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Shops, Buildings and Institutions 

English Georgian Romanization 

shop მაღაზია maghazia 

department store უნივერსამი universami 

kiosk კიოსქი kiosk’i 

bakery თონე thone 

confectionery კონდიტერი konditeri 

butcher’s ხორცის მაღაზია khortsis maghazia 

market ბაზრობა bazroba 

library ბიბლიოტეკა biblioteka 

church 
ეკლესია 
ტაძარი 

eklesia 
tadzari 

cinema კინოთეატრი kinotheatri 

theater თეატრი theatri 

hotel სასტუმრო sastumro 

bank ბანკი banki 

school სკოლა skola 

university უნივერსიტეტი universiteti 

kindergarten ბავშვთა ბაღი bavshvtha baghi 

chemist’s / drugstore აფთიაქი apfthiak’i 

hospital საავადმყოფო saavadmq'opfo 
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Cities and Places 

English Georgian Romanization 

town / city ქალაქი k'alak'i 

house სახლი sakhli 

building შენობა shenoba 

street / road 
ქუჩა 
გზა 

k’ucha 
gza 

avenue გამზირი gamziri 

bridge ხიდი khidi 

center/city center ცენტრი tsentri 

crossing შეჯვარება shejvareba 

square მოედანი moedani 

park პარკი parki 

landmark / sight 
 
 

ორიენტირი 
ადგილი 
შენობა 
წერთილი 

orientiri adgili 
shenoba 
ts’erthili 

monument ძეგლი dzegli 

  

Traffic, Vehicles and Transportation 

English Georgian Romanization 

vehicle მანქანა mank'ana 

car მანქანა mank'ana 

train მატარებელი matarebeli 

bus ავტობუსი avtobusi 

tram ტრამვაი tramvai 
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metro 
მეტრო 
მეტროპოლიტენი 

metro 
metropoliteni 

bicycle ველოციპედი velosipedi 

motorbike მოტოციკლი mototsikli 

taxi ტაქსი tak’si 

airplane თვითფრინავი thvithpfrinavi 

ship გემი gemi 

(train) station 
სადგური 
ვაგზალი 

sadguri 
vagzali 

main station 
მთავარი სადგური 
მთავარი ვაგზალი 

mthavari sadguri 
mthavari vagzali 

stop 
გაჩერა 
გაჩერეთ 

gachera 
gachereth 

station / stop გაჩერება gachereba 

parking area სტოიანკა stoianka 

petrol station ზაპრავკა zapravka 

(to) go by car მანქანით წასვლა 
mank'anbith ts’asvla 
(ts’asula) 

(to) go by motorbike 
მოტოციკლით 
წასვლა 

mototsiklith ts’asvla 
(ts’asula) 

(to) go by bike 
ველოსიპედით 
წასვლა 

velosipedith ts’asvla 
(ts’asula) 

(to) go by bus 
ავტობუსით 
წასვლა 

avtobusith ts’asvla 
(ts’asula) 

(to) go by metro მეტროით წასვლა 
metroith ts’asvla 
(ts’asula) 

 

 

 


