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აბსტრაქტი

მალთაყვის სარეკრეაციო ზონა მდებარეობს ქ.ფოთში. ტერიტორია გამოირჩევა ნოტიო

ჰავით, წიწვოვანი ტყით და მრავალფეროვანი წყლის ბუნებრივი რესურსებით.

რეკრეაციული ზონის განთვითარებას, ყოველთვის საჭიროა ფრთხლად მივუდგეთ რათა

შემდგომი ზეგავლენის შედეგად არ დაზიანეს არსებული გარემო და შეინარჩუნოს ის

ბუნებრივი ღირებულებები რომელიც გააჩნია.

მოცემული ტერიტორია გამოირჩევა იმით, რომ მას პირდაპირი საწყალოსნო კავშირი აქვს

პალიასტომის ტპასთან მალთაყვის არხის მეშვეობით, ასევე პირდაპირ ესაზღვრება

ზღვას. თუმცა, ზღვის ტერიტორიას გამოყოფს მცირე ნახევრად ტბის მსგავსი

დაგროვილი წყლით. ამასთანავე, ტერიტორიას აქვს პირდაპირი კავშირი სენაკი-ფოთი-

ბათუმის მაგისტრალურ სატრანსპორტო გზასთან.

პროექტის მიზანია, რომ ქ.ფოთში შეიქმნას ახალი საკურორტო რეკრეაციული სივრცე

რომელიც იქნება ახალი მიზიდვის ცენტრი ქვეყნის ტურისტული გარემოსთვის.

ამასთანავე, ტერიტორიაზე მოხდეს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს გადმოსვლა და

მოეწყოს მცირე კოტეჯური ტიპის სასტუმრო საპროექტო ტერიტორიის ერთ ნაწილში.

სააგენტოს შენობასთან მოეწყობა პირსი, რომლის საშუალებით კოლხეთის ეროვნული

პარკის საწყალოსნო ტურში მოხდება პირდაპირ გასვლა და არ იქნება საჭირო სხვადასხვა

ტერიტორიებზე სიარული, რაც კომფორტულია მომხმარებელისთვის. ტერიტორიის

სამხრეთით კი მოეწყოს კემპინგ პარკინგი, რომელიც იქნება მომხმარებელთათვის. ამ ორ

ტერიტორიას შორის კი უნდა მოხდეს როგორც საფეხმავლო, ისევე საველოსიპედო

ბილიკებით კავშირების შექმნა, რაც შეუწყობს ხელს ეროვნული პარკის ცნობადობის

გაზრდას.

მოცემული პროექტის მიზანია შეიქმნას ახალი ჯანსაღი გარემო, რომელიც დამსვენებელს

ოთხივე სეზონზე მოემსახურება და მისცემს საშუალებას მიიღოს მაქსიმალური

სიამოვნებას არსებული დასვენებისგან.
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