
ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ  

2018 թ. 



https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14OPAJxi0JREq10NdiRtlf_XU5mK1vdpe&ll=40.751867083020144%2C43.88307535000001&z=10  

2017 թ. Շիրակի մարզի զբոսաշրջային երթուղիների էլեկտրոնային քարտեզ 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14OPAJxi0JREq10NdiRtlf_XU5mK1vdpe&ll=40.751867083020144%2C43.88307535000001&z=10


https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14OPAJxi0JREq10NdiRtlf_XU5mK1vdpe&ll=40.751867083020144%2C43.88307535000001&z=10  

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային երթուղիների էլեկտրոնային քարտեզ 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14OPAJxi0JREq10NdiRtlf_XU5mK1vdpe&ll=40.751867083020144%2C43.88307535000001&z=10


Կնքվել է համագործակցության հուշագիր, «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ և ՀՀ 

Շիրակի մարզպետարանի միջև  

ՀՀ Շիրակի մարզում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման, համայնքների 

բարեկեցության բարձրացման և զբոսաշրջության խթանման նպատակով 

 
• հյուրանոցային ծառայությունների մարքեթինգ   

• հոգատարություն հյուրերի հանդեպ 

2017 թ. 



2017 թ. 

«Դիջիթըլ Փոմըգրանեթ»-ի և «Հայ Մանուկների հիմնադրամի» 

համագործակցության արդյունքում, Visit Armenia նախագծի շրջանակներում 

ստեղծվել է Visit Gyumri նախագիծը, որը ունենալու է իր տրամաբանական 

շարունակությունը: Ծրագիրը թվայնացնելու է Հայաստանի ողջ 

զբոսաշրջային ոլորտը՝ շեշտը դնելով մարզերի և գյուղական համայնքներում 

թաքնված զբոսաշրջային գրավչությունների վրա: 



Զբոսաշրջիկների թիվ 
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ՀՀ Շիրակի մարզ այցելած զբոսաշրջիկների 
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Ռուսաստան 

ՀՀ մարզեր և Երևան 

Եվրոպական 

երկրներ 

ԱՄՆ 

Հարավային 

Ամերիկայի երկրներ 

Ասիական երկրներ 



Հյուրանոցներ 

Հյուրատներ/B&B 

Ննջատեղերի թիվ Աշխատատեղերի թիվ  

Ննջատեղերի թիվ Աշխատատեղերի թիվ  

526 96 

142 26 

17 

16 



2018 թ. 

Հայեցակարգում առանձնացված են մարզի զբոսաշրջային հետևյալ հիմնական 

ուղղությունները 

• Քաղաքային զբոսաշրջություն 

• Խոհանոցային զբոսաշրջություն (Գաստրոտուրիզմ) 

• Պատմաճարտարապետական զբոսաշրջություն 

• Ակտիվ զբոսաշրջություն 



• Քաղաքային զբոսաշրջություն 

 

‹‹Կումայրի›› պետական պատմա-ճարտարապետական արգելոցի պահպանման տարածքը 

կազմում է մոտ 1000 հա, որում ընդգրկված են պատմության և մշակույթի ավելի քան 1100 

հուշարձաններ: 

Քաղաքում և մարզում առկա են պատմամշակութային տարբեր օջախներ` թանգարաններ, 

թատրոններ, ցուցասրահներ, արհեստանոցներ: Այստեղ ապրում և ստեղծագործում են բազում 

հետաքրքիր մարդիկ` նկարիչներ, քանդակագործներ, երաժիշտներ, գրողներ, ազգային ոճով ու 
ավանդույթներով աշխատող արհեստավորներ: 



• Խոհանոցային զբոսաշրջություն (Գաստրոտուրիզմ) 

 

Շիրակի մարզում մեծ թիվ են կազմում միայն մարզին բնորոշ ճաշատեսակները: Շիրակի 

էնդեմիկ խոհանոցում պատմականորեն մեծ տեղ են զբաղեցրել ոչ միայն այսօր մեծ ճանաչում 

ունեցող և ավանդական ճաշատեսակները (քյալլան, թաթար - բորակին, քարի քյուֆթան, 

չանաղը, ղազան-խորովածը, պոչի խաշլաման, չորթանը, ոսպով, բլղուրով, բանջարեղեններով 

և չոր մրգերով շիլաներն ու ապուրները և այլն), այլ նաև` տարբեր ծիսակատարությունների և 

տոների առթիվ պատրաստվող տոնական ուտեստները (կաղանդի գաթան, պասուց տոլման, 

տարաբնույթ քաղցրավենիքները, տոնական խաշիլները, ձվածեղներն ու կարկանդակները): 



• Պատմաճարտարապետական զբոսաշրջություն 

 

Շիրակի մարզում առկա են ավելի քան 200 պատմական հուշարձաններ և կոթողներ, որոնցից 

շատերն ունեն հազարամյակների պատմություն և ներկայացնում են ինչպես հեթանոսական, 

այնպես էլ քրիստոնեական ժամանակաշրջանները: 

Անի մայրաքաղաքին մոտ լինելու հանգամանքը և դիտարկման լայն տեսարան ապահովելու 
հնարավորության առկայությունը կարող է նպաստել մարզում ևս մի մասսայական և 

հետաքրքիր ուղղության զարգացմանը: 



• Ակտիվ զբոսաշրջություն 

 

Շիրակի մարզը հարմար է ինչպես ամառային, այնպես էլ ձմեռային զբոսաշրջության զարգացման 

համար: Ձմեռային զբոսաշրջության զարգացման առումով մարզն ունի մի քանի անվիճելի 

առավելություններ, որոնցից հիմնականներն են. սեզոնին` ձյան մշտական առկայությունը, արևոտ 

օրերի մեծ քանակը ձմռան ամիսներին, ինչը մեղմում է ցրտի գործոնը, հարմար բնական 

լանդշաֆտները՝ ձմեռային մարզաձևերի զարգացման համար, ճանապարհա – տրանսպորտային 

կայացած ենթակառուցվածքներն ու աշխարհագրական բարենպաստ դիրքը: 



 

Արփի լիճ 
Այստեղ կարող են մատուցվել սպորտային զբոսաշրջության հետ առնչվող հետևյալ 
ծառայությունները. 

• դահուկավազք, 

• ձկնորսություն, 

• նավակների վարձակալություն, 

• հրաձգային սպորտ, 

• հեծանվային երթուղիների ստեղծում, 

• քայլարշավային երթուղիների ստեղծում, 

• ձիավարում` մուտք գործելով վայրի բնություն` ձիերի ուղեկցմամաբ, 

• փեյնթ բոլ (Paint Ball) –ի (խմբային տեխնիկական սպորտաձև՝ գունավոր հեղուկ պարունակող 

գնդակների կիրառմամաբ) զարգացում, 

• քեմփինգ փլեյսերի (Camping place) (տարածք, որտեղ մարդիկ կրող են գիշերել վրանների մեջ) 

ստեղծում, 

• թյուբինգ (Tubing)-ի  (սահում ռետինե սահնակների միջոցով) զարգացում, 

• չմուշկների, սահնակների և դահուկների վարձակալություն, 

• շոգեբաղնիքների՝ (փոքր շինություն, որտեղ մարդիկ, գոլորշու և բարձր ջերմաստիճանի 

պայմաններում, քրտնելով վերականգնում են իրենց էներգիան) կառուցում, 

• թռչնադիտարկման (birdwatching) ուղղության և ենթակառուցվածքների ստեղծում:  

• արշավներ դեպի «Արփի լիճ» ազգային պարկ, որտեղ առկա է յուրահատուկ բնություն և 

կեսաբազմազանություն,  
 

 

Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրեր 



 

Թեմատիկ հյուրատների ցանցի և կայուն զարգացման 

ծրագիր Շիրակի մարզում 
• Մշակել և ապահովել երթուղի/ճանապարհ դեպի Արագած լեռան հարավային մաս 

• Ընդլայնել արկածային ճանապահորդություների հնարավորությունները 

ա) քայլարշավների 

բ) լեռնային հեծանվարշավների 

գ) էլէկտրա-հեծանվարշավների (e-biking) 

դ) ամենագնացներով արշավների (jeeping) 

ե) լեռնային դահուկասահքի համար (mountain skiing) 

Զբոսաշրջության զարգացման ծրագրեր 

ՀՀ Շիրակի մարզում զբոսաշրջային 

երթուղիների մշակումը որպես օտարերկրյա 

այցելուների թվի աճի գրավական 
Երթուղիները տեղադրվելուն են Շիրակի մարզ անվամբ անհատական 

էջով աշխարհի ավելի քան հինգ ամենահայտնի տուրիստական 

պորտալներում ինչպիսիք են wikiloc.com, gpsies.com, hikingproject.com, 

geoladders.com mapmyhike.com կայքերում 

«Ինտեգրված գյուղական զբոսաշրջության զարգացում» ծրագիր 



Շնորհակալություն 


