
 
 

 

Holidays & Good wishes 
in Georgian

Listen to the free 
audio recordings 

You can find audio recordings of all these 
words & phrases and more useful free 

stuff on our website: 

https://app2brain.com/learn-
languages/georgian/holidays 

 

 

 

Download our free  
language learning e-book 

We also offer a free guide that shows you 
the most useful tips and techniques to 

learn a new language: 

https://app2brain.com/ 
learn-languages/ebooks/ 

free-guide/

https://app2brain.com/learn-languages/georgian/holidays
https://app2brain.com/learn-languages/georgian/holidays
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
https://app2brain.com/learn-languages/ebooks/free-guide/
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Good wishes 

English Georgian Romanization 

All the best! აბა კარგად aba kargad 

Congratulations! 
გილოცავ!  
გილოცავთ!  

gilotsav! 
gilotsavth! 

Good luck! ბედნიერად!  bednierad! 

Happy birthday! 

დაბადების 
დღეს გილოცავ!  
დაბადების 
დღეს 
გილოცავთ!  

dabadebis dghes gilotsav! 
dabadebis dghes gilotsavth! 

Merry Christmas! 

ქრისტეს შობას 
გილოცავ!  
გილოცავ შობა-

ახალ წელს!  

k’ristes shobas gilotsav! 
gilotsav shoba-akhal ts’els! 

Happy Easter! 

აღდგომას 
გილოცავ!  
ქრისტე აღსდგა!  

aghdgomas gilotsav! 
k’riste aghsdga! 

Happy New Year! 
გილოცავ ახალ 
წელს!  

gilotsav axel ts’els! 

with all my heart / 
wholehearted 

გულით და 
სულით 

gulith da sulith 
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Holidays & festive occasions 

English Georgian Romanization 

birthday დაბადების დღე dabadebis dghe 

Christmas 
შობა 
ქრისტეს შობა 

shoba 
kristes shoba 

Yule 
საშობაო 
საახალწლო 

sashobao 
saakhalts’lo 

Christmas Eve შობას ღამე shobas ghame 

Easter აღდგომა aghdgoma 

Easter holidays 

სააღდგომო 
პრაზდნიკები 
ზეიმები 

saaghdgomo prazdnikebi 
zeimebi 

Pentecost / Whitsun სამება sameba 

New Year’s Eve 
ახალი წლის 
ღამე 

akhali ts’lis ghame 

New Year ახალი წელი akhali ts'eli 

wedding ქორწილი k’orts'ili 

name day 
სახელის დღე 
ანგელოზის დღე 

sakhelis dghe 
angelozis dghe 

Valentine’s Day 
სიყვარულის 
დღე 

siq’varulis dghe 

anniversary იუბილეი iubilei 
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Verbs 

English Georgian Romanization 

(to) invite დაპატიჟება dapatizheba 

(to) wish სსურევ ssurev 

(to) make a gift სჩუქნი schuk'ni 

(to) get 
მიღება 
წამოღება 

migheba 
ts’amogheba 

 

Vocabulary & Phrases 

English Georgian Romanization 

party 
ქეიფი 
სუფრა 

k’eipfi 
supfra 

birthday party 
დაბადების დღის 
ქეიფი 

dabadebis dghis k’eipfi 

invitation მოპატიჟება mopatizheba 

I invite you to the party! 
სუფრაზი 
დაგპატიჟებ!  

supfraze dagpatizheb! 

wish მოგილოცება mogilotseba 

What would you like? / 
What do you want? 

რა გინდა? 
რა გისურევ? 

ra kinda? 
ra gisurev? 

surprise სიურპრიზი siurprizi 

present / gift საჩუქარი sachuk’ari 

 


