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Georgian transcript: 
 
რუსო: ზაფხულში შენი აზრით ყველაზე კარგი კურორტი რომელია დასასვენებლად? 
 
ნიკა: საქართველოში? 
 
რუსო: საქართველოში, კი. 
 
ნიკა: კვარიათი.  
 
რუსო: რატო? 
 
ნიკა: იმიტომ რომ, კვარიათი არის ახლოს ბათუმთან, რომელიც ძალიან ლამაზი 
ქალაქი არის, მაგრამ თვითონ ჩემი გემოვნებით მე მირჩევნია ქალაქ გარეთ 
დავისვენო. თან ზღვასთან და თან ქალაქ გარეთ და კვარიათი არის ზუსტად ისეთი 
ადგილი როგორიც მე მინდა, იმიტომ რომ კვარიათი არის ახლოს ქალაქთან, მაგრამ 
არ არის ქალაქში. ანუ არის სოფლის სიწყნარე, არის ზღვა, და ახლოს არის ქალაქი. 
ანუ შენ შეგიძლია საღამოს გახვიდე გაერთო კიდევაც, გაისეირნო კიდევაც და 
დღისით არავინ არ შეგაწუხებს და წყნარად იქნები.  
 
რუსო: და შენ ხშირად დადიხარ ხოლმე ზღვაზე? 
 
ნიკა: არა. 
 
რუსო: რატო? 
 
ნიკა: იმიტომ რომ, არ გამომდის ჩემი სამუშაოდან გამომდინარე, ძალიან ბევრს 
ვმუშაობ და დრო ცოტა მრჩება დასვენებისთვის.  
 
რუსო: აჰა, და ისე ყველაზე კარგი პერიოდი დასასვენებლად როდის არის 
საქართველოში? 
 
ნიკა: აგვისტოში, აგვისტოს დასაწყისიდან ბოლომდე. რეალურად მტელი აგვისტო 
კარგი პერიოდი არი. ერთი პატარა მინუსი არის აჭარის რეგიონთან დაკავშირებით ის 
რომ ხშირად წვიმს.  
 
რუსო: და ეგ როგორ უნდა განსაზღვრო? 
 



ნიკა: ვერ განსაზღვრავ, ეს არის ლატარეა, მაგიტ არის საინტერესო საქართველო 
ზღვაზე დასვენება რა, რო მიდიხარ არ იცი როგორი ამინდი დაგხვდება.  
 
რუსო: ძალიან კარგი და ზამთარში სად ისვენებ ხოლმე? 
 
ნიკა: ზამთარში თუ ვისვენებ, დასვენება არ ქვია ამას, უბრალოდ ავდივარ 
სასრიალოდ გუდაურში როცა გამომდის.  
 
რუსო: და რამდენი ხანი უნდა გუდარში... 
 
ნიკა: ერთი საათი, მაქსიმუმ საათ-ნახევარი, იმიტომ რომ არის 127 კილომეტრი და 
გზა არის ფანტასტიურ მდგომარეობაში, უცებ ახვალ, ჩამოხვალ. ანუ შეგიძლია 
დილით ადრე გახვიდე, მთელი დგე ისრიალო და საღამოს ჩამოხვიდე.  
 
რუსო: და ახალი სათხილამურო კურორტი რომ აშენდა სვანეთში... 
 
ნიკა: სვანეთში? მანდ არ ვარ ნამყოფი მაგრამ ამბობენ რომ ძალიან ლამაზია და 
ძალიან... არა ლამაზი რომ იყო ეგ ვიცოდით მაგრამ ამბობენ რომ კარგი ტრასები არის 
და სასიამოვნოა სრიალი. არ ვიცი, მე არ ვყოფილვარ.  
 
 
English Translation: 
 
Ruso: In your opinion, what is the best resort for the summer holidays? 
 
Nika: In Georgia? 
 
Ruso: Georgia, yes. 
 
Nika: Kvariati. 
 
Ruso: Why? 
 
Nika: Because Kvariati is near Batumi1, which is a very beautiful city, but I personally prefer to 
spend my vacation outside of the city. With the sea [there] and at the same time not in the city, 
Kvariati is exactly such a place, as it is close to the city, but not in the city. So there is the quiet 
of a village, the sea, and it’s close to the city. That means you can go out in the evening, even 
take a walk, and no one will bother you during daytime and you’ll be peaceful. 
 
Ruso: Do you go to the sea often? 
 

                                                            
1 A city-port on the the Black Sea coast.  
 



Nika: No. 
 
Ruso: Why? 
 
Nika: Because… I can’t because of my job; I work a lot and have little time for breaks.  
 
Ruso: Ok. And what is the best time for vacation in Georgia? 
 
Nika: August, from the beginning until the end. Really, the whole month is a good period. There 
is one small negative thing about the Adjaria region – it rains often.  
 
Ruso: So is there a way to know [whether or not the weather will be nice]? 
 
Nika: You can’t, it’s a lottery. That is why it is interesting to go on a vacation at the seaside in 
Georgia; you don’t know what kind of weather will be there when you’re going.  
 
Ruso: Very good. And where do you go for vacation in winter? 
 
Nika: If I go on a vacation in winter, it’s not a real vacation; I just go to Gudauri to ski.  
 
Ruso: How long does it take [to get there from Tbilisi]? 
 
Nika: One hour, an hour and a half maximum, because it is 127 kilometers [away] and the road 
is in a fantastic condition, you go up fast and come back fast. So you can leave early in the 
morning, ski for the whole day, and come back in the evening.  
 
Ruso: And what about the new ski resort in Svaneti2? 
 
Nika: In Svaneti? I have not been there, but they say it’s beautiful. I mean, we knew that it was 
beautiful, but they say the sky paths are good and it’s a pleasant ski. I don’t know I’ve never 
been there.  
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2 A historic province in the northwest of Georgia.  


