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Geography and Climate of Georgia 

 
 
Georgian transcript: 
 
საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა ცოტა რომ აგვიხსნა და ვთქვათ როგორი 
კლიმატია, როგორი რელიეფია და ასე შემდეგ.  
 
საქართველო  მდებარეობს აზიისა და... ანუ დასავლეთ აზიისა და აღმოსავლეთ 
ევროპის გასაყარზე. ანუ ზოგადად ეგრე ითვლება რომ ზუსტად საქართველოზე 
გადის ზღვარი აზიასა და ევროპას შორის და ეს ემჩნევა კიდევაც ჩვენს კულტურას, 
ანუ არც ბოლომდე ევროპელები არ ვართ და არც აზიელები, ანუ კავკასიელები ვართ 
ზოგადად. კლიმატი, ანუ ზამთარი გვაქვს ხოლმე ძალიან ცივი, ზაფხული არის 
ხოლმე ცხელი ძალიან, ამიტომ მოსახლეობის უმრავლესობა ვისაც აქვს 
შესაძლებლობა ადის ხოლმე მთაში თუ აქვს სახლი, აგარაკი ეგრეთწოდებული და იქ 
ატარებს ზაფხულს, იმიტომ რომ ზაფხულის თბილისში გატარება არის შეუძლებელი, 
იმიტომ რომ ძალიან დიდია, ანუ ცელსიუსით ტემპერატურა დაახლოებით ორმოც 
გრადუსს აღწევს ხოლმე. შემოდგომა და გაზაფხული ზოგადად ზომიერი კლიმატით 
გამოირჩევა, ანუ არც ძალიან ცხელა და არც ძალიან ცივა. რელიეფზე შემიძლია 
ვთქვა, რომ საქართველო გამოირჩევა ძალიან უხვი მდინარეებით, ძალიან ბევრი 
მდინარე გვაქვს და მთიანი რეგიონებით, ამიტომ... ეს დიდი უპირატესობაა, იმიტომ 
რომ გვაქვს ძალიან ბევრი სასრიალო კურორტი და ძაან1 ლამაზი მთები. ულამაზესი 
ადგილია რაჭა.   
 
 
English Translation:  
 
I: Could you explain Georgia’s geographical situation and the climate, the landscape, etc.  
 
R: Georgia is situated between Asia and… So, where Western Asia meets Eastern Europe. It is 
considered that the border [between the two regions] actually goes through Georgia, and this is 
reflected in our culture – we’re neither Europeans nor Asians. We’re Caucasians. The climate… 
The winter is very cold, the summer is very hot, which is why the majority of residents go to the 
mountains and spend the summer there if they have a house and if they can afford it. It is 
impossible to spend the summer in Tbilisi2, because the temperature can be as high as 40 degrees 
Celsius. The fall and the spring are distinct due to their moderate climate; they’re neither too hot 
nor too cold. Regarding the landscape, I could say that Georgia is notable for its abundant rivers; 

                                                            

1 ძაან is often used in colloquial Georgian instead of ძალიან. 
 
2 Tbilisi is the capital city of Georgia. It is located in the southeast of Georgia. 
 



we have many rivers and mountainous regions, therefore… This is a huge advantage, because we 
have many skiing resorts and beautiful mountains. Racha3 is one of the most beautiful places.  
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3 Racha is a region in the northwest of Georgia, in the Caucasus Mountains.  


