

ყაზბეგი

7, თბილისის ქუჩა

ანანო

ყაზბეგი

40ა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა

ყაზბეგის კოტეჯები

ყაზბეგი

55, კოსტავას ქუჩა

ვილა ყაზბეგი

ყაზბეგი

70, ტაბიძის ქუჩა

ჩემოდანი

ყაზბეგი

21, ტაბიძის ქუჩა

სონჩო

ყაზბეგი

1ა, ვაჟა ფშაველას ქუჩა, სტეფანწმინდა.

კესანე

ყაზბეგი

ჯუთა

საოჯახო სასტუმრო

ყაზბეგი

სოფელი ჯუთა

ალტიჰატი

ყაზბეგი

საბერწე, დ. სტეფანწმინდა

ნინი

ყაზბეგი

88, ვაჟა ფშაველას ქუჩა

დარიალი

ყაზბეგი

სოფელი არშა

welcome

ყაზბეგი

სტეფანწმინდა , ვაჟა-ფშაველას N33

ქავთარაშვილი 38

ყაზბეგი

ჭავჭავაძის 34, დ.სტეფანწმინდა

გუდაური ინნ

ყაზბეგი

დაბა გუდაური

კრებული

ყაზბეგი

ილია ჭავჭავაძის ქუჩა, საკადასტრო: 74.01.11.737, დაბა სტეფანწმინდა

კამარა გესთ ჰაუს

ყაზბეგი

სოფელი გარბანი

კავკასიონი

ყვარელი

ი.ჭავჭავაძის N32

გარდენ ჰაუსი

ყვარელი

130, ი. ჭავჭავაძის ქუჩა

შუაქალაქი

ყვარელი

7, წერეთლის ქუჩა

ლორდი

ყვარელი

82, ლეონიძის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო კახეთი

ყვარელი

58, ჭავჭავაძის ქუჩა

საოჯახო ასტუმრო კახეთი

ყვარელი

58, ჭავჭავაძის ქუჩა

ისევ ყვარელი

ყვარელი

12, რუსთაველის ქუჩა

თედი

ყვარელი

13, ჭავჭავაძის ქუჩა

დურუჯი

ყვარელი

13, არტურ ლაისტის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო გეტი

ყვარელი

17 დურუჯის ქუჩა

ყვარლის მუხნარი

ყვარელი

ქ.ყვარელი,(სასტუმრო „ყვარლის ედემი“-ს გვერდით)

იეფ პალასი

შეკვეთილი

შეკვეთილი

მირაჟი შეკვეთილში

შეკვეთილი

შეკვეთილი

ბლექსი ჰოტელ

შეკვეთილი

შეკვეთილი

ნიკო

შეკვეთილი

სოფელი ნატანები

საოჯახო ტიპის სასტუმრო კარდინალი

შეკვეთილი

სოფელი ნატანები
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ბლექსი ჰაუს ჯორჯია

შეკვეთილი

სოფელი ნატანები

მარინუს შეკვეთილი

შეკვეთილი

ნატანების თემი

ბაჯო

შეკვეთილი

სოფელი ნატანები

რეზოლუტი

შეკვეთილი

სოფ. ნატანები

კერია

შეკვეთილი

კაპროვანი

რივიერა შეკვეთილი

შეკვეთილი

დაბა შეკვეთილი

დრიმლენდ ოაზისი

ჩაქვი

16, ბათუმის ქუჩა

კიგის სახლი

ჩოხატაური

სოფელი ხიდისთავი

ჰოტელ ბახმარო

ჩოხატაური

დაბა ბახმარო

ელეა ოლდ თბილისი

ჩუღურეთი

21, ნინო ჩხეიძის ქუჩა

არტ ნებულა

ჩუღურეთი

ივანე ჯავახიშვილის 71ბ

ხვამლი 2002

ცაგერი

თამარ მეფის 24

ტვიში

ცაგერი

55, რუსთაველის

ამური

ცაგერი

კურორტი ლაშიჭალა

იმედი

ცაგერი

სოფელი ალპანა

საოჯახო სასტუმრო

ცაგერი

სოფ ლაშიჭალა

საოჯახო სასტუმრო

ცაგერი

სოფ ლაშიჭალა

ქედი

წალენჯიხა

ჯვარი, საჯაიას 6

საოჯახო სასტუმრო დანიელი

წალენჯიხა

6, საჯაიას ,ჯვარი

თეთრი სახლი

წალკა

18, არისტოტელეს ქუჩა

სანატორიუმი იმერეთი

წყალტუბო

წერეთლის 8

ვილა ედემი

წყალტუბო

ოტია იოსელიანის 11

წყალტუბო პლაზა

წყალტუბო

წყალტუბო; რუსთაველის ქ. N 15 ა

არგო

წყალტუბო

წყალტუბო, რუსთაველის 8 ა

სასტუმრო ნიკალა

წყალტუბო

წერეთლის მე-3 შეს.6

გარდენ ჰოტელ

წყალტუბო

სოფ.ქვიტირი

ოაზის ვილი

წყალტუბო

სოფ.თერნალი

ჩილ აუთ

წყალტუბო

ტაბიძის ქ 3

სანატორიუმი ორიონი

წყალტუბო

რუსთაველის 9

სანატარიუმი იმერეთი

წყალტუბო

წყალტუბო წერეთლის 8

ვინტაჟი

წყალტუბო

3, სამაკაშვილის ქუჩა

ედელვაისი-2007

წყალტუბო

11, რუსთაველის ქუჩა

ლოს ვია ხეროს

წყალტუბო

1, ქუთაისის ქუჩა

სასტუმრო სახლი და აპარტამენტი მირიან მეფე

წყალტუბო

3, მირიან მეფის ქუჩა

საოჯახო სასტუმრო

წყალტუბო

ფარცხანაყანები

აპარტამენტი ბორა

წყალტუბო

39, კოსტავას ქუჩა, ქ.

ცენტრალ ჰოტელი

წყალტუბო

10, ავალიანის ქუჩა

სვით მემორის

წყალტუბო

სოფელი ქვიტირი

ნიულენდი

ჭიათურა

ნინოშვილის 5

იმერეთი

ჭიათურა

1ა, ნინოშვილის ქუჩა

ბალნეოლოგიური კურორტი ნუნისი

ხარაგაული

სოფელი ნუნისი

ივერია

ხაშური

რუსთაველის ქ2

კმგ

ხაშური

სურამი რუსთაველის ქN202

დუდა

ხაშური

სურამი, რუსთაველის ქ.N 116

ცისარტყელა

ხაშური

სურამი, იტრია თამარ მეფის ქ.73

პანსიონატი საპოვნელა

ხაშური

სურამი დ, აღმაშენებლის ქ 7

კიდობანი

ხაშური

49, - 26 მაისის ქუჩა, ხაშური, დაბა სურამი

კვარა 2010

ხობი

ხობი ც.დადიანის 180

ჩიქოვნების მამული

ხონი

სოფელი გორდი
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სულიკო ნარიმანიძე

ხონი

11, თავისუფლების მოედანი

ჰოტელი ნინო და გიო

ხონი

ზედა გორდი

დავითი

ხულო

სოფ.დეკანაშვილები

ჰოტელ ხულო

ხულო

2, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა

თომა

ხულო

სოფ დეკანაშვილები, შენობა 4

საოჯახო სასტუმრო

ხულო

5ა, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა

კურორტი ბეშუმი

ხულო

კურორტი ბეშუმი

პროფი-პროფი

ხულო

კურორტი ბეშუმი

მათე

ხულო

აღმაშენებლის #1

საოჯახო სასტუმრო კარაქი

ხულო

სოფელი ქედლები
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