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აღმოაჩინეთ ისტორიული 
თერმული ქალაქების 
ევროპული მარშრუტი

ევროპის საბჭოს კულტურული 
მარშრუტი 2010 წლიდან

ევროპის საბჭოს 
კულტურული მარშრუტი
ისტორიული თერმული ქალაქების ევროპული 
მარშრუტი ევროპის საბჭოს მიერ დამოწმებული 
45 მარშრუტიდან ერთ – ერთია. ყველა მარშრუტი 
ეფუძნება თემებს, რომლებიც მნიშვნელოვანია 
ევროპის კულტურული მემკვიდრეობისთვის. 
კულტურული მარშრუტების პროგრამა დაიწყო 
ევროსაბჭომ 1987 წელს, სანტიაგო დე 
კომპოსტელას მარშრუტით, შესაძლება ითქვას 
ევროპის ყველაზე ცნობილი პილიგრიმული 
მარშრუტით, რომელიც შეირჩა ევროპული 
გაერთიანებისა და იდენტობის სიმბოლოდ. 
როგორც თავად ევროპა, კომპოსტელაც აგებული 
იყო ,,სხვადასხვა წარმოშობის, ეროვნებისა 
და რწმენის მქონე ადამიანებს შორის 
ურთიერთგაცვლისა და შეტაკებების საერთო 
ისტორიაზე”. მას შემდეგ, პროგრამას შეუერთდა 
ხაზოვანი ბილიკები და თემატური ქსელები, 
როგორიცაა ისტორიული თერმული ქალაქების 
მარშრუტი.

ევროპის საბჭოს კულტურულ მარშრუტად 
სერტიფიცირება  ძალზე მნიშვნელოვანია 
ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების 
ასოციაციისთვის (EHTTA). ენ ნიშნავს ევროპის 
საბჭოს სხვა კულტურულ მარშრუტებთან კარგი 
პრაქტიკისა და იდეების გაცვლას, ევროპულ 
დონეზე კულტურული მარშრუტების ხილვადობას 
პროგრამის საშუალებით და დიალოგს, რომელიც 

ბიძგს აძლევს კულტურულ ინსტიტუტებსა 
და ტურიზმის ორგანოებს. ევროსაბჭოს 
კულტურული მარშრუტები სტუმრებს მოუწოდებს 
„იმოგზაურონ სივრცეში და დროში“, რათა 
გააცნობიერონ ევროპის საერთო და ცოცხალი 
კულტურული მემკვიდრეობა. პროგრამის 
ყველა მარშრუტი დამოწმებულია ევროსაბჭოს 
მიერ და გადაფასებულია ყოველ რამდენიმე 
წელიწადში, რათა გამოცდილების ხარისხი 
გარკვეულ დონეზე უზრუნველყოფილი იყოს 
ვიზიტორებისთვის.

,,ევროპის საბჭოს კულტურულ მარშრუტად“ 
სერტიფიცირება საუკეთესოობის გარანტიაა. 
EHTTA სამეცნიერო კომიტეტი აფასებს 
ასოციაციისა და მარშრუტის ყველა 
პოტენციურ წევრს მკაცრი კრიტერიუმებით, 
ამ საუკეთესოობის უზრუნველსაყოფად. 
კულტურული მარშრუტების პროგრამა ასევე 
მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს რეგიონებისა 
და სრულიად კულტურული მარშრუტების 
მდგრად განვითარებას, ტურიზმის სექტორის 
გამდიდრებას ახალი პროდუქტებით და სამუშაო 
ადგილებით, რომლებიც დაფუძნებულია 
კულტურული და მემკვიდრეობის ტურიზმზე. 
ევროპის ისტორიული თერმული ქალაქების 
ისტორია ჩაქსოვილია ევროპის კონტინენტისა 
და მის ხალხის ისტორიაში. ეს არის ევროპის 

საერთო მეხსიერების, კულტურისა და 
ტრადიციების ნაწილი. როგორც ევროპის 
საბჭოს კულტურული მარშრუტი, ჩვენ 
ვაგრძელებთ ამ ისტორიას, ცნობიერების 
ამაღლებას ჩვენი ქალაქების 
მნიშვნელობის შესახებ, რათა დავიცვათ 
ისინი მომავალი თაობებისთვის და 
დავეხმაროთ ახალგაზრდებს აღმოაჩინონ 
და გაიგონ ტრადიციები, მემკვიდრეობა 
და კულტურა თარიღდება ასობით 
წლით, მაგრამ ამან შეიძლება ასევე 
მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს მათ 
კეთილდღეობასა და ჯანმრთელობაზე 
მომავალში.

კეთილი იყოს თქვენი 
მობრძანება
ევროპის ცხელი, სამკურნალო, მინერალური 
წყლები უძველესი დროიდან მოყოლებული 
იზიდავს ხალხს. საუკუნეების განმავლობაში 
ბერძნებმა, რომაელებმა, ოსმალებმა 
და სხვებმა დაამკვიდრეს ბანაობის 
ტრადიციები და ააშენეს კომპლექსები 
წყლის დასაყენებლად, რათა ხალხს დაბანა 
შეძლებოდა. შემდგომმა ცივილიზაციებმა 
დააარსეს სამედიცინო კომპლექსები და 
ცერემონიები მათი სასწაულებრივი წყლების 
გარშემო, ხოლო მე -18 საუკუნის განმავლობაში 
ჯანმრთელობისთვის ”წყლის აღება” - დალევა 
და მასში ბანაობა-  თითქმის ხელოვნების  
ფორმა გახდა.

Ourense (ესპანეთი)

Bath (დიდი ბრიტანეთი)

Tsktaltubo (საქართველო)

Caldas da Rainha (პორტუგალია), Bursa (უნგრეთი), Budapest (უნგრეთი) 
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სტუმრების არა მარტო ფიზიკურ, არამედ 
გონებრივ და სულიერ განკურნებას.

ჩვენს თითოეულ ქალაქში ნახავთ უამრავ 
საცხოვრებელ ადგილს (ბევრგან  წყლები 
ხელმისაწვდომია თავად თერმული სპა 
სასტუმროებში), გასართობ ფესტივალებს, 
კონცერტების, თეატრებისა და სპორტული 
ღონისძიებების სახით; ისტორიული ძეგლებს, 
რომლებიც ხშირად ინტერპრეტირებულია 
ინოვაციური ხერხებით, რათა დაგეხმაროთ 
გააცნობიეროთ ქალაქის წარსული ცხოვრება 
და მისი ცნობილი სტუმრები; სამხატვრო 
გალერეებსა და მუზეუმებს; ისტორიულ და 
თანამედროვე საკურორტო კომპლექსებს.

წყალი 
მთელი ბუნების 
მამოძრავებელი ძალაა

ისტორიული თერმული 
ქალაქების ევროპული 
მარშრუტი
ჩვენი თითოეული წევრი ქალაქის გულში 
არის წყარო, ან შესაძლოა რამდენიმე წყარო, 
რომელიც თითოეული მათგანი ზედაპირზე 
გამოდის მიწისქვეშა მოგზაურობით, რომელიც 
შესაძლოა ასეულობით ან თუნდაც ათასობით 
წელს გაგრძელებულიყო და თან შეეგროვებინათ 
მინერალები და თერმულ ენერგია. ეს წყაროები 
იყო კატალიზატორი მცირე დასახლებების 
განვითარებისათვის, რომლებიც საბოლოოდ 
პატარა და დიდ ქალაქებად იქცნენ - უნიკალური 
ტიპის ურბანულ ფორმად, რომელიც ნელ-ნელა 
გახდა აღიარებული, როგორც განსაკუთრებული 
ადგილი ევროპის ისტორიასა და მეხსიერებაში. 
პირველი ტურისტები ჯანმრთელობის 
გასაუმჯობესებლად ესტრუმრნენ წყაროებს, 
დიდი ხნით ადრე, ვიდრე მსოფლიოს 
მასშტაბით სხვადასხვა მრწამსის რელიგიური 
მომლოცველები მიიყვანდნენ მათ თავიანთ 
სალოცავებში, რასაც გვიჩვენებს არქეოლოგიური 
მტკიცებულებები ჩვენს რიგ ქალაქებში. 
როგორც კი წყაროების გარშემო განვითარდა 
შენობები მათი რეზერვირებისა და პრაქტიკული 
გამოყენებისათვის, საპასუხოდ განვითარდა 
შესაძლებლობები სტუმრებისათვის და 
ჩამოყალიბდნენ თანამედროვე ტიპის 
სპა საკურორტო ქალაქებად სხვადასხვა 
ელემენტებით,რომლებიც ხელს უწყობენ 
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მოგზაურობა 
დროსა და 
სივრცეში

ევროპის კაფე
ევროპაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ხალხი 
იკრიბებოდა სპებზე რომ ენახათ და თავადაც 
გამოჩენილიყვნენ და როდესაც სოციალური 
ბარიერებმა დაიწყეს გაქრობა,  მხატვრები, 
მწერლები, ფილოსოფოსები, მუსიკოსები 
და მეცნიერები  ურთიერთობაში შევიდნენ 
დიდგვაროვნებთან რამაც ხელი შეუწყო 
შემოქმედებითობასა და აღმოჩენებს. - 
ეს ფენომენი ცნობილი იყო სპა-ში მე -18 
საუკუნეში, როგორც „ევროპის კაფე“, ტერმინი, 
რომელიც  
ჩვენ თანამედროვეობაში მივიღეთ, რომ 
აღწერილიყო უზარმაზარი შემოქმედებითი 
პოტენციალი ევროპის საკურორტო ქალაქებში.
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