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Në foto Angjelina Nika, mjeshtrja 
e merituar e valles popullore, duke 
pozuar në mjediset e Adriatik 
Hotel, i cili përmes agjentit të tij 
të udhëtimeve në SHBA, Adriatik 
Tours, po bën një punë të shkëlqyer 
për të kthyer ikonat e Diasporës në 
promovues të turizmit shqiptar.
Shikoni më shumë në www.adriatikhotel.com
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Albania
in love with Berat

the white temple        of

Dibra

Kruja

Shkreli

Përmeti

More than 2400 years of history sleep under the Otoman-Style city  of  UNESCO

From Reçi`s chestnuts
to the unique trails

the endless love of all  

Balkan 
season 
escapes 

The 365 days 
great destination
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               Rruga Mitat Hoxha, Mbi portin Detar Sarandë, Albania
           Tel: 0035585226057 | Fax: 0035585225117
        Mob: 00355672022004 | Mob: 00355692073711
     info@finikas-lines.com | finikaslines@yahoo.com
marinamaritime.sa@gmail.com

       Our          services:
Sea Lines to Corfu and Parga day trips

Luxury bus servises and bus tours &  Car rentals   
Modern air-conditioned motor coaches

Tailor-made excursions to guest specification   
Local official multilingual tourist guides
Family excursion   Vip and luxury tours 

Local offices in all key destinations 
JEEP SAFARI ADVENTURE

Albanian Night

Discover your dreams...

Berat, Albania

The  art of hospitality and dhe art of Berat,
make Onufri Hotel an ART WORK!

Rr. "Mihal Komneno"
Berat, Albania
Mob: +355 69 961 4720
email: h.onufri@gmail.com
www.hotelonufri.com

Kur futesh në treg me investim të vlefshëm, e zë vendin tënd menjëherë. Kështu ka ndodhur me Hotel 
Onufrin në Berat, një hotel me moshë vetëm dyvjeçare, i cili hyri menjëherë në listën e të preferuarve. Nëse 
do ta shikonim me sy profesional, kjo strukturë ka dy avantazhe të mëdha përveç arkitekturës karakteristike 
beratase; kapacietin (22 dhoma dhe ambiente të bollshme ndihmëse, restorant, verandë panoramike), 
dhe vendndodhjen; mu në hyrje të Mangalemit, në vijën e parë të rrugës. Po nuk është vetëm kjo, është 
edhe stafi që e menaxhon, që të ngjit qysh në takimin e parë. Sa e rëndësishme është kjo për mikpritjen e 
turistëve!



tiranë-durrës HIGHWAY, km 7
www.testela.al

info@testela.al
355 67 20 33 309

STELARESORT

HOME TO ALL GUESTS

Relax in one of 
Te Stela Hotel 
100 spacious 
rooms.

We plan and 
organize every 
detail of your 
special events.

The newest 5  SPA 
in Tirana. Best known 
for exclusive face 
& body treatments.

Come experience the 
positive energy that our 
facility and staff provide 
to swimmers of all ages.  

Contact us to find out more about our offers

355 67 20 333 81
rezervime@testela.al

355 67 20 333 18
evente@testela.al

355 67 20 333 17
spa@testela.al

355 67 20 333 10
sport-estetike@testela.al
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Live. Laugh. Enjoy.

e-mail: www.dajtiekspres.com | Tel: +355696012810 | web: info@dajtiekspres.com
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Hotel Regina City was born with 
the commitment to the good, the beauty and passion.

 Regina City Hotel is located in the City of Vlora with a position and 
structure that makes it one of the modern city environments, just 5 
m far from the sea, with its privat beach, 1000 m from “Pavarësia” 

square and 2000 m from “Flamuri” square. With a relaxing sea-
hill panorama, where the pool is located with a lounge bar and 

restaurant with Mediterranean cooking. No doubt that your vacation 
will be even more special at Regina City. Welcome !

city

Address:  
“Pavli Flloko” Str. “7 Pallatet”

 Uji i Ftohtë, Vlorë, Albania
Tel: +355 (0) 33 407 600

E-mail: info@reginacity.al
web: www.reginacity.al

g
REGINA GROUP

r

g
REGINA GROUP

r
part of Regina Group
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     Autumn is the nature`s poetry!

by Travel Magazine

Our UNESCO colours!© ADZM Elbasan

Some images of Rrajca, the strict nature preserve of 
Librazhdi natural sources, part of Shebenik Jabllanicë 
National Park, declared lastly as  natural world 
heritage of UNESCO. 
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Located near the Adriatic Sea, 
with their own private beaches, 

privileged opportunities to those who desire to experience a unique holiday with 
all the colors and chances of nature. All the resorts have sea view or land view and 
are fully equipped with: Air Conditioned, Minibar, Safe box, TV LCD, Key-Card, and 

Hairdryer. SPA available, and the whole list of beaching 
holidays. “Perfect accommodation in the perfect place”
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Golem, Durrës, Albania; 
Cel: +355 69 70 01 353
Fax: +355 55 800 800 
Email: info@fafa.al; 
Website: www.fafa.al

4

Grand
Resort & Spa
Blue

beachafa
****
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Nga Saranda në:
Delvinë, Konispol, Borsh

From Saranda to:
Delvina, Konispol, Borsh

Manastiri i Zvërnecit 
dhe historitë rreth tij

From Saranda to:
Delvina, Konispol, Borsh

REPORTAZH
Shurdhahu
Kur thërret natyra
dhe historia

SHURDHAHU
the call of 
nature & history

Ana e fshehtë e Ksamilit
Çfarë nuk dini për
destinacionin e bukur veror

The hidden side of Ksamil
Do you think you know all?
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Macukulli, magjia 
që i mungon kurorës së 100 

fshatrave turistikë

Macukulli, the magic
 that is missing from the crown 

of 100 touristic villages
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season escapes

            itinerare
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Krujë ndryshe
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uncover a 
different Krujë
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REPORTAZH
Shurdhahu
Kur thërret natyra
dhe historia

SHURDHAHU
the call of 
nature & history
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artikuj
topics

Alla Simacheva

The Russian photographer 
who shows  to us  
a  romantic Albania

Lulëzon turizmi i kroçerave, 
Porti i Durrësit destinacioni i 
preferuar i Mesdheut?

The port of Durres becomes 
a favorite destination in the 
Mediterranean. 

:

26
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intervista

Queen Teuta
Thalasso Wellness & SPA
the unique luxury temple of 
wellness in Durres
inside a luxury beachfront 
resort

34
Toursim & SPA

Travel Trend
MADE IN ALBANIA

Agro-Tourism "Rruga e Mullirit" 

Agro-Tourism "Devin" 

Agro-Tourism "Lajthiza e Vogël"

VIS Albania activities

Dita e Turizmit malor - The Mountain Tourism Day

Konferenca e IV e turizmit - IVth Tourism Conference

TURIZMI DHE BIODIVERSITETI: Tourism & Biodiversity

Festa e Peshkut - Fish Day

Artistike Zadrima

Shkodra Toursit Brand

Guri i Zi n`Fest - Turizmi në lulëzim
Guri i ZI celebrats - reinvention of tourism
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Welcome to Light Hotel!
Located in Tirana, 4.3 km from “Skanderbeg Square”, Light Hotel 
features views of the city. 
The new charming space that can host you while you plan your 
visit to Tirana, featuring delightful spacious ro oms, equipped 
with air-condit ioned, with free Wi-Fi,  each one with a private 
bathro om and above all,  comfortable and modern decorated. 
The cozy bar and breakfast hall,  offers nice mornings, through 
the flavors and tastes of the abundant buffet breakfast. 
Our lobby is simply marvelous. We assure you that your 
experience at us, will be memorable!

Rruga Aleksandr i  i  Madh 215 ,  T i rana,  Albania
Phone:  +355 4452 0220
 Mob:  +355 69 424 6059

 info@l ighthotel .al '  www.l ighthotel .al

Tirana
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RESTORANT PICERI HOTEL GLORIA
Rruga “Qemal Stafa”, Tiranë, AL; Reception: Tel.: +355 (0) 422 200 36; +355 69 52 40 707

Restaurant: Delivery: +355 42 24 77 31; 042 22 26 98; Mob: +355 68 20 46 105 
 info@hotelboutiquegloria.al; brpgloria@hotmail.com; www.hotelboutiquegloria.al 

Gloria Boutique Hotel Restaurant is located near the center of Tirana the capital of Albania. A place you must visit 
in Tirana to enjoy our special food, and have a great accommodation experience. We are complete and fully capable of 
offering you proper accommodation at our unique hotel rooms. The rooms have unique design, thought to give you relaxation 
and comfort. The furniture and bed are of the latest technologies that gives you the best sleep experience. A flat tv, air 
condition, safe box, wireless free and many other services for anyone. We have a big parking lot for your car where you can 
leave your car or motorcycle. We have surveillance cameras everywhere so you don’t have to worry about your vehicle. You 

just book your room here, don’t worry for all the other things. We care about those!
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Opinioni i Komisionit Europian për 
Demokraci Përmes Ligjit në lidhje 
me kushtetutshmërinë e dekretit të 
Presidentit të Republikës së Shqipërisë 
për zhvendosjen e datës së zgjedhjeve 
vendore nga 30 Qershori në 13 Tetor, 
u publikua të nesërmen e ditës në të 
cilën, sipas Presidentit, do të duhej të 
mbaheshin zgjedhjet. I thirrur nga njëra 
palë, opinioni i të ashtuquajturit Komision 
i Venecias nuk i dha drejtim as palës 
tjetër, duke e zgjatur edhe më agoninë 
inatçore të tre pseudoinstitucioneve 
drejtuese të shtetit shqiptar: Presidencës, 
Kuvendit dhe Qeverisë. Në të njëjtën ditë, 
pra më 14 Tetor 2019, Ambasadori OSBE, 
një gjerman i rikthyer në Tiranë pasi 
drejtoi për disa vjet misionin e dështuar 
EULEX në Kosovë, u bëri qytetarëve 
një veprim të ulët e të paprecedent për 
një diplomat, si dhe të ndëshkueshëm 
në secilin vend europian, sidomos 
në atdheun e tij. I njëjti ambasador, 
rreth 2 vjet më parë drejtoi një dëgjesë 
publike për HEC-et, që falë një plani 
apo komploti të bankave të mëdha 
private ndërkombëtare, iu imponuan 
vendeve të varfra të Europës Juglindore, 
e sigurisht edhe Shqipërisë, si zgjidhje 
e problemeve energjetike. Në mënyrë 
po të paprecedentë, dëgjesa publike e 
OSBE e Marsit 2017 ishte e mbyllur për 
median dhe ndonjë gazetar i pranishëm 
u këshillua të mos e raportonte këtë. Si 
rezultat - edhe pse dëgjesa i kushtohej 

një çështjeje me interes të madh publik, 
e madje jetike për komunitetet lokale 
që preken nga ndërtimi i HEC-eve - nuk 
u pasqyrua në media. Ndërkohë, një 
pjesë e konsiderueshme e HEC-eve të 
ndërtuar ose në proces, ndodhen brenda 
territorit të Parqeve Kombëtare, të cilat 
janë Zona të Mbrojtura të Kategorisë 
II dhe III të IUCN. Madje në Korrik të 
këtij viti, Qeveria miratoi ndërtimin e një 
HEC-i në kufi të Rezervatit Strikt Natyror 
të Lumit të Gashit në Tropojë, Zonë e 
Mbrojtur e Kategorisë I IUCN dhe pjesë 
e trashëgimisë botërore të UNESCO-s! 
Ndërsa në Gusht, një ministër i kësaj 
qeverie - ai i Turizmit - i çoi lule familjes 
spanjolle, arratia e së cilës nga një 
aventurë e dyshimtë në bregdet, u bë 
hit veror në portalet botërore. Ministri 
u bë gjithashtu lajm i ditës, kur fajësoi 
mediat që denoncuan zaptimin e plazhit 
të Vilë Bashtovës nga nudistët e huaj, të 
shfrenuar nga festivali i promovuar prej 
kryeministrit.

Emëruesi i përbashkët i rasteve të 
mësipërme është papërgjegjshmëria 
e institucioneve tona - që marrin veset 
e shefit të radhës - për të formuluar 
dhe mbrojtur një qëndrim logjik për 
çështjet përkatëse, sepse e kanë 
humbur besueshmërinë. Mosbesimi 
e detyron njërën palë të kërkojë 
ekspertizë të pavarur ndërkombëtare, 
e cila si në rastin e Presidentit, ashtu 
edhe në atë të dëgjesës publike për 
hidrocentralet - kompromentohet dhe 
e kompromenton vetë procesin. Po kaq 
të kompromentuara janë një pjesë e 
mirë e ekspertizave ndërkombëtare 
në Shqipëri dhe rajon, shumica e të 
cilave janë kushti që pala shqiptare 
detyrohet ta përmbushë sa herë firmos 
një marrëveshje e re me institucionet 
në varësi të burokracisë në Bruksel 
ose kudo tjetër nëpër Europë. Sigurisht 
që kompromentuesit janë shpeshherë 
kërkuesit e këtij shërbimi, ndërsa nuk 
mungon as fryma kompromentuese 
e as kompromentueshmëria e të 

ekspertëve të huaj.

Një nga origjinat e këtij kompromentimi 
mund të jetë dashuria jonë platonike deri 
në inferioritet ndaj të huajve, shpesh e 
konfirmuar përmes refuzimit të çfarëdo 
autoriteti vendas në raport me një të huaj. 
Shfaqja më flagrante e kësaj përuljeje 
u dëshmua me hakmarrjen rrafshuese 
mesjetare të Qeverisë ndaj biznesit 
problematik në Porto Palermo, si të ishte 
i vetmi në bregdet pa marrëdhënie me 
shtetin. Kjo sjellje të kujton hakmarrjen 
primitive ndaj një biznesi në Rinas, 
vetëm sepse nga ballkoni i tij, kamerat e 
televizionit filmuan sjelljet e shëmtuara të 
kryeministrit shqiptar të fillimviteve 2000.

Kundrejt një klime të tillë, kur 
institucionet tona kanë qasje denigruese 
ndaj qytetarëve të cilëve duhet t'u 
shërbejnë, natyrisht që injoranca e 
ekspertëve ndërkombëtare me pagesë 
ditore sa 4 rroga mujore të shqiptarëve 
do të shoqërohet me arrogancën 
dhe përbuzjen ndaj vendasve. Rasti i 
ambasadorit gjerman të OSBE-së nuk 

EDIT

Shtigjeve 
të ekspertizës 
ndërkombëtare

Irhan Jubica

Hidrocentralet që po ngrihen në Valbonë
dhe Parku Kombëtar i Butrintit

***

Shfaqja më flagrante e 
kësaj përuljeje u dëshmua 
me hakmarrjen rrafshuese 
mesjetare të Qeverisë 
ndaj biznesit problematik 
në Porto Palermo, si të 
ishte i vetmi në bregdet pa 
marrëdhënie me shtetin. 
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mund të jetë i veçuar nga skandalet 
që e kanë shoqëruar praninë 
ndërkombëtare në Shqipëri e më gjerë, 
deri te vdekja "në krye të detyrës".

Historitë e pazbardhura të selisë 
së Delegacionit të BE në Tiranë 
në Laprakë, si dhe e rezidencës 
së shefes së mëhershme të këtij 
Delegacioni, nuk duken fort të 
ndryshme nga montruozitetet e të 
ashtuquajturve ekspertë britanikë, 
gjermanë, danezë e të tjerë europianë 
që drejtuan aeroportin, Koorporatën 
Elektroenergjitike, misionin UNMIK 
e së fundmi edhe EULEX në Kosovë. 
Pasi mori me vete qindra mijëra euro si 
konsulencë, një prej këtyre ekspertëve u 
dënua në Gjermani për falsifikimin e një 
diplome, por jo për milionat e eurove që 
siguroi nga korrupsioni i tij në Kosovë. 
Të tjerë ekspertë punësuan 3 kosovare 
në ditë përmes ryshfetit ose përfitimeve 
seksuale. Refuzimi i një tjetër eksperti 
- prej atyre që për vite të tëra merrte 
20.000 euro rrogë mujore (700 euro 
në ditë) -  për të paguar faturën e 
telefonit që kishte përdorur vetë, duket 
sikur ka ndodhur në të njëjtën ditë me 
përurimin e burgut famëkeq të Reçit, 
nga ku ambasadorja e BE deklaroi 
me arrogancë se Malësia e Madhe 

duhet të jetë mirënjohëse ndaj Burgut 
sepse do t'u punësojë 400 persona. 
Ndërkohë që financon me mbi 14 
milionë euro burgun në hyrje të Alpeve 
Shqiptare - Bashkimi Europian, si dhe 
vende anëtare të tij sjellin në Shqipëri 
ekspertë që pasi marrin mbrapsht 
miliona euro si rroga për shërbime 
konsulence, konkludojnë në 2.000 (dy 
mijë) euro investime për turizmin!

E ndërsa abuzimet dhe arroganca e 
ekspertëve ndërkombëtarë në Kosovë 
trajtohen si raste studimi në Europë, 
skandalet - që nga korrupsioni e deri 
te racizmi i disa ekspertëve të huaj në 
Shqipëri - vazhdojnë të konsiderohen 
çështje të brendshme të institucioneve 
që i kanë kontraktuar, qofshin këta 
portugezë, francezë, gjermanë etj.

Ndërkaq, një aspekt tjetër i punës 
së ekspertëve ndërkombëtarë 
është mungesa e operativitetit në 
raport me profesionistët vendorë. 
Pavarësisht formalizmit të tyre përballë 
informalitetit gjenetik të ekspertëve 
shqiptarë, ekspertët e huaj shquhen 
për teorizim të padobishëm dhe 
skolasticizëm gati foshnjarak, sepse u 
mungon përvoja në terren e për këtë 
arsye edhe zgjedhjet e propozuara prej 
tyre janë larg prakticitetit të vendasve.  

Megjithatë këto duken si kosto 
oportune në raport me situatën në 
të cilën mund ta çojnë një institucion 
shtetëror, një sektor ekonomie, një 
trashëgimi kulturore e ndoshta edhe 
krejt vendin, ekspertizat për hatër 
të ekspertizës. Sepse institucionet 
tona nuk kontrollojnë vërtetësinë e 
dokumentacionit të një kompanie që 
fiton tender 40 milionë euro për Unazën 
e Re të Tiranës, e jo më të verifikojnë 
çertifikatat e ekspertizës të shpurës së 
pafundme të konsulentëve të huaj, që 
financohen nga Bashkimi Europian por 
edhe nga buxheti i shtetit shqiptar, si 
ekspertiza e shtrenjtë ndërkombëtare 
për transparencën e firmave piramidale 
në Shqipëri, që dihet si përfundoi. 
Njësoj si në rastin e gjermano-
zviceranit që drejtoi KEK-un pa kurrfarë 

kualifikimi profesional, në Shqipëri nuk 
enden vetëm guida të huaja turistike të 
paçertifikuara dhe spiunë të veshur si 
peshkopë, por me dhjetëra ekspertë, 
aftësia dhe integriteti profesional i të 
cilëve nuk guxon as të kontrollohet nga 
pala shqiptare, e jo më të vëzhgohet. 

Më i fundit, por jo i fundit në listën 
e kësaj kategorie është Plani i 
Menaxhimit të Integruar të Parkut 
Kombëtar të Butrintit (2020-2030), i 
hartuar nga një kompani e huaj e për 
të cilën jo vetëm që nuk janë përfshirë 
fizikisht ekspertët shqiptarë, por 
ata - shqiptarët - nuk figurojnë as në 
bibliografinë e punimit. Mungesën e 
ekspertizës shqiptare në këtë dokument 
të financuar nga Albanian-American 
Development Foundation e bën më të 
rëndë akuza e njërit prej autoriteteve 
të arkeologjisë shqiptare me kontribut 
brezash në Butrint: sipas Neritan Cekës 
përjashtimi i ekspertëve shqiptarë ishte 
orientim i Ministrisë së Kulturës. Ai 
shton se zerimi i profesionalizmit të 
ekspertëve shqiptarë ose barazimi i tij 
me aftësitë e një studenti të vitit të dytë 
master është gjithashtu tronditës. 

Studentë të tillë ndërkombëtarë u 
imponohen shpeshherë si ekspertë 
profesionistëve shqiptarë të fushave 
të ndryshme, duke drejtuar projekte, 
grupe pune, punëtori, ekspedita 
etj., ndërsa profesionistët shqiptarë 
detyrohen t'u shërbejnë atyre kafen. 
Aq i tepruar është nënshtrimi i 
vendeve të varfra ndaj ekspertizës dhe 
konsulencës së huaj, sa edhe drejtuesja 
e një përbindëshi si FMN, u detyrua 
t`u bënte thirrje këtyre vendeve që t'i 
orientojnë fondet e konsulencave të 
huaja në investime më të dobishme 
për ekonomitë kombëtare, ndërsa 
vetë konsulentëve u kërkoi që të mos 
sajojnë gjëra të paqena për të marrë 
miliona dollarë për hartimin e planeve 
strategjike që nuk kanë lidhje me 
realitetin e vendeve përkatëse.

Sepse kështu, pa njohje të konteksteve 
vendore, të faktorëve që përbëjnë 
mendësinë e një shoqërie, u nis dhe 
po vazhdon nga ndërkombëtarët edhe 
Reforma eksperimentale në Drejtësi, e 
cila është ushyqer me mbi 200 milionë 
euro deri tani, por po lind vetëm kriza 
të njëpasnjëshme që e kanë rrënuar 
përfundimisht edhe ndonjë koncept 
të shtetit ligjor që i kishte mbijetuar 
tranzicionit. Sepse për shtet të së 
drejtës mbetet vetëm shpresa.
Ashtu si anëtarësimi në BE

Ndërkaq, një aspekt tjetër 
i punës së ekspertëve 
ndërkombëtarë është 
mungesa e operativitetit në 
raport me profesionistët 
vendorë. Pavarësisht 
formalizmit të tyre përballë 
informalitetit gjenetik të 
ekspertëve shqiptarë, 
ekspertët e huaj shquhen 
për teorizim të padobishëm 
dhe skolasticizëm gati 
foshnjarak

Lugina e Vjosës, i vetmi lumë i egër i mbetur 
në Europë, ku do ngrihen disa hidrocentrale
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Nëse do duhej të bënim një analizë mbi 
fuqizimin e ekonomisë vendase dhe do duhej 
të flisnim për sektorët kryesorë, që mund të 
investojme për të sjellë të ardhura, sigurisht 
që do të veçonim lehtësisht pesë-gjashtë 
sektorë ku vendi ynë ka prirje më të lehtë për 
t`u zhvilluar. Po sikur të mos ishin pesë apo 
gjashtë, as tre por vetëm një sektor? Ç`do të 
ndodhte nëse zhvillimi i të gjithë sektorëve të 
tjerë do të vazhdonte në rutinë ose normalitet, 
por vëmëndje të veçantë dhe energji e financa 
të shtuara të merrte më shumë një sektor dhe 
cili do të ishte ai? 
Me më shumë se 350 km vijë bregdetare, 
duke konkuruar vendet fqinje në pasuri 
natyrore dhe arkeologjike, mendoj se sektori 
do të ishte një i vetëm; Turizmi. 
Duket sikur është tepruar me këte temë dhe 
për më tepër këtë verë është diskutuar shumë 
rritja dhe zhvillimi i turizmit në Shqipëri dhe 
në fakt prurjet dhe statistikat kanë treguar 
që kurioziteti i vizitorëve të huaj ka qenë 
në rritje. Por mos ndoshta pikërisht për këtë 
arsye, meriton pak më shumë vëmendje 
se sa numërim vizitorësh? A ka qenë kjo e 
qëllimshme? Ka qenë kjo në strategjinë e 
qeverisë? 

A është shpenzuar vërtet aq shumë në 
marketing në raport me të ardhurat që ka 
sjellë turizmi? Në Shqipëri sipas raportit të 
turizmit 2018 nga INSTAT, ka mesatarisht 
5 Hotele për 100 km² më shumë se 17.000 

Përqendrimi tek turizmi
mund të rrisë të ardhurat në ekonomi
dhe të zbusë varfërinë sociale në Shqipëri

formoi në Europën Perëndimore dhe US, për 
përdorimin e makinerive në përpunimin e tij. 
Ne mund të bëjmë të njëjtën gjë dhe sot, 
duke zhvilluar fuqimisht një sektor, përsa 
kohë kemi akoma vëmendjen e turistëve 
të orientuar drejt Shqipërisë, mendoj që 
ky sektor duhet të jetë turizmi por turizmi 
gjithëpërfshirës, i cili mund të sjellë vizitorë 
gjatë të gjithë vitit. Ndaj meriton një 
vëmendje të veçantë në të  gjithë nënsektorët 
e tij. 

Turizmi bregdetar
Në vitin 2018 turizmi bregdetar ka patur një 
“Boom” për shkak të bukurisë natyrore, duke 
tërhequr të gjithë tipet e vizitorëve, si ata 
me të ardhura të mesme ashtu dhe ata me të 
ardhura relativisht të larta, duke shpenzuar në 
vendin tonë një mestare prej 50 Euro në ditë 
për vizitorë. Kjo tregon që nuk kemi tërhequr 
akoma turizmin e luksit, gjë që do ta rriste 
në mënyrë të ndjeshme këtë vlerë dhe për 
pasojë edhe të ardhurat që do të vinin nga ky 
turizëm. 
Nëse toka ka rrugët dhe ajri portet, ne akoma 
nuk kemi hapur derën dhe krijuar “rrugën 
kryesore” në det për këtë lloj turisti. Marinat 
dhe portet e jahteve. Janë miratuar tashmë 
projektet e para dhe kjo do të sjellë një 
ndikim të menjëhershëm dhe të shpejtë në 
turizëm në ditën e parë të funksionimit të tyre. 
Eshtë shumë e rëndësishme që kompanitë 
e para menaxhuese të kenë përvojën e 

FOKUS

Zhaklina RIRA

@Muzeu Historik "Gjergj Kastrioti Skënderbeu:, Krujë

dhoma dhe 38.000 shtretër ishin në 
dispozicion të turistëve dhe vetëm gjatë 
vitit 2018, janë dhënë 75 leje për ndërtimin 
e "Hotele dhe struktura të ngjashme", tre 
leje më shumë sesa janë dhënë gjatë gjithë 
periudhës 2014-2017.  Aktivitetet e lidhura 
direkt me turizmin, gjeneruan rreth 45 
miliardë lekë vlerë të shtuar gjatë vitit 2018, 
duke kontribuar me rreth 2,8 % në PBB, pa 
shpenzuar shumë në promovimin e turizmit të 
Shqipërisë. Po nëse turizmi merr vëmendjen 
kryesore a do merrte më shumë pjesë në PBB 
në 2020? 

Historia e Egjiptit tregon që ne Shqiptarët 
jemi popull vital dhe kemi dëshmuar që jemi 
të zotë të zhvillojmë dhe të bëjmë revolucion 
në ekonomi edhe për vende të tjera. 
Referuar historisë së Egjiptit (Revelations 
of Muhammed Ali Reform for Egyptian 
National Governance) personi që themeloi 
shtetin e Egjiptit dhe e fuqizoi atë, ishte 
shqiptari nga Korça me emrin Muhamed Ali, 
i cili në një kohë shumë të shkurtër arriti të 
fuqizojë ekonominë vendase në një sektor të 
vetëm, atë për të cilin Europa kishte kërkesë: 
prodhimin e pambukut dhe eksportin e tij të 
menjëhershëm në Angli dhe më tutje. Rreth 
66% e popullsisë u punësua në prodhim 
dhe industrializim të pambukut, ndërkohë 
që sektorët e tjerë si prodhimi i armëve dhe 
përpunimi i drurit zinin secila 17%. Projekti 
ambicioz u arrit dhe falë ekspertëve që ai i 
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duhur në shërbim dhe mirëmbajtje, në rast 
të kundërt mund të na kthehej “në dëm”, si 
financiar por edhe turistik. Mendoj që është 
e domosdoshme që në dhënien e PPP-ve 
të këtyre projekteve të jetë e vendosur me 
ligj një minimum përvoje për kompaninë 
menaxhuese, për shkak të menaxhimit shumë 
specifik dhe teknik që kanë portet e jahteve, si 
në shërbim, mirëmbajtje, infrastrukturë, lidhje 
e shpejtë me qendrën e qytetit, furnizmet 
etj. Nëse kjo arrihet me sukses, mund të 
shndërrohemi lehtë edhe në vend parkimi dhe 
gjatë periudhës së dimrit, gjë që do të na sillte 
të ardhura gjithë vitin. 
Për të fuqizuar dhe më shumë turizmin e 
luksit, është e nevojshme gjithashtu krijimi 
i resorteve me 5 yje dhe rritja e numrit të 
tyre në vazhdim. Nëse pronarët e jahteve 
preferojnë të flenë në det, turistët e luksit 
nëpërmjet ajrit janë më dembelë dhe kërkojnë 
një shërbim të plotë “all inclusive” pa patur 
frikë për standartin e ofruar. Duhen sjellë 
emra të mëdhenj në fushën e hoteleve 
ndërkombëtarë, sidomos bregdetare. Kanë 
filluar emrat e parë si Melia Hotel, Hilton 
Garden, etj por ky numër duhet shtuar për 
shkak të rritjes së konkurencës.  Nga të dhënat 
e  INSTAT, 4 nga 10 shtetas të huaj që kanë 
hyrë në vendin tonë gjatë periudhës 2014-
2018, kanë ardhur për pushime (përfshirë 
turizmin elitar). Kjo tregon që këta emra 
janë një e mirë edhe në qytete për ata që janë 
kurioz të eksplorojnë dhe Tiranën apo qytetet 
e tjera. 
Turizmi historik 
Numri i vizitorëve që vizitojnë parqe 
arkeologjike, muze, kala dhe monumente nga 
2014 në 2018 ka pasur një rritje të ndjeshme 
nga 404,244 vizitorë në 990,454 vizitorë. 
Kjo tregon që vëmëndja është por si mund 
ta bëjmë vërtet tërheqës këtë sektor për 
vizitoret, përveç  investimeve të mirëmbajtjes 
apo punëve kërkimore, që në fakt duhet të 
jetë pjesa rutinë por aspak interesante për 
vizitorët, sado i madh investimi. Në botë sot 
vendet historike kanë një krizë të ndjeshme. 
Për ti “paraprirë” ne këtij problemi do shihja 
arsyet pse. Studime të segmentuara tregojnë 
që jo të gjithë vizitorët janë të interesuar të 
vizitojnë komplekse arkeologjike, për këtë 
arsye edhe i kanë kategorizuar ato. Ajo që ka 
rezultuar është që vetëm "vizitorët e mençur" 
janë realisht të interesuar të kërkojnë për 
histori, pjesa tjetër thjesht shton numrin e 
vëndeve ku kanë qenë, u kalojnë afër por 
nuk kanë interes të hynë në thellësi, madje 

mençur" . Problemi i dytë është që vendet 
historike perceptohen si vende të vdekura dhe 
të mërzitshme dhe nuk ka komunikim. 
Në raporti i Qendrës për Ardhmërinë e 
Muzeve tregon: “Sipas një studimi që iu bë 
vizitorëve në Muzeun Metropolitan të Artit, 
botuar në vitin 2001, doli se koha mesatare 
e kaluar për të parë një vepër arti ishte 27.2 
sekonda. Një studim më i fundit në Muzeun 
e Arteve në Indianapolis raportoi kohën 
mesatare të vrojtimit prej 4-31 sekondash. 
Më shumë kohë një person kalon në një 
supermarket për të vendosur për një produkt. 
Për fat të keq, një vizitë në muzeum është 
thjesht pjesë e një liste të gjërave për tu bërë. 
Dhe nuk është më dinamik në shumë vënde 
historike, si në botë ashtu dhe në Shqipëri. 
Si mund të bashkëveprosh me të vdekurit? 
Nuk mundesh. Si pasojë, shumica e turistëve 
i vizitojnë vendet arkeologjike jo sepse 
dëshirojnë, por sepse ndjehen të detyruar. 
I solla këto fakte për të treguar që ndoshta 
nuk duhet t`ia nisim nga zero por duke parë 
studimet mbi problematikat botërore, që një 
ditë do të pasqyrohen edhe tek ne, duhet 
investuar “me mend” duke konsideruar edhe 
të gjithë këta faktorë. 
Çfarë mund të bëjmë për ta bërë tërheqës 

ka edhe nga ata që kanë dëshirë të fitojnë 
status shoqëror duke u mburrur për vendet 
e famshme ku kanë qënë. Thënë kështu, 
shumica e udhëtarëve nuk kanë më interes 
të vizitojnë vende historike dhe kjo është një 
dukuri që po e vuajmë edhe ne, duke parë nga 
statistika e ministrisë së turizmit që në Prill 
të 2019, vizitorët e muzeve kanë qenë më të 
pakët në numër krahasuar me 2108. Problemi 
është i ndjeshëm jo vetëm në vendin tonë, 
sepse nga të gjithë turistët, 5%,  e shumta 
10% e tyre janë të interesuar të vizitojnë 
vende historike dhe akoma më keq, të gjitha 
vëndet historike kënaqin vetëm "vizitorët e 

Shkodër, Albania
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këtë segment të turizmit? Le t`i japim jetë!  
Duhet punuar për të (I) sjellë entuziazëm 
në vendet arkeologjike. Vendet si Bagan 
në Myanmar, Cappadocia në Turqi dhe 
Teotihuacan në Meksikë, janë të famshëm 
për ofrimin e përvojave të udhëtimeve të 
balonave me ajër të nxehtë. (II) Hapja e 
vendeve arkeologjike natën. Pjesa më e 
madhe janë hapur ditën, ku përvec mërzisë 
shtohet edhe vapa. Natën është shumë 
tërheqëse dhe me lojën e dritave mund të 
përqendrosh vizitorin në pika të veçanta ose 
mund të përdoren projeksione si në Kullën e 
Davidit në Jeruzalem, gjë që i kthen vëndit 
gjallëri. (III) Kthimi i amfiteatrove dhe 
hapësirave të ndryshme në vende për festa 
dhe evente muzikore, koncerte klasike 
periodike. Një shëmbull shumë i mirë 
është Efesi në Turqi por edhe Butrinti me 
Festivalin e Teatrit, që nuk duhet të ndërpritet 
për mungesë fondesh. (IV) përdorimi i 
teknologjisë, duke shtuar ture virtuale në 
kohë në vende të ndryshme, në muzeume 
apo vende arkeologjike, do të kthehej në një 
përvojë të shkëlqyer. Imagjino të udhëtoje në 
Butrint apo Apolloni dhe të shihje të montuara 
në mënyrë virtuale kishën e përfunduar ose 
nje shtëpi reale si në atë kohë, plus mund që 
të investohet edhe në guida virtuale. 
  
Turizmi gjithëvjetor 
(Turizmi rural, evente)
Sipas raportit të INSTAT rreth 8 nga 10 
shtetas të huaj hyjnë në Shqipëri me rrugë 
tokësore, kjo tregon një interes jo vetëm për 
të fluturuar direkt në desitinacion, por dhe 
për të ndaluar në vende të ndryshme gjatë 
qëndrimit në Shqipëri. Modele shumë të 
mira të agroturizmit kanë fillluar dhe kanë 
tërhequr shumë vëmendjen e vizitorëve 
si Mrizi i Zanave, i cili çdo vit shton një 
shërbim të ri duke e bërë më tërheqës për 
vizitorët, për të pasur arsye për t`u kthyer. 
Model shumë interesant është agroturizimi 
Kokomani tek i cili vëmendja të shkon tek 
vreshtat e rrushit dhe vera cilësore, një model 
shumë i përafërt me Toskanën. 

Sikurse është parë që këto biznese nuk 
ofrojnë thjesht mundësinë e një dreke të mirë, 
por ofrojnë “produktin organik” atë që sot i 
tërheq kaq shumë vizitorët e huaj, modele që 
nuk i gjen në çdo vënd të botës me këtë cilësi, 
diell, çmim dhe pse jo edhe mikpritje. Këto 
vende tërheqin turizmin pavarësisht stinës, 
atëhere kur plazhi mbaron, fillojnë të vjelat 
dhe është periudha perfekte nëse vizitorët 
duan produkte direkt nga toka dhe të shijojnë 
vjeshtën e artë, pranverën me lule, apo  
dimrin me dëborë në krah të zjarrit me disa 
ushqime tradicionale. Kjo do të prodhonte 
numër të konsiderueshëm turistësh gjatë të 
gjithë vitit. 
Projekti i 100 fshatrave, filluar tashmë nga 
qeveria, është një impuls më shumë për të 
zhvilluar turizmin rural, por duhet të ketë një 
ligj  të mirë për larmishmëri të agroturizmit 
të shërbimeve dhe produkteve që ofrojnë, 
në mënyrë që secila të sjellë diçka unike. 
Shembull, nëse një model është i famshëm 
për bylmetin, një tjetër mund të jetë për 
verën, një tjetër për xhirot me kuaj, çiklizëm, 
hiking etj., asi mund të rrezikojmë të shkojmë 
në mbingopje me këtë aktivitet e të mos 
kthehet nga një model suksesi në një model 
negativ për vetë këto biznese, siç është rasti i 
mbingopjes me qendra tregtare. 
Evente gjatë të gjithë vitit, është një tjetër 
taktikë për të mbajtur turizmin në 365 ditë 
të vitit,  e përdorur nga Bashkisë e Korçës, 
e Tiranës dhe ka rezultuar e suksesshme. 
Mund të bëjnë të njëjtën gjë të gjitha bashkitë 
duke krijuar në fillim të vitit axhendën e tyre 
të aktiviteteve, atë për të cilën dallohen më 
shumë dhe çfarë ofrojnë, si nga tradita ashtu 
edhe nga risitë. 

Turizmi malor. 
Shqipëria sa e pasur me bregdet aq e pasur 
dhe me male. Por akoma nuk ofrojmë numër 
të konsiderueshëm të qendrave të skive. Duke 
e hapur dhe diversifikuar turizmin, numri i 
vizitorëve mund të dyfishohet, ndoshta dhe 
të pesëfishohet. Eshtë provuar tashmë me 
modelin e Brezovicës, që turistët europianë 
dhe sidomos atë që merren me ski, u intereson 
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vetëm pista dhe jo shteti. Megjithëse ky vend 
nuk ofron luks të madh në hoteleri, në një 
kafe në Brezovicë të mund të shohësh një 
miks të bukur kulturash dhe gjuhësh, gjë që 
tregon se kanë ditur ta gjejnë, pavarësisht se 
është një qytezë që nuk ofron shumë. Modelet 
e ngjashme të PPP-ve mund të jenë një 
mënyrë për të investuar gjithashtu në qendra 
skish dhe hotelerish luksoze. 

Por interesante mund të jenë edhe 
bashkepunimet midis shteteve apo 
projektet e mëdha Cross-Borders, të cilat 

kanë për qëllim inkurajimin e bizneseve që 
sjellin zhvillimin e turizmit, në veçanti dhe të 
ekonomisë në vëndet kufitare.  
Një shembull i mirë i cili ka pasur një rritje 
të ndjeshme të ekonomisë për shkak të 
turizmit është Bullgaria e cila ka pasur një 
rritje të GDP-së në 3.7% e cila është thuajse 
dyfishi i normës së rritjes EU-28. Strategjia 
dhe ndërhyrja e strukturave të shtetit me fokus 
turizmin solli një rritje të kërkesës vendase, 
uli borxhin shtetëror, dhe rriti investimet në 
zona të caktuara, duke arritur maksimumin 
me 8.3 milion vizitorë në 2016. 

Kështu duke e përqendruar ekonominë 
tek turizmi, mund të ndikohet pozitivisht 
tek rritja ekonomike, ulja e borxhit dhe 
rritja e të ardhurave, madje duke zbutur 
varfërinë dhe duke ndihmuar familjet që të 
përmushin nevojat e tyre, pa pritur ndihmë 
nga shteti për programe punësimi. Kjo bëhet 
fare lehtë sepse në vendet fqinje turizmi 
është i suksesshëm. Problemi i fshatit, që 
konsiderohet sot gabimisht si i vetëpunësuar, 
zgjidhet, se ai do të punojë për turizmin, 

Kantina Kokomani, Durrës

Kantina Kokomani, Durrës
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në vend që të presë eksportin ose grante 
zhvillimore nga shteti.
Përqendrimi i suksesshem ekonomik në 
sektorin e duhur, mund të rrisë të ardhurat në 
çdo familje dhe të ulë emigrimin e popullsisë.
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Ortodonci me aparate fikse dhe të lëvizshme, me mjekë të specializuar të fushës

Mbi 20 vjet eksperiencë ne Implantologji orale

(metoda me mbjellje të dhëmbëve)

Të gjitha shërbimet dentare me materiale cilësore dhe jetëgjata

Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha" nr 81, Tiranë, Albania
Tel.1: +355 4 2258 429; Tel. 2: +355 4 2249 494

email: almirogurakuqi@hotmail.com; www.toti-gurakuqi.al
2222

Nr 16  travel 2015 47

R i k t h e j m ë b u z ë q e s h j e n t u a j !

Ortodonci me aparate fikse dhe të lëvizshme, me mjekë të specializuar të fushës

Mbi 20 vjet eksperiencë ne Implantologji orale

(metoda me mbjellje të dhëmbëve)

Të gjitha shërbimet dentare me materiale cilësore dhe jetëgjata

Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha" nr 81, Tiranë, Albania
Tel.1: +355 4 2258 429; Tel. 2: +355 4 2249 494

email: almirogurakuqi@hotmail.com; www.toti-gurakuqi.al
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 “TeodorKeko” St., zyra 6, Tiranë, Shqipëri
Tel / AKF :. +35544535555, +355692581482 

E-mail: info@alertravel.com 
www.alertravel.com

Top hotels 2019
by Aler Group

DURRËS

The luxury needs no words...
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INTERVISTA

shtojzovallja e Diasporës
22 vjet  - më shumë se katër breza fëmijësh
që rriten e rrisin fëmijët me dashurinë
për vallen shqiptare, mëkuar prej saj
në Diasporën e Shteteve të Bashkuara
të Amerikës

Angjelina
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22 years of work
more than 
four generations 
of children,
grown, with love
for the Albanian 
dance, fed by her
in the Diaspora 
of the United States
of America

Një prej kënaqësive më të mëdha të këtij viti 
në punën tonë, ka qenë pa dyshim takimi me 
"Yjet e Diasporës", një nismë e shkëlqyer e 
Adritik Tours", përfaqësues i Adriatik Hotel 
dhe turizmit shqiptar në New York të Shteteve 
të bashkuara të Amerikës. Adriatik Tours po 
përpiqet që të ftojë sa më shumë personazhe 
të Diasporës shqiptare në Amerikë, për 
pushime në Shqipëri, për t`i kthyer më pas 
në promotorë të turizmit shqiptar në SHBA. 
Angjelina Nika ishte një prej yjeve që kaloi 
pushimet e verës atje. 
Koreografja e njohur, natyrisht nuk i kishte 
me vete kostumet e saj shumëngjyrëshe 
tradicionale por duke dashur që pamja e 
saj të ishte sa më afër motiveve popullore, 
ne i propozuam që t`i bënim disa foto duke 
përshtatur  një prej veshjeve të ateliesë së 
Adriatik Hotel, punuar me aq mjeshtëri nga 
Tradita Popullore "Edlira". Prandaj mos na 
"kritikoni" për kombinimin, që megjithëse 
i rastësishëm e ktheu koreografen në një 
shtojzovalle. 

Angjelina NIka duke pozuar në 
mjediset e Adriattik hotel Durrës, 
me veshjete Tradita Popullore "Edlira"

One of the greatest accomplishments of 2019,
has undoubtedly  been meeting the "Diaspora 
Stars", a meaningful initiative of “Adriatik Tours 
LLC ", the representative office of Adriatik Hotel 
and Albanian tourism in the United States of 
America. 
Adriatik Tours LLC  is inviting and hosting at 
Adriatik Hotel, many successful & inspiring 
Albanians of Diaspora living abroad, to 
encourage them to be the promoters of Albanian 
tourism in the US and all over the world. 
Angelina Nika was one of the successful 
Albanians living in US, who spent the summer 
vacation at Adriatik Hotel, with her husband , the 
great Albanian singer Gëzim Nika.
The renowned choreographer, did not have her 
colorful traditional costume with her, but we 
wanted her look to be as traditional as possible, 
for the photoshoot.
We ended up wearing her this beautiful traditional 
costume , that you can find exposed in Adriatik 
Hotel’s Lobby.
The costume is created by Edlira, a traditional 
Albanian Atelier of “Kostume Tradicionale 
Edlira”. 
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Ajo ishte 6 vjeç kur filloi të kërcente 
në Pallatin e Kulturës, në qytetin e 
saj të lindjes, në Tropojë, me grupin 
“Dardania”. Pas kësaj nuk hoqi dorë më 
kurrë sepse e kishte vendosur që jeta e 
saj do i përkiste kërcimit. Kaluan shumë 
vite dhe pasioni jo vetëm që nuk u shua 
por u kthye në profesion dhe përmes 
mjeshtërisë së mësimit, po kalon brez 
paz brezi e në shumë breza, në fillim në 
Shqipëri e tash 22 vjet në Diasporën e 
largët në Amerikë.

Po, Angjelina Nikaj, bashkëshortja e 
ikonës së muzikës popullore, mjeshtrit 
të merituar Gëzim Nika, është as më 
pak e as më shumë por përçuesja e 
vlerave të valles popullore në breza të 
tërë shqiptarësh që prej dekadash lindin 
e rriten në mërgim, larg Shqipërisë por 
me Shqipërinë në zemër, me traditat në 
të përditshmen e tyre dhe me vallen të 
pranishme në jetët e tyre.

Ne e takuam Angjelinën në 
Hotel Adriatik Durrës, ku ajo po 
kalonte pushimet, bashkë me 
bashkëshortin Gëzimin. Nëse do 
të duhej të shkruanim për të dy, ndoshta 
nuk do të na mjaftonte i gjithë ky numër 
i revistës por ne këtë herë do t`ju flasim 
vetëm për Angjelinën, për shumë arsye; 
e para sepse nuk besoj se ka shqiptar 
që nuk e njeh e nuk di për Gëzim Nikën 
(kur i thamë që këtë herë donim vetëm 
Angjelinën ai tha duke qeshur se nuk i 
mbetej hatri). E dyta, sepse Angjelina 
është vetë një personalitet i spikatur 
artistik dhe armata e çmimeve dhe 
dekoratave që e ndjek nga pas, flet më së 
miri për punën e saj prej disa dekadash 
me vallen popullore. E treta, sepse ajo 
meriton që opinioni publik ta dijë emrin 
e saj po aq mirë e gjerë sa ç`di emrin e 
bashkëshortit të saj, që sot është kthyer 
në institucion (megjithëse ajo thotë, duke 
qeshur edhe ajo, se çfarëdo që të bëjë 
në jetë, prapë do t`i thërresin “gruaja e 
Gëzim Nikës”. Dhe nuk i mbetet hatri hiç!

Prej vitesh Angjelina, së bashku me 
familjen, jetojnë në Nju Jork të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës. Ajo është një 
ndër femrat ikonë të komunitetit shqiptar 
për kontributin artistik që jep ndër vite 
për të rinjtë shqiptaro-amerikanë që 
kanë pasion kërcimin. Grupi “Rozafati”, 
është jo vetëm pasioni i Angjelinës por 
edhe profesioni i saj, ku prej 15 vjeshtësh 
me përkushtim të pafund, mëson 
brezat e rinj të kërcejnë vallen popullore 
shqiptare. Dhe jo vetëm të rinjtë. Brezat 
rriten, dalin në jetë, krijojnë familje dhe 
sjellin aty fëmijët e tyre duke trashëguar 

Ndonëse u bënë tashmë dekada që ajo i 
përkushtohet njerëzve dhe profesionit 
të saj, thotë se vepra më e bukur që ka 
krijuar në jetë është familja. Gëzimi dhe 
tre fëmijët, që tashmë kanë marrë rrugët 
e tyre të jetës, të realizuar sipas dëshirave 
që kanë patur, janë aspekti që e bën të 
ndihet më e plotësuar se çdo gjë tjetër.
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Angjelina
of the Albanian
Diaspora

the dancing  angel

Ajo ishte 6 vjeç kur filloi të kërcente 
në Pallatin e Kulturës, në qytetin e 
saj të lindjes, në Tropojë, me grupin 
“Dardania”. Pas kësaj nuk hoqi dorë 
më kurrë sepse e kishte vendosur 
që jeta e saj do i përkiste kërcimit. 
Kaluan shumë vite dhe pasioni jo 
vetëm që nuk u shua por u kthye në 
profesion dhe përmes mjeshtërisë së 
mësimit, po kalon brez paz brezi e në 
shumë breza, në fillim në Shqipëri e 
tash 22 vjet në Diasporën e largët në 
Amerikë.

Po, Angjelina Nikaj, bashkëshortja 
e ikonës së muzikës popullore, 
mjeshtrit të merituar Gëzim 
Nika, është as më pak e as më 
shumë por përçuesja e vlerave të 
valles popullore në breza të tërë 
shqiptarësh që prej dekadash lindin e 
rriten në mërgim, larg Shqipërisë por 
me Shqipërinë në zemër, me traditat 
në të përditshmen e tyre dhe me 
vallen të pranishme në jetët e tyre.

Ne e takuam Angjelinën në 
Hotel Adriatik Durrës, ku ajo 
po kalonte pushimet, bashkë 
me bashkëshortin Gëzimin. 
Nëse do të duhej të shkruanim për 
të dy, ndoshta nuk do të na mjaftonte 
i gjithë ky numër i revistës por ne 
këtë herë do t`ju flasim vetëm për 
Angjelinën, për shumë arsye; e para 
sepse nuk besoj se ka shqiptar që 
nuk e njeh e nuk di për Gëzim Nikën 
(kur i thamë që këtë herë donim 
vetëm Angjelinën ai tha duke qeshur 
se nuk i mbetej hatri). E dyta, sepse 
Angjelina është vetë një personalitet 
i spikatur artistik dhe armata e 
çmimeve dhe dekoratave që e ndjek 
nga pas, flet më së miri për punën 
e saj prej disa dekadash me vallen 
popullore. E treta, sepse ajo meriton 
që opinioni publik ta dijë emrin e 
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saj po aq mirë e gjerë sa ç`di emrin 
e bashkëshortit të saj, që sot është 
kthyer në institucion (megjithëse 
ajo thotë, duke qeshur edhe ajo, se 
çfarëdo që të bëjë në jetë, prapë do t`i 
thërresin “gruaja e Gëzim Nikës”. Dhe 
nuk i mbetet hatri hiç!

Prej vitesh Angjelina, së bashku 
me familjen, jetojnë në Nju Jork të 
Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 
Ajo është një ndër femrat ikonë të 
komunitetit shqiptar për kontributin 
artistik që jep ndër vite për të rinjtë 
shqiptaro-amerikanë që kanë pasion 
kërcimin. Grupi “Rozafati”, është jo 
vetëm pasioni i Angjelinës por edhe 
profesioni i saj, ku prej 15 vjeshtësh 
me përkushtim të pafund, mëson 
brezat e rinj të kërcejnë vallen 
popullore shqiptare. Dhe jo vetëm 
të rinjtë. Brezat rriten, dalin në jetë, 
krijojnë familje dhe sjellin aty fëmijët 
e tyre duke trashëguar organikisht 
traditën dhe identitetin shqiptar. 
Ndonëse u bënë tashmë dekada 
që ajo i përkushtohet njerëzve dhe 
profesionit të saj, thotë se vepra më 
e bukur që ka krijuar në jetë është 
familja. Gëzimi dhe tre fëmijët, që 
tashmë kanë marrë rrugët e tyre të 
jetës, të realizuar sipas dëshirave 
që kanë patur, janë aspekti që e bën 
të ndihet më e plotësuar se çdo gjë 
tjetër.
Familja dhe fëmijët ruajnë me 
fanatizëm traditën dhe kulturën 
shqiptare duke e përçuar jo vetëm 
në komunitetin shqiptar, por dhe në 
atë amerikan. Ajo shpeshherë ka 
hapur dyert për miqtë shqiptarë e 
amerikanë të njohur e të panjohur, 
duke ndihmuar të gjithë ata që kanë 
patur nevojë për ndihmën e saj

Me dhjetëra aktivitete masive e 
festivale, që janë të famshme në 
Amerikë e sidomos në Nju Jork, 
jo pak herë kanë brenda zemrën e 
Angjelinës dhe Gëzimit, që me këngën 
dhe vallen e tyre i japin bukuri e 
vlerë jo vetëm mjedisit shqiptar në 
Diasporë por edhe shumë mjediseve 
amerikane. Ata janë ndër personazhet 
më të respektuar të komunitetit 
shqiptar në Amerikë, prej më shumë 
se dy dekadash tashmë.

Angjelina, ndër vite është nderuar 
me çmime të ndryshme duke 
merituar tituj për punën e saj, si 
çmimi i Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, “Mjeshtër i Madh” , 
“Albanian Exellence” , “Woman of the 

Year”, “Albanian American Success 
story”, “Koreografia më e Mirë” çmim 
ky i dhënë në Festivalin e 18-të në 
NY, “Mother Teresa” nga Asambleja e 
Shtetit të Nju Jorkut, “Miss Albanian 
Heritage” etj.. Sërish do nderohej si 
“Koreografia më e mirë në Festivalin 
e 20-të, e shumë çmime e vlerësime 
të tjera, që ndjekin karrierën e saj të 
pasur. 
Madje, autoritete të caktuara kanë 
hedhur mendimin që 23 Dhjetori, të 
shpallet “Dita e Angjelinës”, për të 
përkujtuar çdo vit në një ditë të plotë 
kontributin e saj të paçmueshëm.
Por nëse e pyet Angjelinën se cili 
është çmimi që ajo vlerëson më 
shumë, shprehet pa hezitim se nuk ka 
çmim më të madh për të se vlerësimi 
i publikut dhe i vetë studentëve të saj. 

Angjelina thotë se 
vepra më e bukur 
që ka krijuar në jetë 
është familja. Gëzimi 
dhe tre fëmijët, që 
tashmë kanë marrë 
rrugët e tyre të jetës, 
të realizuar sipas 
dëshirave që kanë 
patur, janë aspekti 
që e bën të ndihet 
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organikisht traditën dhe identitetin 
shqiptar. 

Ndonëse u bënë tashmë dekada 
që ajo i përkushtohet njerëzve dhe 
profesionit të saj, thotë se vepra më 
e bukur që ka krijuar në jetë është 
familja. Gëzimi dhe tre fëmijët, që 
tashmë kanë marrë rrugët e tyre të 
jetës, të realizuar sipas dëshirave 
që kanë patur, janë aspekti që e bën 
të ndihet më e plotësuar se çdo gjë 
tjetër.
Familja dhe fëmijët ruajnë me 
fanatizëm traditën dhe kulturën 
shqiptare duke e përçuar jo vetëm 
në komunitetin shqiptar, por dhe në 
atë amerikan. Ajo shpeshherë ka 
hapur dyert për miqtë shqiptarë e 
amerikanë të njohur e të panjohur, 
duke ndihmuar të gjithë ata që kanë 
patur nevojë për ndihmën e saj

Me dhjetëra aktivitete masive e 
festivale, që janë të famshme në 
Amerikë e sidomos në Nju Jork, 
jo pak herë kanë brenda zemrën e 
Angjelinës dhe Gëzimit, që me këngën 
dhe vallen e tyre i japin bukuri e 
vlerë jo vetëm mjedisit shqiptar në 
Diasporë por edhe shumë mjediseve 
amerikane. Ata janë ndër personazhet 
më të respektuar të komunitetit 
shqiptar në Amerikë, prej më shumë 
se dy dekadash tashmë.

Angjelina, ndër vite është nderuar 
me çmime të ndryshme duke 
merituar tituj për punën e saj, si 
çmimi i Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, “Mjeshtër i Madh” , 
“Albanian Exellence” , “Woman of the 
Year”, “Albanian American Success 
story”, “Koreografia më e Mirë” çmim 
ky i dhënë në Festivalin e 18-të në 
NY, “Mother Teresa” nga Asambleja e 
Shtetit të Nju Jorkut, “Miss Albanian 
Heritage” etj.. Sërish do nderohej si 
“Koreografia më e mirë në Festivalin 
e 20-të, e shumë çmime e vlerësime 
të tjera, që ndjekin karrierën e saj të 
pasur. 

Madje, autoritete të caktuara kanë 
hedhur mendimin që 23 Dhjetori, të 
shpallet “Dita e Angjelinës”, për të 
përkujtuar çdo vit në një ditë të plotë 
kontributin e saj të paçmueshëm.
Por nëse e pyet Angjelinën se cili 
është çmimi që ajo vlerëson më 
shumë, shprehet pa hezitim se nuk ka 
çmim më të madh për të se vlerësimi 
i publikut dhe i vetë studentëve të saj. 

Angjelina, ndër vite 
është nderuar me 
çmime të ndryshme 
duke merituar tituj për 
punën e saj, si çmimi i 
Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, “Mjeshtër 
i Madh” , “Albanian 
Exellence” , “Woman 
of the Year”, “Albanian 
American Success story”, 
“Koreografia më e Mirë” 
çmim ky i dhënë në 
Festivalin e 18-të në NY, 
“Mother Teresa” nga 
Asambleja e Shtetit të Nju 
Jorkut, “Miss Albanian 
Heritage” etj.. Sërish do 
nderohej si “Koreografia 
më e mirë në Festivalin 
e 20-të, e shumë çmime 
e vlerësime të tjera, që 
ndjekin karrierën e saj të 
pasur.



Nr 30  TRAVEL 2019 31



32

DESTIANCIONE

Dibra
DESTINACIONE & ITINERARE

(që mund t`i vizitoni gjithë vitin)

destinacioni
i 365 ditëve

Dibra ndodhet në rajonin malor të 
Shqipërisë Verilindore, dhe ka një 
sipërfaqe prej 998 km2. Megjithëse 
në një territor jo të madh, Dibra ofron 
destinacione turistike të mahnitshme, 
duke filluar me atraksionet e bukura 
natyrore që nga Mali i Korabit që 
është mali më i lartë i Shqipërisë, 
lumi Drini i Zi, Liqenet akullnajore të 
Lurës, burimet termale të Llixhave 
të cilat ndërthuren natyrshëm me 
trashëgimninë e pasur kulturore dhe 
begatinë e produkteve bujqësore, 
artizanale dhe kulinarinë dibrane.
Në territorin e Dibrës ndodhen 
dy parqe të famshme, Parku 
Kombëtar i Lurës dhe Parku Natyror 
Korab- Koritnik. Peisazhi malor i 

dy parqeve pasurohet dhe bëhet 
më i larmishëm nga lumenjtë dhe 
përrenjtë e shumtë malorë, 21 liqenet 
akullnajore, shpellat dhe kanionet, 
bjeshkët e shumta dhe pyje e ahut, 
pishave, bredhit, dhe lisit. Një nga 
vlerat e pasurisë së biodiversitetit 
të kësaj zone është Funa e rrallë ku 
gjinden mbi 30 lloje gjitarësh, duke 
përfshirë gjitarët e mëdhenj si ariu 
(Ursus arctos), ujku (Canis lupus), 
dhia e egër (Rupicapra rupicapra), 
dreri (Capreolus capreolus) dhe 
rrëqebulli ose Tigri i Ballkanit 
(Felis lynx). Gjithashtu të dy parqet 
ofrojnë mundësi të mira për turistët 
që pëlqejnë dhe admirojnë hiking, 
kampingjet, piknikun, dhe sportet e 
ndryshme të ujit.

Mirë se erdhët në Dibër!
në vendlindjen e Kastriotëve, 
në vendin e bukurive natyrore 
pa fund por edhe rrënjëve të 
thella të kulturës e trashëgimisë, 
vendin e mikpritasve të mëdhenj 
e punëtorëve duarartë.
Dibra është një prej atyre 
destinacioneve që mund ta 
vizitoni gjithë vitin, e të jeni të 
sigurt se çdoherë do ta gjeni 
ndryshe e tërheqëse. 
Pra, mirë se të vini kurdoherë
në Dibër!

Është e pamundur t`i 
shpalosësh të gjitha bukuritë 
e Dibrës në një artikull reviste 
por ju mund të vizitoni faqen e 
internetit, ku stafi i Bashkisë 
po bën një punë të shkëlqyer, 
për të nxjerrë na pah të gjitha 
pikat e njohura e të panjohura 

të zonës
www.visitdiber.com
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(not only) AUTUMN & WINTER ESCAPES

the 365 days
great destination
Welcome to Dibër!
in the birthplace of 
Kastrioti family, in the land 
of endless natural beauties 
but also in the deep roots 
of culture and heritage, 
the land of great hosts and 
hands-on workers.
Dibër is one of those 
destinations you can visit 
all year round, and you 
can be sure that you will 
always find it different 
and attractive.
So welcome to Dibër 
anytime you want!

It is impossible to disclose 
all the beauties of Dibër in a 

magazine`s article but you can 
visit the website where City Hall 

staff are doing a great job of 
highlighting all the known and 
unknown points of interest in 

the whole area
www.visitdiber.com

Dibër is located in the mountainous 
region of North-Eastern Albania, 
although only 2586 km2 in size, this 
off-the-beaten-path destination 
is noted for its beautiful natural 
attractions such as Albania’s highest 
peak, Mount Korab, the Black Drin 
River, and Lurë Lakes, that are 
further complemented by its rich 
cultural heritage and abundance of 
locally grown and made products.

Within Dibër there is one national 
park, Lurë-Dejës Mt National Park, 
and a nature park, Korab-Koritnik 
Nature Park. In addition to the 
mountainous terrain of both parks, 

there are also rivers, glacial lakes, 
caves, and canyons, plus natural 
grassland, and forests that include 
beech, pine, fir, oak, and more. The 
biodiversity value of this area is 
also enhanced by over 30 mammal 
species including large protected 
mammals such as the bear (Ursus 
arctos), the wolf (Canis lupus), the 
goat (Rupicapra rupicapra), the deer 
(Capreolus capreolus), and, the 
lynx (Felis lynx). Both parks offer 
opportunities for tourists that include 
hiking, camping, picnicking, and 
various watersports.

Dibër’s beautiful natural attractions 
are complemented by its rich heritage 
that includes numerous cultural 
and historical monuments. Dibër is 
the birthplace of George Kastriot 
Skanderbeg, an Albanian national 
hero, who, for 25 years, led Albanians 
in battle against the Ottomans. The 
Skanderbeg Museum is located in 
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Atraksioneve të bukura natyrore 
të Dibrës u shtohen edhe pasuritë 
e shumta të trashëgiminisë së 
saj kulturore dhe historike. Dibra 
është vendlindja e heroit kombëtarë 
Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cili 
për 25 vjet i udhëhoqi shqiptarët në 
luftë kundër Osmanëve. Muzeu i 
Skënderbeut që ndodhet në fshatin 
Sinë dhe një monument i familjes së 
Kastriotëve në fshatin Kastriot, janë 
monumentet kryesore dëshmuese 
të kësaj periudhe. Kalaja Grazhdanit, 
rrënojat e të cilës ndodhen në fshatin 
Grazhdan, mendohet se ka qenë 
kalaja më e madhe në Shqipëri në 
periudhën e shekullit të IV, dhe 
mendohet se ka qenë nën kontrollin 
e Skënderbeut. Në Dibër janë 
disa monumente fetare të lashta 
që tregojnë diversitetin fetar të 
Shqipërisë ku më të spikaturat janë 
Xhamia e Allabegisë që u ndërtua në 
vitin 1585 dhe Kisha e Cveti Spas në 
Kërcisht, që u ndërtua në vitin 1270 
dhe ende ruan pjesët e afreskeve 
origjinale.
Përveç këtyre, turistët dhe vizitorët 
në Dibër mund të provojnë kuzhinën 
e shijshme tradicionale Dibrane që 
është e larmishme dhe me gatime 
nga prodhimet bujqësore që rriten 
në tokën e saj. Specialitetet më të 
njohura të zonës janë Pula me Jufka 
(një lloj pastash të bëra me miell, 
qumësht dhe vezë dhe shërbyer 
me pulë); speca të mbushura me 
gjizë; Petulla (pancake të skuqur 
dhe shërbehet me sheqer, mjaltë 
ose djathë); dhe ëmbëlsira tipike 
Dibrane, Sheqerpare, që shërbehet 
me shurup ose pije nga frutat e egra 
të pyllit. Dibra është vendi i frutave, 
ku në varësi të sezonit, vizitorët mund 
të shijojnë dhe blejnë qershi, mollë, 
boronica, gështenja, arra, mjaltë, lëng 
molle, perime turshi dhe shumë më 
tepër!

Kultura dhe Etnografia 
Dibra është gjithashtu edhe një 
sofër e pasur me histori, kulturë, 
personalitete të shumtë e të njohur 
që i kanë dhënë shumë Dibrës, 
tradita mikpritëse dhe zakone që 
i ka ruajtur deri në ditët e sotme. 
Kostumet popullore të grave të 
krahinës së Zerqanit dhe Bulqizës, 
Gollobordës, Lurës, të fshatrave në të 
majtë të Drinit të Zi, të komunës së 
Shupenzës dhe veshje të Fushës së 
Shehrit, janë të një bukurie e larmie 
të veçantë. Edhe kostumet e burrave, 
që përbëhen prej qeleshës së bardhë 
rashtake, këmishës së bardhë prej 
pambuku me mëngë të rrudhura te 
kyçi i dorës, xhamadani i zbukuruar 
me gajtanë të zinj, brezit i leshit i 
zbukuruar me disa ngjyra, tirqet, 
janë pjesë e trashëgimisë popullore 
që vjen thellë prej shekujve. Festa si 
“Oda Dibrane”, janë vitrina të gjalla të 
zakoneve e traditave të lashta të kësaj 
treve.

Nëse nuk 
ke parë 
Dibrën, nuk 
ke parë ende 
Shqipërinë!

Çfarë duhet të bëni në Dibër:
1. Të vizitoni Muzeun e qytetit.
2. Të bëheni pjesë e Festës së Qershisë.

3. Të flini një natë në Stanet e Korabit.
4. Të vizitoni Rabdishtën, fshatin më të 
bukur të të gjithë zonës së Dibrës.
5. Të provoni një sheqerpare dhe jufkat 
të gatuara nga amvisat dibrane.
6. Të vizitoni Parkun e Lurës
7. Të vizitoni Liqenet e Kacnisë.
8. Të shkoni në vendlindjen e 
Kastriotëve, të viztoni Muzeun e tyre. 
9. Të përshkoni Pesë Shtigjet (merrni info 
në zyrën e informacionit turistik).
10. Turin e kanionit të Drinit, turi më i 
gjatë e më i bukur që mund të provoni 
në të gjithë zonën e Dibrës. (Kërkoni info 

në zyrën e turizmit).

(ose vizitoni plantacionet në Sohodol)
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Sinë village and a national monument 
can be found in Kastriot. Grazhdan 
Castle, located near Grazhdan, is the 
largest ancient monument in Albania 
dating back to the 4th century and 
was believed to be under the control 
of Skanderbeg. There are several 
ancient religious monuments that 
showcase Albania’s religious diversity 
that include the Mosque of Allejbegi 
in Burim that was constructed in 
1585, and the Church of Cveti Spas in 
Kercisht that was built in 1270, and 
still retains portions of its original 
frescoes.

Additionally, visitors to Dibër can 
try delicious traditional dishes and 
a variety of locally grown and made 
agro-products. Some of the region’s 
most popular ones include Jufka me 
Pule, pasta made with flour, milk, and 
eggs and served with chicken; Spec 
me Gjizë, peppers stuffed with cottage 
cheese; “Petulla”, fried pancake often 
served with sugar, honey, or cheese; 

If you have not yet 
visited Dibër, you 
have not yet seen 
Albania!

  What to do in Dibër:
1. Visit the City Museum.
2. Become part of the Cherry Festival.

3. Sleep a night in Korabi pastures.
4. Visit Rabdisht, the most beautiful 
village of the entire area of Dibra.
5. Try out the two famous dishes 
of Dibra “sheqerpare” and “jufka”, 
cooked from Dibra`s women. 
6. Visit the Lura Park, Kacnia Lakes.
8. Go to the Kastrioti Family’s 
birthplace, to visit their Museum.
9. Walk the Five Paths (get info at the 
tourist information office).
10. “The canyon of Drini,” the longest 
and most beautiful trail you can try 
throughout the Dibra area. (ask for more 
info at the tourism office).

(or visit the plantations in Sohodol)

and, “Sheqerpare”, similar to a 
shortbread cookie served with syrup. 
Depending on the season, visitors 
can purchase cherries, apples, 
blueberries, chestnuts, walnuts, or 
honey, apple juice, pickled vegetables, 
and so much more!

Culture and Ethnography.  
Dibra is a rich area in culture, 
personalities who have given to Dibra 
a lot of contribution, the hospitality 
traditions and customs have been 
maintained until the present days. 
The folk costumes of women in the 
districts of Zerqan and Bulqiza, 
Golloborda, Lura, the villages on the 
left side of Black Drini river, Shupenzë 
and Shehri Field garments, are of 
a special beauty and variety. Men’s 
suits, made up of a lot of complicate 
elements, embroidered with black 

silk, colorful belt, woolen vest 
and pants, are part of the popular 
legacy that comes from deepness 
of the centuries. Festivals like “Oda 
Dibrane” are a vivid showcase of the 
customs and traditions of this area.
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Rabdishti
thirrja e natyës
dhe e historisë
Ftesa e Agroturizëm Albania për në 
Festën e Gurit të Zi, ku ndër të tjera do 
të vizitonim edhe Ishullin e Shurdhahut, 
ishte si vetë thirrja e natyrës në ditët e saj 
më të mira. Në mesin e qershorit ishulli 
është një spektakël i vërtetë i natyrës e, 
edhe pse temperaturat e këtij qershori 
ishin si një korrik i hershëm, asnjë vapë 
nuk do na pengonte për këtë udhëtim të 
mrekullueshëm. 
Them i mrekullueshëm sepse ndryshe 
nga vite më parë kur ishullit mund t`i vije 
qark vetëm me varka të vogla, ku sado të 
mbroheshe, diellin do ta kishe mbi kokë 
gjithë kohën deri në breg, tani udhëtimi 
është një shëtitje e bukur me jahtin 
turistik “Sarda”, të cilin i apasionuari 
Artef Lekaj, që aq me shpirt ju rrëfen 
historitë e shumta të Sardës, e ka vënë 
në dispozicion për turistët tashmë jo 
edhe aq të pakët në numër, që vizitojnë 
ishullin nga pranvera deri në vjeshtë. 
E njohim tashmë atmosferën e festave 
lokale, u mësuam me to. Zemra mal 
na bëhet kur bëhet një festë e re në një 
fshat të ri, siç ishte kjo e fundit në Gur 
të Zi. Me shijen e mirë të saj, u nisëm 
drejt Rragamit, nga kalon “shtegu” drejt 
Liqenit të Vaut të Dejës, për në limanin 
e vogël të varkave e nga ku niset edhe 
jahti Sarda. Me shumë dëshirë do kishim 
bërë një vizitë në shtëpinë e Dioniz dhe 
Anetë Markut, për të shijuar atmosferën 

Shurdhahu, apo Sarda ishte 
dikur një gadishull në lumin 
Drin, ku ndodhej qyteti 
mesjetar me të njëtin emër. 
Në vitin 1973, kur u ndërtua 
diga e hidrocentralit të Vaut të 
Dejës, gadishulli i Shurdhahut, 
nga ngritja e nivelit të ujit u 
shndërrua në ishull në 
lumin Drin

dhe ushqimet e mrekullueshme të 
fermës së tyre agroturistike por  na priste 
Shurdhahu dhe e lamë për herë tjetër, një 
herë më të gjatë.
Rruga e Rragamit, ishte një ngarendje 
përmes gjelbërimit të pemëve, 
kumbullave thuajse të pjekura që ta 
bënin me sy të ndaloje për të marrë 
ndonjë kokërr e kopshtijeve ku lulëzonin 
trëndafilat. Edhe pse dy kilometrat e 
fundit të rrugës deri te limani ishin të 
paasfaltuara, shija e kësaj ngarendjeje 
nuk na u zbeh. Natyra ta bënte sy 
gjithandej, derisa mbërritëm në liman. 

Mbi bordin e jahtit Sarda
Nuk e di nëse mund ta quajmë luksoz 
dhe nuk po e quajmë, për të mos 
zhgënjyer pritshmëritë e atyre që mund 
të na lexojnë por ky katamaran i vogël 
është mjaft komod për një grup të mirë 
turistësh, duke ofruar përveç bordeve, 
kuvertës e pupës, që i ka çdo anije, një 
sallë të rehatshme ku mund të rrish 
nëse nuk të pëlqen dielli i fortë apo era 
e freskët. E aty ishin ulur thuajse të 
gjithë, Ardiola, Jonida, Deni, Lea - ekipi 
i Agroturizëm Albania - stafi i bashkisë 
Shkodër, që kishte organizuar udhëtimin 
dhe të tjerët që kishin ardhur për 
ekskursionin. 
Fikja e papritur e motorit dhe ndalimi 
në mes të liqenit na ngriu gjakun. Jo se 
kishim ndonjë frikë tjetër përpos anulimit 

Flora Xhemani Baba

të ekskursionit që po e prisnim me aq 
qejf. Me ndalimin e jahtit, pushoi dhe 
freskia, ngaqë mbi liqen nuk frynte pikë 
ere. Por sot, me telefonat nëpër duar, 
ku sekush nxitonte për të shkrepur foto, 
rreth e qark jahtit, vapa harrohej.
Të parët që nuk e duruan dot vapën 
ishin djemtë tanë, që hoqën bluzat e 
kërcyen direkt mbi liqen, njëherësh me 
të atin. E ndërkohë që fytyrat e djersitura 
e të merakosura të ekipit të Sardës 
jepnin e merrnin në dhomën e motorrit, 
çunave tanë iu bashkuan edhe dy turiste 
gjermane, duke shijuar pa teklif ujrat 
e kristalta të Liqenit të Vaut të Dejës. 
Të gjithë spektatorët – shumica nga 
Shkodra e pak nga Tirana, i ndiqnin gjithë 
kërshëri e buzagaz, sidomos kur Hodoja 
e Arbri ngjiteshin në katin e dytë të anijes 
e hidheshin mbi ujë me kollotumba. 
Surpriza më e bukur që na bëri të mos 
e ndjenim pritjen, ishte parakalimi 
solemn i grupit të turistëve të Water 
Sport Albania, që ekipi i kishte sjellë në 
liqen për një xhiro me “Stand up paddle”. 
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Rabdisht
the stone village

Rabdisht is located at the top of Healing 
Valley, which has taken its name from the 
curative properties of the thermal springs 
of Peshkopi and from the mountainous 
part of Rabdisht Highland Pasture, part 
of the Deshat-Korab mountain range. 
The population of the village is around 
600 inhabitants, with approximately 110 
families. Agriculture is the main part 
of the village economy, specializing in 
potatoes, different types of nuts, apples, 
forest fruits and medicinal plants.

Rabdisht is only 6 km from Peshkopi, 
with a combination of the natural beauty 
of the thermal waters, fresh mountain air, 
and legends of settlements.

This itinerary provides you with the 
opportunity to stay in the guest houses 
of Rabdisht, where you will experience 
traditional Albanian hospitality and the 
traditional dishes of Dibër. Visitors have 
the opportunity to experience the typical 
life of the village of Rabdisht.

Sightseeing in Rabdisht village
The village is ideal to relax in the 
countryside. Another very enjoyable 
activity in Rabdisht is hiking. Many old 
footpaths and shepherds’ trails across 
the region that are still used today 

and will lead hikers through fields and 
meadows, past streams and waterfalls, 
and through forested areas in the 
mountains.  In the past, these footpaths 
were the only way of connection between 
the villages of Peshkopi.

Traditional houses: There are many 
traditional stone houses with a great 
views of the surrounding nature. The 
houses have traditional architecture, 
made of the same type of rock as the wall 
and roof.
Rabdisht gorge is a mountain and the 
village lies between it.  It offers many 
spots of natural beauty, big trees of nuts 
and excellent hiking.

“Bear valley” is another gorge of 
Rabdisht with a very nice view of the 
white gypsum stone and green forest of 
pine trees.  A local legend states that the 
bears come from the mountain to drink 
water and that is how the location got its 
name.
Borovik Hills is one of 41 natural 
monuments in Diber. Visitors can enjoy 
the beautiful green pine forest growing on 
the white gypsum and rock composition, 
which offers an environment suitable for 
wild fauna.

Rabdisht pasture and throne forest with 
pine and beech trees provides a beautiful 
alpine views. It is part of the Korab 
-Korritnik Nature Park, and it is very rich 
with medicinal and aromatic plants such 
as mountain tea, blueberry, blackberry, 
etc.
Rabdisht hill is a naturally formed 
pyramid-shaped mountain. The local 
farmers built steps on the slopes of 
this mountain and have a lot of small, 
cultivated plots with fruit trees and 
potatoes.
Rabdisht lies at the upper part of the 
’Healing Valley”, which has taken its 
name from the curative properties of 
the thermal springs. The panorama 
offers views of Peshkopi, the Black Drini 
river valley, and Lura National Park. The 
thermal spa center is close to Rabdisht 
village, which use for curative purposes 
by visitors and locals.

The Water Mill of the Saraci family was 
restored in 2015. It’s fully functional and 
is located next to the cold springs.

Near to Rabdisht village are several 
cultural and natural monuments such as  
“Gradisha e Belloves”  the prehistorical 
settlement, Bellova spring water, and 
Bellova caves.

Best places for food and accommodation

Here are some suggestions to have a 
meal, enjoy a coffee, or where to spend 
the night in Rabdisht.

“Goleci” guesthouse

This guesthouse has been established 
in 2019 adapting an old traditional house 
built with a great craftsmanship in very 
friendly guesthouse. The house was built 
in 1980 with stone and a distinctive roof 
made of stone slabs, in full harmony 
with the architecture of the village. The 
guesthouse has 3 bathrooms, a dining 
room and kitchen, two bathrooms and 
nice cherry tree garden.
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Berati i  "jelekut të artë 
të Edith Durhamit"
“Jeleku i qëndisur me ar i Edith 
Durham” - ishte titulli i shkrimit 
të drejtorit të Muzeut Historik 
Kombëtar, Dorian Koçi, që më 
befasoi dy vjet më parë. Në të bëhej 
fjalë për një dhuratë që populli 
i Beratit i kishte bërë më 1918 
‘Krajlicës së Malcis’, në shenjë 
mirënjohjeje ndaj angazhimit të 
saj në favor të çështjes shqiptare. 
Më 1935 Durham ia kishte dhuruar 
jelekun, së bashku me objekte të 
tjera, Muzeut britanik Bankfield, 
në Halifax. Drejtori Koçi njoftonte 
se jeleku qëndronte i ekspozuar në 
stendat e Muzeut, duke tërhequr 
vëmendjen e vizitorëve. E grishur 
nga lajmi, “gugëllova” për të 
mësuar diçka më shumë. Nuk u 
zhgënjeva kur në disa shkrime dhe 
opinione rreth Muzeut Bankfield, 
vlerësohej se objekti më tërheqës 
i koleksionit të veshjeve popullore 
ishte “jeleku i Duhramit”.

Kaluan muaj dhe nga mendja nuk 
më shqitej “jeleku i Edith Durham”. 
Kështu në një nga ditët e bukura 
dhe plot diell të kësaj vjeshte, 
vendosa të shkoja në Berat për t’u 
njohur me një anë tjetër të qytetit 
muze, me pasurinë jomateriale të 
tij. 

Në Muzeun Etnografik 
Për t’u njohur me pasurinë shpirtërore 
të një populli, me doket, zakonet dhe 
mjeshtëritë e tij, gjëja më e mirë është 
të drejtohesh në një muze etnografik. 
Kështu bëra edhe unë.  
Muzeu Etnografik i Beratit ndodhet 
në një nga banesat tradicionale më të 
bukura beratase të shekullit të XVII. Ai 
ndodhet në lagjen Mangalem, në rrugën 
“Mihal Komneno”, njohur ndryshe si 
rruga e Kalasë, pasi të çon në Kalanë e 
qytetit. Në krah të rrugës së shtruar me 
kalldrëm shquan një banesë dykatëshe, e 
bardhë, madhështore, elegante...
Sapo kalon portën e rëndë prej druri, 
para teje shfaqet oborri i shkallëzuar me 
nivele, për shkak të pjerrësisë së vendit 
ku ndodhet Muzeu, si dhe vetë ndërtesa e 
bardhë në të cilën shquajnë disa konture 
gjeometrike tepër të veçanta. Portokallet 
e rënduara nga frutat dhe lulet, ende nuk 
i kanë humbur ngjyrat e ndezura, bëjnë 
kontrast me grinë e objekteve masive 
antike që ndodhen në pjesën e hapur të 
katit përdhes së ndërtesës. 
Në shtëpitë beratase kati i parë nuk 

përdorej për të jetuar, por për të ruajtur 
ushqimet dhe për të kryer aktivitete të 
tilla si shtypja e ullinjve për vaj, zierja e 
rakisë apo përgatitja e zahireve. Objektet 
origjinale që përdornin beratasit për këto 
procese gjenden të gjitha këtu. Teksa 
kalon në pjesën tjetër të katit përdhes, e 
gjen veten në mes të një “pazari mesjetar 
ku, në vend të dyqaneve, anash ndodhen 
stendat me elementet kryesore të 
kostumeve tradicionale të zonës. Aty gjen 
ekzemplarë të ngjashëm me jelekun e 
Durhamit, sakotë e famshme me mëngë 
e pa mëngë, këmishat e gjata të grave, të 
gjitha qëndisur mjeshtërisht me fije ari. 
Kati i dytë, në të cilën jetonte familja 
dhe priteshin miqtë, arrihet nga një 
palë shkallë të jashtme guri që çojnë 
në çardak (ballkon). Kjo është pjesa më 
e bukur e ndërtesës e cila të befason 
me pamjen e mrekullueshme të lagjes 
“Mangalem”. Në odat e katit të dytë 
ndodhen dhomat e pritjes të fshatit dhe 
të qytetit, kuzhina, dhoma e tezgjahut, të 
gjitha të dekoruara me objekte origjinale 
të përdorura nga familjet beratase. Dy 

Berati i 
mjeshtrave

Një vizitë në kërkim të zejeve 
të dikurshme të qytetit të 
UNESCOS dhe mjeshtrave 
gjithnjë e më të paktë të 

tyre, që një ditë, nëse nuk 
i nxitim që të vazhdojnë, 
mund të mbeten thjesht 

pjesë e historisë dhe kulturës 
shpirtërore të një qyteti të 

mrekullueshëm

Alma LAHE
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Berati i  "jelekut të artë 
të Edith Durhamit"
“Jeleku i qëndisur me ar i Edith 
Durham” - ishte titulli i shkrimit të 
drejtorit të Muzeut Historik Kombëtar, 
Dorian Koçi, që më befasoi dy vjet më 
parë. Në të bëhej fjalë për një dhuratë 
që populli i Beratit i kishte bërë më 
1918 ‘Krajlicës së Malcis’, në shenjë 
mirënjohjeje ndaj angazhimit të saj në 
favor të çështjes shqiptare. Më 1935 
Durham ia kishte dhuruar jelekun, së 
bashku me objekte të tjera, Muzeut 
britanik Bankfield, në Halifax. Drejtori 
Koçi njoftonte se jeleku qëndronte i 
ekspozuar në stendat e Muzeut, duke 
tërhequr vëmendjen e vizitorëve. E 
grishur nga lajmi, “gugëllova” për 
të mësuar diçka më shumë. Nuk u 
zhgënjeva kur në disa shkrime dhe 
opinione rreth Muzeut Bankfield, 
vlerësohej se objekti më tërheqës i 
koleksionit të veshjeve popullore ishte 
“jeleku i Duhramit”.

Kaluan muaj dhe nga mendja nuk 
më shqitej “jeleku i Edith Durham”. 
Kështu në një nga ditët e bukura dhe 
plot diell të kësaj vjeshte, vendosa të 
shkoja në Berat për t’u njohur me një 
anë tjetër të qytetit muze, me pasurinë 
jomateriale të tij. 

Berat
the master`s site
Një vizitë në kërkim të zejeve të dikurshme të qytetit 
të UNESCOS dhe mjeshtrave gjithnjë e më të paktë të 
tyre, që një ditë, nëse nuk i nxitim që të vazhdojnë, 
mund të mbeten thjesht pjesë e historisë dhe kulturës

Një grup të rinjsh francezë kanë ardhur të njihen me traditën 
e gurgdhendjes. Mjeshtri i gurit Isa Avduli duke mësuar njerit 

prej tyre mjeshtërinë. 
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prej dhomave kanë Máfil (galeri në të 
cilën fshihen gratë e familjes, ndërsa 
burrat hanë dhe pinë në dhomë. Oda e 
miqve është më e bukura. Në qendër të 
saj ndodhet një sofër metalike mbi të 
cilën janë vendosur serviset e bukura prej 
bakri të gdhendur, një tjetër mjeshtëri në 
të cilën janë shquar mjeshtrit e hershëm 
beratas.

Në kërkim të mjeshtrave 
që trashëgojnë traditën
Sipas të dhënave osmane, më 1583, në 
zonën e Beratit regjistroheshin 23 zeje 
dhe 638 zejtarë. Sot është e vështirë të 
gjesh shifra të krahasueshme me to. 
Disa vite më parë, Adelina Theodhori 
vendosi të themelonte Qendrën e 
Artizanatit “Margarita”, në Berat. Në këto 
vite, ajo ka shkelur në të gjithë qarkun 
dhe ka identifikuar jo më shumë se 50 
mjeshtra të punimit të gurit, drurit, bakrit 
dhe punës me dorë. 
Pas Muzeut të Etnografik, shkojmë të 
vizitojmë një minimuze që ndodhet në një 
nga ambientet e katit të parë të Pallatit 
të Kulturës “Margarita Tutulani”. Në një 
sallë rreth 20 m2 Adelina ka ekspozuar 
disa nga punimet e mjeshtrave që 
ende vazhdojnë të punojnë. Dallon aty 
moketin e një pjese kalldrëmi, moketin 
e një kishe, enë bakri që përdoren ende 
në zonat rurale, fragmente banesash 
gdhendur në dru, gurë dhe qëndisur në 
çanta, si dhe punime të larmishme me 
gjilpërë, grep dhe shtiza. 
Madje, Adelina na tregon me krenari se 
edhe perdet e dritareve të odës së miqve 
tek Muzeu Etnografik, janë punuar nga 
gratë e qendrës. 
“Nuk është e lehtë të rikthesh traditën”, 
thotë Adelina, duke radhitur vështirësitë 
që ajo dhe artizanët hasin në ditët e 
sotme.     
Në mesjetë “zhvillimi i veprimtarive 
zejtare ndikohej nga shtimi i kërkesave 
të shtresës së pasur të qytetit për veshje 
luksi dhe artikuj të çmuar zbukurimi”, 
ndërsa sot qytetarët beratas nuk janë 
të pasur si paraardhësit e tyre dhe 
kërkesa për punime “handmade” ka rënë 

ndjeshëm. 
Dëshirës sonë për të takuar një mjeshtër, 
Adelina i përgjigjet menjëherë. Së 
bashku vizitojmë mjeshtrin e punimit 
të bakrit, Edmond Dhëmbi. Punishtja e 
mjeshtrit ndodhet në qendër të qytetit, 
atje ku dikur gjendej pazari dhe ushtronin 
profesionin e tyre edhe shumë mjeshtra 
të tjerë. Tani Edmondi është i vetmi 
artizan që e ka dyqanin hapur. “Vetëm për 
pak kohë”, tund kokën mjeshtri. Ai e ka 
trashëguar zanatin nga i ati, Vasili, i cili 
po ashtu e ka trashëguar nga i ati. “Do të 
kthehem sërish në Greqi. Këtu kërkesat 
kanë rënë. Nuk po flas për mbijetesë, 
por më duhet të mendoj për të ardhmen 
e fëmijëve. U ktheva se i kisha prindërit 
vetëm…” 
Kur e pyet për punën dhe objektet që 
ndodhen në punishte fytyra e tij shkëlqen, 
teksa na i tregon një e nga një të gjitha 
objektet e bakrit, që janë punuara prej 
tij, të atit, apo janë trashëguar nga 

Mjeshtri i drurit Aurel Martallozi

familja. “Kam pasur një thesar të tërë me 
objekte të vjetra në shtëpi, veçanërisht 
një orë muri e punuar e tëra me dorë 
me material të çmuar. Atë nuk do ta 
shkëmbeja me asgjë. Por, ia blenë 
babait për një copë bukë, kur ne ishim 
në emigracion. Kushedi shtëpinë e kujt 
zbukuron tani, ul kokën i dëshpëruar 
mjeshtri. 

Edhe pse të paktë në numër, në Berat 
ende gjen mjeshtra të punimit të gurit, 
drurit, bakrit, thuprës, apo ndonjë 
mjeshtërie tjetër. Por nuk arrita të gjej 
asnjë mjeshtër të prodhimit të veshjeve 
tradicionale. Këtu nuk e kam fjalën 
për rrobaqepës që marrin përsipër 
të imitojnë në mënyrë të shëmtuar 
elemente të veshjes tradicionale. 
Ndërsa largohem nga qyteti i UNESCO-s, 
një pyetje më rreh si çekan: “A do të 
mund të ringjallet zejtaria në Berat për 
të mahnitur sërisht europianët, por edhe 
vizitorët e kontinteve të tjera që vizitojnë 
Shqipërinë?”

Një grup të rinjsh francezë kanë ardhur të 
njihen me traditën e gurgdhendjes. 
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Në Muzeun Etnografik 
Për t’u njohur me pasurinë shpirtërore 
të një populli, me doket, zakonet dhe 
mjeshtëritë e tij, gjëja më e mirë është 
të drejtohesh në një muze etnografik. 
Kështu bëra edhe unë.  
Muzeu Etnografik i Beratit ndodhet 
në një nga banesat tradicionale më të 
bukura beratase të shekullit të XVII. Ai 
ndodhet në lagjen Mangalem, në rrugën 
“Mihal Komneno”, njohur ndryshe si 
rruga e Kalasë, pasi të çon në Kalanë e 
qytetit. Në krah të rrugës së shtruar me 
kalldrëm shquan një banesë dykatëshe, e 
bardhë, madhështore, elegante...
Sapo kalon portën e rëndë prej druri, 
para teje shfaqet oborri i shkallëzuar me 
nivele, për shkak të pjerrësisë së vendit 
ku ndodhet Muzeu, si dhe vetë ndërtesa e 
bardhë në të cilën shquajnë disa konture 
gjeometrike tepër të veçanta. Portokallet 
e rënduara nga frutat dhe lulet, ende nuk 
i kanë humbur ngjyrat e ndezura, bëjnë 
kontrast me grinë e objekteve masive 
antike që ndodhen në pjesën e hapur të 
katit përdhes së ndërtesës. 
Në shtëpitë beratase kati i parë nuk 
përdorej për të jetuar, por për të ruajtur 
ushqimet dhe për të kryer aktivitete të 
tilla si shtypja e ullinjve për vaj, zierja e 
rakisë apo përgatitja e zahireve. Objektet 
origjinale që përdornin beratasit për këto 
procese gjenden të gjitha këtu. Teksa 
kalon në pjesën tjetër të katit përdhes, e 
gjen veten në mes të një “pazari mesjetar 
ku, në vend të dyqaneve, anash ndodhen 
stendat me elementet kryesore të 
kostumeve tradicionale të zonës. Aty gjen 
ekzemplarë të ngjashëm me jelekun e 
Durhamit, sakotë e famshme me mëngë 
e pa mëngë, këmishat e gjata të grave, të 
gjitha qëndisur mjeshtërisht me fije ari. 
Kati i dytë, në të cilën jetonte familja 

dhe priteshin miqtë, arrihet nga një 
palë shkallë të jashtme guri që çojnë 
në çardak (ballkon). Kjo është pjesa më 
e bukur e ndërtesës e cila të befason 
me pamjen e mrekullueshme të lagjes 
“Mangalem”. Në odat e katit të dytë 
ndodhen dhomat e pritjes të fshatit dhe 
të qytetit, kuzhina, dhoma e tezgjahut, të 
gjitha të dekoruara me objekte origjinale 
të përdorura nga familjet beratase. Dy 
prej dhomave kanë Máfil (galeri në të 
cilën fshihen gratë e familjes, ndërsa 
burrat hanë dhe pinë në dhomë. Oda e 
miqve është më e bukura. Në qendër të 
saj ndodhet një sofër metalike mbi të 
cilën janë vendosur serviset e bukura prej 
bakri të gdhendur, një tjetër mjeshtëri në 
të cilën janë shquar mjeshtrit e hershëm 
beratas.

Në kërkim të mjeshtrave 
që trashëgojnë traditën
Sipas të dhënave osmane, më 1583, në 
zonën e Beratit regjistroheshin 23 zeje 
dhe 638 zejtarë. Sot është e vështirë të 
gjesh shifra të krahasueshme me to. Disa 
vite më parë, Adelina Theodhori vendosi 
të themelonte Qendrën e Artizanatit 
“Margarita”, në Berat. Në këto vite, ajo 
ka shkelur në të gjithë qarkun dhe ka 
identifikuar jo më shumë se 50 mjeshtra 
të punimit të gurit, drurit, bakrit dhe 
punës me dorë. 
Pas Muzeut të Etnografik, shkojmë të 
vizitojmë një minimuze që ndodhet në një 
nga ambientet e katit të parë të Pallatit 
të Kulturës “Margarita Tutulani”. Në një 
sallë rreth 20 m2 Adelina ka ekspozuar 
disa nga punimet e mjeshtrave që ende 
vazhdojnë të punojnë. Dallon aty moketin 
e një pjese kalldrëmi, moketin e një kishe, 
enë bakri që përdoren ende në zonat 
rurale, fragmente banesash gdhendur në 
dru, gurë dhe qëndisur në çanta, si dhe 
punime të larmishme me gjilpërë, grep 
dhe shtiza. 
Madje, Adelina na tregon me krenari se 
edhe perdet e dritareve të odës së miqve 
tek Muzeu Etnografik, janë punuar nga 
gratë e qendrës. 
“Nuk është e lehtë të rikthesh traditën”, 
thotë Adelina, duke radhitur vështirësitë 
që ajo dhe artizanët hasin në ditët e 

sotme.     
Në mesjetë “zhvillimi i veprimtarive 
zejtare ndikohej nga shtimi i kërkesave 
të shtresës së pasur të qytetit për veshje 
luksi dhe artikuj të çmuar zbukurimi”, 
ndërsa sot qytetarët beratas nuk janë 
të pasur si paraardhësit e tyre dhe 
kërkesa për punime “handmade” ka rënë 
ndjeshëm. 
Dëshirës sonë për të takuar një mjeshtër, 
Adelina i përgjigjet menjëherë. Së bashku 
vizitojmë mjeshtrin e punimit të bakrit, 
Edmond Dhëmbi. Punishtja e mjeshtrit 
ndodhet në qendër të qytetit, atje ku dikur 
gjendej pazari dhe ushtronin profesionin 
e tyre edhe shumë mjeshtra të tjerë. Tani 
Edmondi është i vetmi artizan që e ka 
dyqanin hapur. “Vetëm për pak kohë”, 
tund kokën mjeshtri. Ai e ka trashëguar 
zanatin nga i ati, Vasili, i cili po ashtu e 
ka trashëguar nga i ati. “Do të kthehem 
sërish në Greqi. Këtu kërkesat kanë rënë. 
Nuk po flas për mbijetesë, por më duhet 
të mendoj për të ardhmen e fëmijëve. U 
ktheva se i kisha prindërit vetëm…” 
Kur e pyet për punën dhe objektet që 
ndodhen në punishte fytyra e tij shkëlqen, 
teksa na i tregon një e nga një të gjitha 
objektet e bakrit, që janë punuara prej tij, 
të atit, apo janë trashëguar nga familja. 
“Kam pasur një thesar të tërë me objekte 
të vjetra në shtëpi, veçanërisht një orë 
muri e punuar e tëra me dorë me material 
të çmuar. Atë nuk do ta shkëmbeja 
me asgjë. Por, ia blenë babait për një 
copë bukë, kur ne ishim në emigracion. 
Kushedi shtëpinë e kujt zbukuron tani, ul 
kokën i dëshpëruar mjeshtri. 

Edhe pse të paktë në numër, në Berat 
ende gjen mjeshtra të punimit të gurit, 
drurit, bakrit, thuprës, apo ndonjë 
mjeshtërie tjetër. Por nuk arrita të gjej 
asnjë mjeshtër të prodhimit të veshjeve 
tradicionale. Këtu nuk e kam fjalën për 
rrobaqepës që marrin përsipër të imitojnë 
në mënyrë të shëmtuar elemente të 
veshjes tradicionale. 
Ndërsa largohem nga qyteti i UNESCO-s, 
një pyetje më rreh si çekan: “A do të 
mund të ringjallet zejtaria në Berat për 
të mahnitur sërisht europianët, por edhe 
vizitorët e kontinteve të tjera që vizitojnë 
Shqipërinë?”
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Përmeti, dashuri që 
kalon nga zemra, stomaku,
sytë dhe mendja
"Përveç detit, kemi çdo gjë tjetër"!
Ky është slogani i Përmetit dhe ai gjendet 
në hyrje të qytetit, pikërisht sapo kaloni 
urën hyrëse në qytet, pranë lulishteve 
të mrekullueshme, nga të paktat në 
Shqipëri të mbetura të paprekura dhe të 
bukura për tu vizituar. 

Nëse flasim për turizëm, Përmeti mbetet 
një nga perlat shqiptare ende të virgjëra 
dhe të paprekura nga abuzimet e mëdha 
të fushës së ndërtimit që kanë prekur 
gjithë vendin. 
Kur flasim për këtë qytet flasim për 
Vjosën dhe luginën e saj, malet, kishat, 
historinë, personazhet, gastronominë 
dhe të kaluarën e tij. Lugina e Vjosës, 
në fakt, tashmë e kthyer në një sinonim 
ekosistemi dhe natyre të paprekur, në 
seksionin e saj “të sipërm” përfshin dy 
bashki, atë të Përmetit dhe Këlcyrës 
për një total prej rreth 39,000 banorë 
dhe 906 km2 ku mbizotërojnë bukuritë 
natyrore. Kjo trevë, e njohur për ushqimin 
dhe verën e shkëlqyer që tërheqin me 
mijëra turistë shqiptarë dhe të huaj, ofron 

tërheqje të shumta. 
Së pari kemi Convivium Slow Food 
Përmet i cili ka më shumë se 80 anëtarë, 
një Presidium (Gliko) dhe anëtarë të 
Aleancës Shqiptare të Kuzhinierëve. 
Jo shumë kohë më parë, u zhvillua 
një nga aktivitetet e shumta, në 
Gjirokastër, ku Slow Food prezantoi, në 
bashkëpunim me CESVI dhe FAO, një 
event degustimi të produkteve tipike 
të trevës dhe gatesave tradicionale 
për të promovuar traditat lokale dhe 
"Arkën e Shijes", një bazë të dhënash 
kombëtare që përmban të gjitha recetat 
dhe produktet tradicionale të Shqipërisë 
dhe ku rajoni ynë ofron një nga varietetet 
më të pasura në vend. Mund të ndiqni 
aktivitetet e Convivium Slow Food Përmet 
në mediat sociale dhe në youtube. 

Po çfarë mund të bëni në Përmet? 
Duke lënë mënjanë gastronominë, le të 
flasim për çdo gjë tjetër që ofron zona: 
shëtitje, ngjitje, kampim, çiklizëm, ture 
me xhip, ekskursion me kuaj, vizita në 
fshatra karakteristike dhe mbi të gjitha 

"Përveç detit, kemi 
çdo gjë tjetër"!
Ky është slogani 
i Përmetit, ai 
gjendet në hyrje të 
qytetit, pikërisht 
sapo kaloni urën 
hyrëse në qytet, 
pranë lulishteve të 
mrekullueshme, 
nga të paktat në 
Shqipëri të mbetura 
të paprekura dhe 
të bukura për tu 
vizituar. 
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Përmet, love that
goes through heart, stomach,

eyes and mind
"Beside the sea, we have everything 
else"!This is the slogan of Përmet, it is 
found at the entrance of the city, just past 
the bridge near the wonderful garden 
of the country, one of the few in Albania 
remained intact and beautiful to visit. 

If we talk about tourism, Përmet remains 
one of the Albanian pearls still virgin and 
untouched by the big building abuses 
that have affected the country. When 
we talk about this town we talk about 
the Vjosa and its valley, its mountains, 
its churches, its history, its characters, 
its gastronomy and its past. The Vjosa 

valley, in fact, has become synonymous 
with ecosystems and uncontaminated 
nature, in its "young" section it involves two 
municipalities, that of Përmet and Këlcyrë 
for a total of about 39,000 inhabitants and 
906 km2 where naturalistic beauties reign 
supreme. 

The territory, renowned for its excellent 
food and wine that now attract thousands 
of Albanian tourists and not only, offers 
multiple attractions. First and foremost we 
have the Slow Food Përmet Convivium 
which counts more than 80 members, one 
Presidium (Gliko) and members of the 

"Beside the sea,
we have 
everything else"!

This is the slogan of 
Përmet, it is found 
at the entrance of 
the city, just past 
the bridge near the 
wonderful garden of 
the country, one of 
the few in Albania 
remained intact and 
beautiful to visit. 
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rafting. Tashmë Përmeti është kthyer në 
një destinacion të njohur kombëtar për 
këtë lloj sporti dhe aktivitete në natyrë 
duke garantuar një rritje të vazhdueshme 
të pranisë së turistëve vendas dhe të 
huaj. Nuk janë vetëm ujërat termale të 
Bënjës dhe Parku Kombëtar i “Bredhi 
i Hotovës Dangëlli”, destinacionet që 
tërheqin vizitorët dhe turistët, por një 
seri e tërë veprimtarish që e kanë bërë 
luginën një tërheqje për të gjitha llojet e 
aktiviteteve turistike dhe turistëve. 

Rafting në ujërat e Vjosës
Falë operatorit turistik “Vjosa Explorer”, 
një agjenci e krijuar dy vjet më parë e 
cila është dhe anëtare e Konsorciumit 
"Pro Përmet", garantohet, në 
bashkëpunim dhe me bizneset vendore, 
ofrimi i shërbimeve të shkëlqyera në 
zonë. “Vjosa Explorer” përfshin një 
grup prej 15 të rinjsh që prej vitesh 
angazhohen në promovimin e turizmit. 
Ata janë guida lokale të çertifikuara për 
veprimtari të ndryshme në natyrë dhe 
të motivuar mirë, të cilët kanë vendosur 
të mos braktisin zonën duke shkuar në 
emigracion por të zhvillojnë të ardhmen 
e tyre këtu. Falë këtij grupi të rinjsh, sot 
“Vjosa Explorer” ka një eksperiencë tejet 
pozitive dhe krenohet me një cv të pasur 
duke u kthyer në një agjenci referencë e 
zonës edhe falë përfshirjes në projekte 
të ndryshme të zhvillimit dhe promovimit 
të turizmit, të realizuara me donatorë të 
ndryshëm. 
Në ofertën e gjerë turistike, rafting 
përbën sigurisht elementin më të 
rëndësishëm falë Vjosës e cila ofron 
mundësinë e ekskursioneve unike në 
lumin e fundit të virgjër të Evropës. Në 
dallim nga imagjinata kolektive, rafting 
përfaqëson një sport në kontakt të 
ngushtë me natyrën plot emocione dhe 
adrenalinë, ideale për të gjithë njerëzit 

që pëlqejnë aktivitetet në natyrë por 
sidomos për të rinjtë dhe mbi të gjitha, 
është një aktivitet i shëndetshëm. Falë 
grupit të të rinjve të “Vjosa Explorer”, 
është e mundur të rezervoni aktivitete 
të ndryshme ditore sipas paketave të 
ofruara dhe të bëni rafting në dy nivele të 
ndryshme, në varësi të stinës dhe nivelit 
të lumit. Zbritjet rafting, me guida të 
certifikuar IRF (Federata Ndërkombëtare 
e Rafting) dhe WRF (Federata Botërore e 
Rafting), përfshijnë transportin, pajisjet, 
ndalesat, snacks, foto dhe video, si dhe 
variacione në paketa të personalizuara 
në varësi të kërkesave të klientit. Falë 
pranisë së përhershme në territorin 
ku zhvillohen aktivitetet, çmimet janë 
të favorshme, orët janë fleksibël dhe 
shërbim është i shkëlqyer duke iu 
përshtatur nevojave dhe preferencave 
të klientëve. Vjosa Explorer ofron 
gjithashtu, biçikleta malore me qera, 
ture të personalizuara dhe lloje të 
ndryshme ekskursionesh në të gjithë 
rrethin e Përmetit. Nëse dëshironi 
gjithçka përveç detit, na vizitoni në 
Përmet ku me siguri do të gjeni relaks, 
sport, adrenalinë, aventurë dhe një pritje 
të ngrohtë. Ne, po ju presim!

Contacts: 
Address: next to Hotel “Ramis”, lagjia 
“Mejden”, 6401 Përmet, Albania.
Tel.:00355 (0) 68 63 03 487
         00355 (0) 69 57 15 374
         00355 (0) 69 85 45 234
Website:  www.vjosa.explorer.com
E-mail: vjosa.explorer@gmail.com

                Vjosa Explorer
                Slow Food Përmet
                Cesvi Albania
                Pro Përmet
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Albanian Cooks Alliance. 
Not long ago, one of the many activities in 
Gjirokastër took place, where Slow Food 
presented, in collaboration with CESVI 
and FAO, a tasting of typical products 
of the region and traditional dishes 
to valorize the local specialties and the 
"Arca del Gusto", a national database 
containing all the recipes and traditional 
products of Albania and where our region 
offers one of the widest varieties in the 
country. You can follow the Convivium 
Slow Food Përmet on social media and 
on Youtube. 

What to do in Përmet?
Leaving the gastronomy, let's move on 
to anything else that the area offers: 
hiking, climbing, camping, biking, 
jeep tours, horse riding, excursions 
to characteristic villages and above all 
rafting. By now Përmet has become 
a nationally recognized destination for 
this type of sport and outdoor activities 
guaranteeing a constant growth of 
the presence of both local and foreign 
tourists. There are not only the thermal 
Waters of Bënjë and the National 
Park of Bredhi i Hotovës Dangëlli to 
be sovereigns, but a whole series of 
activities that have made the valley an 
attraction for all types of tourists. 

Rafting in Vjosa waters
Thanks to the tour operator "Vjosa 
Explorer", an agency founded two 
years ago and a member of the "Pro 
Përmet" Consortium, it guarantees, 
in collaboration with local businesses, 
excellent services in the area. Vjosa 
Explorer gathers a group of 15 young 
people who have been promoting tourism 
for years. They are certified local guides 

for different activities and well motivated, 
who have decided to make a different 
choice from emigration and to develop 
their own land. 
Thanks to this group, today Vjosa 
Explorer boasts an impeccable cv and 
is becoming the reference agency of 
the territory also thanks to various 
development and promotion projects 
implemented with different donors. 
Among the tourist offers, rafting is 
certainly the queen thanks to the Vjosa 
which offers the possibility of unique 
excursions on the last wild river of 
Europe. 
Unlike the prevalentopinion, rafting is a 
sport for everyone and full of emotion in 
close contact with nature, ideal not only 
for young people and not only, and above 
all healthy. Thanks to the fellows of Vjosa 
Explorer it is possible to book various 
day trips according to the packages 
offered and to do rafting descents on two 
types of routes depending on the season 
and the river level. The descents, with 
certified guides from IRF (International 
Rafting Federation) and WRF (World 
Rafting Federation), include transport, 
equipment, stops, snacks, photos 
and videos as well as variations and 
cusotimzed packages according to the 
client. 
Thanks to the presence and rooting in 
the territory, prices are advantageous, 
hours are flexible and service is excellent 
according to the needs and preferences 
of customers. Vjosa Explorer also offers 
mountain bike rental, customized 
tours and various types of excursions 
throughout the Përmet district. 
If you want everything apart from the sea, 
visit us in Përmet where you will surely 
find relaxation, sport, adventure and a 
warm welcome. We are waiting for you!
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Në qendër të qytetit të Përmetit, Albania;
 Tel: 00355 813 23514; Cel. 06823 39 508; 
06820 81 334; vnikolla@yahoo.fr

 
HOTEL ALVERO PËRMET

Kompleksi Alvero ofron mjedise të brendshme komode dhe një 
shërbim  cilësor dhe të kualifikuar. Në verandën e jashtme mund të 
shohesh peisazhet piktoreske  të qytetit dhe peisazhet mbresëlënse 
të lumit Vjosa.  Hoteli ka 16 dhoma ,(dy suita te mrekullueshme, 3 

dhoma matrimoniale  dhe 11 dhoma dyshe), mjedise të standarteve 
të larta perëndimore me TV me mbi tridhjete kanale televizive 

nga më të shikuarit në botë, internet, ajër të kondicionuar, sallë 
konferencash me logjistikën e nevojshme për trainime, seminare, 

tryeza të rumbullakëta, me kapacitet prej  60 vendesh .

Alvero complex offers comfortable accommodations and 
qualified service. On the porch outside you can view the 
picturesque landscapes of the city and the awesome 
landscape of Vjosa. The hotel has 16 rooms (two wonder-
ful suites, 3 double bedrooms and 11 double rooms), 
environments of high standards, TV with over thirty TV 
channels wi-fi, internet, air conditioning, conferenceroom 
with logistics needed for training, seminars, roundtables, 
with a capacity of 60 seats.
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Lajme të mira!
Për ju që e dashuroni Përmetin dhe 
ushqimin e tij të mrekullueshëm, bazuar 
i gjithi në filozofinë Slow Food por që 
gjithmonë keni zgjedhur Alvero Hotel 
për qëndrimin tuaj atje, po ju japim 
një lajm që me siguri do t`ju gëzojë pa 
masë.
Tashmë edhe Alvero mund t`ju ofrojë 
gatimet tipike përmetare në restorantin 
e tij.
Nëse keni planifikuar të udhëtoni në 
Përmet si pjesë e një grupi, mos hezitoni 
të kontaktoni Alveron, për të shijuar më 
pas pjatat e shijshme nga duart e arta të 
stafit të hotelit.

God news!
For those of you who love Permet 
and its wonderful food, all based on 
the Slow Food philosophy but who 
have always chosen the Alvero Hotel 
for your stay there, we bring you 
news that will surely delight you.
Alvero can now also offer you typical 
Memorial dishes in his restaurant.
If you are planning to travel to 
Përmet as part of a group, do not 
hesitate to contact Alvero to enjoy 
delicious dishes from the golden 
hands of hotel staff.
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Slow Food
@Alvero Restaurant
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Tre itinerare 
magjike 

në Shkrel

SHKRELI 
DESTINACIONI i ÇDO STINE
Nga Reçi i gështenjave, 
tek itineraret unike
që nuk duhen humbur
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1.Gjatë udhëtimit nga Kopliku në Reç (rreth 
15 minuta me makinë), mjedisi përreth 
ndryshon gradualisht: nga lugina afër liqenit 
në një reliev malor më të theksuar, që ofron 
peizazhe dhe panorama të mrekullueshme. 
Vizita fillon nga fushat e magjishme të bimëve 
mjekësore në Reç. Turistët mund të shohin 
nga afër përpunimin e këtyre bimëve në 
inkubatorin e produkteve tipike, i cili shërben 
gjithashtu si një qendër grumbullimi për 
gështenjat e zonës (1), të vjela në tetor dhe 
nëntor.
Dreka mund të shijohet në një restorant të 
zonës, ky kryefjala janë gatesat tradicionale: 
mish pule me gështenja, bukë dhe ëmbëlsira 
me gështenja, kaçimak me miell gështenje, 
misri dhe gruri. Kostoja: 1.000 – 2.500 Lekë.
2.Vizita e dytë është në Kanionin 
mbresëlënës të Rrjollit, që ofron një pamje 
spektakolare, ajër të pastër, gjelbërim të 
paprekur dhe biodiversitet të pasur: shumë 
bimë endemike gjejnë këtu habitatin e 
përsosur për lulëzimin e tyre. Kanioni mund 
të arrihet në rreth një orë, pjesërisht me 
makinë dhe pjesërisht në këmbë.
3.Së fundmi, zhvendosemi në Kalanë 
e Ballezës, që daton që nga periudha e 
Mesjetës. Miti për këtë kala rrëfen se në 
vitin 1448, Gjergj Kastriot Skënderbeu vizitoi 
Kalanë e Ballezës dhe i besoi nipit të tij 
Hamza Kastriotit të kujdeset për rindërtimin 
e saj. Kisha e Ballezës, tashmë e shkatërruar 
plotësisht, kishte tre kambana, njëra prej të 
cilave ishte prej ari të pastër, dhe kur binte, 
tingulli i saj dëgjohej deri në brigjet e Barit, 
në Itali. Kjo pjesë e turit zgjat rreth 1 orë e 
30 minuta dhe lartësia mbi nivelin e detit 
është 440 metra. Ky shteg nga Reçi në Kala 
karakterizohet nga vështirësi mesatare dhe 
disa pemë bëjnë hije gjatë shtegut.
Pas ecjes dhe përfundimit të itinerarit, darka 
dhe akomodimi gjatë natës sigurohet nga 
bujtina “Rruga e Mullirit”, e rrethuar nga 
kullota, male dhe Pylli i Gështenjës. "Rruga e 
Mullirit" ofron mikpritjen tipike shqiptare, me 
ushqim të shijshëm, të gatuar me produkte 
nga ferma në tryezë dhe lëng trëndafili të 
bërë në shtëpi

1.During the trip from Koplik to Reç 
(about 15 minutes by car), the surrounding 
environment gradually changes: from the 
valley near the lake to a more pronounced 
mountainous relief, that offers beautiful 
landscapes and panoramas. 
The visit starts from the charming fields 
of medicinal plants in Reç. Tourists can 
also witness the processing of these herbs 
at the incubator, which also serves as a 
collection center for local chestnuts (1), 
harvested in October and November.
Lunch will be served in a local restaurant, 
with traditional dishes: chicken with 
chestnuts, chestnut dessert and bread, 
“kaçimak” with chestnut flour, corn and 
wheat. Cost: 1000 - 2500 lekë.
2. The second visit is at the impressive 
Canyon of Rrjoll, that offers a spectacular 
scenery, fresh air, untouched greenery and 
rich biodiversity: many endemic plants 
find here the perfect habitat for their 
proliferation. The canyon can be reached in 
about one hour, partly by car and partly on 
foot. 
3. Lastly, we move to the Balleza Castle, 
that goes back to the Albanian Middle-
Age. The myth about this castle narrates 
that in 1448, Gjergj Kastrioti Skenderbeg 
visited Balleza Castle and entrusted his 
nephew Hamza Kastrioti to take care of 
its reconstruction. The church of Balleza, 
now completely destroyed, had three bells, 
one of which made of pure gold, and when 
it fell, the thunders were heard on the 
coastlines of Bari, in Italy. This part of the 
tour lasts about 1 hour and 30 minutes 
and the height above the sea level is 440 
meters. This trail from Reç to the Castle 
is characterised by average difficulty and 
some trees provide shadow along the way. 
After the trek, dinner and accommodation 
overnight will be provided by the guest-
house “Rruga e Mullirit”, surrounded by 
pastures, mountains and the Chestnut 
Forest. Rruga e Mullirit offers the typical 
Albanian hospitality, with tasty food, cooked 
with farm-to-table products and home-
made rose juice.   

Reçi | Kanioni i Rjollit | Kalaja e Ballezës

Reçi | Canyon of Rrjoll |  Balleza CastleReç
Distanca dhe koha e udhëtimit

Tirana-Reç: 130km - 2h35m
Shkodër-Reç: 30km - 40m
Podgorica-Reç: 44km - 1h
Koplik-Reç: 11km - 20m 

Çfarë ju nevojitet?

Shumë rrugë përgjatë itinerarit janë të 
ekspozuara ndaj rrezeve të diellit gjatë 
gjithë kohës, prandaj mos harroni të mer-
rni me vete: 
-   Kapele;
-   Ujë të mjaftueshëm;
-   Këpucë të rehatshme  për  ecje malore;
-   Rroba të rehatshme.

Kuriozitet

Inkubatori grumbullon gështenja në tetor 
dhe nëntor; sherbelë në prill, maj dhe 
korrik; lavandë në qershor dhe korrik; dhe 
makth gjatë gjithë vitit. 

Distances and travel times

Tirana-Reç: 130km - 2h35m
Shkodër-Reç: 30km - 40m
Podgorica-Reç: 44km - 1h
Koplik-Reç: 11km - 20m 

What you need
Many roads on the trek are exposed to the 
sunlight at all times, therefore remember 
to bring:
-   Hat;
-   Enough water;
-   Comfortable trekking shoes;
-   Comfortable clothes.

Curiosity
The incubator collects chestnuts in 
October and November; sage flowers in 
April, May and July; lavender in June and 
July; and Italian strawflower during the 
whole year.

......................................................
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1.Rrugës për në Razëm, ndalesa e parë 
është tek Shpella e Pëllumbave: ajo mban 
këtë emër pasi shumë pëllumba të egër 
dikur strehoeshin në të. Shpella është 30m 
e thellë dhe 20m e lartë, në maksimumin 
e saj. Hyrja në shpellë lehtësohet nga 
shkallët prej druri. Në ditët e sotme shpella 
është e banuar nga lakuriqët e natës, një 
specie e mbrojtur në Shqipëri, të cilët janë 
shumë të ndjeshëm ndaj zhurmave dhe 
lëvizjes.
Një tjetër monument natyre që duhet të 
vizitohet përpara se të arrihet në Razëm, 
është Blini i Bzhetës. Është një pemë mbi 
200 vjeçare dhe ngjyra e gjetheve të saj 
ndryshon nga njëra anë e pemës në tjetrën, 
por kjo veçanti vërehet vetëm nga një farë 
largësie. Ju mund të pyesni veten pse kjo 
është pema e vetme në shpat dhe thuhet se 
arsyeja është se banorët e zonës e mbollën 
atë për të mbrojtur shpatin nga erozioni. 
2.Për drekë, turistët mund të shkojnë në një 
nga bujtinat në Razëm dhe të shijojnë disa 
gatesa lokale, si:  mishi i pjekur; turshi të 
bëra në shtëpi; petullat shtëpie me mjaltë; 
dhe skrop me miell misri.
3.Pas drekës, drejtohemi për në 
Krenazhdol, një nga malet më 
madhështore në Razëm, ku aktivitetet 
tradicionale janë të pranishme ende sot: 
ka stalla dhe bagëti dhe mund të gjeni 
produkte bulmeti të freskët - qumësht, 
djathë, kos, gjizë dhe gjalpë. Krenazhdoli 
është një kullotë nga maji deri në mes të 
tetorit për të gjithë barinjtë nga Kastrati, 
Kopliku, Bajza dhe Bratoshi. Për shkak të 
ajrit të pastër e të freskët dhe temperaturës 
së ulët gjatë verës (18-20 ° C), është 
destinacioni i përsosur për të gjithë ata që 
duan të lënë klimën e nxehtë të luginave. 
Malet janë të arritshme në këmbë (30 
minuta ecje) ose edhe me makinë (10 
minuta).
Pas shëtitjes në Krenazhdol, është koha të 
kthehemi në Razëm dhe tw darkohet në një 
nga bujtinat e zonës, rrethuar nga malet e 
Shkrelit.

1.On the way to Razem, the first stop 
is the Cave of Pigeons (Shpella e 
Pëllumbave) (1): it owns the name to 
the many wild pigeons that used to take 
shelter in here. The cave is 30m deep and 
20m high, at its maximum. The access to 
the cave is facilitated by wooden stairs. 
Nowadays the cave is inhabited by night 
bats, a protected species in Albania, which 
are very sensitive to noises and movement 
(see blue box).  
Another naturalistic monument to visit 
before reaching Razem, is the Linden Tree 
of Bzheta (Blinin e Bzhetës). It is over 
200-years old and the color of its leaves 
varies from one side of the tree to the 
other, but this peculiarity is only noticeable 
from the distance. You may wonder why 
this is the only tree on the slope and 
it is said that the reason is that local 
inhabitants planted it to protect the slope 
from erosion. 
2.By lunch, tourists will accomodate in 
one of the guesthouses in Razem and they 
will taste and enjoy some local dishes, 
for example roasted meat; homemade 
pickles; the local ‘petulla’, homemade 
pancakes with honey; and ‘skrop’ with corn 
flour. 
3. After lunch, head to Krenazhdol, one 
of the most majestic mountain in Razem, 
where traditional activities are still 
ongoing: stalls and livestock are present 
and it is possible to find freshly made dairy 
products - milk, cheese, yogurt, cottage 
cheese and butter. Krenazhdol is a pasture 
from May to mid-October for all shepherds 
from Kastrat, Koplik, Bajza and Bratosh. 
Due to the fresh clean air and the low 
summer temperature (18-20 °C), it is also 
the perfect getaway for those who want 
to leave the hot climate of the valleys. 
The mountains is accessible on foot (30 
minutes trek) or also by car (10 minutes 
drive). 
After the stroll on Krenazhdol, it is time 
to return to Razem and it is possible to 
have dinner in one of the guesthouses, 
surrounded by the mountains of Shkrel.

Shpella e Pëllumbave | Bzhetë | Krenazhdol

Cave of Pigeons | Bzheta | KrenazhdolRazëm
Distanca dhe koha e udhëtimit

Tirana-Razem: 144km - 3h
Shkodër-Razem: 43km - 1h
Podgorica-Razem: 58km - 1h20m
Koplik-Razem: 25km - 40m 

Çfarë ju nevojitet?

Shumë rrugë përgjatë itinerarit janë të 
ekspozuara ndaj rrezeve të diellit gjatë 
gjithë kohës, prandaj mos harroni të 
merrni me vete: 
-   Kapele;
-   Ujë të mjaftueshëm;
-   Këpucë të rehatshme  për  ecje malore;
-   Rroba të rehatshme.

Në Shpellë

-   Mos i kapni lakuriqët e natës dhe  as 
mos i shqetësoni.
-   Shmangni zhurmat me zë të lartë në 
hyrje dhe brenda shpellës.
-   Shmangni dritat e forta brenda shpellës.
-   Hyni në shpellë në grupe të vogla.
-   Nëse ka shumë lakuriq nate, shmangni 
eksplorimin e Shpellës!

Distances and travel times
Tirana-Razem: 144km - 3h
Shkodër-Razem: 43km - 1h
Podgorica-Razem: 58km - 1h20m
Koplik-Razem: 25km - 40m 

What you need
Many roads on the trek are exposed to the 
sunlight at all times, therefore remember 
to bring:
-   Hat;
-   Enough water;
-   Comfortable trekking shoes;
-   Comfortable clothes.
In the Cave...
-   Don’t catch bats, nor disturb them. 
-   Avoid loud noises in front and inside 
the cave. 
-   Avoid strong lights inside the cave. 
-   Enter the cave in small groups. 
-   If there are too many bats, avoid ex-
ploring the Cave!
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1. Pasi keni mbërritur në Bogë, bëni një 
ecje dhe arrini në "Shpellën e Madhe të 
Bogës" (10 minuta në këmbë) (2): do të 
mahniteni nga hyrja e saj 40 m, thellësia 
(15m) dhe lartësia (5m). Brenda kësaj 
shpellë janë zbuluar objekte 300-vjeçare, 
nga ku lind bindja se banorët e parë të kësaj 
lugine u vendosën këtu 3 shekuj më parë. 
Panorama nga shpella në gjithë luginën 
është thjesht befasuese.
2. Atraksioni tjetër është "Burimi i 
Bogës", vendi ku fillon historia e fshatit. 
Legjenda thotë se një bari nuk mund të 
gjente një burim uji për delet e tij, por një 
ditë ai vëren se një dele nuk ishte më e 
etur. Kështu ai vendos ta ndjekë atë dhe 
delja e çoi bariun tek burimi. Pasi e ndau 
lajmin e mirë me barinjtë e tjerë të zonës, 
vendbanimet filluan të shtoheshin rreth 
burimit, deri sa lindi një fshat krejt i ri. 
Për drekë, shijoni kuzhinën tradicionale në 
një nga bujtinat e zonës: byrekë me nena, 
djathë të zier, patate me mazë, turshi të 
bërë në shtëpi dhe kaçimakun tipik.
3. Pas drekës, merrni rrugën drejt 
"Shtegut të Dhenve", një shteg prej 2.6 
km ecje në rreth 1 orë e 20 minuta, me 
vështirësi mesatare. Pika përfundimtare 
është në lartësinë 1,807m mbi nivelin e 
detit. E veçanta e këtij shtegu është lulja 
endemike Wulfenia Baldacci (3): kjo lule 
mori emrin nga botanisti italian që e zbuloi. 
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet 
kësaj bime pasi është një specie e mbrojtur: 
lejohet të fotografohet, por nuk mund të 
preket. 
Në fund të "Shtegut të Dhenve" dhe 
para se të ktheheni në luginë, bëni një 
përpjekje të fundit për të arritur në Qafë 
Thore, një vendqëndrim që ofron një pamje 
panoramike, i vendosur në 1.650m mbi 
nivelin e detit, nga i cili është e mundur të 
shihet Thethi dhe, nga ana tjetër, lugina e 
Bogës.
Nëse keni kohë, mund ta kaloni natën në 
të vetmen bujtinë në Qafë Thore dhe të 
nesërmen të vazhdoni rrugëtimin drejt 
Thethit.

1. Once in Bogë, take a walk and reach The 
Big Cave of Bogë (Shpella e Madhe - 10 
minutes walk) (2): you will be amazed by 
its 40m entrance, the depth (15m) and the 
height (5m). Inside this cave, 300-years old 
objects have been discovered, hence the 
belief that the first inhabitants of this valley 
settled here. The panorama from the cave 
on the whole valley is simply breathtaking. 

2. The next attraction is the Boga’s 
Fountain, the place where the story of the 
village begins. The legend has it that a 
shepherd could not find a source of water 
for his sheep, but one day he notices that 
a sheep wasn’t thirsty anymore. He thus 
decides to follow it and eventually the 
sheep leads the shepherd to the fountain. 
After sharing the good news with the other 
shepherds of the area, settlements started 
to grow around the fountain, until a whole 
new village was born. 
For lunch, enjoy the traditional cuisine in 
one of the local guesthouses: pies with 
nettles, boiled cheese, potatoes with 
mazë, homemade pickles and the typical 
"kaçimak". 
2. After lunch, take "Shtegu i Dhenve", 
literally The trail of wild goats, a 2.6 km 
trail to trek in about 1 hour and 20 minutes, 
of average difficulty. The end point is at 
1,807m above the sea level. The peculiarity 
of this path is the endemic flower Wulfenia 
Baldacci (3): this flower got the name 
from the Italian botanist who discovered 
it. Special attention should be paid to 
this plant as it is a protected species: it is 
allowed to take pictures of it, but it can’t be 
touched. 
At the end of Shtegu i Dhenve and before 
returning to the valley, make a last effort to 
reach Qafë Thore, a panoramic viewpoint 
located at 1,650m above the sea level, from 
which it is possible to see Theth and, on the 
other side, the valley of Bogë

Shpella e Madhe | Burimi i Bogës | Shtegu i Dhenve

The Big Cave | Boga’s fountain | The Trail of wild goatsBogë
Distanca dhe koha e udhëtimit

Tirana-Razem: 150km - 3h
Shkodër-Razem: 47km - 1h
Podgorica-Razem: 63km - 1h20m
Koplik-Bogë: 30km - 40m 

Çfarë ju nevojitet?

Shumë rrugë përgjatë itinerarit janë të 
ekspozuara ndaj rrezeve të diellit gjatë 
gjithë kohës, prandaj mos harroni të mer-
rni me vete: 
-   Kapele;
-   Ujë të mjaftueshëm;
-   Këpucë të rehatshme  për  ecje malore;
-   Rroba të rehatshme.

Kuriozitet

Gjatë dimrit, uji që rrjedh në burimin 
e Bogës ka një temperaturë të ngrohtë, 
ndërsa gjatë verës bëhet i ftohtë!

Distances and travel times

Tirana-Razem: 150km - 3h
Shkodër-Razem: 47km - 1h
Podgorica-Razem: 63km - 1h20m
Koplik-Bogë: 30km - 40m 

What you need
Many roads on the trek are exposed to the 
sunlight at all times, therefore remember 
to bring:
-   Hat;
-   Enough water;
-   Comfortable trekking shoes;
-   Comfortable clothes.

Curiosity
During winter, the water running in the 
Boga’s fountain has a mild temperature, 
while in summer it becomes cold!
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Kruja është një prej qyteteve më të njohur 
të Shqipërisë e njëhëkohësisht edhe në 
vendet e para të listës së vendeve më 
të vizituara nga turistët e huaj. Nuk ka 
turist që s`e ka vizituar Kalanë, Muzetë 
apo Pazarin e Vjetër. Nuk ka turist që s`e 
ka bërë “një foto me Skënderbeun”, tek 
monumenti në qendër të qytetit. 
Por Kruja ka edhe një anë tjetër të panjohur. 
Përveç Malit të Skënderbeut dhe Parkut 
të Qafështamës, që sot kanë filluar të 
vizitohen më dendur sesa pak vite më parë, 
kur ishin krejtësisht në hije, rreth e qark 
Krujës, ju pret një botë e panjohur, mbushur 
me histori, burime natyrore, jetesë lokale e 
zakone të vjetra, që kanë mbetur pothuajse 
ashtu siç kanë qenë para disa shekujsh, ose 
edhe nëse janë rijetëzuar, e kanë bërë këtë 
përmes ruajtjes së traditës.
Ne po ju paraqesim dhjetë itinerare, 
që ofrojnë mundësi për të gjitha shijet 
dhe llojet e turistëve, që nga adhuruesit 
e natyrës dhe aventurës, e deri tek 
dashuruesit e ushqimit të mirë. Kështu do 
të keni edhe ju mundësi të njihni një Krujë 
tjetër. 
1. Shtegu i Skënderbeut (Mali i 

itinerare që 
ju zbulojnë një 
Krujë ndryshe

Skënderbeut, ne tri mënyrat e ngjitjes)
2. Turi shpirtëror ose Itinerari regjigjoz (teqete)
3. Turi i Shëndetit  (Llixhat, Uji I Qafeshtamës, kurat e ajrit)
4. Turi i Fermave agroturistike
5. Turi i Urave Mesjetare
6. Turi i rrugëve Mesjetare
7. Turi i Aventurës (ngjitje ecje, ku?)
8. Turi gastronomik (duke filluar qe ne qytet, e deri ku? )
9. Turi  …
10. …..
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Kruja është një prej qyteteve më të njohur të Shqipërisë e njëhëkohësisht edhe në vendet 
e para të listës së vendeve më të vizituara nga turistët e huaj. Nuk ka turist që s`e ka 
vizituar Kalanë, Muzetë apo Pazarin e Vjetër. Nuk ka turist që s`e ka bërë “një foto me 
Skënderbeun”, tek monumenti në qendër të qytetit. 
Por Kruja ka edhe një anë tjetër të panjohur. Përveç Malit të Skënderbeut dhe Parkut të 
Qafështamës, që sot kanë filluar të vizitohen më dendur sesa pak vite më parë, kur ishin 
krejtësisht në hije, rreth e qark Krujës, ju pret një botë e panjohur, mbushur me histori, 
burime natyrore, jetesë lokale e zakone të vjetra, që kanë mbetur pothuajse ashtu siç kanë 
qenë para disa shekujsh, ose edhe nëse janë rijetëzuar, e kanë bërë këtë përmes ruajtjes 
së traditës.
Ne po ju paraqesim dhjetë itinerare, që ofrojnë mundësi për të gjitha shijet dhe llojet e 
turistëve, që nga adhuruesit e natyrës dhe aventurës, e deri tek dashuruesit e ushqimit të 
mirë. Kështu do të keni edhe ju mundësi të njihni një Krujë tjetër. 
1. Shtegu i Skënderbeut (Mali i Skënderbeut, ne tri mënyrat e ngjitjes)

itineraries that 
uncover a 
different Krujë

2. Turi shpirtëror ose Itinerari regjigjoz 
(teqete)
3. Turi i Shëndetit  (Llixhat, Uji I 
Qafeshtamës, kurat e ajrit)
4. Turi i Fermave agroturistike
5. Turi i Urave Mesjetare
6. Turi i rrugëve Mesjetare
7. Turi i Aventurës (ngjitje ecje, ku?)
8. Turi gastronomik (duke filluar qe ne 
qytet, e deri ku? )
9. Turi  …
10. …..
A I bejmë dot dhjetë?

Krutanët dalloheshin nga 
pjesa tjetër e Shqiptarëve, 

prej buzëqeshjes
Eduart Lear

The Krutans were 
distinguished from the rest 

of the Albanians 
by their smile
Eduart Lear
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HORIZONTI

Një prej restoranteve më të reja e më të bukura, ku do të 
shijoni jo vetëm pjatat e kuzhinës së famshme krutane, 
me produkte të freskëta drejt e nga toka por edhe 
panoramat më të bukura në të gj ithë Krujën.
Mikpritje, cilësi, ambiente të mrekullueshme! 
Një parajsë lulesh ju pret përgjatë të gj ithë rrugës që të 
çon për tek Mali i  Krujës, mbjellë nga dora e atyre që ju 
dhurojnë kënaqësinë e shij imit të Restorant Horizonti !

Rruga e Malit, 1 km nga qendra e qytetit
Tel: +355 68 20 20 944; +355 69 75 74 317 

restaurant_horizont_kruje

Krujë
Restaurant
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Vlora is the sea and the sea is Vlora. It 
reigns in two seas, the immaculate Adriatic 
and blue Ionian. Vlora is the city or region 
with the longest coastline in Albania, about 
150 kilometers, the coast that begins at the 
estuary of Vjosa and ends in Borsh. All the 
colors and shades of blue and green blend 
into the ground and the sea, between the 
brilliant waters that go to the impressive 
deep blue but also the shores that are once 
covered by endless pine forests, sometimes 
flooded in the lagoons, the rough peaces 
of rocks where are foaming and crumbling 
waves. Mountains, forests, rivers, lagoons, 
islands and peninsulas. Vlora has it all.

Today's guide is the sea day but may not 
be just one day. Because a single day is not 
enough. However, if you arrange it properly, 
you can enjoy a lot.
For example, you must first board a boat 
on the island of Sazan or the Karaburun 
Peninsula or both, combined, for a cultural, 
natural and entertainment tour.

Karaburun Peninsula
This itinerary includes, besides the 
pleasure of sailing, a visit to one or more 
beaches of Karaburun, whose bays are 
of a stunning beauty. Undoubtedly, the 
most beautiful and most visited beach is 
the Gulf of Grama, which, among other 
things, has the special value of bearing 
the ancient inscriptions that have given 
the name to it. But many other beaches 
and bays are just as beautiful as the 
Grama.   St. John, Laurel Bay (Dafina), St. 
Andrew, Gulf of Englishman etc. Among 
the most visited tourist attractions in the 
Karaburun Peninsula is the Cave of Haxhi 
Ali, the pirate from Ulcinj, who used it in 
the early Middle Ages but on the other 
hand, is also called the Illyrian Cave, due 
to the traces found, leading to antiquity.

Sazani Island is the other object of 
interest that you will visit during your trip. 
The mystery surrounding this untapped 
asset is being discovered day by day by 
foreign visitors, but not least by the locals, 
for whom this destination was a forbidden 
apple.
Though officially remains a military base, 
Sazani expects numerous visitors, greatly 
influencing the growth of tourism. With less 
than 6 km2 of surface, the island is a real 
wildlife reserve, sheltering dozens of rare 
species of flora and fauna, and especially 
reptiles. Since on the island are still seen 
the abandoned buildings used for the 
accommodation of the military staff who 
served there, near the shores of Sazan, 
the underworld conceals still undiscovered 
mysteries dating back to the early naval 
battles of the Roman Empire to the 
Second World War.

Tourist boats
the captains of your day
It has been a matter of years since the boat 
or ship tours were included into the list of 
"things to do" in Vlora area, thanks to the 
ships that sail today across the Vlora bay. 
The increasing number of tourists who use 
to prefer a ship tour around Vlora couldn`t 
be handled from the small boats. That`s 
why now there are about twenty-seven 
tourist ships on the sea, offering daily daily 
tours around Vlora and the Riviera.

Regina Blu, the first 
pioneer who founded the 
Regina Fleet
She  was the first to start sailing to 
Sazani and Karaburun, followed by other 
ships, which are awaiting numerous 
tourists nowadays. Today, Regina Group, 
one of the most prominent tourist 
operators in Vlora, in the hotel and 
tourism sector, has created the Regina 
Fleet, which consists of several ships and 
is characterized by completely distinct 
features, in which the most important; 
has begun to build its own ships in 
Albania and has extended its activity to 
the Gulf of Durres (read more about Vasil 
Bedinaj in the article).

Liburna - the beauty of 
Vlora
It is the newest but certainly the most 
beautiful of boats list who are sailing in 
Vlora! A madman's passionate of the sea, 
grown between the waves, created almost 
an art work, entirely based on the technique 
of building fast-growing liburnas ships 
of the Antiquity. An obviously her name 
couldn`t be otherwise than Liburna. It is so 
beautiful! And for sure that you will probably 
find it in the iconic Vlora photos, postcards, 
as part of the backdrop of famous showbiz 
girls or even illustrating the tourist spots of 
world and local tourist agencies.

Mogila catamaran your 
luxury-style on the waves
Of course, a ship is made to navigate but 

it can also be a luxury and comfort site 
that offers to you a longside adventure 
and entertainment, and the luxury of a 
five-star restaurant where you can enjoy 
your lunch with fresh seafood, while the 
landscape in front of you is constantly 
changing. That's exactly what Mogila Ship 
offers you!

A captain on the board of 
Teuta Ship
Do you mind? You board the ship, and while 
boarding, you wait to see some rough sea 
pirate, preferably those with long bearded 
brunette face, while on the wheel in her hand, 
you will note a woman and under the captain 
cap, two soft eyes in smiled face. Do not be 
surprised at all; she is Valentina, the captain 
of Teuta Ship, a strong girl who "fights" every 
day with the sea, to offer you a quiet trip.  
Even Teuta is slowly returning to a small 
fleet, so far with two beautiful ships.

The underwater world 
of Vlora
The Sazan-Karaburun Maritime National 
Park, promulgated as such only in the 
last years, and holds invaluable treasures, 
including land, sea and submarine. Not only 
old relics, drowned boats, and interesting 
artifacts, but also a rich flora and fauna, 
which is beginning to recover significantly 
during the last years, is what you can discover 
within the Gulf of Vlora.
But not without the help of the Blue 
Expedition Boys and Pajtim as their lider. 
Only their diving team can help you explore 
the right places. You can combine diving with 
your stay at one of Karaburun's beaches, or 
book a full day for this special tour.

Sailing, adrenaline, adventure!
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Parku i Sllatines
bukuri e fshehur në gji të Prishtinës

Zhaklina Rira
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ë kohën kur institucione 
të ndryshme po përdorin 
forma për sensibilizimin 
e njerëzimit, për të mos 
vrarë mushkëritë e 
Tokës, do doja të sillja 

në vëmendje një ndër pyjet më të 
spikatura afër kryeqytetit të Kosovës, 
shumë pak në të dalë të Prishtinës, i 
cili do t`ju mahniste nga bukuria.

Është  Parku i Pishave të Sllatinës. 
Shumë pak e dinë si pikë turistike por 
ata që kanë qenë një herë, nuk shkojnë 
më në Prishtinë, pa bërë një shëtitje në 
këtë pyll, i cili përveç bukurisë e llojeve 
shumëngjyrshe të pemëve, mbart dhe 
historinë e një njeriu, që ka mbjellë 
këta drunj për dashurinë që ka për 
natyrën dhe njerëzimin. 

Disa e përdorin si pyllin për të bërë 
vrapin e mëngjesit, disa si vendin për 
të kaluar fundjavën në një piknik me 
familjen e të tjerë vijnë për ta zbuluar 
si dashurues të botanikës. Ndoshta 
në atë kohë Hajdar Shishani ishte 
shumë i ri dhe nuk e dinte se çfarë 
të mirë po i bënte njerëzve të zonës 
duke mbjellë një pyll të tillë, por një gjë 
është e sigurt: punoi pa kërkuar asgjë 
në shkëmbim. Rabindranath Tagore ka 
thënë: “Ai që mbjell pemë, duke e ditur 
që nuk do të ulet kurrë nën hijen e tyre, 
ka filluar të paktën të gjejë kuptimin e 
jetës.
”Ky pyll që sot është një park rekreativ, 
nuk është kryevepër vetëm e natyrës, 
por dhe e duarve të një njeriu si Hajdar 

Shishani, i cili mbolli pishën e parë, 
pasi ishte kujdesur vite më parë edhe 
për pyje të tjera në Kosovë. Ai nuk 
u mjaftua me kaq por mblodhi dhe 
shokët e tij ta ndihmonin që ky pyll të 
bëhej dhe më i madh në shtrirje dhe në 
lloje drurësh. 

Ndërkohë që filizat rriteshin sikur të 
ishin bijtë e tij, ai ishte fanatiku që 
i mbronte nga dora e njeriut, duke 
mos lënë asnjë t`i dëmtonte dhe sot 
familja e tij trashëgon të njëjtin kujdes 
brez pas brezi prej më shumë se një 
shekulli. 
Vetë Hajdar Shishani lindi në 1902 dhe 
vdiq në vitin 2001 pra jetoi 100 vjet. 
Ndoshta pylli e falënderoi duke i dhënë 
jetë të gjatë. Por puna e tij vazhdon 
duke e trashëguar këtë kujdes dhe 
dashuri për pishat e Sllatinës tek i biri 

, Ali Shishani e deri në ditën e sotme, 
tek nipi i tij Agim Shishani, të cilët e 
ruajnë si një pasuri jo vetëm të vendit 
por edhe të familjes së tyre dhe kushdo 
sot shëtit në këto pyje, pa e ditur kujt 
duhet t`i jetë mirënjohës. 

Shpesh dëgjojmë të flitet për njerëz 
të cilët nëpër botë, kanë mbjellë një 
rrugë apo 5-6 pemë, konferenca për 
gjelbërimin, nisma për mjedisin e 
bujë nër media por ka edhe njerëz 
që punojnë në heshtje, duke mbjellë 
dhe rritur pyje me hektarë të tërë, pa 
kërkuar lavde, megjithëse i meritojnë 
më shumë se askush! 
Ne i kemi quajtur heronjtë e heshtur të 
natyrës, juve ju ngelet vetëm të shijoni 
një shëtitje të gjatë në oksigjenin dhe 
bukurinë e kësaj natyre që e kemi 
pasur kaq afër dhe nuk e kemi ditur!

Për të kujtuar 
Hajdar Shishanin, 
heroin e heshtur të natyrës, 
që mbolli dhjetëra hektarë 
pyje dhe nuk kërkoi asnjë 
shpërblim
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Ata parakalonin nga dy e nga tre dhe 
na përshëndesnin me dorë. Me siguri u 
vinte keq për ne, ndërkohë që për vete 
rrëshqisnin të lirë mbi syprinën e gjelbër 
e iknin tutje, në drejtim të bregut. 
Dikur motori ushtoi dhe të gjithë morëm 
frymë lirisht. Paskësh qenë një gjë aq pa 
zarar, sa nuk po i binin dot në të, po ja 
që njëri nga qerratenjtë, djemtë që kish 
pastruar jahtin dje, pas turit me anglezët, 
kishte zënë keq tubin e karburantit. 
Nejse, u rinisëm. 
Nuk është shumë e gjatë “rruga” për 
në ishull. Jo më shumë se 30 minuta 
dhe shikon nga larg muret e rrënojave 
të qytetit të dikurshëm mesjetar, që në 
lavdinë e vet, njohu për zotër Dukagjinët. 
Vënia në njëshkolonë, duke djekur 
shtegun, që Artefi e pastroi pak nga 
shkurret, ishte edhe fillimi i eksplorimit 
të mistereve dhe historive të shumta 
që mbart ky ishull i vogël, i cili në të 
shkuarën e vet ishte një qendër e artë e 
civilizimit mesjetar. 
Qershori e kish mbuluar ishullin me 
lule basani, ose lule balsami, por edhe 
shkurrnaja mesdhetare ishte harlisur 
kudo me lule gjithfarësh, që nga e bardha 
e lules së mareve, e deri tek çiklamini i 
bukur i gjembit të gomarit. Kush duke 
ndjekur Artefin bashkë me shpjegimet 
e tij e kush duke rendur para, kaluam 
rrënojat e mureve rrethuese të kalasë, 
duke admiruar fragmentet e kishave. 
Artefi kishte merak t`u tregonte vajzave 
dhe djemve që përbënin pjesën më të 
madhe të grupit historinë e Portës së 
Kunorës, përmes të cilës duhetj të kaloje 
për të shkuar tek rrënojat e kishës më të 
ruajtur. Dhe historia na qenkësh kështu: 
djemtë duhet të vinin të mateshin tek 
harku dhe nëse koka u arrinte te qemeri, 
atëhere ishin gati për martesë, ose për 
nuse. Mirëpo, as më i gjati i djemve nuk 
kishte shanse ta preke qemerin, që ishte 
së paku 70 cm mbi kokën e tij. Kështu 

i bie që të mbesim të gjithë beqarë, tha 
ai duke buzagazur grupin. Por me siguri 
që legjenda e kishte tepruar pak mbi 
këtë argument. Prandaj legjendat janë 
legjenda, që të kenë pakëz hiperbolë 
brenda. 
Kur u futëm brenda kishës, nga ku kishin 
mbetur vetëm muret, altari dhe pak 
afreske të rrënuara plotësisht, pamë se 
ajo ishte kthyer në strehë për lakuriqët 
e natës, një gjitar që i pëlqen shumë 
shpellat e që në këtë rast kishin gjetur 
tonin e duhur të errësirës.
Përtej kishës, në anën lindore të ishullit, 
bregu binte thikë, duke krijuar një kanion 
të frikshëm e të thellë, me bukuri të 
pashoqe, që me siguri në të ardhmen 
do të bëhej sfida e adhurusve të sportit 
të kacavjerrjes e ndoshta pse jo, edhe të 
atyre që pëlqenin të hidheshin në ujë nga 
lartësitë.
Përveçse me një natyrë të bukur sot, 
ideal për botanistët dhe dashuruesit 
e natyrës në përgjithësi, Sarda ose 
Shurdhahu, është mbi të gjitha një 
dëshmi  e vyer e trashëgimisë tonë të 
kulturës ilire, që merr vlera të veçanta 
po të kihet parasysh historia e gjatë e 
pushtimeve dhe e luftës së qytetërimeve 
të tjera për asimilimin e prejardhjes së 
vërtetë të shqiptarëve. E në paragrafet 
e mëposhtme, mund të lexoni pak më 
shumë për historinë e saj, ndërkohë 
që edhe ne e përmbyllëm me sukses 
ekskursionin, përzier me pak aventurë, 
e me dëshirë të madhe për t`u rikthyer 
këndejza, kësaj radhe për të zbuluar 
Gajtanin, qytetin tjetër ilir të kohërave 
të hershme. Faleminderit Agroturizëm 
Albania për përvojën e bukur ku na ftuat 
të bënim pjesë, faleminderit Sarda Tours 
për udhëtimin e bukur. 

QYTETI MESJETAR I SARDËS
Shurdhahu, apo Sarda ishte dikur një 
gadishull në lumin Drin, ku ndodhej qyteti 
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wind wasn’t blowing over the lake that 
day. But, everyone pulled their smart 
phones out, trying to capture memories 
of the surroundings. 
Our boys couldn’t stand the heat any 
longer so they took off their shirts and 
jumped into the lake together with 
their dad. As the sweating and worried 
faces of Sarda crew were trying to fix 
the motor, our boys were joined by two 
German tourists, enjoying without care 
the crystal waters of Vau Dejes Lake. 
All spectators, majority from Shkodra 
and fewer from Tirana, were following 
them with smiling faces, especially 
when Hodoja and Arber jumped from 
the second pier of the ship into the 
water. 
The nicest surprise that helped us 
forget the wait was the solemn parade 
of tourists from Water Sport Albania, 
doing stand up paddle. They waved 
at us, maybe feeling a little sorry too, 
since they were peacefully sailing 
toward the coast. 
The motor uttered a loud sound and 
everyone was relieved. It was a minor 
issue that it took us a while to figure 

out. The boy who had cleaned the yacht 
yesterday had clogged the gas tube. We 
set out on our journey once again. 
The route leading to the island isn’t 
too long. 30 minutes give or take. In 
the distance, there are the ruins of the 
medieval city, which was run by Dukagjin 
family. 
We formed a line and followed Artef’s in 
the path that led to the mysteries and 
histories of this small island, which used 
to be a center for arts and civilization in 
medieval ages. 
June had covered the island with Basami 
flowers, and Mediterranean shrubs 
flourished with a specter of colorful 
flowers. As we were following Artef and 
listening to his explanations, we left 
the ruins of the fortress, and admired 
the church fragments. Artef was keen 
to show the boys and the girls that 
made up the majority of the group the 
story of Crown Portico, which we had 
to pass before going to the ruins of the 
church. The story went as follows: the 
boys had to measure their height by the 
arch and if their head reached the peak, 
then they were ready to get married. 

However, not even the tallest boy could 
reach the archway peak since it was 70 
cm above his head. So, everyone must 
stay single according to this legend. But, 
legends are legends, and are built upon 
exaggerations. 

When we entered the church, from which 
only the walls had remained, the altar 
and a bit of the completely ruined frescos, 
we saw that it had turned into a shelter 
for bats, a mammal that loves caves, 
therefore in this case they had found the 
right amount of gloominess. 
Across the church, on the eastern 
side of the island, the coast was steep 
and formed a scary deep canyon, with 
unmatched beauty, which would very 
likely in the future become the next 
adventure for climbing lovers and divers. 
Despite the beautiful nature, places 
like Sarda or Shurdhahu are ideal for 
botanists and nature lovers, and most of 
all, they are a valuable testimony of our 
heritage and Illyrian culture, documented 
in the long history of conquests and wars 
of foreign civilizations, which almost 
assimilated our Albanian ancestors. In 
the following paragraphs, you can read 
more about its history, as we successfully 
end our field trip, combined with a bit of 
adventure and a great desire to return to 
these lands, this time to discover Gajtan, 
the ancient Illyrian city. Thank you, 
Agro-tourism Albania, for the beautiful 
experience you invited us to partake in. 
Thank you Sarda Tours for this beautiful 
trip.  
THE MEDIEVAL CITY OF SARDA
Shurdhahu, or Sarda was once a 
peninsula in the Drin river, where the 
Medieval city with the same name was 
also located. In 1973, when the hydro-
central dam of Vau Dejes was built, 
because of rising water levels, the 
peninsula of Shurdhahu turned into an 
island in the river of Drin, which in turn 
became a lake. The island is around 
16.09 km away from the town of Vau 
Dejes and 6.4 km from the Rragam 
village, which was 9 km away from 
the city of Shkodra. The area around 
this cultural center is one of the most 
important archeological and historical 
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TRADITA

The Monastery of St. Mary of Zvërnec is one of the most 
famous Byzantine monasteries in the Vlora region. It 
is located in a place shifted to a Northeast lagoon. The 
distance from the residential centers, the isolation 
and the protected place made this location suitable 
for setting up such an object. Even the founder of the 
monastic life, Pakomi, in such places began the activity 
of monkism once in Egypt of the fourth century.
Detained in monasteries there lived monks, people who 
fled everyday life and sought solitude for peace and 
tranquility. Their job was to pray to the Lord together 
and spend the rest of the time devoting you to crafts, 
writing books, or other human activities. The packet 
also defined the first rules of this service, such as the 
oath, belief, and obedience to the commander, which 

Laureta Muneka

Manastiri i Shën Marisë së Zvërnecit është një prej 
manastireve e njohur bizantinë në rajonin e Vlorës. Ai 
ndodhet në një vend të spostuar në një ishujt e lagunës së 
Nartës. Largësia nga qendrat e banuara, izolimi dhe vendi 
i mbrojtur e bënin këtë vend të përshtatshëm për ngritjen 
e një objekti të tillë. Pikërisht edhe themeluesi i jetës 
manastiriale, Pakomi, në të tilla vende e nisi aktivitetin e 
monakizmit dikur në Egjiptin e shekullit të IV.
Të vendosur në manastire të veçuara në to jetonin murgjit, 
njerëz që i largoheshin jetës së përditshme dhe kërkonin në 
vetmi paqen dhe qetësinë. Detyra e tyre ishte që ti luteshin 
zotit së bashku dhe pjesën tjetër të kohës ta kalonin duke 
ju përkushtuar zejeve, shkrimit të librave, apo veprimtarive 
të tjera humane. Pakomi përcaktoi edhe rregullat e para 
të këtij shërbimi siç ishin betimi, besimi, dhe bindja ndaj 
kryemurgut, të cilat u shoqëruan me krijimin e manastireve 

MUZEU I DIBRËS  
pasuri e çmuar
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të para, të cilët ishin institucione të veçanta që vepronin 
brenda kishës.
Por “jeta e murgjve’’ nisi zyrtarisht në fund të shekullit 
të V-të, kur murgu italian, Benedeto i Norçias, formuloi 
“Rregullin e Mjeshtrit”, i cili rregulloi veprimtarinë e jetës 
monastike. Pikërisht në kohën e sundimit të perandorit 
Justinianit (527-565) monakizmi dhe ngritja e manastireve 
mori një përhapje të gjerë (Pierre Milza, Historia e Italisë, 
SH.B. Dituria, Tiranë 2012, f. 158). Diku rreth shekullit 
të VI-të, kjo traditë nisi të aplikohej edhe në vendin tonë, 
duke krijuar një rrjet të gjerë manastiresh ku vetëm 
në rajonin e Vlorës, ku ruhen sot si kisha të tilla ato të 
Zvërnecit, Marmiroit dhe bregdetit të Himarës.

2.

Sipas studiuesit Aleksandër Meksi, kisha e Shën Marisë 
së Manastirit të Zvërnecit, është e tipit “kryq i lirë” me 
kupolë. Ajo mbart në vetvete dy faza ndërtimi, duke u 
veçuar në pjesën e vjetër dhe atë të re. E vjetra përbëhet 
nga naosi (salla) dhe narteksi (parasalla). Naosi ka formën 
e një kryqi të lire dhe dhe përbëhet nga absida, 

were associated with the creation of the first monasteries, 
which were special institutions operating within the 
church.
But the “life of monks” officially began at the end of the 
5th century, when the Italian monk, Benedetto of Norchi, 
formulated the “Rule of the Master”, which regulated the 
activity of monastic life. Just under the rule of Emperor 
Justinian (527-565) monasticism and the rise of the 
monasteries took a wide spread (Pierre Milza, History 
of Italy, US Dituria, Tirana 2012, 158). Some time around 
the 6th century, this tradition began to be applied in our 
country, creating a wide network of monasteries where 
only in the Vlora region, where today are preserved such 
churches of Zvërnec, Marmiro and Himara coast.

DIBËR 
MUSEUM 
precious
heritage
not only 
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The Monastery of St. Mary of Zvërnec is one of the most 
famous Byzantine monasteries in the Vlora region. It 
is located in a place shifted to a Northeast lagoon. The 
distance from the residential centers, the isolation 
and the protected place made this location suitable 
for setting up such an object. Even the founder of the 
monastic life, Pakomi, in such places began the activity 
of monkism once in Egypt of the fourth century.
Detained in monasteries there lived monks, people who 
fled everyday life and sought solitude for peace and 
tranquility. Their job was to pray to the Lord together 
and spend the rest of the time devoting you to crafts, 
writing books, or other human activities. The packet 
also defined the first rules of this service, such as the 
oath, belief, and obedience to the commander, which 

Laureta Muneka

Manastiri i Shën Marisë së Zvërnecit është një prej 
manastireve e njohur bizantinë në rajonin e Vlorës. Ai 
ndodhet në një vend të spostuar në një ishujt e lagunës së 
Nartës. Largësia nga qendrat e banuara, izolimi dhe vendi 
i mbrojtur e bënin këtë vend të përshtatshëm për ngritjen 
e një objekti të tillë. Pikërisht edhe themeluesi i jetës 
manastiriale, Pakomi, në të tilla vende e nisi aktivitetin e 
monakizmit dikur në Egjiptin e shekullit të IV.
Të vendosur në manastire të veçuara në to jetonin murgjit, 
njerëz që i largoheshin jetës së përditshme dhe kërkonin në 
vetmi paqen dhe qetësinë. Detyra e tyre ishte që ti luteshin 
zotit së bashku dhe pjesën tjetër të kohës ta kalonin duke 
ju përkushtuar zejeve, shkrimit të librave, apo veprimtarive 
të tjera humane. Pakomi përcaktoi edhe rregullat e para 
të këtij shërbimi siç ishin betimi, besimi, dhe bindja ndaj 
kryemurgut, të cilat u shoqëruan me krijimin e manastireve 
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të para, të cilët ishin institucione të veçanta që vepronin 
brenda kishës.
Por “jeta e murgjve’’ nisi zyrtarisht në fund të shekullit 
të V-të, kur murgu italian, Benedeto i Norçias, formuloi 
“Rregullin e Mjeshtrit”, i cili rregulloi veprimtarinë e jetës 
monastike. Pikërisht në kohën e sundimit të perandorit 
Justinianit (527-565) monakizmi dhe ngritja e manastireve 
mori një përhapje të gjerë (Pierre Milza, Historia e Italisë, 
SH.B. Dituria, Tiranë 2012, f. 158). Diku rreth shekullit 
të VI-të, kjo traditë nisi të aplikohej edhe në vendin tonë, 
duke krijuar një rrjet të gjerë manastiresh ku vetëm 
në rajonin e Vlorës, ku ruhen sot si kisha të tilla ato të 
Zvërnecit, Marmiroit dhe bregdetit të Himarës.

2.

Sipas studiuesit Aleksandër Meksi, kisha e Shën Marisë 
së Manastirit të Zvërnecit, është e tipit “kryq i lirë” me 
kupolë. Ajo mbart në vetvete dy faza ndërtimi, duke u 
veçuar në pjesën e vjetër dhe atë të re. E vjetra përbëhet 
nga naosi (salla) dhe narteksi (parasalla). Naosi ka formën 
e një kryqi të lire dhe dhe përbëhet nga absida, 
The Monastery of St. Mary of Zvërnec is one of the most 
famous Byzantine monasteries in the Vlora region. It 
is located in a place shifted to a Northeast lagoon. The 
distance from the residential centers, the isolation and 
the protected place made this location suitable for setting 
up such an object. Even the founder of the monastic life, 
Pakomi, in such places began the activity of monkism 
once in Egypt of the fourth century.

were associated with the creation of the first monasteries, 
which were special institutions operating within the 
church.
But the “life of monks” officially began at the end of the 
5th century, when the Italian monk, Benedetto of Norchi, 
formulated the “Rule of the Master”, which regulated the 
activity of monastic life. Just under the rule of Emperor 
Justinian (527-565) monasticism and the rise of the 
monasteries took a wide spread (Pierre Milza, History 
of Italy, US Dituria, Tirana 2012, 158). Some time around 
the 6th century, this tradition began to be applied in our 
country, creating a wide network of monasteries where 
only in the Vlora region, where today are preserved such 
churches of Zvërnec, Marmiro and Himara coast.

2.

According to the scholar Alexander Meksi, the church of 
St. Mary of the Zvërnec Monastery, is of the “free cross” 
formulated the “Rule of the Master”, which regulated the 
activity of monastic life. Just under the rule of Emperor 
Justinian (527-565) monasticism and the rise of the 
monasteries took a wide spread (Pierre Milza, History 
of Italy, US Dituria, Tirana 2012, 158). Some time around 
the 6th century, this tradition began to be applied in our 
country, creating a wide network of monasteries where 
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një protezis gjysmërrethor dhe diakonikoni. Pjesën më të 
madhe të tij e zë tamburi me kupolën, i cili është ndërtuar 
me gurë e copa tullash të vendosur me llaç midis tyre. 
Ndërsa narteksi është pjesa tjetër e ndërtimit të vjetër që 
përfaqësohet nga një zgjatim katërkëndor. Ngjitur me të 
ndodhet edhe pjesa më e re e kësaj kishe që përbëhet nga 
ekzonarteksi (portiku) dhe këmbanorja.
Ekzonarteksi është ndërtuar me të njëjtën teknike si pjesa 
e vjetër e kishës dhe është shtuar më vonë. 

type with dome. It carries two stages of construction, separating it in 
the old and the new. The old one consists of ours (halls) and narthex 
(parasalla). Naosi has the shape of a free cross and consists of aces, 
a semicircular and diaconic protezis. Much of it is covered with a 
cupola drum, which is made of stones and bricks made of mortar 
between them. While the narthex is the rest of the old building that is 
represented by a quadrilateral extension. Nearby is the newest part of 
this church that consists of exonarty (portico) and bell.
Ekinearth is built with the same technique as the old part of the 
church and is added later. Its facade consists of seven arches 
supported by six columns, which are influenced by Roman Byzantine 
architecture. In the western part of the church is the campus, which 
can be of the same time as exonartic building (Alexander Meksi, 
Medieval Architecture in Albania, Tirana 1983, pp. 128-129).
There are some thoughts about determining the construction time 
of this Christian pagoda. Alexander Meksi argues that the church 
belongs to the 13th-14th centuries. While Austrian scholars, Helmut 
and Herta Bushhausen, think that its construction dates back to 
the Xth century (Bushhausen, 1976). Another scholar, Krauthemeri, 
thinks that this type has taken the architectural style from the Roman 
mausoleums and is built away from urban centers between the X-XI 
centuries. This idea seems interesting because strangely within 
the church on Naos is on its floor a tile slab, for which the scholar 
Theofan Popa, alludes to one of the noble Karanxha family members. 
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MUZEU ETNOGRAFIK I VLORËS
Ndërtesa që funksionon sot si 
Muzeu Etnografik i Vlorës, është 
ndërtuar në formën e një banese 
karakteristike qytetare vlonjate. Ajo 
ndodhet në qendrën historike të 
qytetit të Vlorës, pikërisht në lagjen 
Muradie. Kjo godinë është ndërtuar 
në mesin e shek.XIX. Në vitin 1908 aty 
u themelua klubi patriotik “Labëria” 
me kryetar Ismail Qemalin, ndërsa 
në vitin 1909 ndryshoi funksion duke 
u kthyer në një shkollë për vashat e 
qytetit drejtuar nga Marigo Posio, e 
cila po ashtu ishte një arsimtare me 
profesion.
Në 15 janar 1963 godina u shpall 
Monument Kulture dhe në 27 nëntor 
1982 godina përurohet si Muzeu 
Etnografik i rrethit Vlorë.
Ndërtesa është me tre kate, të cilat 
janë të lidhura me njëria-tjetrën me 
shkallë prej druri dhe po ashtu edhe 
tavanet e kateve dera dhe dritaret janë 
prej druri. Çdo dhomë ka funksionin e 
saj specifik duke paraqitur në mënyrë 
autentike jetesën qytetare të tipit 
vlonjat dhe të krahinave të saj gjë e 
cila manifestohet te objektet dhe te 
veshjet që janë ekspozuar.
Në katin e parë të muzeut të bie në 
sy stani, i cili përfaqëson jetesën e 
përditëshme të njerëzve në fshat, 
por edhe sektorët e ekonomisë së 
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Në 15 janar 1963 
godina u shpall 
Monument Kulture 
dhe në 27 nëntor 1982 
godina përurohet si 
Muzeu Etnografik i 
rrethit Vlorë.
Ndërtesa është me 
tre kate, të cilat janë 
të lidhura me njëria-
tjetrën me shkallë prej 
druri dhe po ashtu 
edhe tavanet e kateve 
dera dhe dritaret janë 
prej druri. 

asaj periudhe. Aty gjejmë element si 
dybeku, guna si veshje karakteristike 
e çobanit, qetë për lërimin e tokës, 
furka për tjerrjen e leshit apo zilet dhe 
këmborët e bagëtive.
Te sektori i fshatit vihen re edhe 
element që përfaqësojnë metalin si 
qypa, sini, makineri për shtypjen e 
ullirit dhe veç kësaj është dhe dhoma 
e peshkimit ku gjejmë rrjetat, grepat, 
varkat dhe lopatat.
Nga kjo panoramë e parë kuptohet 
qartë se ekonomia e qytetit dhe e 
fshatit në Vlorë në shek. XIX ishte 
mbështetur te artizanati, peshkimi 
për shkak të afërsisë me detin dhe 
blegtoria.
Nga turi në katin e dytë dallohet 
dhoma e grave, ku aty ato kalonin 
çastet e gëzimit dhe hidhërimit. Këtu 
gjejmë minderin tipik ku uleshin 
gratë dhe veshjet e tyre tradicionale 
të krahinës së Vlorës, tek të cilat 
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dallohen qëndisjet dhe lulet.
Dhoma e tezgjahut i dedikohet sërish 
grave, të cilat realizonin qilimat. Kjo 
ishte një mjeshtëri që trashëgohej 
nga nëna te vajzat. Motivet që 
përdoreshin në qilima janë nga festat 
dhe jeta e përditshme.
Pak më tutje dhomës së grave, por në 
të njëjtin kat të bie në sy edhe dhoma 
e burrave, karakteristikë është se në 
dhomën e tyre nuk kishte minder, por 
uleshin në tokë të gjithë pranë sofrës. 
Aty pranë ishte edhe oxhaku ku ata 
kuvendonin për problemet e atdheut 
apo qytetit dhe në mur ishin të varura 
armët, gjest ky që simbolizon paqen 
mes tyre dhe barazinë për sa kohë 
qëndronin bashkë në dhomë.
Të gjitha dhomat e katit të dytë lidhen 
me njëra-tjetrën nëpërmjet një holli 
dhe ajo që bie në sy është se dhoma e 
burrave është shumë larg në distancë 
nga dhoma e grave.
Ndërsa në katin e tretë ndodhet 
dhoma e fëmijëve, të cilët liheshin aty 
kur kishte shumë njerëz në shtëpi. 
Jashtë ndërtesës vihet re një oborr 
karakteristik i zbukuruar me pemë 
ulliri.
Nga turi në Muzeun Etnografik të 
Vlorës mund të kuptosh qartë se 
jeta qytetare ka gëluar gjithmonë në 
qendrën historike të qytetit, vihen 
re traditat dhe zakonet e zonës si 
në veshje dhe në stilin e jetesës apo 
mënyrës së sjelljes, por edhe fakti që 
ata ishin zanatcinj të mirë sidomos 
në fushën e artizanatit dhe peshkimit 
dhe të gjitha këto dëshmojnë për një 
jetë qytetare mjaft të përparuar.

Nga turi në Muzeun 
Etnografik të Vlorës 
mund të kuptosh 
qartë se jeta qytetare 
ka gëluar gjithmonë 
në qendrën historike 
të qytetit vihen re 
traditat dhe zakonet e 
zonës si në veshje dhe 
në stilin e jetesës apo 
mënyrës së sjelljes, 
por edhe fakti që ata 
ishin zanatcinj të mirë
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Shpella e Pëllumbasit ishte përvoja ime e 
parë e gjithashtu edhe guida profesionale 
që unë do të zhvilloja si pjesë e praktikës 
mësimore të kursit që ndjek prej 3 javësh 
pranë Qendrës së Formimit Profesional 
nr. 4 Tiranë. Dëshira për të udhëtuar dhe 
njohur terrenin shqiptar ka filluar që 
fillim të fakultetit në vitin 2010, ku ndiqja 
degën “Planifikim dhe Menaxhim Urban” 
pranë Universitetit Polis. 
Udhëtimet u bënë pjesë e imja duke u 
shtuar ndër vite, ndërkohë që krahas 
praktikave mësimore, vizitoja vende të 
reja brenda dhe jashtë vendit. Veten e 
gjeta tek “hiking”, siç i thonë ecjes në 
natyrë në gjuhën turistike, ku ngjisja male 
dhe eksploroja natyrën e veçantë të tokës 
shqiptare. Tre vitet e fundit kam qenë 
më pranë turistëve pasi u zhvendosa në 
qytetin e Sarandës, ku punoja si grafik 
dizjaner dhe në kohën e lirë organizoja 
eskursionet për turistët e huaj. Ndërsa në 
fundjava shoqëroja turistët në plazhet e 
bukura të Sarandës. Ishte nxitja nga ana 
e turistëve (shumë prej të cilëve i zura 

miq dhe vazhdoj të mbaj kontakte me 
ta), që unë të bëhesha një udhërrëfyese. 
Ata mendonin që i përshtatesha më së 
miri këtij profesioni për energjinë dhe 
dinamizmin e duhur për të qenë dikush 
që udhëheq një grup. Por edhe vetë kisha 
filluar ta doja këtë profesion!
Pavarësisht sa kam pasur fatin të 
udhëtoja në disa vende jashtë Shqipërisë, 
vendi i parë dhe që s`do e ndërroja 
me asnjë vend tjetër të botës, është 
Shqipëria. Nga kjo mora shkas të krijoja 
motot e mia: "Ska si ENERGJIA e Tokës 
tënde" dhe "Shqipëria bëhet vetëm dhe 
vetëm me Shqiptarë".  

Shpella e Pëllumbasit 
pëllumbi im i parë lajmëtar
Dita e parë si udhërrëfyese, ose siç i 
themi në përditshmëri “Guidë Turistike” 
profesionale, bënte që  emocionet të 
ishin tepër të mëdha, që nga momenti 
kur turistët filluan të mblidheshin pranë 
Sheshit "Avni Rustemi", ku dhe kishim 
paracaktuar pikën e takimit. Përpjekja 

për të qenë korrektë të gjithë me oraret 
(hapi i parë për të qenë një guidë), është 
pak e vështirë por me disa vonesa të 
volga arrita të mblidhja grupin e kursit 
të guidës, dy turistët amerikanë si dhe 
turistë të tjerë shqiptarë. Është një 
sipërmarrje jo e lehtë të vësh në emërues 
të përbashkët njerëz të ndryshëm për 
të njëjtin qëllim, ndonëse itinerari i një 
udhëtimi është i përcaktuar. Sepse janë 
hollësitë ato që e bëjnë ditën. Mësuesja 
ime Lindita, Gysi dhe Ledi, shokët e mi, 
me të me të cilët po kryejmë praktikën 
mësimore nën kujdesin e "Eco Albania 
Adventures", më janë gjendur pranë 
vazhdimisht.
Erdhi edhe momenti që grupin e drejtova 
drejt furgonit që ndaloi tek Sheshi "Avni 
Rustemi" dhe më pas vazhduam rrugën 
drejt Rrugës së Elbasanit, për tek Shpella 
e Pëllumbasit. Jo shumë larg nga nisja, 
bëmë një prezantim të shkurtër dhe 
natyrshëm, atmosfera u ngroh, aq sa ia 
morëm këngës. Energjia jonë dhe ajo e 
grupit, të cilët duket që ishin të përgatitur 

Si kthehet 
një dashuruese 
udhëtimesh 
në udhërrëfyese
Rruga ime drejt formimit si 
guidë turistike. 

Eda GECI

Rrëfimi i një vajze që megjithëse formimin 
e saj shkollor e kishte drejtuar tek  fusha 
e “Planifikimit  dhe Menaxhimit Urban”,  
zemrën dhe pasionet i kishte diku tjetër; tek 
turizmi, bukuritë e Shqipërisë dhe dëshira 
për t`ua treguar ato edhe shumë të tjerëve.
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Pas pesëmbëdhjetë minutash nisëm 
ecjen drejt shpellës. Jo shumë larg 
lokalit, në të djathtë të rrugës, fillon 
ngjitja e malores. Niveli i vështirësisë 
është (nga 1 në 3) është 1, sepse në vitin 
2012 është bërë sistemimi i rrugës (me 
fondet e ambasadës suedeze, dhe me 
ndihmën e stafit të Outdoor Albania) pasi 
më përpara ka qënë veçse një "shteg 
dhish". 
Ndalesa e parë që bëmë ishte në sheshin 
e parë, ku të gjithë nxorën aparatet për 
të kapur pamjet mahnihtëse që ofronte 
fshati kur shikohej nga lart. E gjithë 
pjesa tjetër e rrugës është një mrekulli e 
vërtetë deri sa arrin në destinacion. Për 
pjesën më të madhe të grupit kjo ishte 
hera e parë që vizitonin shpellën dhe më 
entuziastët u futën të parët në shpellë, 
duke lënë në pritje pjesën tjetër. 
Shpella ishte mbresëlënëse! Në vitin 1995 
ajo është shënuar në hartën botërore 
të shpellave karstike, përkrah vetëm 

pesë simotrave në të gjithë Evropën. 
Bukuria e saj e veçantë por edhe vlerat 
historike, si një vendbanim prehistorik 
dhjetëmijëvjeçar, e bëjnë atë një atraksion 
unik në Europë edhe pse fatkeqësish jo 
aq të njohur sa shpella të tjera, më pak të 
rëndësishme se ajo. 
Në kthim bëmë sërish ndalesë ku edhe 
zhvilluam disa lojra për grupin. Duke 
qenë se këtë herë nuk ishin më shumë se 
pesëmbëdhjetë persona, ishte disi e lehtë 
të menaxhohej, dhe kjo u vu re lehtë, 
ngaqë të gjithë dolën shumë të kënaqur. 
Mos t`ju duket fjali e çuditshme kjo. Një 
udhërrëfyes këtë ka si qëllim kryesor; 
kënaqësinë e udhëtarëve të grupit që 
merr përsipër të drejtojë. Kështu që isha 
shumë e lumtur kur vura re gëzim e hare 
në fytyrat e miqve të udhëtimit tim të parë 
si udhërrëfyese profesioniste. Ia kisha 
dalë! 
Jeta ime e re sapo ka nisur. Shihemi në 
udhëtime të tjera! 

shpirtërisht për të kaluar një ditë 
ndryshe, u bënë bashkë. Ata që s`kishin 
qenë asnjëherë (mos u çuditni, ka plot), 
shikonin të mahnitur që, jo shumë larg 
qytetit të Tiranës, shpalosej një bukuri e 
tillë si ajo e fshatit Pëllumbas dhe rrjedha 
natyrore e Lumit të Erzenit. 
Për të shkuar tek Shpella e Pëllumbasit 
më parë duhej të kaloje nga Fshati 
Pëllumbas. Brenda në fshat ishte 
shumë bukur. Tek lokali I fshatit, kush 
një freskuese, kush një kafe, kush një 
dhallë, morëm energji për pjesën tjetër të 
udhëtimit, që do të ishte ecje. 

Mësuesja ime Lindita, Gysi 
dhe Ledi, shokët e mi, me 
të me të cilët po kryejmë 
praktikën mësimore nën 
kujdesin e "Eco Albania 
Adventures", më janë 
gjendur pranë vazhdimisht.

Një udhërrëfyes këtë ka si 
qëllim kryesor; kënaqësinë 
e udhëtarëve të grupit që 
merr përsipër të drejtojë. 
Kështu që isha shumë e 

lumtur kur vura re gëzim e 
hare në fytyrat e miqve të 

udhëtimit tim të parë

S`ka si 
energjia 
e Tokës 
tënde!
Kjo është
motoja
ime e 
përhershme
tashmë
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Nature day
Një ditë nga turi shtatë-ditor duhet t`ia kushtoni 
plotësisht natyrës! Por edhe për të provuar kuzhinën 
e vërtetë tradicionale vlonjate, Arapashin e famshëm 
dhe mishin e qingjit në hell,  nuk ka vend më të mirë 
se sa në Parkun Kombëtar të Llogorasë, 

Parku Kombëtar i Llogorasë ndodhet rreth 40 km në 
jug-lindje të Vlorës, në kufirin midis Adriatikut dhe 
detit Jon. Parku shkon nga lartësia 470 m në lartësinë 
2018m.
Pranë Qafës së Llogarasë ka shumë pemë dhe forma 
interesante kurorë si rezultat i baticave dhe erës. 
Një shembull mahnitës është “Pisha Flamur”, një 
monument i rrallë i natyrës me vlera shkencore dhe 
turistike. Ky park ofron një mot dhe peizazh tërheqës 
dhe fusha karakteristike me pikë dominuese. Bimësia 
e saj përbëhet kryesisht nga halorë të tillë si pisha 
e zezë. Parku i Llogarasë ka një rëndësi të madhe 
edhe si një destinacion turistik dhe shërben si një 
urë transiti për bregdetin e Jonit. Ai ka potencial të 
madh për zhvillimin e eko-turizmit, sportet e ajrit, 
ekskursionet dhe udhëtimet. Ky është një vend 
klimatik sepse këtu përzihen të dyja klimat, malore 
dhe detare e freskët. Për tifozët sportivë ky park 
ofron mundësi akomodimi në hotele  luksoze. NJërin 
prej tyre jua sugjerojmë edhe ne dhe është pikërisht 
Llogora Tourist Village, si një kompleks turistik ku 
mund të kaloni më shumë se një ditë e të përkëdhelur 
prej natyrës e shërbimeve të shumta.

One day from the seven-day tour you have to 
pay full attention to nature! And for this there 
is no better place than in the National Park of 
Llogara,
Driving along the coastal road from Orikum 
to Dhermi you will pass through the famous 
Llogara Pass, a spectacular winding road, rising 
up to 1,027m and overlooking the Ionian coast 
of the Albanian Riviera. This is the highest point 
on the main coastal road between Vlore and 
Sarande.
Llogara Pass sits at the height of 1027m and is 
nestled in the middle of the Çika Mountain range 
which is part of the Llogara National Park. The 
Park is known from its colorful flora and fauna 
with over 100 different types of wild animals and 
birds including: deer, wild cats, foxes, etc. The 
mixture of refreshing high altitude mountain air 
and proximity of the sea makes it very attractive 
destination for tourists. The area is also 
important for the growth of eco-tourism, picnic, 
hiking and air sports.
The visitors to the Llogara National Park have 
the opportunity to see beautifully-shaped trees, 
formed by air currents, or to admire beautiful 
views of the Ionian Sea. One of the important 
tourist attractions is the Flag Pine tree which 
resembles the Albanian Eagle.
Another activity we suggest is The Botanic Trail, 
offered from Llogora Toursit Village staff.

Botanical tour trail

Dita e trete 3rd

day
Llogora National Park exploration
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Llogora National Park, Vlorë, Albania
Tel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.com

www.llogora.com

In the heart of the Llogora National Park, a green paradise where everyone finds 
themselves. 16 wooden houses as in a fairytale, a hotel with excellent standards for an 
all-year season resort with indoor pool, playground, Spa, outdoor gym, mini golf and 

botanical museum in nature. The company of the deers will fascinate you. The local dishes 
are combined with the charm of a five-star restaurant and the best wines you may have 

experienced. The most beautiful experience you will live in Albania!
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Balkan wonders
Ulqin, Tivar (Bar), Budva, Kotor

Discover the Balkan spirit, through 
the wonders of the Adriatic coast, 
Mediterranean beaches and the heritage 
that comes deep from the centuries, 
represented in castles, byzantine-style 
churches, Venice civilistaion, Illyrian 
routes and old-tradition neighbours and 
cities.

It`s Balcan, the Warm Spirt of Europe!
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Boka 
Kotorska

ose Gjiri i Kotorrit

Sa herë që rinisin këto llotaritë 
amerikane, e ti pyet veten “Pse jo”,… 
seç të vie ndërmend Europa, së cilës 
ia ke lënë akoma pa eksploruar ca 
destinacione grishëse. Punë minutash 
pastaj, bëhesh edhe më pragmatist; sjell 
ndërmend Ballkanin. Dinamik dhe me 
“resurse”. Kaq u desh; u “akomodove”! 
Këtë radhë bileta shkon për ca plazhe të 
bukura, andej nga Gryka e Kotorrit.

E pozicionuar në brigjet jugore 
Dalmatiane të detit Adriatik në Mal të 
Zi dhe e përbërë nga lugina dhe fjorde 
që ndërthuren thellë në brendësi të 

gryka alpine 
e bregdetit ballkanik

Rozafa 
TOPALLI

tokës, mund ta quajmë pa frikë, një 
nga portet më të bukura natyrore të 
Mesdheut. Nga pikëpamja piktoreske 
i përngjet peisazhit të liqeneve alpine, 
kurse për nga rëndësia historike dhe 
strategjike, duhet përmendur fakti që 
përbën një nga pasuritë njerëzore të 
UNESCO-s.
Kotorri ( nga ku ka marrë edhe emrin 
), Tivati , apo dhe Perasti, janë ndër 
destinacionet më të preferuara.

E di! ...Na duhen tema të rëndësishme 
që të ndjehemi “të fortë”. Si shqiptarë, 
edhe specialistë të politikës edhe të 

Whenever these American lotteries 
resume, you say "Why not", ... 
remembering Europe, where 
you should explore some more 
destinations. Minutes later, you 
become even more pragmatic; 
recall the Balkans. Dynamic and 
"resourceful". That's what; it took only 
a minute; it`s done!
This time “the ticket” sends you toward 
some beautiful beaches, for example 
to the Kotor Gorge.

Situated on the southern Dalmatian 
coast of the Adriatic Sea in 
Montenegro and made up of valleys 
and fjords that intersect deep inland, 
we can fearlessly call it one of the 
most beautiful natural harbors of the 
Mediterranean. From a scenic point 

Kotorri, Tivati, 
apo dhe Perasti, 
janë ndër destinacionet 
më tëpreferuara
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ekonomisë, ne diskutojmë veçse çështje 
madhore dhe heroike.
Si thoni, t’ia nisim nga këto?! 
…. Se në fakt është vjeshtë; stina 
ku mbledhim trutë, ku bëhemi disi 
“ekzistencialistë” dhe na mjafton qoftë 
edhe përkëdhelja e dy rrezeve diell, 
për t`u ndjerë të privilegjuar dhe për ta 
shpallur veten poet.

Pra, skenarët i shkruakemi në vjeshtë, 
kurse në verë filluakemi xhirimet.
Të jetë për mua, xhirojini ku t’ju dojë qejfi 
por aman, para se të niseni në Amerikën 
e plot shanseve apo thjesht, edhe para 
se të rrëmbeni ato ofertat “ala Lupen” 
të agjencive turistike, hidheni edhe një 
bisht syri nga Ballkani. 
Ngjan aq i vogël e modest, por mbart 
në vetvete akoma shumë stacione 
panoramash të parezistueshme. 
Autobusi i njerëzve të thjeshtë niset çdo 
ditë, me çmimet më të leverdisshme. 
12 euro për person është një çmim 
goxha ftues…
Me këtë portofol “barbon”, po nisemi 
drejt gjirit më të madh të detit 
Adriatik; në Boka Kotorska (gryka 
e Kotorrit). Dhe meqë kemi marrë 
përsipër të dedektojmë ato zonat 
e nënvlerësuara por tejet pikante, 
ato destinacionet e palëvruara , por 
çuditërisht aq mbresëlënëse; ato 
“hirushet natyrore” ballkanase, që i janë 
dorëzuar anonimatit, atëherë ia vlen të 
spostohemi paksa. 

Aty, në fshatin bregdetar të Donji 
Stoliv. 9.5 km larg nga Kotorri, një 
anëdetëse e gjatë, që plotësohet nga 
njëra anë me shtëpitë prej guri, të 
ndërtuara nën hijen e pemëve të ullinjve 
e gështenjave dhe në anën tjetër, nga 
panorama e smeraldtë e plazhit. Prej 
dallgëve të bindura detare seç përçohet 
një si pëshpërimë, një  si tis idilik; 
një frekuencë  kimike që zgjat sa një 
puthje. Kaq. Puthjet janë me metrazh të 
shkurtër, pasi na marrin kohë…

***
Që ne 1979 ky vend dhe Gryka e 
Kotorrit u shpallën pasuri të Unesko-s 
dhe jo më kot aty sot për sot, takon 
turistë nga e gjithë bota. 
Pasditja përbën teatrin romantik të këtij 
limani tërheqës. Ato qoshkat e vogla si 
ballkone apo veranda private, të japin 
një alibi të mirë për meditime, poezi apo 
edhe ndonjë selfie artistike. Dhe prisni, 
nuk mbaron këtu: 250 metra përballë, 
shpaloset hijerëndë qyteza bregdetare 
e Perastit. I vogël dhe luksoz, me 
kishën, lokandat moderne, minirrugicat 
me shkallë të shumta, dy ishujt e vegjël, 
ai na serviret si një vend mjaft intrigant 
dhe i adhurueshëm. Mjafton vetëm një 
skaf-taxi dhe per 10 min jemi aty! Tivari 
dhe Kotorri janë dy kufijntë e tjerë të 
miklueshëm të kësaj zone. Me vetëm 
një euro, mund të zgjedhim një biletë 
për Tivar, apo për Kotorr. Cilindo që të 
vendosim, veçse do përmbushemi e 
llastohemi me bukuri.

Përsa i përket Perastit, megjithësë 
numëron rreth 360 banorë, sidomos 
gjatë verës, ai kthehet në oaz të 
përbashkimit të shumë kulturave dhe 

gjuhëve të botës. Turistë të huaj që duan 
medeomos të vizitojnë dy ishujt e vegjël 
të Perastit (njëri nga të cilët përbën edhe 
ndër të paktat raste të ishujve artificialë 
të Adriatikut , Skrpjela). Ndër të tjera, kjo 
qytezë e mrekullueshme, të mahnit edhe 
me ndërtesat baroke, që na rikthejnë 
prapa në histori, në kohën e Republikës 
Veneciane (Hm, ky Vendiku kudo i ka 
futur hundët, ama na ka lënë gjurmë të 
mahnitshme), së cilës ky vend i përkiste 
në vitet 1420-1797. Asokohe biles, zona 
njohu edhe pikun e vet të lulëzimit (4 
kantiere detare, një flotë me qindra 
anije dhe 1700 banorë). Edhe diçka 
mjaft interesante për t’u theksuar, është 
fakti që, megjithë hapësirën e vogël 
gjeografike, aty numërohen rreth 16 
kisha si dhe një shpirt pelegrinazhi mjaft 
aktiv dhe tejet besimtar.

Përfundimisht, ka ikur koha e legjendave 
urbane që na rrëfejnë të tjerët. Sigurisht, 
politika dhe ekonomia nuk dalin kurrë 
nga moda: Me politikën e udhëtarit dhe 
me ekonominë e shqiptarit bëhen akoma 
pushime unike; mjafton të zhbiriloni si 
duhet dhe të këmbëngulni të mbeteni 
modestë. Për fotot në Instagram nuk 
kam këshilla të përkora; shisni mend sa 

Turistë të huaj që duan 
medeomos të vizitojnë dy 
ishujt e vegjël të Perastit 
(njëri nga të cilët përbën 

edhe ndër të paktat raste të 
ishujve artificialë të Adriatikut 

, Skrpjela). Ndër të tjera, kjo 
qytezë e mrekullueshme, të 

mahnit edhe me ndërtesat 
baroke, që na rikthejnë 

prapa në histori, në kohën e 
Republikës Veneciane
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but extremely spicy areas, those 
unfinished destinations, but strangely 
so impressive; those Balkan "natural 
cinderella" that have been handed 
over to anonymity, then it's worth a 
little postponement. There, in the 
seaside village of Donji Stoliv. 9.5 km 
away from Kotor, a long sidewalk, 
complemented on one side by stone 
houses, built under the shade of olive 
and chestnut trees and on the other, 
by the emerald beachfront panorama. 
From obedient naval waves, as one is 
whispered, one as idyllic; a chemical 
frequency that lasts as long as a kiss. 
So. Kisses are short, as they take us 
long…

***
Since 1979 this country and the Kotor 
Gorge have been declared a UNESCO 
fortune, and not in vain today, it has 
been met with tourists from all over 
the world. The afternoon constitutes 
the romantic theater of this attractive 
harbor. Those little corners like 
balconies or private verandas give a 
good alibi for meditation, poetry or 
even an artistic selfie. And wait, it's 
not over here: 250 meters across, 
the splendid coastal town of Perast 
unfolds. Small and luxurious, with 
church, modern locksmiths, large 
scale minirrugas, two small islands, 
it serves us as a very intriguing and 
adorable place. Just a scooter and 
we are there for 10 minutes! Bar and 
Kotor are the other two complimentary 
borders of this area. For just one 
euro, we can choose a ticket to Bar or 
Kotor. Whichever we decide, we will 

only meet and beautify ourselves with 
beauty.

As for Perast, though it has about 360 
inhabitants, especially in summer, 
it turns into an oasis of unification 
of many cultures and languages 
of the world. Foreign tourists who 
particularly want to visit the two 
small islands of Perast (one of 
which is also one of the few cases of 
artificial Adriatic islands, Skrpjela). 
This wonderful city, among other 
things, amazes you with the Baroque 
buildings that take us back to the time 
of the Venetian Republic (Hm, this 
Place has nosedived everywhere, but it 
has left an amazing trail), to which this 
place belonged to the years 1420-1797. 
At that time, the area also recognized 
its own bloom peak (4 shipyards, a 
fleet of hundreds of ships and 1,700 
inhabitants). Another interesting thing 
to note is the fact that, despite the 
small geographical area, there are 
about 16 churches and a very active 
and extremely religious pilgrimage 
spirit.

Eventually, the time of urban legends 
that others tell us is gone. Of course, 
politics and economics never go 
out of fashion: With traveler politics 
and the Albanian economy there 
are still unique breaks; it is enough 
to unburden yourself and insist on 
remaining modest. I don't have perfect 
tips for Instagram photos; sell as 
much as you want o (until

of view it resembles the landscape 
of alpine lakes, and of historical 
and strategic importance, it should 
be mentioned that it is one of the 
UNESCO human resources already.
Kotor, Tivat, or Perast, are among the 
favorite destinations.

I know! ... We need important topics to 
feel "cool". As Albanians, feeling both 
politicians and economists, we only 
discuss major and heroic issues.
How do you say, let's start from these 
?!
.... That it is actually autumn; the 
season where we make up our 
minds, where we become somehow 
"existentialist" and even having two 
sun rays as a  caress,  it`s enough 
to feel privileged and to proclaim 
ourselves a poet.

So, we write the scripts in the fall, and 
in the summer we start filming.
In my opinion, shoot them whenever 
you want but before you start to dream 
America, or just before you even grab 
those "ala Lupen" tourist agency 
offers, throw a wink at the Balkans.
It looks so small and modest, but 
still carries with it many irresistible 
panorama stations. The ordinary 
people's bus departs daily, at the most 
affordable prices.
12 euros per person is a pretty inviting 
price…
With this "barbon" portfolio, we are 
heading towards the largest bay of the 
Adriatic Sea; in Boka Kotorska (Kotor 
Gorge). And since we have committed 
to targeting those undervalued 

The Bay of Kotor
the alpine gorge of Balkan coastline
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Ftesën e mikut dhe bashkëpunëtorit Besnik Vathi nga ATHS, për 
një “Famtour” në Malin e Zi, e pritëm me shumë kënaqësi, sepse 
përkonte pikërisht me periudhën kur ne fillonim udhëtimet e 
vjeshtës, të cilat i kombinojmë mes Shqipërisë dhe Ballkanit, duke 
u përpjekur të ofrojmë jo vetëm informacion për destinacionet në 
rajon por edhe përvoja personale, që ia bashkojmë udhëtimeve të 
bashkëpunëtorëve tanë.  Famtour-i ishte me bazë njohjen e një 
resorti të ri në bregdetitn e Ulqinit, Holiday Village Montenegro, 
blerja më e fundit e Karisma Hotels Adriatic, i cili prej verës së 
vitit 2018, ofron atë që Ulqinit dhe Adritikut Jugor i kish munguar; 
pushimet “all inclusive”.

Qëndrimi për dy ditë në resort dhe marrja e shërbimeve, që 
filluan nga pritja mbresëlënësëse e deri tek shijimi i kuzhinës 
së larmishme të Ballkanit dhe mjediseve të panumërta, na la 
vetëm një peng të vogël, për ta shijuar si një përvojë perfekte 
profesionale por edhe njerëzore, si turist. Ne prej vitesh jemi një 
familje udhëtare dhe ka shumë pak udhëtime ku nuk janë me ne 
edhe djemtë. 

pushimet perfekte 
për ju dhe familjen tuaj

Montenegro

Ndërkohë që Aleksandra, menaxherja e shitjeve na bënte udhërrëfyesen 
e resortit, që shtrihet në disa hektarë e që jo më kot e kishin pajisur 
me një hartë, e cila të ofrohet bashkë me mirëseardhjen dhe kartat e 
dhomës, unë mendoja se nëse familje të tëra shqiptare, blejnë paketat 
turistike të Turqisë, pikërisht për të pushuar në këtoj lloj resortesh, 
tani atë e kishin vetëm pak kilometra larg nga Shkodra, duke i kursyer 
vetes së paku koston e avionit të përfshirë në paketë e t`i shpenzonin 
ato para në ekskursione.

Ishte e thënë që udhëtimi i dëshiruar bashkë me djemtë, të mos 
ndodhte verën e ardhshme siç mendova gjatë turit familjarizues 
por vetëm pas dy javësh, për dy arsye kryesore; e para, koha ishte 
e shkëlqyer dhe mëkat të mos e shfrytëzoje, edhe pse resorti do të 
qëndrojë i hapur gjithë vitin dhe ka mjaft shërbime të shkëlqyera, ku na 
e bën me sy pishina dimërore. Arsyeja e dytë është e thjeshtë: Fëmijët 
janë barometri më i mirë matës i një destinacioni turistik dhe askush 
më mirë se ata nuk thotë të vërtetën për çka provojnë. Kështu që, pse 
të mos i merrnim këto përshtypje që tani?
Dhe ashtu u bë. 
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The perfect holiday 
you and your family 
is looking for 
The invitation that our close friend and collaborator, Besnik    Vathis      
from ATHS, extended to us, for a Famtour in Montenegro, was 
received with great pleasure because, it came at exactly that time 
that we start our autumn travels, which we tend to mix between 
Albania and the Balkans, as we try to disclose plenty of information 
on destinations of the region, and also personal experiences, which 
we attach to the travels of our collaborators. Famtour was based on 
getting to know a new resort in the coast of Ulcinj, Holiday Village 
Montenegro, the latest acquisition of Karisma Hotels Adriatic, 
which starting from summer 2018 offers a feature which was 
missing up until now in Ulcinj and Southern Adriatic, that of “all 
inclusive” holidays. 

Staying at the resort for two days and receiving their services, 
from an impressive welcoming to an exquisite cuisine tasting 
with various Balkan dishes and the numerous spaces it offered, 
we had just a little drawback, to enjoy it as a perfect professional 
and human experience as well, to be like tourists. We have been a 
travelling family for many years and our sons have not come along 
in very few of our travels. 
Alexandra, the sales manager of the resort acted also as our 
guide for this resort, which takes up several hectares and has its 
own map, which is handed to all visitors upon their welcoming 
accommodation and the room cards. I was thinking about the large 
number of Albanian families buying tourist packages in Turkey to 
get accommodated in resorts exactly like this, now located just a 
few kilometers away from Shkodra, this resort could save them the 
cost of the flight included in the package and leaves extra money 
for excursions.  

Flora Xhemani Baba

Staying at the resort for two 
days and receiving their 
services, from an impressive 
welcoming to an exquisite 
cuisine tasting with various 
Balkan dishes and the numerous 
spaces it offered, we had just a 
little drawback, to enjoy it as a 
perfect professional and human 
experience as well, to be like 
tourists.

It was fated that the desired journey together with our sons would 
not happen during the coming summer like I thought during the 
induction tour, but it happened two weeks later, for two main 
reasons: firstly, the weather was wonderful and it would be a pity to 
waste although the resort will be open during the winter, with a lot 
of great facilities such as indoor pool.  The second reason: Children 
are the best of judges of a tourist destination and they say the truth 
about what their experience like no one else. And this came to be 
the case. 

Children could not find a more perfect place than the unlimited 
spaces offered by Holiday Village Montenegro, surrounded by 
nature, touched by the coast, leaning over the bay area of a 
Mediterranean pine forest and hugged by the ecosystem of the 
Long beach of Ulcinj. There were streets and numerous paths, 
six swimming pools spread everywhere, an Adventure Park, play 
parks, fitness gears found within the forest during early mornings 
with fresh air, water games, and endless sand beaches, all these 
make for children’s favorite “toys” which any kid would desire. 
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 N uk mund të bëhet mjedis për i përkryer për fëmnijët, sesa hapësira 
e pamatë ku shtrihet Holiday Village Montenegro, mes gjelbërimit, buzë 
detit, mbështetur në gji të një pylli me pisha mesdhetare e rrethuar 
gjithashtu nga ekosistemi i Plazhit të Madh në Ulqin. Rrugët e rruginat e 
pafundme, gjashtë pishinat e kudondodhura, Parku i Aventurave, Këndet 
e lojrave, pajisjet e fitnessit brenda në pyll në ajrin e kristaltë të mëgjesit, 
lorjat e ujit, plazhi me rërë që s`ka fund, janë “lodrat” e preferuara për 
argëtim, që çdo fëmijë do t`i dëshironte. 
Pse ta mohoj, e ndjemë veten të përkëdhelur nga pritja e patëmetë, në 
dhomën familjare delux, me shampanjë e fruta, që i shijuam gjithë qejf 
në pishinën që shtrihet në këmbët e ballkonit e mund të shfrytëzohet 
si mjedis relaksi pasditeve, pasi ke shijuar ditën e gjatë të plazhit apo 
aktiviteteve.
Është e kotë të përshkruaj kënaqësinë e fëmijëve, që ndjeheshin gjithë 
kohës si peshku në ujë, duke “u hallakatur” mes pishinave, lojrave, 
shëtitjeve në pyll, lojës së shahut e detit, duke i ndërprerë të gjitha këto 
vetëm  nga vaktet ushqimore.

E meqë erdhëm tek ushqimi, dua t`ju them diçka: filozofia e ushqimit ka 
ndryshuar shumë në paketën turistike “all inclusive”, jo vetëm përsa i 
përket larmisë por edhe cilësisë së ushqimit. Në një javë ose dhjetë ditë 
pushime, “terapia e ushqimit” për shumë njerëz të zënë me punë, që 
nuk kanë kohë të hanë shëndetshëm, është një cikël që mund të fillojë 
shumë mirë në një resort turistik, mes zgjedhjeve të shumta për të tria 
vaktet, e të vazhdohet më pas në shtëpi me të njëjtin ritëm. 
Më erdhi shumë mirë që në resort nuk pashë për shembull, 
superushqime që do të shërbenin për të treguar bollëkun por vetëm 
zgjedhje të kujdesshme të stinës, edhe përsa i përket perimeve e frutave 

të freskëta por edhe gatimeve. T`i ofrosh turistit një zgjedhje të 
tillë për një periudhë disaditore, do të thotë të kesh plotësuar më 
së miri gjysmën më të rëndësishme të pushimeve familjare, të 
cilat tri shtyllat kryesore i mbështesin pikërisht tek akomodimi, 
ushqimi dhe shërbimet.

Pyetjes se a u kënaqën këtë fundjavë, djemtë tanë iu 
përgjigjën me një “JO”. 
Jo? Pse? Ku qëndronte problemi? Sepse koha ishte shumë 
e shkurtër, do të donim të kishim qëndruar më gjatë, që të 
kënaqeshim më shumë. 
A, epo në këtë rast, është diçka që zgjidhet. Do të presim vetëm 
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How can I deny it? We were spoiled from this 
flawless accommodation in the deluxe family 
bedroom with champagne and fruits, which we 
enjoyed in our swimming pool attached right at 
the foot of our balcony and which may be used 
as a relaxing area during afternoons, after a 
long day at the beach, which is 12 km long or a 
day filled with activities.  I cannot find the words 
to describe the kids’ happiness as they felt like 
splashing fishes having fun in the pools, play 
parks, walks in the forest, playing chess and 
beach games and stopping just for meals. 

And since I mentioned food, I want to say 
something: the philosophy of food has changed 
immensely in the “all inclusive” tourist package 
not just in diversity but also in quality. During 
a one-week or ten-day vacation, “food therapy” 
for many busy people, who do not have time 
to eat healthy, is a habit that they may start to 
develop in a touristic resort, when presented 

Holiday Village Montenegro at Long Beach Ulcinj

Staying at the resort for two days and receiving their services, from an impressive 
welcoming to an exquisite cuisine tasting with various Balkan dishes and the 
numerous spaces it offered, we had just a little drawback, to enjoy it as a perfect 
professional and human experience as well, to be like tourists.
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që të vijë vera e ardhshme, për të ripërsëritur 
në mënyrë të shumëfishuar, kënaqësinë e 
padiskutueshme të qëndrimit në Holiday Village 
Montenegro.
Po çfarë mund të bëni tjetër, nëse zgjidhni të bëni 
pushime këtu?
Në këto dy fundjava, ne vizituam Budvën, Kotorin, 
Ulqinin natyrisht, dhe Tivarin (Bar). Katër qytete 
të spikatura turistike, me nga një qendër historike 
secila, që plotësojnë më së miri një mozaik, ku 
pushimet “plazhore” në një resort me cikël të 
mbyllur, zbukurohen edhe me një kurorë kulturore, 
duke ju dhuruar një përvojë që me siguri do ta 
koleksiononi në kujtimet tuaja, si ndër më çmuarat. 

Mirupafshim pra, në Ulqin, Në Holiday Village 
Montenegro!
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with many choices for all three meals, 
which could be carried on with the same 
rhythm when returning back home. 
I was quite glad that the resort did not 
feature super-foods to show abundance but 
careful choices of the season as regards nut 
just fruits and vegetables but also prepared 
dishes. To offer the tourist the opportunity 
of such a choice for several days, two a 
la carte restaurants offer great fusion of 
amazing food and kitchens, it`s important 
for their wellbeing. 
When we asked our boys whether they 
enjoyed this weekend they answered with a 
“No.”
No? Why? What’s the problem? Cause the 
time was too short, they wanted to stay 
longer to have more fun. 
This could be solved. We just have to wait 
next summer to repeat by manifold the 
undisputable pleasure of our stay at the 
Holiday Village Montenegro for a full 
package of summer holidays. Or we can 
come back during the winter, to have the 
pleasure of the warmness and the indoor 
pool. We can come any time we want.

What else could you do if you chose to 
take your vacation in this location? 
During these two weeks we visited Budva, 
Kotorr, Ulcinj and Bar. Four remarkable 
touristic cities with a historical center 
in each of them complete your mosaic, 
where beach vacations in a closed resort 
are beautified by a cultural crown, a gifted 
experience that surely would become part 
of your memories collection and among the 
most precious ones. 
Farewell Ulcinj, and see you next time 
Holiday Village Montenegro!

Velika Plaza (82.21 km)
85360 Ulcinj
+382 30 684 940
www.hvmontenegro.com

Find us:
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Montenegro
 Famtour
Famtour-et os InfoTour-et janë 
itinerare ose aktivitete inspektuese 
që profesionistët e turizmit realizojnë 
sa herë që në treg hyjnë platforma të 
reja pushimi ose krijohen itinerare të 
reja. I tillë ishte edhe MONTENEGRO 
FAMTOUR që Albanian Tourism & 
Hospitality Services organizoi fundjavën 
që u mbyll, në Malin e Zi. Të mikpritur 
nga Holiday Village Montenegro, në 
Ulqin, , një grup prej 90 operatorësh dhe 
gazetarësh nga Shqipëria dhe Kosova, 
vizituan dhe shijuan ambientet e këtij 
resorti të ri turistik, pjesë e Karizma 
Group, i cili prej vitit 2018 e në vazhdim, 
do të presë grupet e turizmit "all 
inclusive". I ndërtuar në një sipërfaqe 
prej disa hektarësh, me më shumë se 
350 dhoma, me 6 pishina, 4 restorante, 
7 bare dhe shumë shërbime të tjera 
shtesë, që plotësojnë më së miri paketat 
"all inclusive", ky resort është vendi ideal 
për pushimet e gjata familjare, të cilat 
më së shumti turistët e Ballkanit lindor i 
prenotojnë në Turqi.
Duke pasur parasysh kohëqëndrimin 
prej më shumë se shtatë ditë në resort, i 
cili ndodhet në Plazhin e madh në Ulqin. 
tur operatorët, për të ofruar një kohë 
sa më cilësore, do t`u ofrojnë turistëve 
edhe ekskursionet ditore, të cilat në një 
rreze të afërt, prekin qytetet e Shkodrës, 
Ulqinit, Budvës, Kotorit, etj.
Holiday Village Montenegro është 
një mundësi e shkëlqyer edhe për 
shqiptarët, duke shkurtuar distancat 
për ata që zgjedhin Budvën, ose duke 
reduktuar koston e biletës së avionit kur 
zgjedhin Turqinën. Kushtet optimale dhe 
hapësirat e pafundme, do të mundsojnë 
pushimet e ëndërruara për të gjithë 
familjen.
Revista Travel falënderon përzemërsisht 
ATHS dhe Plazh.com që e konsideroi 
të vlefshme prezencën e saj në këtë 
Famtour dhe gjithashtu falënderon edhe 
Holday Village Montenegro për pritjen e 
shkëlqyer.

përvoja interesante për      
njohjen e destinacionit
ofruar nga ATHS dhe

Montenegro
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Holiday Village 
Montenegro është një 
mundësi e shkëlqyer 
edhe për shqiptarët, 
duke shkurtuar 
distancat për ata që 
zgjedhin Budvën, ose 
duke reduktuar koston 
e biletës së avionit kur 
zgjedhin Turqinën. 
Kushtet optimale dhe 
hapësirat e pafundme, 
do të mundsojnë 
pushimet e ëndërruara 
për të gjithë familjen.
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Nga Ulqini 
në Tivar
Shën-Stefan e Budva

Ulqini i Ilirëve 
dhe i Balshajve
Trojet shqiptare të Malit të Zi po bëhen 
gjithnjë e më shumë të vizituara, 
sidomos në paketat turistike të 
fundjavës, duke pasur në krye të listës 
Ulqinin, jo thjesht në verë e jo thjesht për 
plazh por edhe si një shëtitje fundjave në 
çdo stinë.
Diku vetëm me çmim transporti e diku 
me fjetje në një prej hoteleve të Ulqinit, 
çmimet e lira, nga 15 deri në 35 apo 40 
euro për të gjithë fundjavën, janë një 
joshje e vërtetë.
Ndoshta nuk ka kohë për të përshkuar 
disa itinerare të ndryshme por një 
shëtitje në kala, është sigurisht boshti 
i vizitës në Ulqin, shoqëruar me një 
kafe të thjeshtë apo edhe me një drekë 
produktesh deti apo pjatash të zonës, 
sipas xhepit të secilit.
Një gjë është e sigurt; që brenda 
mjediseve të Kalasë do të keni plot për 
të parë, që nga Kulla e Balshajve, e 
deri tek muzetë, ai Etnografik (Muzeu i 
Ulqinit), dhe ai Arkeologjik, shoqëruar 
me kënaqësinë e shijimit të panoramës 
së Adriatikut nga të gjitha pikat e kalasë 
apo shëtitjen nëpër rrugicat e ngushta 
që mbajnë si vulë të fundit arkitekturën 

veneciane. 
Qyteti i vjetër ilir, rezidenca e 
mëvonshme e Balshajve, Ulqini i sotëm 
dhe së fundi destinacioni juaj i fundjavës, 
ka plot se ç`të ofrojë tjetër, përpos zonës 
hitorike të Ulqinit të Vjetër.
Vetëm një shëtitje në Ada Bojana, do 
t`ju mbushte mushkëritë me ajër e 
natyrë, duke ju futur në një botë tjetër 
magjike. Por edhe një shëtitje më 
varkë në Liqenin e Shasit do të ishte e 
rekomandueshme nëse keni planifikuar 
të qëndroni së paku dy ditë.

Nga Ulqini në Tivar
Një vizitë në Tivar ose Barin e sotëm
Mes luftës së trashëguar nga e kaluara 
e emrave,  ku quhet Antibar apo Antivar, 

Kur themi Ulqin, 
Tivar, Budva, Kotor, 
mund të na duket 
si një zgjedhje 
modeste se ja, i kemi 
në derën e shtëpisë 
por mos harroni; 
shumica e tyre janë 
pasuri e UNESCO-s 
dhe vizitohen prej 
turistësh nga e gjithë 
bota, si destinacione 
që duhen vizituar së 
paku një herë në jetë.
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qyteti i quajtur Tivar nga shqiptarët dhe 
Bar nga sllavët, është sot njëkohësisht 
edhe porti më i madh i Malit të Zi, 
përveçse një qytet turistik, ndonëse 
duket sikur Kotorri është një port më i 
frekuentuar jahtesh. 
Ju mund të ndiqni një itinerar ujor, 
duke marrë një “water-taxi” dhe në 
pak minuta jeni në Perast e Kotorr por 
ne do t`ju sugjeronim një tjetër tur; 
atë të Pazair të Vjetër dhe Kalasë, ose 
përmbledhur shkurt: një vizitë në Tivarin 
e vjetër.
Një shëtitje në Pazar, për një kafe 
ballkanase, një frut të shtrydhur 
stine apo edhe një drekë tradicionale 
në restorantet e vegjël në formën e 
“konakut”, që Pazari i ka me shumicë, 
do të përmbyllej shumë bukur më nje 
shëtitje të gjatë në kala, ku labirinthet e 
pafundme, mes gjurmëve të dikurshme 
ilire, do t`ju kthejnë shumë pas në kohë.

Shën-Stefan e Budva
Në një ditë të gjatë vere, ju do të kishit 
kohë të hidheshit edhe deri në Budva, 
me një ndalesë në Shën Stefan por nëse 

fundjavën e këtij itinerari po e përjetoni 
në vjeshtë apo një ditë të bukur dimri, 
mirë do të ishte që pjesën e mbetur të 
itinerarit ta ruanit për të nesërmen, duke 
zgjedhur ndonjërin nga hotelet e Budvës, 
ose duke u rikthyer në Ulqin. Në fakt, 
hotelet e Ulqinit janë shumë të mira e 
me çmime shumë më të favorshme se 
ato të Budvës, dhe do të kursenit mjaft.

Një detaj që duhet ta dini për Shën 
Stefanin është që ishulli i vogël prej 
kohësh është një rezidencë private dhe 
ju nuk mund ta vizitoni nëse nuk jeni 
pjesë e një grupi që e ka prenotuar 
vizitën paraprakisht dhe me një biletë të 

kripur prej 20 euro për të rritur dhe 10 
për fëmijë.
Megjithatë, edhe nëse nuk arrini ta 
vizitoni nga brenda Shën Stefanin, 
Budva e vjetër është një pikë interesi 
që duhet ta pwrfshini në ditarin tuaj të 
udhëtimeve, sepse plotëson mozaikun 
ballkanik të vendeve të tjera që mund te 
keni parë deri tani.
Kur themi Ulqin-Tivar-Budva-Kotor, 
na duket si një zgjedhje modeste se 
ja, i kemi në derën e shtëpisë por mos 
harroni; shumica e tyre janë pasuri e 
UNESCO-s dhe vizitohen prej turistësh 
nga e gjithë bota, si destinacione që 
duhen vizituar së paku një herë në jetë.

Mes luftës së trashëguar nga 
e kaluara e emrave,  ku quhet 
Antibar apo Antivar, qyteti i quajtur 
Tivar nga shqiptarët dhe Bar nga 
sllavët, është sot njëkohësisht 
edhe porti më i madh i Malit të Zi, 
përveçse një qytet turistik.
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Voskopoje Royal Hotel

Vendodhja: Me një strukturë  alpine, Hotel Royal Voskopoja ndodhet në Voskopojë, 
në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.

Nr 11  TRAVEL 2013 6363

Natural food, comfort, friendly hospitality and above all, tastefull 
dishes, all based on grill. The products are not to many but the 
taste is delicious and you will come back to experience again the 
same pleasure, if you come here once.

ashtu siç e do tradita...
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Voskopoje Royal Hotel

Vendodhja: Me një strukturë  alpine, Hotel Royal Voskopoja ndodhet në Voskopojë, 
në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.

Nr 11  TRAVEL 2013 6363

Natural food, comfort, friendly hospitality and above all, tastefull 
dishes, all based on grill. The products are not to many but the 
taste is delicious and you will come back to experience again the 
same pleasure, if you come here once.
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Vendodhja: Me një strukturë  alpine, Hotel Royal Voskopoja ndodhet në Voskopojë, 
në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.
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Voskopoje Royal Hotel

Vendodhja: Me një strukturë  alpine, Hotel Royal Voskopoja ndodhet në Voskopojë, 
në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.

Nr 11  TRAVEL 2013 6363

Natural food, comfort, friendly hospitality and above all, tastefull 
dishes, all based on grill. The products are not to many but the 
taste is delicious and you will come back to experience again the 
same pleasure, if you come here once.

ashtu siç e do tradita...
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Voskopoje Royal Hotel

Vendodhja: Me një strukturë  alpine, Hotel Royal Voskopoja ndodhet në Voskopojë, 
në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.

Nr 11  TRAVEL 2013 6363

Natural food, comfort, friendly hospitality and above all, tastefull 
dishes, all based on grill. The products are not to many but the 
taste is delicious and you will come back to experience again the 
same pleasure, if you come here once.

ashtu siç e do tradita...
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Location: With an alpine structure, Voskopoja 
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oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
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Others: panoramic bar, restaurant with winter 
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Voskopoje Royal Hotel

Vendodhja: Me një strukturë  alpine, Hotel Royal Voskopoja ndodhet në Voskopojë, 
në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.

Nr 11  TRAVEL 2013 6363

Natural food, comfort, friendly hospitality and above all, tastefull 
dishes, all based on grill. The products are not to many but the 
taste is delicious and you will come back to experience again the 
same pleasure, if you come here once.
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në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.

Nr 11  TRAVEL 2013 6363

Natural food, comfort, friendly hospitality and above all, tastefull 
dishes, all based on grill. The products are not to many but the 
taste is delicious and you will come back to experience again the 
same pleasure, if you come here once.

ashtu siç e do tradita...
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VOSKOPOJË

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Voskopoje Royal Hotel

Vendodhja: Me një strukturë  alpine, Hotel Royal Voskopoja ndodhet në Voskopojë, 
në rrethin e Korcës në lartësinë 1350 m mbi nivelin e detit.
Kapaciteti: 20 dhoma (45 shtretër) të mobiluara me stil.  Hoteli ofron dhoma me 
kushte mjaft komode me nje arredim bashkëkohor, të pajisura me sistem
 ngrohjeje, ballkone panoramike, etj. Cmimi: 3000-5000 lekë dhoma. 
Restoranti:  ofron një menu të pasur tradicionale të zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Te tjera: bar panoramik, restorant me ambiente dimërore dhe verore, sallë konfe-
rencash, kënd çlodhjeje ,  dhe parkim i garantuar. Organizon shëtitje të ndryshme 
turistike si : ekspedita dhe shëtitje malore (hiking dhe treeking) , sporte dimërore si 
ski dhe snowboard dhe sporte verore: mountainbike, 4 X 4 tours & safari.

Adresa: Voskopojë-Korçë, Albania
Tel: +355 (0)682020911; 0684088797
www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Location: With an alpine structure, Voskopoja 
Royal Hotel is located in Voskopojë, in the district 
ofKorça, 1350 m above sea level. Capacity: 20 ro-
oms (45 beds) furnished with style. The hotel offers 
rooms with very comfortable conditions with a con-
temporary furnishing, equipped with  heating sy-
stem, panoramic balconies, etc. Price: 3000-5000 
ALL rooms.
Restaurant: offers a rich menu of traditional area, 
alternating with Balkan and European cuisine.
Others: panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 
angle, and guaranteed parking. Organizes various 
tourist walk as expeditions and mountain activities 
(hiking and treeking), winter sports like skiing and 
snowboard and summer sports: mountainbike, 4 x 
4 Tours & Safari.

Nr 11  TRAVEL 2013 6363

Natural food, comfort, friendly hospitality and above all, tastefull 
dishes, all based on grill. The products are not to many but the 
taste is delicious and you will come back to experience again the 
same pleasure, if you come here once.

ashtu siç e do tradita...
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TRAVEL suplement

MADE IN ALBANIA

Agro-Tourism "Rruga e Mullirit" 

Agro-Tourism "Devin" 

Agro-Tourism "Lajthiza e Vogël"

Vis Albania 

Shkodra Tourist Brand

Artistike Zadrima, Lezhë

Shijoni shpirtin dhe mikpritjen 

e vërtetë në produktet 

dhe sipërmarrjet 

"Made in Albania"!

Guri i ZI n`Fest - Turizmi në lulëzim
...

Enjoy the spirit of a noble nation
through the products and 

small family-run farms and Inns
"Made in Albania!

Udhëtimi i Terezë Gegës
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Ethnic 
  Living 
      ToursTë përjetosh zakonet 

dhe traditat e një vendi, 
përmes Tureve të 
Jetesës Etnike!
Të shijosh ushqim 
lokal, të shohësh 
nga afër jetesën e 
përditshme, të vishesh 
me rroba kombëtare, 
të bësh punë fshati, më 
mësosh një zanat ose 
mjeshtëri, të gatuash 
bashkë me amvisat, të 
përshkosh itinerare me 
ngjyra kombëtare ose 
historike, të shohësh 
koncerte ose shfaqje 
tradicionale, të bëhesh 
pjesë e festave lokale, 
të vizitosh fshatra 
karakteristikë, që 
spikasin mbi të tjerët, 
të zbulosh rrënjët e 
prejardhjes përmes 
legjendave të një 
vendi... 
Këto janë përvojat që 
kërkon të përjetojë 
sot një turist i huaj në 
Shqipëri dhe Ballkan.
Po ju, a do të kishit 
dëshirë?

Të përjetosh 
zakonet dhe 
traditat e një vendi, 
përmes Tureve të 
Jetesës Etnike!
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Enjoy local food, see 
daily life, dress up in 
national clothes, do 
village work, teach 
me a craft or craft, 

cook with housewives, 
walk through national 

or historical color 
routes, see concerts 

or traditional 
performances, being 
part of local holidays, 
visiting characteristic 

villages that stand 
out above others, 

discovering the roots 
of ancestry through the 
legends of a country ...

These are the 
experiences that a 
foreign tourist in 

Albania and the Balkans 
wants to experience 

today.
Would you like it to?

Experience 
the customs 
and traditions 
of a country 
through 
Ethnic Living 
Tours!
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AROMË ILIRIE 

ILLYRIAN SALOON
është tempulli i 

ri i argëtimit dhe 

trashëgimisë në 

kryeqytet

për të kujtuar
Tirana është vërtet një qytet kozmopolit 
por për fat të mirë ka njerëz që i drejtojnë 
gjithmonë sytë kah origjina duke kërkuar 
rrënjët thellë histori. Qoftë për biznes, 
qoftë për pasion, kthimi tek rrënjët është 
shenjë identiteti dhe çfarëdolloj nisme 
që të jetë ajo, meriton vlerësim dhe 
duhet të ngrihet lart, deri në piedestalin e 
mirënjohjes. 
Kështu duke “eksploruar” kryeqytetin 
që s`pushon së rrituri, ramë në gjurmët e 
ILLYRIAN SALOON, që shpresojmë të 
jetë tash e tutje destinacioni i ardhshëm 
i turistëve në Tiranë, sepse nuk është 

për të       & harruar
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ILLYRIAN
ILLYRIAN SALOON

to remember to forget&
FLAVOR

Tirana is a truly cosmopolitan city and 
is fortunate to have people who always 
turn their heads back to their origin by 
searching into the deep historical roots. 
Whether it is for business or passion, 
returning to the roots is a sign of identity 
searching, which regardless of the 
cause, deserves praise and ought to be 
granted merit and the highest level of 
gratefulness.
Thus, while “exploring” the ever-
developing capital city we tracked down 
the ILLYRIAN SALOON, which we 
hope will be a touristic destination in 
Tirana in the future since it is not just a 
simple bar-pub, but a temple built over 
the footprints of Illyrian values.

As soon as you enter, you immediately 
feel the flavor of ancient times, engraved 
in wood and forged in iron, cast in bronze 
and woven with linen, from the modern 
chandeliers to the ancient helmets and 
ropes that serve to fasten the noble 
library stacked with Illyrian books. Only 
when you talk with Aulona, the Lady of 

the House, it is possible to comprehend 
the amount of love poured into this place.
What an intoxicating flavor of the 
motherland!
These are charming and worldly boys 
and girls, who chose to go further back 
in time and instead of the vague vanity 
which has saturated the colorful capital 
city, they preferred to follow the olive 
roots that penetrate deep into the hills and 
travel until they reach the cobblestones 
of the Kandaviave of a bygone time. 
They do not brag about boastful names 
and models copied from someplace in 
the continent, which are easy to spot, but 
chose to remain Illyrian and unearthed 
the thousand-year armors, helmets, 
swords, jewelry and dusted them off in 
order to display the glorious history, of 
an era that we recall with pride.

Only when you hear them speak about 
their new temple, you comprehend 
that this entrepreneurship is not just a 
business but rather a lifestyle, an entire 
philosophy.

“The name of the bar underlies the 
meaning clearly and is a telling indicator 
of us who created it. But obviously, like 
everything built with time, this is just the 
tip of the iceberg.”

At first, the name identifies with our 
national identity and a time of glory 
which reigned over this parcel of land, 
once known as Illyria. Unfortunately, the 
geopolitical positioning has constrained 
us to a history marked by wars, 
invasions, and rebirths. Rebirths always 
occurred in peak times, as in the case of 
the national hero, Kastrioti, or Albanian 
renaissance.

is the newest 
heritage and 
entertainment 
temple in 
the capital

This temple was founded by the descendants of the 
Illyrians, Leonard Shyti, Çim Gjura and Arlind Zerdja!
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një bar-pub i thjeshtë por një tempull i 
ngritur mbi gjurmët e vlerave të Ilirisë. 

Sapo hyn e ndjen menjëherë aromën 
e kohëve të lashta, gdhendur në dru e 
rrahur në hekur, derdhur në bronx e 
thurur në li, prej llampadarëve të rinj dhe 
përkrenareve të vjetra, e deri tek litarët 
që lidhin bibliotekën e fisme, mbushur 
me libra Ilirie. Vetëm duke biseduar me 
Aulonën, të zonjën e shtëpisë, e kupton 
se me sa dashuri është ngjizur ky vend. 
 Ç`aromë dehëse e dheut amë! 

Ata janë djem e vajza gjithë sharm e 
botë, që në vend të vanitetit bosh që ka 
mbushur rëndom një kryeqytet laraman si 
Tirana, preferuan që të shtyhen thellë në 
kohë, ashtu siç rrënjët e ullirit depërtojnë 
e depërtojnë kodrinave deri nëpër 
kalldrëmet e Kandaviave të dikurshme. 
Dhe në vend që të shesin mend me emra 
të fryrë e modele të kopjuara lart e poshtë 
nëpër kontinente, (që i njohin shumë 
mirë), preferuan të qëndronin në Iliri dhe 
të nxirrnin nga pluhuri i mijëvjeçarëve 
mburojat, përkrenaret, shpatat, bizhutë 
e mbi të gjitha historitë e një kohe të 
lavdishme, ndër të paktat në epoka,që e 
kujtojmë me krenari.

Kur dëgjon se ç`thonë për tempullin 
e tyre të ri, atëhere e kupton se kjo 
sipërmarrje nuk është thjesht një biznes 
por një mënyrë të jetuari, një filozofi e 
tërë. 

“Vetë emri i lokalit nënkupton shumë 
qartë atë çka përfaqëson, gjithashtu edhe 
tregon shumë për ne që e kemi krijuar. 
Kuptohet që si çdo gjë e ndërtuar në 
kohë, paraqet veç majën e ajsbergut. 

Emri fillimisht lidhet me identitetin tonë 
kombëtar dhe një kohë të lavdishme të 
hapësirës tokësore që dikur quhej Iliri. 
Për fatin tonë të keq, pozita gjeopolitike 
na ka kushtëzuar një histori mbushur me 
luftra, pushtime e ringjallje. Ringjallja ka 
ardhur gjithmonë në periudha kulmimi, 
si në rastin e Heroit tonë Kombëtar 
Kastriotit, rilindasve etj..
Tani, jetojmë në një kohë që kthimi i 
shikimit ndaj rrënjëve e identitetit është 
shumë i rëndësishëm. Mund të ndërtojmë 
veç duke pasur themele të fortë e 
duke marrë frymëzim nga një epokë e 
lavdishme. Gjaku s'bëhet ujë themi ne 
dhe kjo gjë pasqyrohet në pjesën e parë 
të emrit.
Të tre ne që kemi ideuar e ndërtuar 
Illyrian Saloon, pëlqejmë e vlerësojmë 
shumë një kulturë lirie që lidhet ndër të 
tjera edhe me Perëndimin e egër. Një 
kohë e ashpër, kur gjërat zgjidheshin 
thjesht dhe me burrëri. Normalisht si 
shumica e shqiptarëve kjo gjë na ka 
pëlqyer se përngjet me karakterin tonë 
kombëtar, personifikuar me shprehjen  ''O 
nënë e rreptë burrash t'egër.'' 
Ndërthurja e të dyjave vjen natyrshëm 
dhe gjithçka përmblidhet te koncepti i 
Saloon-it. Pra, Saloon-i Ilir, një mjedis 
ku zgjedh të shkosh për të kujtuar e 
harruar njëkohësisht. Për të kujtuar kush 
je e për të harruar problemet e vogla të 
përditshme nën tinguj muzike të vërtetë, 
pije të këndshme e biseda mes miqsh.  
Është vendi që kërkonim prej vitesh e 
meqë askush nuk mund ta bënte, e bëmë 
vetë”.

E ç`të bërë se! Pikë e flori, pikë e traditë, 
pikë e histori.

Natyrisht ndër të tjera, ky është edhe 
një vend ku do kalohen mbrëmjet, do 
pihen birra, do shijohet verë e mirë, do 
festohen festa, do përqafohen edhe rite 
moderne, edhe të vjetra e pagane. Por 
mënyra sesi vijnë të gjitha këto, kjo fole 
e bukur që pasurohet çdo ditë me shpirt 
por edhe me artefakte, nesër do të kthehet 
në muze, ku turistët por më shumë se 
kushdo, shqiptarët, mund të mësojnë pak 
më shumë për rrënjët e atdheut të tyre të 
dikurshëm e të tanishëm; Ilirisë. 

Ky tempull u themelua nga 
pasardhësit e ilirëve, Leonard Shyti, 
Çim Gjura dhe Arlind Zerdja! 
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We are now living at a time during which 
turning to your roots of identity is of 
utmost significance. We may only build 
on strong foundations and by deriving 
inspiration from glorious times. Blood is 
thicker than water, and this is reflected in 
the first part of the name. 

"All three of us, who built on the idea 
of the Illyrian Saloon, greatly appreciate 
and value the Illyrian culture, which is 
connected to the Wild West, as well. 
They were trying times when issues were 
resolved by flexing the manly muscles. 
Normally, like the majority of Albanians, 
we appreciated this since it takes after 
our national character, embodied in the 
expression "Strict mothers of harsh men". 

The interconnection of the two is natural 
and everything is summarized in the 
concept of the Saloon. So, the Illyrian 
Saloon is a place you chose to go to 
recall and forget at the same time. To 
remember who you are and forget little 
everyday problems while listening to real 
music beats, drinking nice beverages and 
having conversations with friends. We 
were looking for a similar place for many 
years and since nobody came up with it, 
we did it ourselves".
And so they did! Pure gold, pure 
tradition, and pure history. 
Naturally, this is a place where people 
would spend nights, drink beers and taste 
good wine, throw parties, and modern 
rituals will also be present, pagan, too. 

But, these elements materialize in a 
certain way, this pleasant nest is enriched 
day after day with soul and artifacts, 
which tomorrow will become a museum, 
where tourists and Albanians especially 
may learn one additional fact about 
the roots of their former and present 
homeland, Illyria.

This temple was founded by Illyrian 
descendants, Leonard Shyti, Çim 
Gjura, and Arlind Zerdja!
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Reçi është një fshat me rreth 1000 banorë, i vendosur në 
mes të kodrave dhe Masivit të Gështenjave, në luginën 
e Shkrelit, një nga gjashtë Njësitë Administrative të 
Bashkisë Malësi e Madhe, në Veri të Shqipërisë. 
Zona përreth fshatit Reç është e famshme për larminë e 
madhe të bimëve aromatike e mjekësore, si të kultivuara 
ashtu edhe spontane, por gështenjat paraqesin tiparin e 
saj të vërtetë dallues. Pikërisht këtu ndodhet masivi  i dytë 
më i madh i gështenjave në Shqipëri,  me një sipërfaqe 
prej 450 ha dhe me rreth 30.000 rrënjë, një trashëgimi 
pasurore jo vetëm për Reçin por për tërë Malësinë e 
Madhe. Nisur nga rëndësia e saj Gështenja e Reçit është 
shpallur monument natyror që në vitin 1974 dhe është 
pjesë e Parkut Natyror Bashkiak të Shkrelit.
Pemët e para të gështenjës, të cilat kanë rezistuar 
deri më sot, u mbollën këtu e rreth 250 vjet më parë, 
të importuara nga emigrantët nga Kraja, një territor 
shqiptar i Malit të Zi. Gështenjat janë burimi më i 
rëndësishëm i të ardhurave për komunitetin lokal. Pjesa 
më e madhe e prodhimit të gështenjës eksportohet 
në tregjet ndërkombëtare me shumicë, veçanërisht ai 
italian, ndërsa kërkesa e brendshme mbetet e dobët dhe 
e kufizuar në konsumin e drejtpërdrejtë të frutave, për 
shkak të mungesës së industrive përpunuese në vend.

Festa e Gështenjës
Më 25 tetor 2019, u zhvillua edicioni i tretë i FESTËS SË 
GËSHTENJËS, një moment i rëndësishëm me përfshirjen e 
komuniteteve lokale dhe kushtuar promovimit dhe nxjerrjes 
në pah të vlerave që mbartin produktet tipike dhe atraksionet 
natyrore e kulturore të zonës. Përveç këngëve e valleve 
popullore, të cilave ua shtonin hijeshinë xhubleta 4000-vjeçare 
e kostumet tradicionale, ekspozimit dhe shijimit të produkteve 
tipike të Malësisë së Madhe dhe aktiviteteve për fëmijë, nuk 
mund të mungonte një ecje në “Turin e Gështenjave” nën 
pemët e gjethet e tyre stolisur me të gjitha ngjyrat që veç 
vjeshta i ofron, një vizitë në agroturizmin e zonës, në baxhon 
dhe inkubatorin e produkteve tipike. Inkubatori, një nismë 
e mbështetur nga Qeveria Shqiptare, në bashkëpunim me 
Kooperacionin Italian (AICS), tanimë mundëson përzgjedhjen, 
tharjen dhe përpunimin e gështenjave, si edhe grumbullimin 
dhe paketimin e bimëve mjekësore. Kjo strukturë është një 
pikë referimi për rreth 120 familje në zonë, të bashkuara që 
nga viti 2004 në SH.B.B. "Agro-Reçi". Inkubatori përfaqëson 
një impuls themelor për zhvillimin e ekonomisë lokale 
simbolizon një hap të rëndësishëm drejt një shoqërie më 
bashkëpunuese dhe solidare.

SHKRELI 
DESTINACIONI i ÇDO STINE
Nga Reçi i gështenjave, 
tek itineraret unike
që nuk duhen humbur

Festa e 
Gështenjës 
në Malësi të Madhe
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FESTA E GËSHTENJËS nuk është vetëm një moment kushtuar 
të festuarit dhe promovimit të veçantive lokale, por është 
gjithashtu një mundësi për trajnime dhe shkëmbim të njohurive 
dhe ideve. Si një dëshmi e kësaj, një konferencë u mbajt në këtë 
edicion të tretë mbi dëmtuesit e gështenjës, siç është “grerëza 
aziatike”, e cila nga viti 2018 filloi të prekë pyjet shqiptare të 
gështenjës, duke shkaktuar një ulje të prodhimit me rreth 30% 
në vitin 2019. Një ekspert italian ndau informacion të vlefshëm 
me komunitetin vendor se si në Itali është përballuar ky problem 
në vitet e fundit, në mënyrë që të merren të njëjtat masa edhe 
në Shqipëri.
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MALËSIA E MADHE 

vatra e bimëve të egra mjekësore – aromatike 

 

 

 
Malësia e Madhe strehon një larmi të madhe bimësh dhe racash me një potencial ekonomik që 
ende nuk është shfrytëzuar plotesisht, ku disa prej të cilave gjenden vetëm në Shqipëri. Këto janë 
bimë autoktone të zonës, madje “më autokotone se vetë banorët”, të cilët kur u vendosën në 
këtë territor, ajo çfarë gjetën ishin pasuritë natyrore të tij.  
 
Bimët mjekësore mësuan t’i përdorin për vetitë kuruese që kishin, duke mos ditur akoma vlerën 
që mund të kishin në treg, derisa me rritjen e kërkesës gjërat ndryshuan dhe popujt u zhvilluan, 
gjë e cila i bëri banorët të fillojnë t’i mbledhin bimët e t’i shesin, në atë kohë vetëm te njerëzit e 
afërt që kishin nevojë për vlerat kuruese të tyre.  
 
Me kalimin e viteve disa prej këtyre bimëve, si sherebela, lavanda, makthi i butë, gështenja, 
rigoni, etj., filluan edhe të kultivohen, në masë të madhe në të gjithë Malësinë duke u kthyer 

Malësia e Madhe
vatra e bimëve të egra 
mjekësore – aromatike
Malësia e Madhe strehon një larmi 
të madhe bimësh dhe racash me një 
potencial ekonomik që ende nuk është 
shfrytëzuar plotësisht, disa prej të 
cilave gjenden vetëm në Shqipëri. Këto 
janë bimë autoktone të zonës, madje 
“më autokotone se vetë banorët”, të 
cilët kur u vendosën në këtë territor, 
ajo çfarë gjetën ishin pasuritë natyrore 
të tij. 

Bimët mjekësore mësuan t’i përdorin 
për vetitë kuruese që kishin, duke 
mos ditur akoma vlerën që mund 
të kishin në treg, derisa me rritjen e 
kërkesës gjërat ndryshuan dhe popujt 
u zhvilluan, gjë e cila i bëri banorët të 
fillojnë t’i mbledhin bimët e t’i shesin, 
në atë kohë vetëm te njerëzit e afërt 
që kishin nevojë për vlerat kuruese të 
tyre. 

Me kalimin e viteve, disa prej këtyre 
bimëve, si sherebela, lavanda, 
makthi i butë, gështenja, rigoni, etj., 
filluan edhe të kultivohen, në masë 
të madhe në të gjithë Malësinë duke 
u kthyer kështu në burimin kryesor 
të punësimit dhe ekonomisë, e 
gjithashtu duke e kthyer këtë zonë 
në një ndër furnizuesit kryesorë të 
tregut kombëtar dhe ndërkombëtar, 
veçanërisht atij amerikan.
Këto bimë janë të veçanta, jo vetëm 
për vlerat shëruese dhe peshën në 
ekonomi por edhe në kujtesën e 
popujve e mbijetesën e tyre përgjatë 
dekadave.

Gështenja ose "pemë buke", quhet 
kështu sepse ajo zëvendësoi bukën në 
momentet e mungesës së saj. 
Arra me origjinë ballkanike, është 

kulturë e kultivuar që nga epoka galo-
romake, me vlera të frutit dhe gjethes.

Boronica, ”laborator natyror për 
organizmin”, që nuk mund të realizohet 
në mënyrë artificiale, etj. 

Malësia e Madhe mban vendin e parë 
në Shqipëri për tregtimin e bimëve 
mjekësore, ku disa qindra familje 
që merren me grumbullimin dhe 
mbledhjen e bimëve të egra apo të 
kultivuara, pastrimin dhe magazinimin 
e sherebelës, rozmarinës, lavandës, 
timusit, makthit të butë, etj., e kanë 
shndërruar atë në një biznes që u 
siguron jetesën tashmë. 

Sherbela “mbretëresha” e bimëve 
mjekësore dhe aromatike zë peshën 
më të madhe në eksportet kombëtare 
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Bimë të tjera dhe fruta pylli të përpunuara janë: bari i pezmit – bar mijëfletësh (Achillea 
millefolium), murrizi (Crataegus monogyna), lule basani (Hypericum perforatum), dëllinja e zezë 
(Juniperus communis), bari i bletës (Melissa officinalis), aguliçja (Primula veris), kaçja (Rosa 
canina), manaferra (Rubus fruticosus), mjedra (Rubus idaeus), trumza – pjesët e çelura (Saturea 
Montana), arrësi dushkvogël (Teucrium chamaedrys), timus (Thymus serpyllum), bliri (Tilia 
cordata), thundërmushka (Tussilago farfara), boronica (Vaccinium myrtillus) dhe manushaqja 
(Viola odorata). 
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dhe rajonale. Kushtet klimatiko-
tokësore kanë përcaktuar që Shqipëria 
të jetë furnitori kryesor i sherbelës 
në tregjet ndërkombëtare, ku vetëm 
SHBA mbulon 70% të nevojave të saj 
me sherbelë të importuar nga vendi 
ynë. 
Lavanda karakterizohet nga një 
investim fillestar më i vogël, pasi 
fidani kushton më lirë, ka fitim të 
ngadaltë pasi duhet të kalojnë 5 vjet 
që të ardhurat t’i kalojnë shpenzimet, 
por jetëgjatësia e saj shkon deri në 25 
vjet. Pra për 20 vjet ajo do na sigurojë 
vetëm fitime.
Makthi i butë ka një proces të njëjtë 
me lavandën, por fidanët janë më të 
shtrenjtë. Makthi futet më shpejt në 
prodhim, për vetëm 1 vit e gjysmë ose 
2 vite, dhe bima tregtohet e njomë, 
duke e avantazhuar fermerin.

Pothuajse të gjitha këto bimë mund 
të përdoren si çajra, kanë vlera 
antioksiduese, ndihmojnë në rrugët e 
frymëmarrjes, në rrugët urinare, në 
qarkullimin e gjakut, janë qetësuese, 
etj. 

AGRO-REÇI dhe bimët mjekësore të 
certifikuara biologjike
Nga dhjetori i vitit 2018 funksionon 
në Reç të Shkrelit (Malësi e Madhe) 
inkubatori i produkteve tipike, ngritja e 
të cilit u mundësua falë mbështetjes së 
Qeverisë Shqiptare dhe bashkëpunimit 
të Kooperacionit Italian (AICS) dhe nën 
menaxhimin e SH.B.B. “Agro Reçi”.

Bimët aromatike dhe mjekësore 
mblidhen nga familjet e zonave fqinje 
të fshatit dhe brenda inkubatorit 
gjenden kryesisht lavandë (Lavandula 
officinalis), sherbelë (Salvia officinalis) 
e kultivuar dhe e egër dhe makth 
(Helichrysum italicum).

Bimë të tjera dhe fruta pylli të 
përpunuara janë: bari i pezmit – bar 
mijëfletësh (Achillea millefolium), 
murrizi (Crataegus monogyna), lule 
basani (Hypericum perforatum), 
dëllinja e zezë (Juniperus communis), 
bari i bletës (Melissa officinalis), 
aguliçja (Primula veris), kaçja (Rosa 
canina), manaferra (Rubus fruticosus), 
mjedra (Rubus idaeus), trumza – pjesët 
e çelura (Saturea Montana), arrësi 
dushkvogël (Teucrium chamaedrys), 
timus (Thymus serpyllum), bliri (Tilia 
cordata), thundërmushka (Tussilago 
farfara), boronica (Vaccinium myrtillus) 
dhe manushaqja (Viola odorata).

Logo AGRO-RECI 

LISTA E PRODUKTEVE TË CERTIFIKUARA ORGANIKE 
Achillea millefolium Bari i pezmit (bari mijëfletësh) 
Castanea sativa Gështenja e butë 
Crataegus monogyna Murrizi 
Hypericum perforatum Lule basani 
Juniperus communis Dëllinja e zezë 
Melissa officinalis Bari i bletës 
Primula veris Aguliçja 
Rosa canina Kaçja 
Rubus fruticosus Manaferra 
Rubus idaeus Mjedra 
Salvia officinalis Sherbela 
Saturea montana Trumza 
Teucrium chamaedrys Arrësi dushkvogël 
Thymus serpyllum Timus 
Tilia cordata = T. parvifolia Bliri 
Tussilago farfara Thundërmushka 
Vaccinium myrtillus Boronica 
Viola odorata Manushaqja 

 

LISTA 

E PRODUKTEVE 

TË CERTIFIKUARA 

BIOLOGJIKE
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Mu në zemër të Tiranës, me një vendndodhje strategjike, ju mirëpret 
Hotel Bar Restorant Piceri Gloria, e hapur dy dekada më parë. 
Përkundër shtëpive të vjetra në pritje të lavdisë së dikurshme ose 
shndërrimit të tyre në pallate shumëkatëshe, ka edhe nga ata që në 
vite i rezistuan tundimit për ta "pallatizuar" pronën e tyre për më shumë 
të ardhura. Gloria, dikur një xhevahir i vogël në kakofoninë e rrugës 
"Qemal Stafa", sot pjesë e natyrshme e Ansamblit të Pazarit të Ri.
Me një staf profesionistësh e me shumë përvojë, të cilët kurojnë çdo 
detaj, ambiente të bukura, kulinari në formën më të rafinuar dhe shije 
unike, qetësi dhe cilësi, çdo klient ka mundësinë të shijojë tek “Gloria” 
shërbimin e patëmetë në rast se vendos të akomodohet në këtë hotel 
apo të shijojë një drekë.
Që në fillimet e punës dhe në vazhdimësi, stafi i “Glorias” është 
udhëhequr nga dëshirat dhe kërkesat e klientëve, si një filozofi për të 
ofruar një shërbim cilësor.
Vlerësuar në Booking me 9.7 nga 10 dhe në TripAdvisor është 
vlerësuar me 5 pikë (Excellent), veçanërisht për pozicionin, pastërtinë, 
shërbimin dhe cilësinë.

Armida PLUMBI

Gloria 
epoka e artë e Tiranës 
së f isme, në një butik hotel

Përkundër shtëpive të vjetra në pritje të 
lavdisë së dikurshme ose shndërrimit të 
tyre në pallate shumëkatëshe, ka edhe 
nga ata që në vite i rezistuan tundimit 
për ta pallatizuar pronën e tyre për 
më shumë të ardhura. Gloria, dikur një 
xhevahir i vogël në kakofoninë e rrugës 
"Qemal Stafa", sot pjesë e natyrshme e 
Ansamblit të Pazarit të Ri.

Një vilë e vitit 1936, pronë e Familjes Stërmasi, ruan 
ende sot, sharmin e dikurshëm. Dhe e dini? Ata që e 
kanë ruajtur, nuk janë nga Tirana por nga Laçi
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Located in the heart of Tirana, with a strategic 
location, welcomes you the Hotel Bar 
Restaurant Pizzeria Gloria built two decades 
ago. Despite old homes awaiting former 
glory or their transformation into multi-storey 
mansions, there are those who for years have 
resisted the temptation to build palaces in 
their property for more income. Gloria, once 
a small jewel in the cacophony of "Qemal 
Stafa" street, is now a natural part of the New 
Bazaar Ensemble.
With a staff of highly experienced professionals 
who treat every detail, beautiful setting, 
culinary in the most refined form and unique 
taste, tranquility and quality, every customer 
has the opportunity to enjoy the impeccable 
service at “Gloria” if they decide to stay in this 
hotel or enjoy a lunch.
Since its inception and in progress, Gloria's 
staff has been guided by the desires and 
demands of clients, as a philosophy to 
provide quality service.
Rated 9.7 out of 10 by Booking and in 
TripAdvisor is rated 5 (Excellent), especially 
for its location, cleanliness, service and quality.

But how did this business come about?

Background
In 1997 the three brothers from Laç, Agroni, 
Fatosi and Iliri, who had emigrated to Italy, 

Gloria 
The "belle epoque" of  Tirana, 
within a butique hotel

returned to invest in Albania by opening 
a joint venture in the area of the former 
Youth Park in Tirana, under the logo of 
Pizza Bar Restaurant Gloria. That is why 
this business is called Gloria, precisely the 
connection the three brothers have with Italy 
and Italian culture.
This was an important venture, especially for 
Albania in the early 90's, where there were 
not many prestigious restaurants. At the same 
time this business required a great deal 
of commitment. Here began the journey to 
success for Gloria Restaurant, guided by the 
determination, commitment, and hard work of 
the three Doda brothers.
With the demolition and restoration of the park, 
Restaurant Gloria changed its destination 
in 2001 by moving to a villa on Qemal Stafa 
Street, near New Bazaar, where it still stands 
today. Initially the bar, restaurant and pizza 
service was offered and after the second 
reconstruction in 2015, it was renamed Hotel 
Boutique Gloria, thus offering the hotel 
catering service. The building where this 
hotel is located today is owned by the 
well-known Stërmas family of Tirana.
Actually an active part of the staff is one of 
the brothers, Agroni, who welcomes every 
customer with kindness and unparalleled 
hospitality. Also worth noting is one of the 
restaurant's most loyal employees, Gazi, (the 

Despite old homes awaiting 
former glory or their 

transformation into multi-storey 
mansions, there are those who 

for years have resisted the 
temptation to build palaces in 
their property for more income. 
Gloria, once a small jewel in 
the cacophony of "Qemal 

Stafa" street, is now a natural 
part of the New Bazaar

A 1936 villa, owned by 
the Stërmasi Family, still 
retains its former charm. 
And did you know? Those 
who have preserved it are 
not from Tirana but from 
the north town of Laç.

head waiter) who along with Agron have 
become the image of “Gloria”.

Bar and Restaurant
For guests but also for those who are staying 
at the hotel, bar service is provided, in a very 
pleasant environment and atmosphere, where 
you can enjoy a tea or a coffee.
Fatos tells us that Italian and Mediterranean 
cuisine has always been prominent in the 
restaurant, slightly intertwined with Albanian 
cuisine.
What distinguishes this restaurant from many 
others in Tirana is the quality and rich menu. 
But especially the abundant, fresh and 
individualized breakfast that stands out to 
foreign customers who express favorably in 
their comments on Booking. What is most 
surprising is the fact that the same quality 
has been maintained over the years, thanks 
to the persistence and good management 
of Gloria's owners. Believe me, the chefs will 
fascinate you with a mix of Mediterranean 
delicacies and Italian specialties, with 
elegant decor and a lot of subtlety.
In this restaurant you have the opportunity to 
enjoy unique dishes such as starters, different 
soups, pizza, salads, meat and fish specialties, 
pastries, sweets etc.
The restaurant is located on the top floor 
of the hotel and offers breakfast, lunch and 
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Por si lindi ky biznes?
 
Historiku
Në vitin 1997 tre vëllezërit nga Laçi, Agroni, 
Fatosi dhe Iliri, të cilët kishin emigruar në Itali, u 
rikthyen të investojnë në Shqipëri duke hapur 
një biznes të tyrin të përbashkët në zonën e 
ish-Parkut Rinia në Tiranë, nën logon Bar 
Restorant Piceri Gloria. Kjo është arsyeja 
pse ky biznes quhet Gloria, pikërisht lidhja 
që kanë tre vëllezëirt me Italinë dhe kulturën 
italiane.
Kjo ishte një sipërmarrje e rëndësishme, aq më 
tepër për Shqipërinë e fillim viteve 90, ku nuk 
kishte shumë restorante prestigjoze. Njëkohësisht 
ky biznes kërkonte angazhim të madh. Këtu nisi 
rrugëtimi drejt suksesit për restorant Glorian, e 
udhëhequr nga vendosmëria, angazhimi dhe 
puna me shumë vullnet e tre vëllezërve Doda.
Me prishjen e ndërtimeve dhe rikthimin e 
parkut, Restorant Gloria në vitin 2001 
ndërroi destinacion e tij duke u zhvendosur 
në ambientet e një vile në rrugën “Qemal 
Stafa”, pranë Pazarit të Ri, aty ku është ende 
sot. Në fillim ofrohej shërbimi i barit, restorantit 
dhe picerisë dhe pas rikonstruksionit të dytë në 
vitin 2015, u emërtua Hotel Boutique Gloria, 
duke ofruar kështu edhe shërbimin e hotelerisë. 
Godina ku ndodhet sot ky hotel është pronë e 
familjes së mirënjohur tiranase Stërmasi. 
Aktualisht pjesë aktive e stafit është edhe njëri 
prej vëllezërve, Agroni, i cili e pret çdo klient 
me mirësjellje dhe një mikpritje të pashembullt. 
Gjithashtu ia vlen të përmendet një nga 
punonjësit më besnikë të restorantit, Gazi, i cili 
së bashku me Agronin janë kthyer në imazhin 
e “Glorias”.

Bari dhe Restoranti
Për klientët por edhe për ata që pushojnë në 
hotel ofrohet shërbimi i barit, në një ambient 
dhe atmosferë tepër të këndshme, ku mund të 
shijohet një çaj apo një kafe.
Fatosi na tregon se në restorant ka spikatur 
gjithmonë kuzhina italiane dhe mesdhetare, e 
gërshetuar paksa me kuzhinën shqiptare. 
Ajo që e diferencon këtë restorant nga shumë 
të tjerë në Tiranë është cilësia dhe menuja e 

pasur. Por sidomos mëngjesi i bollshëm, i freskët 
dhe i individualizuar, i cili aq shumë pëlqehet 
nga klientët e huaj, të cilët shprehen pozitivisht 
në komentet e tyre në Booking. Ajo që të 
befason së tepërmi është fakti se është ruajur e 
njëjta cilësi ndër vite dhe kjo falë këmbënguljes, 
mirëmenaxhimit të pronarëve të Glorias. Më 
besoni, shefat e kuzhinës do t’ju mahnisin 
me ndërthurjen e shijeve nga delikatesat 
mesdhetare dhe specialitetet italiane, me 
dekorime elegante dhe me shumë finesë.
Në këtë restorant keni mundësinë të shijoni 
gatime me shije unike, si antipasta, supa të 
ndryshme, pica, sallatra, specialitetet e mishit 
dhe peshkut, pastat, ëmbëlsirat etj.
Restoranti ndodhet në katin e fundit të hotelit 
dhe ofron mëngjesin, drekën dhe darkën. Ai 
është i hapur çdo ditë për klientët e hotelit, 
por edhe për klientë të tjerë që dëshirojnë 
të drekojnë apo darkojnë në shoqërinë e të 
dashurve të tyre. 
Ndryshe nga bare dhe restorante të tjera, ku 
muzika e lartë shpeshherë është bezdisëse, tek 
“Gloria” muzika e lehtë, instrumentale - zgjedhje 
e Fatosit, që ka kryer shkollë muzike - është një 
prej kënaqësive të mëdha të klientëve, të vjetër 
po e po por edhe atyre të rinj.

Hoteli
Me ndryshimet e kohës dhe zgjerimin e 
hapësirave të reja të godinës, vëllezërit e 
panë të nevojshme shtimin e shërbimeve, duke 
ofruar edhe hotelerinë. Tashmë çdo strukturë 
e re akomodimi që i shtohet sektorit shqiptar 
të turizmit, ndërtohet që në fillim me standarte 
absolute turistike. I tillë është edhe rasti i Hotel 
Boutique Gloria.
Ajo që të bie në sy sapo hyn në hollin e tij 
është stili klasik i arredimit, me ngjyra të ngrohta. 
Hoteli ka disa dhoma: single room, twin room, 
twin-double room, king size room dhe suita. 
Klasifikohet me katër yje por mund t`ju themi pa 
frikë se mikpritja dhe profesionalizmi i stafit, vlen 
shumë më shumë. 
Dhomat e arreduara më së miri në stilin klasik, me 
shtretër dhe mobilim të cilësisë së lartë, ofrojnë 
komoditet dhe qetësi. Në çdo qëndrim në 
hotel është i përfshirë në çmim edhe mëngjesi.
Fatosi na tregon se, klientela e hotelit është 
90% e huaj, ku në periudhën e dimrit (tetor-
mars) frekuentohet kryesisht nga zyrtarë dhe në 
periudhën prill - shtator kryesojnë turistët.

Shërbimi
Kur e pyesim Fatosin se cila është pika e 
forte e kësaj sipërmarrjeje njëzetvjeçare, na 
thotë se është menaxhimi i mirë dhe impenjimi 
i vazhdueshëm e i pandërprerë në shërbim të 
hotelit dhe restorantit. Kjo është pikërisht edhe 
arsyeja pse është ruajtur ndër vite klientela, 
e cila nuk ka mbetur kurrë e zhgënjyer nga 
shërbimi dhe cilësia.
Duket sikur asgjë nuk e sfidon dot Fatosin, teksa 
na rrëfen se sfida e tij më e madhe nuk është 
konkurrenca, as zgjerimi e shtimi i kapaciteteve, 
siç ndodh rëndom në biznes por përkushtimi 

Rruga “Qemal Stafa”, Tiranë, AL
Reception: +355 (0) 422 200 36; +355 69 52 40 707

Food Delivery: +355 42 24 77 31; 042 22 26 98
Mob: +355 68 20 46 105 

 info@hotelboutiquegloria.al; brpgloria@hotmail.com 
www.hotelboutiquegloria.al 

Çmime ndërkombëtare
Në vitin 2003, Bar Restorant Piceri Gloria 
është vlerësuar me medaljen "International 
Quality Crown Award" London,  në fushën 
e cilësisë, menaxhimit dhe shërbimit.

i përditshëm për ta ruajtur gjithmonë të njëjtë 
cilësinë dhe shërbimin. Nuk është e lehtë por 
ata ia kanë dalë. 

Ku ndodhet Gloria? 
Me vendndodhje vetëm 25 minuta larg 
aeroportit “Nënë Tereza”, Rinas - Tiranë, vetëm 5 
minuta larg sheshit Skënderbej, me një restorant 
lounge, parking privat 24/7, kasaforta, kanale 
satelitore falas me TV, dhoma dhe ambiente të 
gjitha me ajër të kondicionuar, Wi-Fi është në 
dispozicion në të gjithë hotelin, Hotel Gloria 
ju mirëpret me kënaqësi dhe ju siguron një 
qëndrim të këndshëm dhe të paharruar. Një 
oaz qetësie në zemër të kryeqytetit! 
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dinner. It is open daily to hotel guests, but also 
to other customers who wish to have lunch or 
dinner in the company of their loved ones.
Unlike other bars and restaurants, where loud 
music is often annoying, the light, instrumental 
music at "Gloria" – this is Fatos' choice 
because he has studied music - is one of 
the great pleasures of all customers, old and 
young customers alike.

The hotel
With the change of time and the expansion 
of the new premises of the building, the 
brothers saw the need to increase the 
services, including catering. Nowadays every 
new accommodation structure added to the 
Albanian tourism sector is being built from the 
beginning with absolute tourist standards. 
Such is the case with Hotel Boutique Gloria.
What stands out as soon as you enter the 
lobby is the classic, warm-colored style of 
design. The hotel has several rooms: single 
room, twin room, twin-double room, king size 
room and suites. It is rated four stars but we 
can say without fear that the hospitality and 
professionalism of the staff is well worth more.
The best classically furnished rooms with high 
quality beds and furnishings provide comfort 
and tranquility. Breakfast is included in every 
stay at the hotel.

the building, as is usually the case in business 
but a daily commitment to always maintaining 
the same quality and service. It is not easy but 
they have succeeded.

Where is located?
ILocated only 25 minutes away from "Mother 
Teresa" Airport, Rinas - Tirana, just 5 minutes 
away from Skanderbeg Square, with a lounge 
restaurant, 24/7 private parking, safes, free 
satellite channels with TV, all air-conditioned 
rooms and spaces, available Wi-Fi 
throughout the hotel, Hotel Gloria welcomes 
you and provides you with a pleasant and 
unforgettable stay. An oasis of tranquility in 
the heart of the capital!

International prices
In 2003, Pizza Bar Restaurant Gloria was 

awarded with the  medal "International 
Quality Crown Award" London, in the field of 

quality, management and service.

Fatos tells us that the hotel's clientele is 90% 
foreign, where it is mostly frequented by 
officials in the winter (October-March) and 
tourists head in April - September.

Service
When we ask Fatos what the strength of this 
twenty-year venture is, he tells us that it is 
good management and continuous and 
uninterrupted commitment to serve the hotel 
and restaurant. This is precisely why it has 
maintained its clientele over the years, who 
have never been disappointed with service 
and quality.
It seems as if nothing can challenge Fatos, as 
he tells us that his biggest challenge is not 
competition, nor expansion and capacity of 
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Shqiptarët duhet patjetër të kenë edhe 
verë vendase në tryeza. Madje, edhe 
pjesa tjetër e botës duhet të njihet me 
verërat shqiptare, siç në fakt, për fat të 
mirë, ka ndodhur tashmë. Ne sot kemi 
kantina shumë të mira, që prodhojnë 
verëra me cilësi dhe standarte shumë 
të larta. Duke konsumuar sa më 
shumë verëra shqiptare, ne ndihmojmë 
prodhuesit tanë të kenë më shumë të 
ardhura dhe të investojne më tej në 
rritjen e cilësisë së verërave. Ky proces 
zinxhir i ndihmon ata të përmirësohen 
vazhdimisht. Duhet thjesht të njohim 
kantinat si edhe llojet e verërave që 
ato prodhojnë. E mira është që edhe 
nga këto kantina të përzgjidhen verëra 
me bazë të rrushit autokton shqiptar, 
për t`i dhënë edhe identitet prodhimit 
vendas. 
Në Shqipëri ekzistojnë 13 kultivarë 
autoktonë të ruajtur tradicionalisht 
në rajone të ndryshme gjeografike. Të 
tilla janë llojet Kallmet, Shesh, Puls, 
Debinë, Vlosh, Cerruja, Serine, Sypule, 
Dhelpërak, e të tjerë.
Turizmi shqiptar por me një zhvillim 
Someleria, si profesioni i njohjes së 
verërave, është sektori që mund të 
sugjerojë më shumë se cilido tjetër 
përdorimin e produkteve vendase në 
strukturat gastronomike.
Resorteve dhe restoranteve në të 
gjithë Shqipërinë, do t`u sugjeronim 
që në tryezat e tyre të ofrojnë verërat 
shqiptare, sidomos varietetet 
autoktone. Për të shijuar një pjatë 
të mirë, duhet një gotë verë  e mirë. 

Të njohësh 
historinë e një vendi, 
përmes verërave
Entela CENKO
Someliere
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Dhe shumë prej verërave shqiptare, 
e meritojnë të jenë në tryezën e një 
restoranti e pa dyshim edhe në tryezën 
e një shtëpie.
Unë do t`ju sugjeroja tri lloje verërash 
nga kantina të ndryshme, shija dhe 
aroma e të cilave paraqet një identitet 
të qartë e unik ne secilin lloj.

Pamid Rośe Kantina Caco 
Pamidi është varietet tipik shqiptar që 
gjendet në zonën e Pogradecit. Veshuli 
i Pamidit gjendet në bazilikën e Linit. 
Bazilika e Linit daton rreth shekullit  
V. E veçanta e varietetit Pamid është 
ngjyra e kuqe e veshulit. Një rrush 

nga i cili mund të prodhohet verë rośe 
ose verë e bardhë. Vera Pamid Rosé 
është një verë elegante me aroma të 
larmishme, freski shumë të mirë dhe 
shijshmëri të qëndrueshme. Vreshti 
ku marrim Pamidin është rreth 15 ha 
por prodhojmë 13-14 hektolitra. 
Këshillohet si aperitiv ose me gatime 
të lehta.
Kantina e Verës Caco, që prodhon 
verën “Pamid”, ndodhet në zonën e 
Pogradecit, një zonë me një traditë 
të hershme në prodhimin e verës,  
prej vitit që njihet dhe për prodhimet 
e ndryshme vendase si Pamid, Gems 
dhe Perla. 

Verërat e kantinës Caco janë 
tradicionale, karakteristike dhe të 
ndryshme që fermentohen nëpër fuçi 
te çelikta që nuk ndryshken, ndërsa 
verërat e zgjedhura më të rëndësishme 
ruhen në vende më specifike, ose 
nëpër fuçi të vogla të vjetra lisi, ose 
nëpër vende te zgjedhura nga enologët. 
Ersol Caco është  brezi i 4-t në familje 
që prodhon verë, sigurisht gjatë 
periudhës të komunizmit aktiviteti u 
ndalua dhe u rifilluan pasi u nderrua 
sistemi, si morën ne pronësi disa nga 
vreshtat

Shesh i Zi,  Kultivar  i  vjetër  autokton
Vera më e njohur shqiptare, me  
prejardhje  nga  fshati  Shesh në 
Durrës, vjen nga rrushi nga  i cili ka 
marrë edhe emrin, e që gjendet sot 
i përhapur në të gjithë vendin tonë. 
Ajo  zë vendin e parë  për sasinë e 
sipërfaqes së mbjellë.
Lastarët  kanë  rritje  të fuqishme, me 
ngjyrë  të  gjelbër, me push. Në vjeshtë 
marrin ngjyrë të verdhë në  kafe dhe 
në nyje ngjyrë vjollcë. Gjethja është 
mesatare,  me formë pesëkëndëshe, 
me pesë lobe, me gropëzën e bishtit 
të hapur.
Lulja është dyseksore normale.

E kuqja shqiptare Kantina Faba 
Nga gërshetimi i rrushnave Autoktonë 
Shqiptarë Vlosh dhe Shesh i Zi, lind kjo 
verë e mrekullueshme.  Dy hektarë 
prej vreshtave janë të varietetit 

Shqiptarët duhet 
patjetër të kenë edhe 
verë vendase në tryeza. 
Madje, edhe pjesa 
tjetër e botës duhet 
të njihet me verërat 
shqiptare, siç në 
fakt, për fat të mirë, 
ka ndodhur tashmë. 
Ne sot kemi kantina 
shumë të mira, që 
prodhojnë verëra me 
cilësi dhe standarte 
shumë të larta. 
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shqiptar “Sheshi i Zi” dhe një hektar 
vresht “Vlosh” në zonën e Cakranit, 
të vendosur në pozicion dominues në 
raport me diellin.
Këshillohet  të shoqërohet me 
antipasta të ndryshme, mish të kuq, 
mish të egër dhe djathra zgare.
Serviret në 16-18 gradë 
Krijimi i kantinës FABA datonë në 
fillimet e vitit 1990 . Ku pasioni dhe 
vullneti i zotit Faik Driza i dha jetë këtij 
emocioni . Sot përsosmëria e Kantinës 
Faba kalon përmes investimit te fjalë 
së fundit të teknologjisë së prodhimit 
të verërave.
Në kantinë janë bërë investime 
afatgjata  të teknologjisë së macerimit 
dhe fermentimit të lëngut të rushit.
Vjetërimi në fuçi lisi i verërave të kuqe 
të viteve më të mira, ka bërë të mundur 
krijimin e nje game super cilësorë.

– Kantina Faba numuron 9 etiketa vere 
dhe 3 etiketa rakie.
-kultivarët që përbëjnë sot verën 
“Faba” jane sheshi i zi , kabërnet 
suvignon, merlot, san giovese, 
chardonnay, risling dhe vlosh.
-Faba disponon 20 ha vreshta, të cilave 
u shërbehet më shumë përkushtim, 
dashuri dhe pasion.
Pjesa më e madhe e vreshtavrisë 
,dominohet nga kabernet sauvignon, 
merlot dhe san giovese
Dy ha prej vreshtave janë varietetit 
shqiptar “Sheshi i Zi” dhe 1 ha 
vresht “Vlosh” në zonën e Cakranit 
të vendosur në pozicion dominues në 
raport me diellin.
-Prodhimi vjetor i Kantinës shkon deri 
ne 1500 kv,
ndërsa kapaciteti prodhues është 3000 
kv.

Resorteve dhe 
restoranteve në të 
gjithë Shqipërinë, 
do t`u sugjeronim 
që në tryezat e tyre 
të ofrojnë verërat 
shqiptare, sidomos 
varietetet autoktone.
Për të shijuar një 
pjatë të mirë, duhet 
një gotë verë  e 
mirë. 
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– Në kantine gjendet nje sasi e 
konsiderueshme shishesh 0.75 L për 
vjeterim në qilarin e kantines FABA , 
ku përfshihen edhe rezervat.

Kantina Balaj
Vloshi është një varietet i hershëm 
i  zonës së Vlorës. Narta është djepi 
i këtij varieteti. Është mesatarisht 
prodhues, me vjelje të vonshme. 
Mënyra e rritjes në përgjithësi është 
alberelo, për arsye se degët i rrit në 
pozicion vertikal. Rrushi ka ngjyrë nga 
rose deri në nuancë vjollcë të lehtë. 
Vera është  rosé.  Vetëm në vite shumë 
të thata, ka nuancë të një të kuqeje të 

lehtë. Hyn tek verërat elegante e me 
strukturë të lehtë taninesh.
Këshillohet  me antipasta të ndryshme, 
mish të kuq, etj.

Vëllezërit Artan dhe Sokol Balaj janë 
njëri agronom, i cili prodhon fidanë 
dhe tjetri shef kuzhine, me një pasion 
të madh për verën.
Kantina ndodhet ne zonën e Vlorës. 
Artani pasi u kthye nga emigimi ku 
punoi në zonën e Toskanës,
nga pasioni dhe dëshira që kishte për 
t`u marrë me vreshtat, krijoi Kantinën 
Balaj 
Në vreshtat e tyre kanë mbjellë disa 
varitete: Merlot, Cabernet, Sagvinion, 
Vlosh etj..

Në Shqipëri 
ekzistojnë 13 
kultivarë autoktonë 
të ruajtur 
tradicionalisht në 
rajone të ndryshme 
gjeografike. Të tilla 
janë llojet Kallmet, 
Shesh, Puls, Debinë, 
Vlosh, Cerruja, 
Serine, Sypule, 
Dhelpërak, e të 
tjerë.
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Adresa: Blv. “Republika” Nr.24
Mob: +35569 709 0222 / Tel: +355 822 46800 / Fax: +355 822 46040

infolifegallery@gmail.com

Dëshira për t’i dhënë 
Korçës atë çka meriton, 
kr�uam kompleksin
“Life Gallery” i cili është 
simbol i cilësisë,
shërbimit profesional dhe 
kulturës së lartë.

I menduar si një kompleks, ku 
të ofrohet një shumëllojshmëri
shërbimesh, Life Gallery tejka-
lon pritshmëritë e çdokujt, ai të 
bën të largohesh me dëshirën 
për t’u rikthyer sërish...

NISUNI DREJT KORÇËS, PËR TË
TJERAT MENDOJMË NE,
NË HOTELIN “LIFE GALLERY” !



               Rruga Mitat Hoxha, Mbi portin Detar Sarandë, Albania
           Tel: 0035585226057 | Fax: 0035585225117
        Mob: 00355672022004 | Mob: 00355692073711
     info@finikas-lines.com | finikaslines@yahoo.com
marinamaritime.sa@gmail.com

       Our          services:
Sea Lines to Corfu and Parga day trips

Luxury bus servises and bus tours &  Car rentals   
Modern air-conditioned motor coaches

Tailor-made excursions to guest specification   
Local official multilingual tourist guides
Family excursion   Vip and luxury tours 

Local offices in all key destinations 
JEEP SAFARI ADVENTURE

Albanian Night

Discover your dreams...

Berat, Albania

The  art of hospitality and dhe art of Berat,
make Onufri Hotel an ART WORK!

Rr. "Mihal Komneno"
Berat, Albania
Mob: +355 69 961 4720
email: h.onufri@gmail.com
www.hotelonufri.com

Kur futesh në treg me investim të vlefshëm, e zë vendin tënd menjëherë. Kështu ka ndodhur me Hotel 
Onufrin në Berat, një hotel me moshë vetëm dyvjeçare, i cili hyri menjëherë në listën e të preferuarve. Nëse 
do ta shikonim me sy profesional, kjo strukturë ka dy avantazhe të mëdha përveç arkitekturës karakteristike 
beratase; kapacietin (22 dhoma dhe ambiente të bollshme ndihmëse, restorant, verandë panoramike), 
dhe vendndodhjen; mu në hyrje të Mangalemit, në vijën e parë të rrugës. Po nuk është vetëm kjo, është 
edhe stafi që e menaxhon, që të ngjit qysh në takimin e parë. Sa e rëndësishme është kjo për mikpritjen e 
turistëve!




