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Mbretëresha 
e pushimeve tuaja
është sërish Vlora!

Ftesa jonë e kësaj vere:
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ajo është Regina Blu Hotel 
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"Regina Group"
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I shpallur vjet si "new" në Travel Magazine, nga VIS Albania, në aktivitetet e 
saj, ndër të cilat ishte edhe "Festa e Peshkut", Syri i Sheganit në Malësinë 
e Madhe, është sot në krye të listës së rekomandimeve  si më i preferuari 
i turistëve të natyrës dhe aventurës. Ndaj po e ndajmë sërish me ju këtë 
thesar natyror. 
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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

Rruga Valbona, 
Shëngjin, Albania  
+355 68 291 0780  

info@nuevodeluxe.al
www.nuevodeluxe.al

Your luxury style holiday!

S h ë n g j i n  -  A l b a n i a
Brand new! It has it all! 

Luxury accommodation, cozy rooms, large spaces, delicious food, a 
wide area of entertainment and above all, a professional friendly staff, 

who will make possible that your stay become a happy holiday!



Supreme Hotel & Spa
Rruga “Besa”, Qerret, 2504,

Kavajë, Albania
Mobile: +355 67 40 22 112

Email: info@supreme.com.al
www.supreme.com.al

Socials

Supreme Hotel & Spa is a luxury Hotel spanning over 10,000 m², 
right at one of the most venerated Adriatic beaches, in Qerret, 

Kavajë. The Hotel has been conceived to blend unparalleled 
comfort, modern architecture and facilities with world class 

service into one, truly unique, tourism entity. With its fantastic 
beach, breathtaking sea views, outstanding architecture, stylish, 
comfortable accommodation and five-star amenities, Supreme 

Hotel & Spa is the perfect place for your luxury holidays, 
memories of which will last a lifetime. 

Come and enjoy Supreme holidays!
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Welcome to Luxury Hotel!
Situated among the Olive trees, it has the best accommodation in 
Ksamili Island, with a perfect view of the Island and the luxury style.
The hotel has 32 comfortable rooms and 3 suites, fully equipped 
with central heating and cooling system, save box, smart Tv, ze-
ro-noise bar, emergency system in the bathroom, shower, hairdryer 
etc. 
The restaurant provides international and traditional dishes, bar, 
lounge, breakfast area and a large space to enjoy your meals. 
Wi-Fi provides in each area, laundry service, parking place and a lot 
of other service.
The hotel welcomes you during summer season.

Adress: Jul Cezari St. 9701 
Ksamil, Albania

Tel:+355 89 32 1004
Cel:+355 67 54 24355
Cel:+355 69 36 88 205

hluxuryksamil@gmail.com
info@hotel-luxury.al

www.hotel-luxury.al
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Top hotels 2020
by Aler Group

www.alertravel.com
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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

Our Hotels & Resorts offer the supreme hospitality experiences for families and couples, with collection 
of luxury accommodation along to Adriatic Sea, refined Restaurants & Bars, and recreational facilities, 

providing extensive variety of services and amenities for both leisure and business needs.
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       this summerAlbania has it all!
by Travel Magazine

Kjo verë e pazakontë, e një viti të pazakontë, 
që për Shqipërinë erdhi pas një viti tjetër po 
aq të pazakontë, nuk mund të kishte fytyrë 
tjetër përveçse atë të ngjarjeve të papritura e 
të paparashikueshme, ku shumë mungesa po 
përbëjnë edhe të përditshmen tonë. Para një të 
ardhmeje gjithashtu të pazakontë, ku e nesërmja 
nuk mund të parashikohet, ka megjithatë një 
dukuri që i qëndron si shkëmb çdo të papriture, 
sado e fuqishme qoftë ajo dhe sado që ta 
shkundë realitetin e një shoqërie; është dashuria 
për jetën dhe shpresa se gjërat do të shkojnë më 
mirë. Këto të dyja nuk do vdesin kurrë përsa kohë 
planeti të marrë frymë.
Kështu, me lëngun e dashurisë nëpër damarë, 
i kaluam këta muaj të pazakonshëm pandemie, 
duke bërë atë që dimë të bëjmë më mirë; t`ju 
tregojmë Shqipërinë e bukur, atë të njerëzve të 
punës që nuk dorëzohen, në emër të jetës dhe të 
vazhdimësisë. Do ta mbajmë mend gjatë numrin 
31 të Revistës Travel, që rastësisht qëllon të jetë 
edhe një numër fati. Për vështirësitë e tmerrshme, 
për situatën surreale në të cilën punuam, për 
të papriturat e çdo dite, për ankthin se si do 
të shkonte (e si do të shkojë) por mbi të gjitha, 
për mbështetjen e pakufishme të miqve tanë të 
përhershëm të sektorit turistik, të cilët, edhe pse 
në situatë kritike për biznesin e tyre, nuk ngurruan 
ta mbështesin këtë numër, siç kanë bërë çdo 
herë. Thonë se dashuria e respekti duken 
qartazi pikërisht atëherë kur duke qenë vetë në 
vështirësi, ndihmon të tjerët që t`ia dalin. 
Ky ishte pikërisht rasti.
Ne gjithmonë ju kemi falënderuar për mbështetjen 
por këtë herë ju falënderojmë edhe më shumë, 
për gjithçka bëtë, që kjo verë të kishte numrin e 
saj të revistës Travel, i cili si asnjëherë më parë, 
do të qarkullojë në treg me katër ballina, për t`ju 
dhënë sa më shumë nga ajo Shqipëri turistike, që 
për këtë vit ju ka munguar.

Kjo verë 
e pazakontë
2020!
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Geo & Art Boutique Hotel consists of newly built rooms, offering stylish design and quality 
accommodation. Occupying a privileged location in Himara 1 km from the center, just a breath 
away from the beaches, our hotel is a wonderful holiday choice for those who wish to enjoy the 
lifestyle of Himara and its crystal clear beaches. The panoramic view of the sea and the center of 
Himara from the room is dazzling, whether day or night, while the interior design of the hotel adds 
a special style. What we want is to offer travelers an oasis of peace and relaxation.

GEO & ART BOUTIQUE HOTEL

BE PART OF OUR STORY!

HIMARA    ALBANIA 
tel. +355688568846  •  +35539320028    e-mail. geoandarthotel@gmail.com 

Fb. Geo&Art Hotel Himare    Insta. Geo & Art Boutique Hotel
www.geoarthotel.com
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Mali Robit Golem, 
Durrës- Albania

Highway Durrës- Kavajë
Tel.: +355 68 20 44 000 
Mob: +355 69 44 41 088 

Website: www.hotelklajdi.al
hotel.klajdi@gmail.com

Klajdi Resort

Resort_Klajdi

The charming place to be...
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Klajdi Hotel & Resort
Address: Mali Robit Golem, 

Durrës- Albania
Highway Durrës- Kavajë
Tel.: +355 68 20 44 000 

Mob: +355 69 44 41 088 
Website: www.hotelklajdi.al

E-mail: hotel.klajdi@gmail.com

The charming place to be...

Guvat Restaurant  

Mjafton t``u hidhni një sy rekomandimeve në faqet më 
të njohura ë botë, për të kuptuar se cila duhet të jetë 
zgjedhja juaj në Ksamil. Me kuzhinën më të mirë e me 
kuzhinerë të talentuar që krijojnë vepra arti, me pamjen 

më spektakolare, koktejet më të larmishme, por sidomos 
me shërbimin e pakrahasueshëm me asnjë tjetër, "Guvat" 

mbetet në majën e klasifikimit gastronomik, 
jo vetëm në Ksamil!

Rruga e ishujve, 
Ksamil, Albania 

Tel: +355 68 543 2183
+355 69 29 83 026

y our  superb  ch o i c e  i n  Ksam i l!
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g
REGINA GROUP

r

g
REGINA GROUP

r
A service you can trust

Offered by

Now you have the finest hospitality that you have always dreamed, at the 
most beautiful bay of the Albanian Coast! Regina Blu Hotel fulfills all your 

wishes, for a five stars holiday, caressed with the best service ever! Kontakto:
Tel: +355 69 20 65 399

Email: info@hotelregina.al
Web: www.hotelregina.al

Your Queen of the five stars holidays!
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Saranda © Finikas Lines

Nga gjallesat primitive të oxhaqeve 
vullkanikë mijëra metra thellë oqeaneve 
deri te patat e egra që fluturojnë përmbi 
Himalaje, nga brumbulli i shkretëtirës 
afrikane që vallëzon në 50 gradë celsius 
deri te bretkosa me gjak antrifrizë që 
zgjohet në pranverë, nga neandertali i 
parë deri te Venbanimi Tarracor i Grunasit, 
nga ringjallja e Llazarit deri te vajtimi i 
Ajkunës, nga migrimet madhështore të 
drerëve të Alaskës deri te shtegtimi i një 
miliard njerëzve për Vitin e Ri kinez, nga 
kryqëzatat mesjetare e deri te turizmi 
planetar – jeta nuk ndalet.

Sikurse nuk është ndalur asnjëherë.

Autorësia e diskutueshme e aforizmit 
“Asgjë nuk humbet, asgjë nuk krijohet, 
gjithçka transformohet” nuk e bën të 
diskutueshme këtë përvojë. Dinamika e 
pandalshme e universit është vetë historia 
e jetës në hapësirën e pamatë, ku Toka 
ngjan si një atom hidrogjeni, si një vezë 
peshku në oqean, brenda së cilës materia 
po transformohet në një fazë tjetër të jetës.
I tillë është ky pushim që bota i dha 
turizmit: një fazë transformimi i kërkesës 
që po e ndryshon dhe do të vazhdojë ta 
ndryshojë ofertën dhe vetë konsumatorin. 

Të dëshiruar, të mësuar apo edhe të 
neveritur nga miliona turistiët e huaj, vende 
të ndryshme të botës po u nënshtrohen 
pa vullnetin e tyre ndryshimeve të 
menjëhershme në industrinë e turizmit: 
nga Tenerifet në Ksamil dhe nga Alpet 
Shqiptare në Machu Pichu, restorantet, 
plazhet, muzetë dhe kreshtat malore janë 
bosh. Disa media botërore raportojnë se 
përtej pritshmërive, Korriku megjithatë 
po rezulton një muaj me rritje të dëshirës 
për turizëm. Shtrirja e ngushtë gjeografike 

e këtij turizmi në zonat më të afërta të 
banimit mbetet e kushtëzuar nga zgjedhja 
gjithashtu e kushtëzuar e turistëve për të 
udhëtuar vetëm në fundjavë. Më shumë 
se pjesë të një konspiracioni global 
që mund t’i bëjë shoqëritë totalisht të 
kontrollueshme nga qeveritë dhe këta të 
fundit të kontrollueshme nga koorporatat 
shumëkombëshe, arsyet e kushtëzimeve 
të mësipërme lidhen sidomos me 
ekonominë. I ndëshkuar sipas rastit, me 
30-50% më pak të ardhura, ose edhe 
me humbjen e vendeve të punës, turisti 
potencial në mbarë botën i trembet të 
ardhmes së afërt po aq sa edhe armikut 
të padukshëm që shpërthen dhunshëm të 
gjitha ekranet e mundshme te medias. Në 
këtë mënyrë, njësoj si ambicja e turizmit të 
qëndueshëm për të konsumuar produkte 
vendore, trafiku i avionëve supersonikë 
dhe kroçierave luksoze në qiejt dhe detet 
e botës dhe mbingopja e siteve nga turmat 
e turistëve ndërkontinentalë u zëvendësua 
me turizmin 0 km.

Mirëpo transformimi i pavullnetshëm i 
turizmit global në turizëm të brendshëm 
nuk ka gjetur të papërgatitur vetëm 
Shqipërinë. Edhe në vendet ku ministrat 
nuk krenohen me shifra, qeveritë i kanë 
ftuar komunitetet “të zgjedhin” vendin 
e tyre për turizëm. Është një përpjekje 
për të shpëtuar çka mund të shpëtohet 
nga lokomotivat që tërhiqnin trenat e 
ekonomive kombëtare. Edhe në Shqipëri, 
disa biznese turistike kanë nisur punë me 
kapacitet të plotë, disa të tjera po marrin 
njëfarë ritmi, e sigurisht që ka edhe një 
pjesë tjetër, të cilët luten ta bëjë Zoti 
ëndërr. 
Në këtë situatë, zgjidhja do të vijë vetëm 
nga të kuptuarit e nevojës për ndryshim, 
i cili mund të mos përfshijë detyrimisht 
çmimet, por cilësinë me patjetër. E ashtu 
si me të drejtë konstaton në intervistën e 
tij për "Travel" Shkëlzen Marku, kjo do të 

thotë përmirësim i ofertës për turizmin e 
brendshëm, konsumatorët e të cilit do të 
duhet më shumë mund për t'i kënaqur 
se sa turistët e huaj. Në mendjen dhe 
praktikën e shumë shqiptarëve, turizëm 
i vërtetë bëhet vetëm jashtë, drejt 
destinacioneve ku thuajse gjithçka është e 
përsosur. Për më tepër që shqiptarët nuk 
kanë qenë pjesë e procesit të gjatë nëpër 
të cilin ka kaluar turizmi botëror për të 
arritur standardet aktuale, por kanë rënë 
në kontakt me pamjen e tij vezulluese. 
Prandaj joshja e shqiptarëve për të bërë 
jo thjesht pushime, por turizëm të vërtetë 
brenda 28 mijë kilometrave katrorë është 
një proces gjithashtu i gjatë dhe i vështirë. 
Është procesi i rritjes së vetë turizmit 
shqiptar, i rritjes së bizneseve. Nën trysninë 
e situatës bllokuese të pandemisë, këto 
biznese i kanë mundësitë të reflektojnë 
mbi gjendjen dhe të përfitojnë nga 
koncentratet shembullore të përvojës së 
turizmit botëror, duke dalë së pari nga 
guacka e introversit dhe duke hedhur sytë 
përreth për të kapitalizuar çdo segment të 
mundshëm të potencialit të brendshëm 
turistik. Kështu ata do të mund t'ia zënë 
shqiptarëve jo vetëm kohën me plazh, 
ushqim, klube nate e dhoma komode, 
por edhe mendjen e shpirtin me aktivitete 
ndërvepruese që kërkojnë planifikim, 
përgatitje dhe angazhim. Ky turizëm 0 km 
do t’i sjellë më shumë përfitim njeriut sesa 
natyrës përmes vendosjes së një ekuilibri 
të ri, duke filluar nga njohja e vetes dhe 
eksplorimi i territoreve dikur të injoruara. 

Në këtë mënyrë, jeta do ta vazhdojë ciklin 
e vet në një formë tjetër, në pritje të që bota 
të kthehet si më parë, si një ciklon i vogël 
që kthehet në uragan për të marrë me 
vetë edhe kujtimin e një epoke kur njeriu 
i mbyllur në karantinë të detyrueshme, 
ëndërronte për të dalë deri te parku i 
qytetit. 

Turizmi 0 km si vazhdim i ciklit të jetës
irhan jubica

EDIT
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S h ë n g j i n  L e z h ë   A l b a n i a
          Mirëse vini në kompleksin më të bukur të

 SHëngjin
it!

Me një kapacitet gjigand, për të 
gjitha kategoritë e pushuesve, 

Ermiri Palace është në 
shënjestrën e të gjithë atyre 
që pushimet duan t’i bëjnë 
të paharruara. Dhomat dhe 

apartamentet luksoze, ju 
lejojnë një pamje 360 gradë të 

Shëngjinit! Kuzhinë cilësore dhe 
shërbim i shkëlqyer! 

Rruga e Kunes,    Shëngjin, Lezhë, Al
Tel.: +355 281 224 44; +355 281  225 11
Mob: +355 68 20 67 973; 0 68 20 67 974

Website:  www.ermiripalace.com;  
E-mail: info@ermiripalace.com

Adresa:  
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A very nice place and hotel, who knowsbest to fulfill  the needs 
of holidaymakers, Lakaj has become the indisputable choice 

of tourists who is coming to Velipoja for holidays. Conveniently 
comfortable in both hotels, with multiple services, roms, suites, 

pool, elevator but especially with its strong point; wonderful 
staff and hospitality, Lakaj Hotels is already a distinguished 

brand of tourism in Velipoja

HOTELS & SUITES          VELIPOJË, SHKODËR, ALBANIA

Adresa: Përballë stacionit të
 autobusave Kosovë - Velipojë, 
Shkodër, Albania
Mob: +355 67 351 0400; 
+355 69 26 20 392; 
Web: www.lakajhotels.com 
info@lakajhotels.com              

Hotel Lakaj Velipoje
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Asgjë nuk i mungon Shqipërisë! Të gjitha llojet e 
turizmit i ofron! Edhe ato që po synohen gjithnjë e më 
fort, resortet “delux”, që supozon standart maksimal 
në çdo shërbim, janë të pranishme tashmë. Më i 
fundit sapo u prezantua në Shëngjin. Nuevo Deluxe 
Resort, është pa asnjë dyshim oferta më cilësore, 
ku gjithçka që ju sheh syri vjen me standart e një 
shërbim të përkujdesur deri në atë pikë sa do t’ju 
“detyrojë” të reagoni me një buzëqeshje. 

Sepse e tillë do t’ju shkojë dita, që kur ta nisni në mjediset e 
parkut ujor gjigand, kur ta vazhdoni me një drekë që kalon çdo 
pritshmëri tuajën, qoftë nëse shijoni një picë me furrë druri, 
qoftë nëse zgjidhni kuzhinën e patëmetë, e deri kur ta mbyllni 
me një koktej në barin buzë pishinës apo një kafe në mjediset 
elegante kudo nëpër resort. Fundjavat? Ato janë krejtësisht 
tjetër gjë. Shkoni dhe shijojeni një dhe do të kuptoni ç’do të thotë 
të ndihesh i përkëdhelur në një resort turistik.

Brenda oazit Nuevo Deluxe
E gjejmë shpeshherë të përdorur fjalën “oaz” kur kërkon 

Në oazin plot ngjyra të 
Nuevo Deluxe Resort

TOURISM & SPA

të përcillet ideja e një vendi të veçuar e freskues që 
përmbledh në një rreth të mbyllur një sërë shërbimesh, 
kënaqësish, mjetetësh apo mënyrash për të kaluar kohën 
në mënyrë të këndshme ose përmbushëse. Por nëse ka 
një rast kur kjo fjalë merr plotësisht kuptim, është ky rast, 
kur duhet të përshkruajmë fizikisht vendndodhjen e Nuevo 
Delux Resort. Investimi është realisht një oaz, i veçuar 
nga njësitë e banimit, i vendosur mu në mes të gjelbërimit 
të fushave që lidhen pak më tutje me Lagunën e Kunes, 
i sigurt në çdo drejtim dhe i rrëthuar me mure të gjelbër 
selvish, për t`ju krijuar mundësi të pushoni në qetësi të 
plotë, larg kaosit e zhurmave të zonave të populluara.
Gjithçka në 6500 m2

Shërbimet dhe standartet janë shumë të rëndësishme 
por edhe hapësira gjithashtu; hyrja madhëshore e 
resortit, ju fton drejt një mjedisi sa modern, aq edhe 
mikpritës e ftues, me ngjyra të gëzuara, gjelbërim kudo 
ku ju sheh syri dhe një dekorim elegant që vihet re në 
gjithçka, që nga bari i jashtëm në pishinë, mjediset e 
barit të brendshëm, recepsioni apo restoranti i mobiluar 
me shije. Por edhe plot detaje të tjera si ndenjëset verore 
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plot ngjyra, shtretërit e pishinave jo vetëm të rehatshëm por 
edhe të bukur, elementë të shumtë të dekorit rreth e qark, 
deri tutje tek pishina e vogël e fëmijëve dhe fusha e volejbollit, 
janë një ansambël i tërë detajesh që plotësojnë panoramikën 
qetësuese, ku syri patjetër kërkon pjesën e tij. 

Dhomat, një përrallë Hirusheje
Nëse keni ardhur për fundjavë dhe jeni të paduruar të shikoni 
dhomën ku do të flini, keni plotësisht të drejtë; ambienti 
është aq ndjellës sa më parë do të doni të shijoni një pije 
mirëseardhjeje në ballkonin e dhomës, nga ku ju buzëqeshin 
ngjyrat e gëzueshme të parkut ujor dhe syri ngopet deri 
në pafundësi tej Lagunës së Kunes, sesa të shkoni drejt e 
në pishinë apo në lobby bar.  Standartet e dhomave janë të 
pagabueshme deri në detaj, duke ju ofruar jo vetëm luks 
por edhe higjenë maksimale, përmes sendeve personale 
njëpërdorimëshe. Është e kuptueshme se gjithçka tjetër nuk 
ka më nevojë për përshkrim; do të gjendeni në një atmosferë 
përkëdhelëse.

Ushqimi, art i gdhendur në pjatë
Në fakt në fillim do t`ju flasim për picerinë me furrë druri. 

Nuk e teprojmë po të themi se delikatesat dhe sallameritë 
apo djathërat që hidhen mbi picat e pjekura nën aromën e 
drurit, janë të një cilësie të padiskutueshme, që nuk do të 
negociohet as në të ardhmen, kur klientela e këtij resorti - 
jemi të bindur – do të shkojë në nivele të larta të fluksit.
Sa për gatimet, ato janë një art më vete, që kuzhinieri i 
talentuar i përcjell me keqardhje për jetën e tyre të shkurtër. 
Por fatmirësisht për të, rrjetet sociale janë një “shpëtimtar” i 
veprave të tij të artit, ku secili shton “koleksionin e vet dhe e 
tregon “me krenari” ndër miq. Ç`të bësh; sot pjatat e bukura 
të kuzhinës mesdhetare “konkurojnë” denjësisht edhe 
pikturat e të famshmëve të mëdhenj dhe përsa kohë trendi 
do të vazhdojë, kuzninierë të talentuar si ai i Nuevo Deluxe 
Resort, do krijojnë veprat e tyre të përditshme që duhet të 
kënaqin jo vetëm stomakun por edhe sytë.

Po argëtimi? 
Brenda në resort ai është i garantuar. Pishina dhe parku 
ujor prej 1200m2, janë gëzimi më i madh i fëmijëve por jo 
vetëm atyre. Për më të vegjlit, këndet e lojrave, komode, të 
pajisura me tapet dhe plotësisht në hije, u krijojnë prindërve 
rehatinë e nevojshme për të shijuar pushimin. Edhe pishina 

Krejtësisht i ri, i hapur këtë verë në 
Shëngjin, ky resort ofron gjithçka, duke u 
kthyer në një vend ideal për fundjavën tuaj
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e fëmijëve, krejtësisht e veçuar, 
që shmang çdo lloj pakujdesie të 
mundshme, është nje tjetër argëtim i 
sigurt për vogëlushët.
Ata më aktivët mund të luajnë volejboll 
në fushën e ndërtuar enksa e pak më 
vonë edhe lojra të tjera me dorë, të cila 
mbushin më së miri kohën e pushimit.

Çfarë mund të bëni jashtë resortit
Gjithçka; në një rreze prej pesë 
kilometrash mund të shkoni në Plazhin 
e Shëngjinit. Nëse doni të bëni plazh 
buzë detit, stafi i resortit ju çon e ju 
merr kur të doni ju. 
Mund të vizitoni qytetin; Kalanë, Varrin 
e Skënderbeut, Muzeun Etnografik, 
të ecni në shëtitoren buzë Drinit në 
mbrëmje.
Mund të bëni shtëtitje në Lagunën e 
Kunes, e pak më tutje në atë të Vainit, 
nëse jeni një dashurues i natyrës. 
Mund të ndërmerrni një itinerar me 
biçikleta mali ose elektrike, në një 
rrjet rrugësh të asfaltuara rreth e qark 
resortit, që kapin një gjatësi prej 15 
kilometrash, ose edhe rrugë e shtigje 
brenda lagunave, që janë një tërheqje 
magjike. Mund të ndërmerrni ecje në 

grupe nëpër shtigjet kodrinore kudo 
rreth e qark Lezhës, të kaloni nga Rana 
e Hedhun drej Velipojës, përmes Malit 
të Rrencit, etj..
Nëse keni prenotuar ditë mjaftueshëm, 
mund t`ia kushtoni një ditë 
agroturizmit; zona është plot me 
kantina e sipërmarrje lokale familjare, 
në Fishtë, në Zadrimë, në Kallmet, por 
edhe pak me thellë në krahun tjetër, 
në Malësite e Mirditës. Mund të bëni 
një tur kishash ndër të shumtat e kësaj 
zone. 
Dhe pasi të keni shpenzuar së paku 
një ditë jashtë, në dinamikën e gjallë 
që Lezha ofron, mund të ktheheni e 
të shijoni qetësinë dhe komoditetin 
që Nuevo Deluxe Resort ofron dhe që 
është arsyeja për të cilën ju keni ardhur 
në Shëngjin. 

Rruga Valbona, Shëngjin, Albania  
+355 68 291 0780  

info@nuevodelux.al
www.nuevodelux.al
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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



22

BYLISI ËSHTË
QYTETËRIM ILIR

GJURMË

Ilirjan GJIKA
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© Studio Bleta

I vendosur në zemër të krahinës 
së Mallakastrës në Bylis, shkohet 
shumë lehtë. Pasi lëmë pas qytetin 
e Ballshit dhe rrugën nacionale, 
mund të marrësh drejtimin për në 
jug, drejt fshatit Hekal, ku tashmë 
gjenden rrënojat e shumta të qytetit 
të dikurshëm antik.

Bylisi, ka qenë qyteti më i madh 
i Ilirisë së jugut, i cili përmendet 
për herë të parë nga autori antik 
Skylaksi, që në veprën e tij të titulluar 
“Lundrimi”, në shekullin IV p.k., 
thekson: “prej këtij gadishulli, gjatë 
bregut të detit banojnë bylinët që janë 
Ilirë”.

Qyteti ngrihej mbi një kodër të 
fortifikuar në lartësinë 524 m dhe 
rrethohej me mure që arrinin një 
gjatësi prej 2250 m, trashësi 3.5 
m dhe lartësi 8-9 m. Brenda tyre 
ndodhej një sipërfaqe prej 30 ha, e 
cila kishte një planimetri në formë 
trekëndëshi me bazë nga lindja.

 Kjo sipërfaqe ishte e ndarë në tre 
zona kryesore si: ajo për banim, 
që e ndeshim në pjesët lindore 
dhe perëndimore të qytetit, me një 
sipërfaqe prej 20 ha, në të cilat janë 
gjetur një sërë shtëpish banimi. Zona 
e dytë është ajo e Agorasë që ishte 
tregu dhe sheshi kryesor i Bylisit, 
në të cilin ndodheshin teatri, stoat, 
(shëtitorja e vogël dhe ajo në formë 
L-je), gjimnazi, prytaneoni, stadiumi, 
etj.

Stadiumi i Bylisit me një gjatësi prej 

190 m është stadium i dytë i ruajtur 
më mirë në vendin tonë, krahas atij të 
Amantias. Sot prej tij ruhen 19 shkallë 
të ndërtuara me blloqe prej guri 
gëlqeror. Nën pistën e pjesës jugore 
ndodhej një sterë për grumbullimin 
e ujit me një thellësi prej 6 m, e cila 
mbulohej me harqe guri. Kanalet e 
shumta të ujit përreth saj dëshmojnë 
se si grumbullohej uji në të. Fare 
pranë saj u ndërtua monumenti 
më i rëndësishëm kulturor i Bylisit, 
siç ishte teatri me kapacitet prej 
8000 vendesh. I vendosur në shpinë 
të kodrës ai përbëhej nga 40 
shkallare, diametri i së cilës arrinte 
gjatësinë prej 78 m. Sot prej tij ruhen 
bazamentet e orkestrës, skenës, 
proskenës, muret mbajtëse dhe disa 
ndenjëse prej guri, në të cilat uleshin 
njerëzit më të shquar të qytetit. Me 
blloqet e gurëve të tij u ndërtuan 
gjatë mesjetës së hershme muret 
bizantine, të cilat vihen re tek kulla 
jugore dhe terma e Justinianit. Nga 
agoraja antike kanë mbetur edhe 
bazamentet e stoas së teatrit dhe stoa 
e madhe. Të dyja këto ndërtime ishin 
të tipit monumental dhe u ndërtuan 
me dy kate. Edhe sot vizitori mund të 
dallojë qartë bazamentet e trarëve të 
gurtë që mbanin dyshemenë e katit 
të dytë. Në pjesën perëndimore të 
stoas së teatrit gjendet një nga portat 
e qytetit, të cilën arkeologët e kanë 
quajtur porta nr 5-së. Me gjatësi 7 m 
dhe gjerësi 3 m, në të dallohet qartë 
mbishkrimi i periudhës romake, i cili 
përkthehet:” Augusti, bir i perandorit, 
Çezarit të hyjnueshëm” dhe “Colonia 
Iulia Augusta”.

“O i huaj mos 
iu shmang 
vështrimit 

nga bukuria e 
Bylisit, muret 

rrethuese të 
të cilit, dikur 

të rrënuara 
i rindërtoi 
Viktoriani 
guximtar”

Ky artikull është botuar në 
numrat e parë të Revistës 
Travel por duke marrë në 

konsideratë debatin e gjerë 
që u zhvillua për shkak të 

deklaratës së studiuesit të 
njohur italian Vitorio Sgarbi, 

gjatë vizitës së tij në Shqipëri,  
se Bylisi është qytetërim grek, 

po e sjellim edhe njëherë për 
lexuesin tonë,  këtë shkrim 
të studiuesit dhe historianit 

Ilirjan Gjika. 
Shkrimi është botuar me 

titullin "Bylisi i bylinëve dhe i 
Ilirisë".



24

 Të tjera monumente me të cilat 
ndesh syri i vizitorit janë edhe 
prytaneoni, ndërtesa ku ndodhej selia 
e funksionarit më të lartë të qytetit; 
arsenali, një ndërtesë nëntokësore 
ku ruheshin armët e forcave të 
armatosura; tempulli i kultit të 
perandorit romak, ku ai nderohej 
duke u njehsuar njëlloj si perënditë, 
gjimnazi dhe termat.

Pjesa e tretë e Bylisit shtrihej në anën 
juglindore të tij dhe shërbente për 
strehimin e popullsisë në rast lufte. 
Kjo pjesë me sipërfaqe prej 6 ha u 
quajt “euhorion” dhe në të nuk u bënë 
ndërtime. Qyteti u ndërtua njëlloj si 
Apolonia dhe Nikaja në bazë të planit 
arkitektonik të Hipodamnit. Edhe këtu 
u krijuan blloqe kuadratike banesash 
që ndërpriteshin nga rrugë të drejta.

Gjatë historisë së tij të trazuar Bylisi 
do të ishte herë pjesë e shtetit epirot, 
herë atij ilir, maqedonas apo romak. 
Diku nga viti 224 p.k. bylinët u bënë 
të pavarur dhe kështu i ndeshim 
ata në vitet 224-213 p.k., si aleatë të 
Lidhjes së III Epirote. Ndërkohë që në 
vitin 213 p.k., bylinët do të pushtohen 
nga mbreti Filip V i Maqedonisë, i cili 
nëpërmjet territorit të tyre depërton 

drejt Apolonisë. Pas shumë vitesh 
konflikti, në vitin 198 pk, me thyerjen 
e Filipit V nga romakët, Bylisi fitoi 
autonominë, tashmë si aleat i Romës.

Këtë status, Bylisi, do ta ruajë deri 
në antikitetin e vonë, kohë kur 
ai përmendet edhe në katalogun 
e Hieroklit, një guidë udhëtimi e 
shekullit të IV, ku ai përmendet si 
një ndër tetë qytetet kryesore të 
provincës romake të Epirit të ri, me 
qendër Durrësin, i cili shtrihej nga 
lumi Drin në veri dhe deri në lumin 
Vjosa në jug..

Gjatë periudhës Bizantine do të 
ndryshojë edhe emri i qytetit. Diku 
nga mesjeta e hershme, ai filloi të 
quhet nga vendasit Ballës, sipas 
termave Byllis-Ballis-Ballës-Ball. 
Këtë emër qyteti e mori për shkak të 
pozicionit të tij mbizotërues mbi lumin 
Vjosa, që do të thoshte, kryevend apo 
ballë i vendit.

Ky emër do të përdoret edhe nga të 

huajt në dokumentet e ndryshme 
historike. Kështu bizantinët do ta 
emërtojnë atë me emrin “Kefalini” 
(kefalos në greqisht do të thotë krye-
kokë), ndërsa bullgarët do ta quajnë 
“Gllavinicë” (gallava në bullgarisht 
do të thotë krye-kokë). Këto dy terma 
nuk janë veçse përkthime të fjalës 
shqipe “kryevend”, që përkojnë me 
termin Ball-Ballës-Ballësh.

Një nga arritjet e qytetërimit 
gjatë antikitetit të vonë në Bylis 
ishte Krishtërimi, ku në bazë të 
dokumentacionit historik, si qendër 
peshkopale na del edhe ky qytet. 
Në këto dokumente përmenden 
disa përfaqësues të lartë të klerit 
bylin. Në vitin 431 peshkopi i Bylisit 
dhe Apolonisë Feliks, mori pjesë në 
koncilin ekumenik të Efesit. Disa 
vite më vonë, përmendet në letrën e 
drejtuar perandorit Leon, në vitin 458 
edhe peshkopi tjetër i qytetit të Bylisit, 
“Filohari”.

Pas braktisjes së Apolonisë në vitin 
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458, Bylisi kthehet në qendrën më të 
rëndësishme peshkopale në këtë rajon. 
Këtë fakt e tregojnë edhe ndërtimet 
e kultit paleokristian, siç janë pesë 
bazilikat e qytetit të ndërtuara midis 
shekujve V-VI.

Ndërtimi i këtyre bazilikave, ku dy të 
parat kanë përmasa monumentale, 
tregon për organizimin e konsoliduar të 
kishës, por dhe për rëndësinë e Bylisit 
si qendër kishtare. Të kësaj periudhe 
në krahinën e Mallakastrës janë një 
sërë bazilikash, rrënojat e të cilave i 
ndeshim në vendbanimet e sotme të 
kësaj krahine si në Margëlliç, Panahor, 
Dukas, Gorishovë, Kraps, Plyk, Cakran 
dhe Ballsh, të dhënat për të cilat janë 
botuar në formën e studimeve shkencore 
nga zbuluesit e tyre, arkeologët Skënder 
Anamali dhe Skënder Muçaj.

Por rëndësia e Bylisit nuk do të ishte kjo 
e sotmja n.q.s. nuk do të ishte zhvilluar 
një veprimtari intensive nga arkeologët. 
Historia e arkeologjisë këtu nis në vitet 
e luftës së parë botërore. Gërmimet 
e para në Bylis i ndërmori arkeologu 
Austriak Kamilo Prashniker në vitin 
1916. Edhe këtu njëlloj si në Apoloni ai 
veproi nën goditjet e artilerisë Italiane, 
e cila ishte vendosur përtej Vjosës, në 
fshatin Karbunar të Vlorës. Ndërkohë në 
vitin 2004, arkeologët Neritan Ceka dhe 
Skënder Muçaj botuan në Tiranë, librin 
e tyre të titulluar “Bylisi”, ku trajtonin 
historinë e qytetit, monumentet dhe 
kërkimet arkeologjike të kryera në të, të 
pasqyruara me foto shënime e skica.

Sot Bylisi me rrënojat dhe historinë e tij 
i ofron vizitorëve zhvillimin e një turizmi 
historik dhe kulturor, interesin e të cilit 
ia shtojnë edhe ekspeditat e përvitshme 
që zhvillohen tashmë. Por e veçanta 
është se këtu zhvillohet edhe festivali i 
isopolifonisë, i cili ngjit çdo vit në skenën 
e teatrit antik, ku dikur janë luajtur 
tragjeditë e Eskilit dhe të Sofokliut, me 
dhjetëra grupe polifonike nga vendi 
dhe bota. Ky është Bylisi, ku e vjetra 
ndërthuret me të renë dhe ku peizazhi i 
bukur të relakson me pamjet e tij.
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INTERVISTË ME EKSPERTIN E TURIZMIT SHKËLZEN MARKU

OFERTA
AUTENTICITETI
BASHKËPUNIMI

Mungesat e mëdha të turizmit tonë:Mungesat e mëdha të turizmit tonë:

Besoj fort se bizneset që do të arrijnë të përshtaten 
shpejt në këtë situatë dhe do të jenë inovatorë në 
riorganizimin e ofertës turistike për të tërhequr 

më mirë turistin e brendshëm, do të krijojnë 
avantazhe të dukshme edhe për tërheqjen e 

turistëve të huaj, në të nesërmen 

OFERTA
AUTENTICITETI
BASHKËPUNIMI

INTERVISTA
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INTERVISTË ME EKSPERTIN E TURIZMIT SHKËLZEN MARKU

OFERTA
AUTENTICITETI
BASHKËPUNIMI

Mungesat e mëdha të turizmit tonë:Mungesat e mëdha të turizmit tonë:

Besoj fort se bizneset që do të arrijnë të përshtaten 
shpejt në këtë situatë dhe do të jenë inovatorë në 
riorganizimin e ofertës turistike për të tërhequr 

më mirë turistin e brendshëm, do të krijojnë 
avantazhe të dukshme edhe për tërheqjen e 

turistëve të huaj, në të nesërmen 

OFERTA
AUTENTICITETI
BASHKËPUNIMI
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Z. Marku! Kemi jetuar në një kohë kur 
operatorët turistikë e kanë ftuar aq 
shumë turistin shqiptar për udhëtime 
jashtë, sa në mënyrë ironike, edhe Festa 
e Pavarësisë ofrohej për t’u festuar 
jashtë vendit. Cilat janë arsyet që kanë 
përcaktuar këtë qasje?

Oferta e shumtë nga operatorët turistikë 
për udhëtime jashtë vjen si pasojë e një 
sërë faktorësh. Edhe pse nuk na pëlqen, 
përveç asaj se “bahçja e komshiut është 
gjithmonë më e gjelbër”, ka dhe arsye 
racionale. Turizmi në vetvete është 
ushtrimi i një veprimtarie eksploruese 
të vendeve, hapësirave, aktiviteteve 
interesante, të bukura dhe më pak 
të njohura, që pritet të rezultojë në 
një përvojë pasuruese shpirtërore, 
trupore dhe mendore. Pas shumë viteve 
plotësisht të mbyllur (deri më ‘90-
tën) dhe për rreth 15 vite me mundësi 
të kufizuara (për arsye vizash), tani 
që kanë më shumë mundësi, është e 
natyrshme që shqiptarët të duan të 
dalin sa më shumë dhe të eksplorojnë 
botën. Nga ana tjetër, pavarësisht 
pranisë së bukurive natyrore, oferta e 
turistike vendase mbetet akoma mjaft 
e vakët, e fragmentuar dhe e kufizuar 
si në hapësirë ashtu dhe në kohë - si 
pasojë e strukturave të vogla pritëse, 
cilësisë së shërbimit, nivelit të ulët të 
bashkëpunimit mes aktorëve të tregut 
turistik vendas etj. Organizimi më i mirë 
i aktorëve të tregut dhe strukturimi më i 
mirë i ofertës turistike në vendet pritëse 
jashtë, e bën më të lehtë për operatorët 
turistikë ndërtimin dhe ofrimin e 
paketave turistike që mundësojnë një 
përvojë eksploruese më të plotë e më 
të larmishme për klientët e tyre. Këto 
bëjnë që për shumë shqiptarë, zgjedhja 
të jetë e lehtë kur alternativat për një 
javë pushime shtrohen mes: Barcelonës 
apo Beratit, Budapestit apo Burrelit, 
Dubrovnikut apo Durrësit, Pragës apo 
Pukës, Patras apo Përmetit, Stambollit 
apo Sarandës, Valencias apo Vlorës? 

Cila është pesha e medias në këtë 
situatë? Duke e mirëkuptuar tregun 
e reklamave, a do të duhej që media, 
sidomos ajo pjesë e saj e licensuar si 
publike dhe kombëtare, ta përmbushte 
këtë mision edhe duke e promovuar 
Shqipërinë turistike për shqiptarët? 
Sigurisht që media ka një vend të 
rëndësishëm në promovimin e turizmit 
vendas, ashtu si dhe në promovimin e 
shumë gjërave të tjera me vlerë që ka 
vendi. Megjithatë, para se ta gjykojmë 
median është e rëndësishme të kuptojmë. 
Na pëlqen apo jo, ashtu siç ndodh në 
shumicën e rasteve me politikat publike, 
edhe politikat e mediave në përgjithësi 
kanë ndjekur nga pas (në vend që t’i 
paraprijnë) tendencat dhe lëvizjet e 
sektorit privat. Nga ana tjetër, edhe pse 

Edhe pse jo me ritmet që dëshirojmë, 
gjërat kanë filluar të ndryshojnë 
pozitivisht dhe vërehet një rritje e 
pranisë së këtij sektori si në televizione, 
ashtu edhe në median e shkruar. 
Sidoqoftë, pesha e mediave kombëtare 
në promovimin e sektorit mbetet akoma 
mjaft e vogël dhe e pastrukturuar si 
duhet. Informimi mbi alternativat e 
turizmit vendas dominohet kryesisht nga 
mediat sociale, megjithë kakofoninë e 
tyre të natyrshme.

Me rastin e pandemisë duket së situata 
është përmbysur, pasi numri i turistëve 

Ata vijnë me një sjellje eksporuese, risk-
marrëse, përgjithësisht me kërkesa dhe 
pritshmëri relativisht të moderuara ose 
të ulëta për kushtet e pritjes dhe nuk 
ankohen lehtë. Kështu ata janë deri 
diku lehtësisht të menaxhueshëm. Nga 
ana tjetër, edhe pse grupi i turistëve 
aventurierë vendas po rritet dita-ditës, 
tradita jonë e të bërit turizëm brenda 
vendit vazhdon të karakterizohet 
kryesisht nga “pushimet e vitit në 
det” dhe ndonjë shkëputje thuajse 
e rastësishme për ndonjë “fundjave 
qetësuese”-  të dyja në shumicën e 
rasteve të vetëorganizuara në mënyrë 

Oferta e turistike vendase mbetet akoma mjaft e vakët, 
e fragmentuar dhe e kufizuar si në hapësirë ashtu 

dhe në kohë - si pasojë e strukturave të vogla pritëse, 
cilësisë së shërbimit, nivelit të ulët të bashkëpunimit 

mes aktorëve të tregut turistik vendas

ato kanë funksione që i përkasin të mirës 
publike, mediat në vetvete janë biznese 
si çdo biznes tjetër dhe funksionojnë 
sipas parimeve kërkesë/ofertë dhe 
kosto/përfitim. Produktet mediatike janë 
të orientuara drejt shijeve dhe kërkesave 
të konsumatorit (dëgjuesit, shikuesit, 
lexuesit) dhe të klientit (bizneseve 
reklamuese). Kërkesa konsumatore 
pak e orientuar drejt turizmit vendas 
(përveç atij detar në sezonin e verës), 
mosorganizimi dhe mosangazhimi sa 
duhet i bizneseve turistike vendase për 
reklamimin e mundësive dhe ofertave për 
turizëm brenda vendit (sidomos turizmit 
rural, malor dhe historik) kanë bërë që 
mediat të gjejnë interes relativisht të ulët 
ekonomik te këto segmente të tregut 
turistik vendas. 

të huaj që hyjnë në Shqipëri ka rënë deri 
në 94%. Prandaj ndoshta këtë sezon, 
destinacionet turistike shqiptare do të 
vazhdojnë të frekuentohen vetëm nga 
vizitorë shqiptarë e kryesisht përgjatë 
fundjavave. Për çfarë arsyesh mendoni 
së po ndodh kjo?
Prej vitesh tashmë, turizmi në Shqipëri 
është dominuar nga turistët e huaj. Nga 
rreth 5.5 - 6 milionë turistë të huaj në 
vit që vizitojnë vendin tonë, më shumë 
së gjysma e tyre kanë destinacion 
bregdetin. Ka ndryshime të ndjeshme 
mes dy segmenteve, turistëve të huaj 
dhe atyre vendas, që natyrshëm kanë 
ndikuar dhe zhvillimin e ofertës turistike. 
Shumica dominuese e turistëve të huaj 
vijnë për pushime disaditore, kryesisht të 
organizuar përmes operatorëve turistikë. 



Nr 31 TRAVEL 2020 29

tradicionale, përmes kontakteve 
personale apo mediave sociale. Sa i 
përket shpenzimeve, kam përshtypjen se 
kur shkojmë me pushime, ne e zgjidhim 
qesen më shumë së të huajt. (Fundja, 
për qejf kemi dalë dhe le të kënaqemi 
sot, pastaj shohim e bëjmë.) Por besoj 
se kemi dhe më shumë pritshmëri 
për shërbimin dhe më shumë kërkesa 
e ankesa. Kjo ka bërë që një pjesë e 
madhe aktorëve të sektorit privat të 
turizmit vendas të orientohen kryesisht 
drejt turistëve të huaj, duke e patur 
më pak prioritet tërheqjen e turistit të 
brendshëm. 

A do të mundet pra turisti i brendshëm 
të mbajë në këmbë sektorin e turizmit 
në vendin tonë sivjet dhe deri kur?
Për të mos bërë profetin, po them se nuk 
besoj që do t’ia arrijë ta mbajë. Përveç 
mungesës së turistëve të huaj, si pasojë 
e bllokimit të lëvizjeve ndërkombetare 
nga pandemia, aktorët e turizmit kanë 
dhe sfidën e ndryshimit dhe riorientimit 
të produktit të tyre turistik për të 
tërhequr turistin e brendshëm. Përveçse 
një vit padyshim sfidues për të gjithë 
sektorin, unë besoj se ky është një vit 
mundësish për të bërë një hap cilësor 
përpara. Afërsia e turistit të brendshëm 
me pikat turistike, zgjidhja e qeses dhe 
“tekat” e tij janë burime të rëndësishme 
për të ndryshime pozitive. Të gjitha këto 
do të sjellin risi në ofertat turistike, cilësi 
më të lartë shërbimi dhe pasurim të 
përvojës turistike. 
Ndonëse pas largimit të pandemisë, 
turistët e huaj do të fillojnë të kthehen 
e do të vazhdojnë të kenë kontribut të 
madh në sektor, turistët e brendshëm 
kanë potencialin të rrisin kohëzgjatjen e 
aktivitetit turistik në vend, pra të sezoni 
turistik, si dhe të kontribuojnë në rritjen 
e stabilitetit të sektorit në të ardhmen. 
Besoj fort se bizneset që do të arrijnë të 
përshtaten shpejt dhe të jenë inovatorë në 
përshtatjen dhe riorganizimin e ofertës 
turistike për të tërhequr më mirë turistin 
e brendshëm, do të krijojnë avantazhe të 
dukshme edhe për tërheqjen e turistëve 
të huaj, në të nesërmen. 

Autenticiteti është një rekomandim 
i përsëritur i UNWTO për zhvillimin 
e turizmit shqiptar. Duke kërkuar 
prej jush një shtjellim të konceptit të 
autenticitetit, a mund të thuhet së palët 
(kërkesa dhe oferta) shohin të njëjtën 
pamje, apo dy anë të ndryshme të 
medaljes?
Autenticiteti ka të bëjë me veçantitë 
karakteristike të diçkaje që ka origjinë 
të padiskutueshme vendase, që 
përfaqëson qartë dhe mbart në vetvete 
elemente ose kombinime të ndryshme 
të elementëve që burojnë nga natyra, 
tradita, kultura, vlerat, besimet, zakonet 
apo ritet e pupullsisë së vendit apo 

Oferta turistike vendase mbetet akoma mjaft e vakët, e 
fragmentuar dhe e kufizuar si në hapësirë ashtu dhe në kohë - si 

pasojë e strukturave të vogla pritëse, cilësisë së shërbimit, nivelit 
të ulët të bashkëpunimit mes aktorëve të tregut turistik vendas

territorit ku e ka origjinën. Autenciteti 
gjendet si te gjërat e prekshme 
(produktetet artizanale, gatimet dhe 
veshjet tradicionale, etj.), te gjërat e 
paprekshme (si muzika, këngët, lojrat 
popullore, etj.) dhe te të vepruarit 
apo sjelljet (format e ndërveprimit, 
nderimit, mikpritjes, përcjelljes, etj). 
Nga përvoja ime vërej se, më shumë 
së anët e medaljes, palët (me pak 
përjashtime) mezi po dallojnë vetë 
medaljen. Ketu besoj së problemi është 
kryesisht tek oferta. Kërkesa (turisti) 
është në kerkim të së veçantës - edhe 
pse jo e shprehur në mënyrë specifike. 
Turisti vendos të bëjë turizëm pikërisht 
sepse ka dëshirë të eksplorojë gjëra/
aspekte të veçanta që i mundësojnë atij/
asaj të përjetojë një përvojë sa me të 

pasur, jo vetëm nga ana fizike, por dhe 
emocionale, shpirtërore, kulturore dhe 
edukative. Oferta vazhdon të mbetet 
mjaft bazike dhe mbështetet kryesisht 
në tre elementë pasivë: peizazhi (përfshi 
natyrën dhe objektet historike), deti dhe 
krevati. Angazhimi i ofertës në futjen e 
gjërave autentike mbetet akoma i ulët, 
ndërsa ndryshimi cilësor përgjithësisht 
vazhdon të kërkohet më shumë tek 
investimet në karabinà (arkitektura 
dhe arredimi i ndërtesave) dhe te futja 
e kuzhinës “moderne”, kryesisht asaj a 
la italiana. Sigurisht, duhet thënë se ka 
ndryshime pozitive dhe të lavdrueshme 
në këtë drejtim, po ajo që dua të theksoj 
është se ritmet e ndryshimit nga ana 
e ofertës duhet të jenë akoma më të 
shpejta.
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Z. Marku! Ndryshe nga disa ekspertë, 
të cilët e njohin turizmin nga ana e tij e 
shndritshme, ju keni punuar prej vitesh 
për hedhjen e bazave të këtij sektori në 
rajonet më të thella të vendit. Si ishte 
atëherë të punoje me komunitete që 
turizmin e kishin vetëm me të dëgjuar, 
por që tani janë pjesë e zinxhirit turistik 
nga Alpet në Jug – dhe si është të 
punosh me ta aktualisht?
Krahasuar me vitet 2001-2002, kur 
kam filluar të merrem me nxitjen 
dhe mbështejen turizmit, sidomos të 
turizmit rural dhe malor, ndryshimet 
janë shumë të mëdha. Sot pritja e 
turistëve si një veprimtari fitimprurese 
duket normale. Por atëherë, përveç 
plotësimit të kushteve fillestare të 
pritjes së turisteve, një nga gjërat e 
para që na është dashur ta punojmë me 
mjaft prej familjeve që kishin potencial 
për të pritur turistë, ishte që t’i bindnim 
ato që të pranonin pagesë nga turistët 
për fletjen dhe ushqimin (sidomos në 
zonat e veriut). Ka patur dhe raste ku na 
kanë akuzuar së po nxisim shkatërrimin 
e traditës së mikpritjes. Gjërat kanë 
ardhur duke ndryshuar pozitivisht, por 
bashkë me situatën kanë ndryshuar 
dhe sfidat. Kërkesat e turistit si klient 
(si në çdo treg tjetër) kanë ndryshuar. Ai 
sot ka kërkesa të tjera, më të shumta 
dhe më kompekse, si në llojshmëri 
dhe në cilësi. Ndonëse mundësitë për 
akses në investime dhe në njohuri kanë 
ardhur duke u rritur në vite, dhe vetë 
sipërmarresit kane fituar më shumë 
përvojë, fokusi jonë është orientuar 
kryesisht drejt mbështejes dhe nxitjes 
së sipërmarrësve për shtimin e 
ritmeve të përmirësimit të cilësisë dhe 
përshtatjes më të mirë të ofertës me 
ndryshimet e shpejta të kërkesës.

Puna në terren ju ka siguruar një 
rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh, të 
cilin e shfrytëzuat për të ndërtuar 
tashmë një marrëdhënie biznesi 
në funksion të sipërmarrjes suaj 
tregëtare. A i përgjigjet trendi i 
hapjes së dyqaneve të produkteve 
bio/natyrale/organike kërkesës 
reale së konsumatorit shqiptar 
dhe sa përqind të tregut të këtyre 
produkteve autentike plotëson ky 
rrjet dyqanesh në të gjithë vendin?
Në Shqipëri në kemi probleme me 
statistikat dhe është vështirë të flitet me 
shifra, por mund të them me bindje se 
produktet me vlera autentike zënë akoma 
pak vend në treg. Ky është një treg që vit 
pas viti po rritet pak nga pak, si pasojë 
e rritjes së nivelit të ndërgjegjësimit 
dhe interesit të popullsisë për produktet 
cilësore dhe të shëndetshme. Megjithatë, 
ritmet e rritjes së kërkesës mbeten 
akoma të influencuara direkt nga ritmet 
e ulëta të rritjes së nivelit ekonomik 

të popullsisë dhe nga sasitë akoma 
relativisht të kufizuara të prodhimit të 
këtyre produkteve. 

Përse është më lehtë të gjenden 
produkte tradicionale në dyqanet e 
qyteteve së sa në disa bujtina dhe 
restorante të zonave turistike, që do të 
duhej të ishin origjina dhe tregu i parë i 
këtyre produkteve?
Besoj se kjo lidhet kryesisht me tre faktorë: 
mënyra e strukturimit të ofertës turistike 
nga ana e bujtinave dhe restoranteve 
lokale, niveli i ulët i bashkëpunimit dhe 
bashkërendimit me interes të përbashket 
mes akto rëve privatë në zonat rurale 
dhe punës proaktive në gjurminin e 
këtyre produkteve nga ana a bizneseve 
të specializuara nëpër qytete. Edhe pse 
akoma të paktë në numer, shembujt 
pozitivë ekzistojnë, si përsa i përket 
strukturimit të ofertave turistike që 
përfshijnë në themel të tyre produktet me 
vlera autentike (përfshirë ato natyrore apo 
bio), ashtu dhe ndërtimit të mekanizmave 
apo mënyrave të bashkëpunimit mes 
restoranteve apo bujtinave në zonat 
rurale me prodhuesit e këtyre produkteve 
në zonat përkatëse. Një nga këta shembuj 
model është Mrizi i Zanave në fshatin 
Fishtë të Lezhës, nga i cili çdo bujtinë apo 
restorant i zonave të ndryshme turistike 
të vendit mund të mësojë shumë. 

Duke ju kthyer në fund të intervistës, 
punës suaj si këshillues: çfarë do t’i 
thoshit turistëve vendas dhe ofruesve 

Turistët e huaj vijnë me një sjellje eksporuese,
risk-marrëse, përgjithësisht me kërkesa dhe 

pritshmëri relativisht të moderuara ose të ulëta për 
kushtet e pritjes dhe nuk ankohen lehtë

të shërbimeve turistike në Shqipëri?
Turistëve do t’u thoja së Shqipëria, 
përveç detit dhe peizazheve piktoreske 
malore apo rurale, ka dhe mjaft thesare 
të tjera për të eksporuar dhe shijuar 
nga ju: gatime tradicionale, produkte 
lokale të freskëta, produkte artizanale, 
etnografike, e plot gjera të tjera që 
variojnë sipas mikro-kulturave lokale. 
Nëse pritësit tuaj nuk jua tregojnë gjatë 
vizitës tuaj turistike, ju përgjërohem, mos 
u mundoni të tregoheni të pabezdisshëm, 
por kërkojini me këmbëngulje. Për 
ofruesit e shërbimit turistik kam dy 
këshilla: 1. Nëse doni të rrisni të 
ardhurat dhe biznesin tuaj, shtojini 
ofertës suaj elementë të ndryshëm me 
vlera autentike që pasurojnë përvojën 
e turistit, dhe 2. Tuizmi është “loje në 
ekip” – bashkëpunoni me njëri-tjetrin që 
të mund të ofroni me shumë vlerë për 
turistin dhe të gjithë do të përfitoni më 
shumeë.

Cili është parashikimi jua më optimist 
për turizmin shqiptar në këtë situatë?
Ky vit është një vit sfide për turizmin 
shqiptar. Do të ketë shumë më pak të 
ardhura dhe do të ketë dhe biznese 
turistike që nuk do t’ia dalin dot. Kam 
bindjen se një pjese të mirë të ofruesve 
të shërbimit turistik kjo situate do t’u 
bëjë t’i analizojnë shërbimet e tyre dhe 
t’i përmirësojne ato, duke sjellë risi në 
shumë aspekte, gje që do t’i bëjë me të 
qëndrueshëm në të ardhmen. 

Intervistoi: Irhan Jubica
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Experience the true Albanian hospitality 
tel : +35552260850

mob: +355692092379
www.adriatikhotel.com
www.adriatiktours.com

Email : info@adriatikhotel.com
rezervime@adriatikhotel.com

Welcome 
to Paradise
Durrës
Albania!
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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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Address: “TeodorKeko” St., zyra 6, Tiranë, Shqipëri
Tel / AKF :. +35544535555, +355692581482 

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

Top hotels 2020
by Aler Group

VLORA
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Klosi
fshati që po pret turistët
dhe kazmat e arkeologëve

GJURMË 

Klosi, fshati i Luftës
Klosi është një nga fshatrat më të njohur 
të Mallakastrës, i cili ngrihet mbi truallin 
e qytetit antik të Nikaias. Rrënojat e 
një teatri, stadiumi, të një shëtitoreje, 
të disa banesave dhe të një vargu të 
gjatë muresh rrethuese, janë dëshmi 
të qytetërimit që gjallon këtu që nga 
antikiteti.
Për të vizituar sitin arkeologjik të 
Mallakastrës u nisëm përgjatë 
autostradës Levan-Tepelenë dhe u 
ngjitëm sipër kodrave për të mbërritur 
fillimisht në Bylis dhe më pas në Klos. Të 
dy qendrat arkeologjike nuk janë veçse 
1.5 km nga njëra-tjetra.
Pas një rruge të shkurtër u ndalëm 
fillimisht në sheshin kryesor të fshatit ku 
vëmendjen na e tërhoqi lapidari, shkolla 
dhe një shtëpi e madhe dykatëshe prej 
guri. Është shtëpia familjes së njohur 
Klosi, pjesëtarët e së cilës luajtën një rol 
të rëndësishëm në lëvizjen e rezistencës 
partizane gjatë Luftës së Dytë Botërore 
në këtë krahinë. Edhe lapidari aty pranë 
lidhet me luftën. Pikërisht këtu, në 4 

Qyteti antik i Nikaias ishte 
vendosur në pjesën më të lartë 
të kodrës së sotme të fshatit 
Klos, e cila përbëhej nga dy 
maja dhe një pjesë e gjerë 
dhe e rrafshët midis tyre. Ai 
ishte themeluar si vendbanim 
diku në shekujt VI-V P.K. dhe 
dalëngadalë u shndërrua në 
qytet rreth fundit të shek. të V 
P.K. apo fillimit të shek. IV P. K..

shkurt 1943, u krijua formacioni i parë 
partizan i krahinës, “Çeta Plakë’’ e 
Mallakastrës.
E kështu, aty në qendër të fshatit, pasi 
kundruam panoramën dhe shtëpitë 
me vreshta, ullinj shekullorë dhe dru 
frutorë, kaluam në portën monumentale 
me qemer të Klosajve, që shërben edhe 
si hyrje për në qytetin antik të Nikaias. 
Pikërisht në pikën më të lartë, pranë 
rrënojave antike ndodhet një nga lagjet e 
tij, e quajtura si ''Mëhalla e Shkëmbit''.
Këtu duhej të na priste Etnori, arkelologu 
por njëkohësish edhe banor i fshatit, 
i cili prej kohësh merret me kërkime 
historike. Në përpjekjet e tij për ta bërë 
sa më të njohur Nikaian, ai na kishte 
premtuar që në vizitën tonë të parë për 
atje, do të na shoqëronte duke në vënë 
në dispozicion edhe familjen. Por situata 
e njohur e pandemisë nuk e lejoi të 
kryente ritualin e përvitshëm, kthimin në 
vendlindje.
Gjithsesi me mjetet moderne të 
teknologjisë, komunikuam menjëherë 
me të dhe nëpërmjet tyre realizuam 
edhe guidën tonë. 

Ilirjan GJIKA

Nikaia, qyteti antik ilir
Qyteti antik i Nikaias ishte vendosur 
në pjesën më të lartë të kodrës së 
sotme të fshatit Klos, e cila përbëhej 
nga dy maja dhe një pjesë e gjerë dhe e 
rrafshët midis tyre. Ai ishte themeluar si 
vendbanim diku në shekujt VI-V P.K. dhe 
dalëngadalë u shndërrua në qytet rreth 
fundit të shekullit të V P.K. apo fillimit të 
shek. IV P. K..
Nikaia kishte një sipërfaqe prej 18 HA 
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Varri 
monumental
që mund të 
rikthejë
gërmimet
nëKlos

dhe rrethohej nga mure që arrinin një 
gjatësi prej 1850 m dhe lartësia e tyre 
arrinte 8-9 m. Por meqenëse kodra 
ku shtrihej qyteti ishte e vogël dhe 
nuk u përgjigjej kërkesave për zgjerim 
të banorëve, autoritetet vendosën që 
në kodrën tjetër që shtrihej në veri-
perëndim të saj, të ngrinin një qytet të 
ri. Kështu lindi qyteti i Bylisit, fillimisht 
në formën e një dyqytetëshi në mesin 
e shek. IV P. K. dhe që i ngjante shumë 
qytetit “nënë”.
Nikaia kishte banesa, shëtitore, teatër 

Një zbulim i ri
Gërmimet arkeologjike këtu janë 
ndërprerë qysh në vitet 1970. Arsyeja 
nuk dihet. Qetësia u prish vetëm në vitin 
2017, kur arkeologu Etnor Canaj i bëri të 
njohur Institutit të Arkeologjisë zbulimin 

rastësor të një varri monumental dhe 
të nekropolit të mundshëm të Klosit 
të lashtë. 
Dhe historia nis kështu. Etnor Canaj 
është  pikërisht nga Mëhalla e 
Shkëmbit. Ai ka kryer studimet e 
larta në Universitetin e Bolonjës 
dhe aktualisht jeton dhe punon në 
Itali që prej vitit 1994. Ndërkohë që 
asnjëheë nuk i ka humbur lidhjet 
me vendlindjen dhe pasionin tjetër, 
arkeologjinë, duke u fokusuar për më 
tepër se 10 vjet. Me këtë sit arkeologjik 
që njihet si Nikaia e lashtë. Pikërisht 
të dyja dizertacionet universitare të tij 
kanë qenë për Klosin.
Dhe pikërisht në 11 shtator 2017, 
pasdite, pasi kishte përfunduar 
punën e vet ditore në Bylis dhe ishte 
duke u kthyer në shtëpi, e ndal një 
bashkëfashatri i vet duke e informuar 
që në pjesën perëndimore, sapo 
nis ngjitjen për të hyrë në kala, prej 
rrëshqitjeve të dheut disa kohë më 
pare, kishte dalë në dritë një strukturë 
që atij i ngjante si një varr. Duke 
njohur faktin që Etnori kishte studiuar 
për këtë fushë dhe bënte pjesë në 
misionin e përbashkët arkeologjik në 
Bylis, bashkëfshatari i kërkoi nëse 
mund t`i hidhte një vështrim dhe të 
lajmeronte institucionet përkatëse.
Kështu nisi shqyrtimi i objekteve së 
bashku me fotot të cilat po atë ditë u 
nisën në adresën e  drejtori të Institutit 
Arkeologjik. Të nesërmen, arkeologu 
Canaj, e shoqëroi atë së bashku me 
Prof. Neritan Cekën për një vëzhgim 
të mëtejshëm, ku, pas këti zbulimi dhe 
evidentimi, institucionet përkatëse 
priten të fillojnë tashmë gërmimet 
arkeologjike.

Shënim i redaksisë

Gjatë vizitës që bëmë në Bylis, ndalesa në 
Klos na u duk më interesantja. Sepse nëse në 
Bylis e dinim çfarë do të gjenim, ajo që pamë 
në Klos ishte thuajse një thesar i pazbuluar. 
Një qendër fshati që shumë mirë mund ta 
shihje të mbushur me turistë, një shtëpi 
madhështore, që mund të ishte hiç më pak se 
muze etnografik por pse jo edhe një bujtinë, 
një lokal tipik nga ata që mund t`i përdorësh 
edhe si qendër informacioni, ku rakia të 
servirej mbi gurët e lashtë, marrë sidoqoftë 
padrejtësisht prej siteve arkeologjike por 
origjinale si mënyrë megjithatë. E meqë këtu 
kishte plot për të ofruar dhe jo vetëm thjesht 
një ide se si Klosi mund të shndërrohej në 
fshat turistik, thirrëm në ndihmë Ilirjan Gjikën, 
bashkëpunëtorin tonë të përhershëm, që 
të shpjegonte se çfarë ofronte Klosi rreth e 
përqark, që të ishte një destinacion i vlefshëm 
për një qëndrim fundjave.
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Hotel Godija & Suites is a resort providing services of a great standard striving for excellence, only a few steps away 
from the blue sea and the magic sand, cafes, restaurants and entertainment venues. The grounds of the hotel, fully 
covered by elegantly landscaped lusciously green and blooming gardens, artistically and craftily laid pathways, the 
pool buzzing with children or other holidaymakers during the day and the romantic live music in the evening, the 
restaurant with its unique and perfect Mediterranean cuisine, ample covered parking and lightening of the areas 
have all rendered Hotel Godija & Suites as one of the most favourite and sought after hotel by the holidaymakers, 
who keep coming back year after year to find what only Hotel Godija & Suites offers in Velipoje.

34 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

105Albanian Blue Line
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Hotel Godija & Suites has now been developed into a resort providing services of a great standard striving for excellence, only a few steps away from the blue sea and the magic 
sand, cafes, restaurants and entertainment venues. The grounds of the hotel, fully covered by elegantly landscaped lusciously green and blooming gardens, artistically and craftily laid 
pathways, the pool buzzing with children or other holidaymakers during the day and the romantic live music in the evening, the restaurant with its unique and perfect Mediterranean 

cuisine, ample covered parking and lightening of the areas have all rendered Hotel Godija & Suites as one of the most favourite and sought after hotel by the holidaymakers, who keep 
coming back year after year to find what only Hotel Godija & Suites offers in Velipoje.

Velipojë, Albania, Mobile: +355672782735, +355694437914; +355692575951
E-mail:info@hotelgodija.com; www.hotelgodija.com

Stina magjepsese e veres, qe te gjithe kemi pritur me padurim per te pushuar dhe rigjalleruar trupin dhe shpirtin, tashme ka ardhur. Rrezet 
e arta te diellit, valet e kalterta dhe rera vezulluese e Adriatikut ju ftojne ne Velipoje.  E ku tjeter pervecse tek Hotel Godija, mund t'ju shtoni 

pushimeve tuaje dhe mrekullise qe ofron natyra jone edhe me shume magji?! Perfitoni sa me pare nga ofertat tona superiore per pushime te 
qeta e te paharruara

GODIJA  HOTEL AND SUITES

Velipojë, Albania, Mob: +355672782735 
+355694437914; +355692575951 

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

Think holidays - think Godija Hotel & Suites!
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dhe disa vepra të tjera publike të 
vendosura në mënyrë të rregullt sipas 
planit arkitektonik të Hipodamnit, 
arkitektit të njohur të lashtësisë. Nga 
gërmimet arkeologjike janë gjetur 
vula qeramike me emra të tillë, si: 
BAΛANEIOY, BANAKSI, DIMOΣIA, 
ΛEΩNIDA dhe një sërë mbishkrimesh, 
si ato të teatrit, ku ndeshim emra 
prytanësh e dekrete për lirim skllevërish 
dhe dhënie qytetarie. Të gjitha këto 
fakte tregojnë se Nikaja ishte qytet i 
rëndësishëm brenda Koinonit Bylin.
Ndër monumentet e ruajtura më mirë 
të këtij qyteti është teatri. Ai është i 
vendosur 60 m larg mureve rrethuese në 
pjesën veriore të tyre. Me një kapacitet 
prej 700 spektatorësh ai përbëhej prej 
17 shkallaresh me diametër prej 11.30 
m, të gdhendura të gjitha në shkëmbin e 
kodrës.
Të tjera monumente që kanë mbetur 
janë porta e qytetit në pjesën veriore dhe 
një pjesë muresh në pjesën jugore të tij, 
ku në segmente të caktuara kemi mure 
te kështuquajtura “ciklopike” ku pjesa 
më e madhe e blloqeve përbëhet nga 
ata poligonalë dhe trapezoidalë. Mund të 
përmendim edhe disa banesa qytetare 
të gdhendura në shkëmb dhe një stoa 
me gjatësi 40 m, e cila nuk është zbuluar 
tërësisht nga arkeologët. Ndërkohë që 
në pjesën veri-perëndimore të qytetit, 
gjenden mbetjet e mureve të një kulle 
dhe një porte të vogël e tipit posterula 
, të cilat i kanë shpëtuar deri diku 
shkatërrimeve.
Merita e gërmimeve arkeologjike 
në Nikaia, zbulimi dhe restaurimi i 
monumenteve të saj u bë nga Lazër 
Papajani në vitet 1970. Rezultatet e 
tyre ai i botoi në formë studimesh në 
revistat “Studime historike”, “Iliria” 
dhe ‘’Monumentet’’. Ndërkohë, të tjera 
studime dhe botime të pjesshme për 
të, ka botuar në vitet 80-90 të shekullit 
të kaluar edhe Neritan Ceka. Përveç 
shkrimeve, arkeologu i njohur, ka edhe 
një sërë trajtesash për këtë qytet, të cilat 
i ndeshim edhe në libra të veçantë të tij. 
Të tilla janë titujt “Udhëtim në kështjellat 
ilire” apo librin me bashkautor “Bylisi, 
historia dhe monumentet” botime të 
viteve 2000.
I çuditshmëm është fakti se gërmimet 
arkeologjike këtu janë ndërprerë qysh 
në mesin e viteve ‘70. Arsyeja nuk dihet 
por qetësia u prish vetëm në vitin 2017, 
kur, kur arkeologu Etnor Canaj i bëri të 
njohur Institutit të Arkeologjisë zbulimin 
rastësor të varrit monumental dhe të 
nekropolit të mundshëm të qytetit të 
lashtë. Për të cilin ju folëm në fillim. 
Këtë njoftim kaq të rëndësishëm e 

morëm vesh pikërisht kur përfunduam 
guidën tonë përgjatë kodrës së rrafshët 
të Klosit. 

Klosi, fshati që po pret 
turistët e parë
Kishte ardhur koha për një kafe të cilën 
së bashku me ujin e ftohtë e shijuam 
në një nga shtëpitë e ‘’Mëhallës së 
Shkëmbit’’. Të ndërtuara me gurë, me 
strukturë solide dhe të vendosura në 
një pozicion panoramik ato mund të 
shërbejnë fare mirë si shtëpi-bujtina 
për vizitorët dhe turistët. Aq më tepër 
që dendësia e madhe e monumenteve e 
mundëson një qëndrim të tillë. Dhe nuk 
është vetëm Bylisi që ndodhet aty pranë, 
por disa kilometra në veri ndodhet 
Ballshi, me rrënojat e katedrales së 
njohur të Gllavinicës, ku mendohet të 
jetë kurorëzuar cari bullgar Borisi në 
vitin 866. 
Në jug të kodrës ndodhen edhe shpellat 
karstike të Katafiqit që mund të jenë një 

aktraksion jo vetëm për një vëzhgues të 
thjeshtë, por edhe për studime që kanë 
lidhje me gjeologjinë për këtë zonë. Ato 
janë cekur dhe përshkruar në studime të 
ndryshme por asnjë nuk është marrë në 
mënyrë konkrete me to.
Po kështu, aty pranë ndodhet Poçemi, 
vendi ku janë mbledhur tre kuvendet 
historike të Mallakastrës, të quajtura 
ndryshe edhe “Besëlidhjet e Poçemit”, 
në vitet 1847, 1920 dhe 1943.
Lugina e Vjosës dhe e Povlës janë të 
tjera atraksione turistike për turizmin 
shkencor apo atë të aventurës. 
Ndërsa një vlerë e shtuar është edhe 
kuzhina vendase ku prodhimet bio, 
vaji i ullirit, vera, rakia dhe gatimet 
tradicionale si zogu në saç apo revanija 
janë të përkryera nga duart e grave 
mallakstriote.
Këtë të ofron Klosi ku natyra e bukur, 
historia dhe njerëzit mikpritës dhe 
bujarë përbëjnë resurset e e turizmit të 
ardhshëm, ku vizitorët mund të shohin 
edhe kazmat e arkeologëve
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Adresa:  Velipojë, Shkodër, Albania; Tel: +355 267 800 65; 
Mob: +355 67 25 56 622; hotelfantazia@gmail.com

Hotel Fantazia Velipoje hotel.fantazia

V E L I P OJ Ë  -  S H KO D Ë R  -  A L B A N I A

Among the Pine-trees and close to the sea, almost restuctured and pretty 
new face, Fantasia Hotel offers 55 rooms and suites TV,  air conditioned, room 

service, shower, sauna, fridge-bar, balcony. The restaurant offers Italian & 
Albanian cuisine, also the fresh fish of the zone. Wines: the best of Albanian 

and foreign wine cellars, Italian French, Montenegro. Other services: outdoor 
bar & restaurant, pizza in wood oven, live music, private beach, sport area, 

garden, etc. The best on the seaside area!

A t j e  k u  k ë n a q ë s i a  d h e  a r g ë t i m i  j a n ë  k r y e f j a l a  e  p u s h i m e v e  t u a j a  . . .
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Bianco by ALER Group, Ksamil ****
Është “blerja” më e re e ALER në zonën më të kërkuar nga të gjithë turistët, shqiptarë e të huaj. 
Hoteli ndodhet në qendër të qytezës dhe ofron një pishinë të madhe, përpos mundësive për të 

frekuentuar plazhet e Ksamilit, vazhdimisht plot dhe përveç restorantit të vet, u ofron pushuesve 
edhe mundësisnë të përdorin restorantin elegant që ndodhet pranë bregut, rrugës së Ishujve. 

It is the newest "purchase" of ALER in the most demanding area of all tourists, both Albanian and foreign. 
The hotel is located in the center of the town and offers a large pool, besides the opportunity to visit the 

beaches of Ksamili, constantly full and besides its restaurant, offers the vacationers the opportunity to use 
the elegant restaurant located near the coast.

Top hotels 2020
by Aler Group

Address: Ksamil, Albania
“TeodorKeko” St., zyra 6, Tiranë, Shqipëri
Tel / AKF :. +35544535555, +355692581482 

E-mail: info@alertravel.com; www.alertravel.com
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One 
SPOT

one
STOP

NJË DESTINACION, NJË NDALESË

Lista e destinacioneve të kësaj 
vere nuk ka për qëllim vetëm 
t`ju tregojë vende të bukura e të 
panjohura. Arsyeja kryesore se pse 
e formuluam kështu rubrikën më 
të rëndësishme të numrit, atë të 
destinacioneve, është evidentimi i 
strukturave pritëse, njësive turistike 
e agroturistike, që ndodhen anekënd 
Shqipërisë, nga Veriu i thellë e 
deri në Jugun e largët. Kudo ku 
shkoni, ndaloni në njërën prej tyre, 
qëndroni për një natë, për një drekë, 
për një fundjavë, për një përvojë. 
Është kontributi juaj personal në 
këtë sezon të vështirë turistik, 
heronjtë e të cilit janë pikërish ata, 
sipërmarrësit privatë të sektorit 
turistik, që po mbajnë në këmbë 
një sezon të jashtëzakonshëm 
mbijetese, ca nga nëvoja, ca nga 
dëshira, ca nga pasioni e ca nga 
këmbëngulja për të mos u dorëzuar. 

Ndaj titulli i rubrikës ishte 
One spot, one stop - një 
destinacion, një ndalesë në 
strukturën më të afërt pritëse, 
edhe për të plotësuar përvojën 
tuaj atje, edhe për t`i ardhur 
në ndihmë strukturës së 
anashpërmendur. 
Të rreshtuara bë rend 
gjeografik, ato janë shumë e 
të larmishme. Secila prej tyre 
ofron diçka të veçantë, që nuk 
do ta gjeni gjetkë por edhe 
shumë gjëra të përbashkëta, 
ndër të cilat mikpritjen.
Ju ftojmë të udhëtoni, të 
shijoni, të zbuloni gjëra të reja 
në Shqipërinë e vitit 2020, që 
po jeton ndoshta sezonin e saj 
më të vështirë në në këto tri 
dekada tranzicion ekonomik. 
Dhe mos harroni, një 
destinacion, një ndalesë!
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Udhëto në Shqipëri!

Shko kudo!
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Në Razëm 
fundjavë me aromë lavande
e magji shtojzovallesh
A e ke pa ketrin? Po shtojzovallet? Po Floçkën? 
Po shtëpinë e Floçkës në pyll? Po shpirtin e 
drandofilles, a e ke shiju? Po "Qytezën e andrrave" 
e ke vizitu? Po tek "Mrizi i varzave", a ke shku? 
Nëse nuk ke ba asnji prej ktyne, at`herë nuk je 
kenë hala tek Natyral Razma Resort!

U bënë tashmë vite që ne ju 
rekomandojmë destinacione shqiptare, 
nga veriu në jug e nga lindja në 
perëndim. Dhe një prej gjërave që 
theksojmë fort, nuk është më se ku të 
shkoni por qasja ndaj një destinacioni që 
mund të mos jetë i ri për ju. Pra si dhe 
pse duhet ta vizitoni një vend të caktuar. 
Njëjtë edhe për Razmën, një destinacion 
malor në qarkun e Shkodrës, që jua 
kemi ofruar me qindra herë.

Po si duhet ta vizitoni Razmën? Ne ju 
sugjerojmë nëpërmjet qëndrimit në 
NATYRAL RAZMA RESORT.
Pse? Sepse është ajo që po kërkoni në 
një paketë të plotë pushimesh të çdo 
stine. Resort alpin, rrethuar nga natyrë 
e mrekullueshme, pajisur me pishinë të 
brendshme, sauna, ambiente të ngrohta 
ku oxhaku që mbretëron në krye të 
sallës, do t`ju japë ndjesinë e qëndrimit 
në kështjellë, dhomat janë të rehatshme, 
të ngrohta apo të freskëta sipas stinës,  
pajisur me sende të përdorimit personal.
Restoranti ofron kuzhinë të zgjedhur, 
plotësuar me pije cilësore, çajra bimorë, 
produkte natyrale e pastërti absolute.

Pse akoma? Sepse është një copëz e 
vyer Shkodre në zemër të maleve, një 
vepër arti e krijuar me pasion prej dy 
njerëzve që dashurojnë jo vetëm punën 
e tyre por edhe vendin e tyre, Shkodrën. 
Arkitektura unike, zbukurohet me 
elementë të jetës qytetare shkodrane, 
kombinuar me elementët e nevojshëm të 
një resorti alpin.

Dhe sepse ofron më shumë se njëzet 
ture të ndryshme, të organizuara në 
mënyrë të tillë, që ju të mos humbisni 
asnjë pikë interesi, natyrore apo 
kulturore, në një rreze prej dhjetëra 
kilometrash nga Razma, shoqëruar me 
udhërrëfyes profesionistë.
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Natural Razma Resort is situated 
40 km from the city of Shkodra, 
in the heart of the Albanian Alps, 
between the beautiful mountain 
nature. Accommodation is 
offered in 26 rooms of which 
3 junior-suites, 4 rooms with 3 
beds and 19 with rooms double 
or twin bed. 
In the closed pool  called “Mrizi i 
Zanave”, you can feel the taste of 
the beach in every season of the 
year. Sauna and fitness rooma 
are available for your free time. 
The “Fiolla” restaurant and bar 
“Luleborë” bar in the interior of 
the hotel, make you feel in the 
same time the past, the present 
and the future, in a combination 
between wood, stone and iron. 
Numerous outdoor activities 
and visits to natural and cultural 
tourist, are available for you all 
year.

Natyral Razma Resort, Razëm
Gen. Manager: + 355 68 60 45 455

Recepsion: + 355 68 60 45 457
Fax: + 355 2225 1635

Email: info@natyralrazmaresort.com
Web: www. natyralrazmaresort.com

Socials:

në zemër të Alpeve Shqiptare!
des t inac ion i  i  t ë  g j i tha  s t inëve
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Syri i 
Sheganit
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20 - Shkodra

A G J E N C I  U D H ë T I M E S H  D H E  T U R I S T I K E   /  T R A v e L  A N D  T O U R S  A G e N C I e S

To visit Albanian Alps:www.thethi-guide.com

www.shkodra.gov.alwww.akt.gov.alwww.blue-albania.com

Other useful web-sites:

INFORMACION PRAKTIK / PRACTICAL INFORMATION

Siguracione shëndeti, automjeti, Paketa turistike, 
imobiliare, exchange, bileta avioni, trageti etj

Siguracione shëndeti, automjeti, Paketa turistike, 
imobiliare, exchange, bileta avioni, trageti etj

Bileta avioni, trageti, autobusi, udhëtime turistike, 
transport turistik, rezervime hotelesh, agjenci 
imobiliare, siguracione, shërbim taksi etj.

Paketa Turistike, Bileta avioni, trageti, autobusi
Rezervim hoteli, Siguracion shendeti ne udhetim

Bileta avioni, trageti, autobusiRezervim hoteli, Siguracion shendeti në udhëtim

...tashmë me pervojën e duhur për një shërbim se-
rioz dhe të kulturuar në guidat e paketave turistike, 
shitjen e të gjitha biletave dhe dhënien e informa-
cionit  turistik...

Bileta avioni, trageti, autobusi, Siguracione, 
rezervime hotelesh në të gjithë botën. Rozafa 
Travel organizon paketa turistike brenda dhe  jashtë 
vendit. Pushime në Shqipëri, ture rreth e qark  
Shkodrës etj. Gjithashtu, paketa turistike në 
Antalya, Greqi dhe Palma de Mallyorca.

Adresa: Shkoder, Rruga “Vaso Kadia” pranë
fototekës “Marubi” Tel/Fax: +355 22 24 44 75; 
Tel: +355 69 20 78 810; 69 32 70 844
email: euro-travel@live.com

Adresat: 1.Pallati i ri para teatrit “Migjeni”, Shk
2. Rruga “Studenti”, sheshi “2 Prilli” Tel/Fax: +355 22 25 03 70; koplikutrave@yahoo.it

Tel: +355 68 20 31 125; 067 44 47 720
www.koplikutravel.com

Bulevardi “Zogu I” Shkodër (pranë ABCOM-it) 
Tel/Fax. Zyrë: +355 22 242 652Mob : +355 68 21 69 642 / 066 21 69 642 

 069 81 61 454; adria_tours@hotmail.com; 
adria.tours@yahoo.com; info@adriatours-al.com 
www.adriatours-al.com 

Pedonalja “Kolë Idromeno” ngjitur me Bar “Alehandro” 
Sheshi  “2 Prilli”, përballë BKT; Tel/Fax: +355 222 445 26Tel.: +355 222 433 20; 0222 441 60

Mob: +355 69 25 53 512; 069 21 36 607
Email: rozafatravel@yahoo.com 

Pedonalja “Kolë Idromeno” Shkodër, Albania
Tel.: +355 22 80 40 83; Mob: +355 66 20 35 402; 066 40 03 243

Email: vizion_travelshk@yahoo.it 

Pedonalja “Kolë Idromeno” Shkodër, Albania
Tel.: +355 222 49 064Mob: +355 69 20 74 772Email: enitravel@hotmail.com

Adresa: Blv. “Mehmet Pashë Plaku”, lagjja 
Luguçesme,4001, Shkodër, AlbaniaTel.+355694023994; argentitravel@hotmail.com

Agjenci udhëtimesh dhe turistike

€ur    Travel

ENI TRAvEL

Vllaznimi Tours
Pedonalja “Kol Idromeno”, Shkodër, Albania
Tel +355 222 49194; Cel: +355 68 209 50 20
vllaznimi_tours@yahoo.itwww.vllaznimitours.comvISI    NT R A V E L
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Adresa: Velipojë, qendër. Tel.: +355 0267 800 57 
Mob: +355 69 20 52 065; Mob: +355 69 40 23 994

Web: www.kompleksi-argenti.com 

Shijoni
pushime komode

në Velipojë!

Pocket guide - 125

Kompleksi turistik

Adresa:  Velipoje; Tel: +355 026780057; Mob: +355 69 20 52 065;  
Mob: +355 69 40  23 994;  Web: www.kompleksi-argenti.com 

Argenti ndodhet në plazhin e Velipojës, në 
mesin e pishave dhe freskisë së aromës 
së bregut të detit. Ky hotel  120 dhoma, me 
kushtet më të mira, për pushime sa më të 
bukura dhe të qeta në Velipojë. Padyshim, 
me një cilësi maksimale shërbimi dhe 
gatimi, lider në serinë e hoteleve që 
ndodhen në këtë zonë.

Argenti Hotel is located on Velipoja beach.  It’s one of the most frequented having comfortable 
conditions & good prices. Capacity: 120 completed familiar rooms in comfortable conditions. The 
restaurant offers Albanian & Mediterranean traditional cuisine with fresh products & a variety of 

cooking  in which fresh meat vegetables of season selected from the best of Albanian & foreign wine 
cellars are offered. other services: Bar, veranda videogames, beach, parking exchange etc.

Albania

Dhe pushime kudo në botë  me Argenti Travel!
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Qendër plazh, Velipojë, Shkodër, Al; 
Tel: +355 67 54 97 111 viber

Mob: +355 67 34 21 488; Mob: +355 67 28 80 560 
Internet: www.booking.com/centerpark; 

 www.blue-albania.com/centerpark

Dhe pushime kudo në botë  me Argenti Travel!
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Plazhi më i pastër në Shqipëri, më i madhi në veri të 
vendit - Velipoja - mbetet ndër destinacionet më të 
preferuara turistike. I lakmuar për pastërtinë e ujit dhe 
për gjerësinë e bregut ranor, Velipoja nuk është vetëm 
destinacion ideal familjar por ideal edhe për sportet e 
ndryshme, sidomos ato ujore.
Kështu ushtruesit e sporteve të ujit mund të argëtohen 
duke bërë kite surf, wind surf etj., sepse 14 kilometrat e 
plazhit të Velipojës jua ofrojnë këtë mundësi.
Është pikërisht Albanian Water Sports, që prej kohësh 
tashmë u ofron të apasionuarve të sporteve ujore, 
"fluturime mbi valë", duke argëtuar jo vetëm të rriturit 
por edhe fëmijët. 
Nuk duhet harruar as oferta e larmishme e pushimeve 
të plazhit në Velipojë: që nga hotelet dhe apartamentet 
luksoze deri te akomodimi ekonomik i cili është mjaft i 
përshtatshëm për pushime familjare, që duan të kënaqen 
por edhe të mos shpenzojnë shumë para.  
Natyrisht që Velipoja ofron edhe akomodim në hotele me 

Velipoja
sa familjare 
aq edhe 
"aventureske"!

pesë yje, për ata që kërkojnë standarte të larta dhe cilësi 
absolute. 
Madje ju mund të shfrytëzoni edhe kampingjet, si 
psh “Camping Clandestino” në brendësi të Lagunës 
së Vilunit, në Baks-Rrjoll, një fshat i vogël, që përveç 
plazheve intime ju ofron edhe mundësi ngjitjeje në mal, 
prej nga ku mund të shijohet më së miri panorama e 
plotë e plazhit të Velipojës, deri te Derdhja e Bunës.
Kështu, pasi të rrëshqisni gjithë ditën mbi ujë, ju mund 
të ndizni zjarr pranë çadrës së kampingut e të këndoni 
deri natën vonë bashkë me miqtë tuaj - për pushime të 
paharruara.
Ose Pasi ta keni mbaruar ditën tuaj të plazhit, të shkoni 
në hotelin familjar që keni zgjedhur për pushime e të 
shijoni gatimet lokale, kuzhinën e shtëpisë dhe sidomos 
shijen e produkteve organike, që hotelet i marrin nga 
fshatrat rreth zonës së Velipojës, nëpër fushat e begata 
të ultësirës shkodrane. 
Velipoja është vërtet një zgjedhje ideale për ju këtë verë!

©Albanian Water Sports

©Terenc Pepa
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Hotel VALZ, known for i ts quality services and high standard 
of accommodation, always stays true to your wishes. We 
welcome you to the relaxation that our hotel offers, by the 
po ol, tasting delicious dishes inside or outside the restaurant 
and at the same time. keeping the body in shape through the 
gym. But the surprises do not end, our services do not just 
stay inside the hotel. VALZ offers a private beach by the sea 

to make your vacation even more memorable.

Shkodër -  Vel ipojë Rruga nr 9 , 
Qender Plazh Vel ipojë ,  4001

Recepsion.+355697090218  Cel. +355 69 20 858 30
info@ hotelvalz .com; www.hotelvalz .com

Swimming pool - pool bar - privat beach - massage center - fittness center

Your quality holidays in Velipoja!
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Qafështama
Ja prej disa nga tureve më të kërkuara të “Shkrelit”, që 
mund të jenë të përshtatshme edhe për ju:

1. Turi i Luleshtrydheve 
Kampi Shkreli është i tejmbushur me luleshtrydhe të egra bio, të 
cilat shtohen vit pas viti dhe presin të mblidhen nga vizitorët e tij. 
Të ndodhura në Shtegun e Luleve, ajo çfarë ju duhet është një 
shportë apo një kupë dhe ejani mblidhini vetë e provoni shijen e 
vërtetë të luleshtrydheve të vogla, krejtësisht e ndryshme nga ajo 
që jeni mësuar të shijoni nga luleshtrydhet e kultivuara. 

2. Tour 4x4 adrenalinë :
A jeni të apasionuar pas jetës së aventurës? Epo, Qafështama është 
vendi perfekt për të shijuar mrekullitë e egra të natyrës së mbrojtur. 
Falë biçikletave malore dhe motorave 4x4, ju do të keni mundësinë 
e një shëtitjeje elektrizuese në shtigjet natyrore me një guidë 
profesionale e cila do t̀ju mësojë historinë e kulturën e hershme të 
parkut kombëtar të Qafështamës, që si një zonë natyrore e banuar, 
zë fill në shekullin e fundit të mijëvjeçarit të kaluar.

3. Tour informues-kulturor / atelie mjedisore: 
Nëse dëshironi një guidë të qetë apo më pak aktive, por 
njëkohësisht të mësoni rreth florës e faunës apo historisë së 
hershme të zonës së Qafështamës dhe “Shkreli Resort”, stafi do 
t’ia u ofrojë këtë mundësi. Në këtë tur do të mësoni më tepër rreth 
mënyrës së shërbimit të ish - kampit qeveritar ( tashmë “Shkreli 
Resort” ); shtëpisë së mbretit Zog ( që ndodhet 5 km larg nga 
Shkreli) furra e bukës me dru, lavanderia, dushet dhe mjediset 
e tjera të personelit të shërbimit, të cilat datojnë vite e vite më 
parë. Duke qenë zonë e mbrojtur që prej vitit 1966, kjo ka krijuar 
mundësinë e ruajtjes së këtyre gurëve të hershëm dhe krijimit 
të një larmishmërie fantastike të florës e faunës. Specialistët 
dhe studiuesit e botanikës thonë se në Parkun e Qafështamës, 
ndodhen të paktën 15 lule të veçanta të cilat çlirojnë oksigjen 
pozitiv në shërimin e rrugëve të frymëmarrjes, bimë të cilat nuk 
gjenden në zona të tjera të Shqipërisë. Gjatë shëtitjes rreth e qark 
resortit mund të shijohen panorama që shtrihen deri në Detin 
Adriatik në perëndim dhe Burrelit në lindje, prej ku tashmë shquhen 
konturet e Urës së re të Vashës. 
Nuk na mbetet gjë tjetër, veçse t'ju themi që nëse dëshironi t’i 
shikoni vetë mrekullitë që ofron Parku Kombëtar i Qafështamës dhe 
“Shkreli Resort", ata ju mirëpresin në cdo kohë!

A e keni vizituar ndonjëherë Parkun Kombëtar të Qafështamës? Nëse 
jo, jemi të sigurt që pas këtij artikulli, do të bëheni gati e do të shkoni 
menjëherë.. 
Duke u nisur në rrugë të asfaltuar, rreth 50 km nga kryeqyteti, sapo 
të hyni në park do të gjeni monumentin e kulturës së “Kroit të Nënës 
Mbretëreshë”, aty ku historia fillon. 
Ka shumë njerëz që gabimisht kujtojnë se Qafështama është vetëm 
kaq. Ne do t’ju tregojmë se po të ngjiteni më lart e të kaloni brezin e 
pishave të zeza duke hyrë në zonën e ahut në 1300 m mbi nivelin e 
detit, përveç shijimit të një prej rrugëve panoramike më të bukura në 
Shqipëri, do të gjeni edhe një bukuri tjetër mes natyrës. Atje ku është 
zemra e vërtetë e parkut. 
Shkreli Resort, një resort i kompletuar në fushën e hoteleri-turizmit, 
i ndodhur në Parkun Kombëtar të Qafështamës është hapur tashmë 
për klientë nga vendi e bota në çdo stinë. Ky kompleks hotelier ofron 
mundësinë e akomodimit cilësor e bashkëkohor sipas standarteve 
europiane, një restorant tradicional e modern si dhe aktivitete të 
shumta për çdo grupmoshë, brenda e jashtë mjediseve të resortit. 
Filozofia e “Shkreli Resort” është që të bëni pushime aktive, ndaj 
vazhdimisht drejtuesit e tij krijojnë mënyra nga më të ndryshmet se 
si mund të kënaqen të gjithë. 
Më poshtë, ju tregojmë disa prej nga tureve më të kërkuara të 
“Shkrelit”, që mund të jenë të përshtatshme edhe për ju:

Përmes 
tureve të 
veçanta të 
përvojës
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RESORT
Q A F Ë S H T A M Ë

Shkreli Resort is the newest mountain destination located in the National Park of 
Qafeshtame, only 25 km from Rinas Airport in an altitude of 1400 m above sea. A beautiful 

designed resort, professional tours for everyone and amazing healthy air and water will 
make you feel like in paradise. Come and visit us! You’re welcome anytime of the year. 

      Qafa e Larit
    Cudhi Kampt, Kruje, Al
  Tel: +355 68 20 82 006 (24/7)
info@shkreliresort.al

w w w. s h k r e l i r e s o r t. a l

P r o f e s s i o n a l  t o u r s
A d v e n t u r e  s a f a r i  t o u r s
B o t a n i c a l  t o u r s
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Kroi dhe Çinari i 
BALLABANECIT

FUNDJAVA NË KRUJË - “Turi i Krojeve”
Nëse jeni në kërkim të itinerareve të 
veçanta, edhe brenda destinacioneve 
shumë të njohura, ne do t̀ju sugjeronim 
një prej këtyre itinerareve, që mund të 
përshkohet mu në zemër të Shqipërisë. 
Kruja, vendi i krojeve, prej të cilave ka marrë 
edhe emrin, ka me qindra burime ujore, disa 
prej tyre me histori shekullore, disa të tjera 
me legjenda e të tjera akoma, të lidhura me 
ngjarje më të vonshme. Kështu ju mund të 
keni dëgjuar për Kroin e Nënës Mbretëreshë 
në Parkun e Qafështamës por ndoshta nuk 
dini gjë për Kroin e Taslloit në kala apo për 
Kroin e Ballabanecit, në dalje të qytetit, 
rrugës për Qafështamë. Pikërish për këtë të 
fundit do t̀ju flasim pak e do t̀ju sugjeronim 
të mos e humbisnit gjatë vizitës tuaj në 
Krujë, sepse është burimi më historinë më të 
spikatur në të gjithë listën e krojeve. 

Kroi dhe Çinari i Ballabanecit, është ndoshta burimi më i famshëm 
për nga historia e tij në të gjithë zonën e Krujës. Është vendi ku u 
luajt një prej akteve të historisë së Mesjetës, beteja e Skënderbeut 
me Ballaban Pashën.
Ballaban Pasha, një gjeneral i ushtrisë osmane me prejardhje nga 
Mati, luftoi kundër Skënderbeut në Rrethimin e Dytë të Krujës. 
Pas luftimesh të gjata pa rezultat, sulltani mendoi se rruga më e 
mirë për të marrë Krujën, ishte me anë të një prijësi me origjinën 
e vendit, forca dhe trimërtia e të cilit kishte shkuar deri në 
Kostandinopojë. Por megjithë përpjekjet e mëdha, Ballaban Pasha 
u vra, pikërisht aty ku sot ndodhet kroi i vjetër dhe rrapi ose çinari 
shekullor. 
Por kush më mirë se Arbër Lama mund t’ju flasë për këtë vend, 
që ruhet me përkujdesje nga kjo familje krutane 300-vjeçare? 
Arbri sapo ka krijuar një bërthamë agroturistike pranë Kroit dhe 
nën hijen e Rrapit, ku turistët e huaj jo vetëm mund të freskohen 
e të mësojnë për historinë e Krujës por edhe të provojnë gatimet 
tradicionale krutane, duke i mbledhur vetë perimet në kopsht e 
duke gatuar në furrën e ndërtuar sipas traditës së vjetër. Nën 
hijen e rrapit dhe të arrës që vetë Arbri e ka mbjellë në fëmijëri të 
tij, turistët mësojnë se si kalorësi i Gardës së Skënderbeut Gjergj 
Aleksi vrau Ballaban Pashën dhe çfarë ndodhi në tre rrethimet e 
Krujës. Edhe ju mund të mësoni më shumë për historinë e Krujës 
nga goja e vetë vendasve., duke shijuar të mirat e vendit, gatimet 
sipas mënyrave të lashta por sidomos duke shijuar mikpritjen e 
rrallë të të zotërve të shtëpisë
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Gardenbar restaurant
organic garden & dishes

Gatime lokale

Produkte organike

Receta të vjetra

Histori

Mikpritje krutane

Rruga Abaze, Krujë; Tel+355 69 274 6600

        Garden Restaurant

        garden_restoraunt_kruje
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Kur udhëtoni drejt Durrësit, ajo që duhet 
të bëni, nëse doni të përjetoni një ditë 
ndryshe, krejtësisht jashtë atyre gjërave 
që mendoni se mund të bëni në Durrës, 
është të merrni rrugën që të çon për tek 
Gjiri i Lalëzit, edhe pse duhet të ndaloni 
shumë më pak kilometra larg destinacionit  
fundor të kësaj rruge. Dhe duhet të ndaloni 
jo thjesht sepse këshilla jonë është të 
vizitoni Kantinën Herta, sipërmarrjen e 
familjes Osmani, por sepse duke e vizituar, 
do të keni më shumë mundësi ta zgjasni 
kënaqësinë e ditës tuaj me një qasje fare të 
veçantë drejt natyrës.
E dimë tashmë se turet e verës janë 
në modë. E dimë edhe se shumica e 
kantinave, për një cikël të mbyllur e sa më 
të kënqashëm për vizitorët e tyre, kanë 
fillluar t̀i pajisin kantinat me restorante të 
vogla karakteristike, ku ofrohen delikatesa 
që shoqërojnë verën e shtëpisë ose 
gatime të zonës, madje edhe me perimet 
e kopshtit. Njëjtë edhe Kantinën Herta, 
restoranti i ri na pëlqeu shumë. I këndshëm, 
me elementë që edhe pse brenda natyrës 
së një restoranti - kantinë, kishin ditur të 
spikasnin me origjinalitet, si për shembull 

perdet  prej tapash vere, që ende nuk i 
kemi hasur gjëkundi. 
Rozani, djali i shtëpisë që na pret me një 
gotë verë, siç mund të imagjinohet, na bën 
një shtëtitje në kantinë, në serën dhe në 
kopshtin ku rriten perimet dhe thotë se 
pjesa më e bukur e gjithë vizitës së turistëve 
është në fakt vreshti, vetëm pak kilometra 
tutje. Prandaj nuk ka kuptim vizita dhe 
degustimi në kantinë apo një drekë në 
restorant, pa vizituar vreshtin.
Dhe pasi u kthyem nga ajo vizitë, ne i 
dhamë të drejtë.
Vreshtat e familjes Osmani, nuk ishin 
thjesht, plantacione me rrush, që rritet për 
llogari të familjes, që vera të vijë nga vreshti 
drejt e në gotë, ashtu siç kanë sloganin e 
tyre dhe ashtu siç edhe është filozofia e 
linjës së prodhimit. Vreshat ishin pjesë e 
një peisazhi të mrekullueshëm, mbi kodrat 
e bukura të Maminasit, që zbukuroheshin 
e freskoheshin nga një liqen artificial e që 
vendasi i thonë Liqeni i Pyllit. Jo të gjithë 
vreshtarët e kanë këtë fat, që vreshti i tyre 
të ndodhet pranë një liqeni dhe të kthehet 
në atraksion turistik për vizitorët. Prandaj 
dhe ne po e nxjerrim në pah si një tur 
të veçantë, për këdo që është jo vetëm 

 Liqenet e Karrecit 
 & Kantina Herta
nga vreshtat panoramike 
të familjes "Osmani", 
drejt e në gotën tuaj

verëdashës por edhe natyrëdashës. Në një 
të ardhme, ca varka të vogla mbi liqen, një 
shëtitje pas vizitës në vreshta dhe ja ku e 
fituat një përvojë të bukur.
Përvojë e cila kuptohet, do të mbyllet sërish 
në kantinë, sepse ndërkohë që ju vizitoni 
vreshtat, edhe dreka është bërë gati. Një 
drekë me produktet e kopshtit, gatime të 
zonës, përbërës të freskët nga shtëpitë 
e fshatit e natyrisht verën e shtëpisë. 
Do të pini Merlot Dyrrahu, Shesh të Zi 
“Shën Pjetër”, do të shijoni “Bukuroshen 
e Maminasit” por nëse doni, edhe “Herta 
Merlot” “Trebiano” e “Kabërnet Sauvignon”, 
verë që ka ardhur nga ato vreshat e bukura 
që vizituat, drejt e në gotën tuaj. 
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Kantina Herta
Maminas, Durrës, Albania

OSMANI Winery

Kantina Herta nuk është tjetër veçse Kantina e familjes Hamdi Osmani. 
Krijuar nga kjo familie, ajo  nisi prodhimin pasi kishte krijuar një sipërfaqe prej 4,5 hektarësh 
vresht në Maminas e rrethina, sipërfaqe të cilën e ka çuar deri në 6 hektarë. Teknologjia 
e saj italiane “Della Tofolla” i jep mundësinë asaj të prodhojë verëra të cilësisë së lartë 
dhe të jetë një konkuruese e denjë në tregun e verërave shqiptare. Me llojet e kultivarëve 
si Merlot, Trebiano, Toscano, Kabërnet, etj., Herta ka krijuar produkte mjaft interesante si 
Bukuroshja e Maminasit, Merlot Dyrrah, Kabërnet Savinjon, Merlot Trebiano etj.. 

Mirëpo Kantina Herta nuk është thjesht çështje e një produkti të mirë por e një filozofie që 
shkon drejt shijimit të natyrës, peisazhit, ushqimeve të pastra pranë natyrës. E vendosur në 
një zonë mjaft të bukur të Durrësit, rrugës që ju çon për tek Gjiri i Lalëzit dhe Kepi i Rodonit, 
pranë liqeneve-rezervuare të Karrecit, ambientet rreth kantinës ju ofrojnë mundësinë ideale 
për të shijuar një gotë verë në natyrë, shoqëruar me produktet e shijshme të zonës. 

Tashmë verën mund ta degustoni në 
mjediset e restorantit të ri, shoqëruar jo 
vetëm me delikatesa por edhe me gatime 
të zonës, që vijnë me përbërës të freskët 
e perime e fruta të stinës, nga kopshti i 
kantinës. Sepse ju meritoni më të mirën!

Kantina HERTA

Rruga Gjiri i Lalëzit,  
Maminas, Durrës, Albania

Tel: +355 68 679 7703, 
www.kantinaherta.com

nga vreshti në gotë...
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Dajti si një aventurë!
Parku Kombëtar i Dajtit shtrihet në vargjet 
malore të Skënderbeut, kryesisht në rrethin e 
Tiranës. Ky Park ka një sipërfaqe prej 23.374 ha 
dhe shtrihet në një terren tërësisht malor, duke 
nisur nga lartësia 300 metra dhe duke arritur 
majën më të lartë, Majën e Miçekut të Shën 
Mërisë në një lartësi prej rreth 1827 m. Malet 
ndahen nga qafa dhe gryka të thella ose kanione 
mbrësëlënëse duke i ofruar vizitorëve peisazhe 
fantastike dhe larmi refleksesh dhe ngjyrash. 
Në të katër stinët e vitit, natyra prezanton një 
spektakël të vërtetë në parkun e Dajtit. 
Fauna e Parkut është mjaft e pasur dhe 
interesante. Ajo përbëhet nga 4 lloje amfibësh, 
8 lloje zvaranikësh, 9 lloje gjitarësh dhe 11 lloje 
shpendësh. Për t`u përmendur janë shqiponja 
e malit, petriti, qukapiku i zi, ujku, lepuri i egër, 
ariu, derri i egër, lundërza, lakuriqi i natës 
hundëpatkua etj. 
Flora është gjithashtu mjaft e pasur dhe e 
larmishme. Në brezin e shkurreve mesdhetare  
tipike janë mareja, shqopa, gjineshtra, shkoza 
e zezë, lajthia, thana etj, në brezin e dushqeve 
ka një përzierje llojesh të ndryshme gështenjë, 
mëllezë, bungë, qarr, frashër, shkozë etj, në 
brezin e ahut, përveç ahut gjenden dhe lloje 
panje fletëgjerë, pishë e zezë, bungë, frashër 
dhe kullotat alpine karakterizohen nga bimësi e 
dendur barishtore kryesisht e llojit gramicane. 
Pylli i lartë fletor që mbulon faqet e malit të 
Dajtit është i mrekullueshëm. Veçanërisht në 
faqen perëndimore ky pyll përbëhet nga individë 
200-vjeçarë ahu që përfaqësojnë monumente 
natyre mjaft të çmuara. 

në përjetim përvojash të veçanta
Parku Kombëtar i Dajtit shtrihet në vargjet 
malore të Skënderbeut, kryesisht në 
rrethin e Tiranës. Ky Park ka një sipërfaqe 
prej 23.374 ha dhe shtrihet në një terren 
tërësisht malor, duke nisur nga lartësia 
300 metra dhe duke arritur majën më të 
lartë, Majën e Miçekut të Shën Mërisë në 
një lartësi prej rreth 1827 m. Malet ndahen 
nga qafa dhe gryka të thella ose kanione 
mbrësëlënëse duke i ofruar vizitorëve 
peisazhe fantastike dhe larmi refleksesh 
dhe ngjyrash. 
Në të katër stinët e vitit, natyra prezanton 
një spektakël të vërtetë në parkun e Dajtit. 
Fauna e Parkut është mjaft e pasur dhe 
interesante. Ajo përbëhet nga 4 lloje 
amfibësh, 8 lloje zvaranikësh, 9 lloje 
gjitarësh dhe 11 lloje shpendësh. Për t`u 
përmendur janë shqiponja e malit, petriti, 
qukapiku i zi, ujku, lepuri i egër, ariu, derri i 
egër, lundërza, lakuriqi i natës hundëpatkua 
etj. 
Flora është gjithashtu mjaft e pasur dhe 

e larmishme. Në brezin e shkurreve 
mesdhetare  tipike janë mareja, 
shqopa, gjineshtra, shkoza e zezë, 
lajthia, thana etj, në brezin e dushqeve 
ka një përzierje llojesh të ndryshme 
gështenjë, mëllezë, bungë, qarr, 
frashër, shkozë etj, në brezin e ahut, 
përveç ahut gjenden dhe lloje panje 
fletëgjerë, pishë e zezë, bungë, frashër 
dhe kullotat alpine karakterizohen nga 
bimësi e dendur barishtore kryesisht 
e llojit gramicane. Pylli i lartë fletor që 
mbulon faqet e malit të Dajtit është 
i mrekullueshëm. Veçanërisht në 
faqen perëndimore ky pyll përbëhet 
nga individë 200-vjeçarë ahu që 
përfaqësojnë monumente natyre mjaft 
të çmuara. 
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Le ta themi hapur: shumica e turistëve të rinj nëpër botë mendojnë 
se muzetë janë të mërzitshëm, vende të përshtatshme për pleq, 
ku ekspozohen objekte të vdekura e që përveç informacionit ose 
pasurimit me kulturën e vendit, nuk ofrojnë asnjë lloj argëtimi. Kjo 
është parë në shumë sondazhe ku të rinjtë pyeten se ku duan të 
shkojnë më shumë dhe muzetë janë ndër vendet më pak të preferuara.
Po sikur t`ju ofrojmë një mënyrë argëtuese për të vizituar një 
muze? Me muzikë, argëtim, mikpritje, njerëz të gjallë e të gëzuar, që 
informacionin për muzeun në fjalë dhe objektet shoqëruese, t`jua 
ofrojnë të shoqëruara me pije dhe muzikë? Një bar-muze? 
Tirana është e njohur tashmë për ofrimin e bar-muzeve, madje prej 
tyre është listuar shpeshherë edhe në vendet e para të klasifikimeve 
botërore për destinacionet “trend” që duhen viztuar patjetër.
Le ta vazhdojmë këtë traditë të bar-muzeve me një të ri, krejtësisht 
original që në dukjen e parë. Një muze-pub. Edhe pse moda e pub-eve 
është tashmë shumë e përhapur në Shqipëri, pikërisht për këtë duam 
t`ju ofrojmë një të ndryshëm. Një pub apo vend argëtimi shqiptar. 
Madje ilir. Krejt si vendet e argëtimit në lashtësi, ku ritet pagane 
festoheshin që përditshmëri. 
Është Illyrian Saloon. Ju kemi folur për të. Tani duam t`jua ofrojmë 
si destinacion për të mos u humbur nëse jeni në Tiranë ose nëse e 
vizitoni kryeqytetin. Ëshë pa frikë një muze i lashtësisë, ku reliket e 
kohëve të shkuara flasin me gjuhën e historisë së vërtetë e jo si mjete 
thjesht ilustruese. Por jo vetëm kaq. Tradita dhe historia vjen e gjallë, 
sepse ritet e vjetra janë ringjallur përmes festimeve dhe ushqimit, që 
gjithashtu serviret si në kohët e lashta. Bukë, ullinj, verë, fruta, mish. 
Natyrisht edhe elementë të kohëve moderne përzihen me atmosferën 
dhe mikpritjen sidomos.
Mjedisi është ndërtuar në mënyrë të tillë,  që të të japë kënaqësi 
e stimul për të shijuar çaste të paharrueshme. Atmosfera është 
familjare e shqërore, që edhe të argëtohesh edhe të mësosh për 
zakonet e vjetra, që vijnë përmes festave të vjetra ilire si Buzmi, 
Mesvera, etj. Muzika, nuk është thjesht melodi shoqëruese, është 
filozofi që ndjek ritmin e traditës. 
Natyrisht kulturat përzihen, ashtu siç kanë bërë popujt ngahera me 
njëri-tjetrin. Prandaj festohen shumë kultura, të organizuara si “Nata 
ilire”, “Nata italiane” por edhe “Western Night” “Back to `90-s” për 
nostalgjikët e atyre viteve etj. 
Nuk e dimë sa arritëm t`jua përcjellim faktin që “Illyrian Saloon” nuk 
është pra, një “pub” i thjeshtë. Ata që e kanë ndërtuar, kishin ndër 
mend një tempull ilir, ku veç historisë, traditës, riteve të vjetra e zotave 
të Ilirisë, të vinte edhe fryma e njerëzve që duan të bukurën, artin, 
vlerën muzeale e sidomos që e duan jetën dhe duan ta transmetojnë 
dashurinë e saj për të edhe tek mysafirët e sallonit të tyre. 

Një muze ilir
në Tiranë
për kulturë dhe argëtim
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Nuk është një pub i thjeshtë, si ata 
që mund të gjeni kudo.
Është filozofi jete.
Është vendi ku do harroni hallet e ditës
duke pirë një gotë me miqtë, nën tingujt 
e muzikës, asaj të vërtetës, që jeton 
përgjithmonë.
Nata e Buzmit, Nata e Mesverës, Nata 
Ilire, nuk janë thjesht festa, janë traditë, 
janë historia jonë.
Por edhe "Back to `90-s, Italian night", 
"Western Night, për të shijuar të tjera 
vlera, ato botërore që nuk vdesin kurrë.
Me muzikë të mirë, pije të mirë, ushqim 
të mirë e shoqëri të mirë, nuk do të 
zhgënjeheni kurrë prej nesh!

Rruga "Perlat Rexhepi", 
pranë Hotel "Xheko Imperial" . Tr
Tel: +355 69 211 6800
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Orikumi
destinacioni që i ka të gjitha!

268 Pocket guide - 109

Hotel arGeli orikum
Adresa:  Orikum, në hyrje të qytetit
Tel: +355 391 22 205; Mob: +355 69 92 39 851
argelihotel@hotmail.com 

Është struktura më e mirë akomoduese që do të 
gjeni në Orikum, në qytetin që ju ofron bukurinë 
e detit, të malit dhe historinë e antikitetit të zonës 
së Vlorës. Ju mund të zgjidhni për të pushuar 
këto ambiente relaksuese, ku komoditeti është 
fjala e parë e shërbimit. Dhomat e hotelit janë 
të pajisura me Tv, ajër të kondicionuar, frigo-bar, 
ballkone me pamje nga deti dhe nga peisazhi 
natyror i gjithë zonës. Restoranti me ambientet 
brenda dhe jashtë mirëpret jo vetëm pushuesit 
me kuzhinën e mrekullueshme tradicionale dhe 
produktet e detit, por edhe të gjithë ata që duan 
ta zgjedhin për eventet e tyre shoqërore dhe 
familjare. Argeli është stacioni juaj i pushimeve 
në Orikum.

welcome!

Orikum Vlorë, Albania
Hotel Argeli

Le ta themi hapur: shumica e turistëve të rinj nëpër 
botë mendojnë se muzetë janë të mërzitshëm, vende të 
përshtatshme për pleq, ku ekspozohen objekte të vdekura 
e që përveç informacionit ose pasurimit me kulturën e 
vendit, nuk ofrojnë asnjë lloj argëtimi. Kjo është parë 
në shumë sondazhe ku të rinjtë pyeten se ku duan të 
shkojnë më shumë dhe muzetë janë ndër vendet më pak të 
preferuara.
Po sikur t`ju ofrojmë një mënyrë argëtuese për të vizituar 
një muze? Me muzikë, argëtim, mikpritje, njerëz të gjallë 
e të gëzuar, që informacionin për muzeun në fjalë dhe 
objektet shoqëruese, t`jua ofrojnë të shoqëruara me pije 
dhe muzikë? Një bar-muze? 
Tirana është e njohur tashmë për ofrimin e bar-muzeve, 
madje prej tyre është listuar shpeshherë edhe në vendet e 
para të klasifikimeve botërore për destinacionet “trend” që 
duhen viztuar patjetër.
Le ta vazhdojmë këtë traditë të bar-muzeve me një të ri, 
krejtësisht original që në dukjen e parë. Një muze-pub. 
Edhe pse moda e pub-eve është tashmë shumë e përhapur 
në Shqipëri, pikërisht për këtë duam t`ju ofrojmë një të 
ndryshëm. Një pub apo vend argëtimi shqiptar. Madje ilir. 
Krejt si vendet e argëtimit në lashtësi, ku ritet pagane 
festoheshin që përditshmëri. 

Është Illyrian Saloon. Ju kemi folur për të. Tani duam t`jua 
ofrojmë si destinacion për të mos u humbur nëse jeni në 
Tiranë ose nëse e vizitoni kryeqytetin. Ëshë pa frikë një 
muze i lashtësisë, ku reliket e kohëve të shkuara flasin 
me gjuhën e historisë së vërtetë e jo si mjete thjesht 
ilustruese. Por jo vetëm kaq. Tradita dhe historia vjen e 
gjallë, sepse ritet e vjetra janë ringjallur përmes festimeve 
dhe ushqimit, që gjithashtu serviret si në kohët e lashta. 
Bukë, ullinj, verë, fruta, mish. Natyrisht edhe elementë të 
kohëve moderne përzihen me atmosferën dhe mikpritjen 
sidomos.
Mjedisi është ndërtuar në mënyrë të tillë,  që të të japë 
kënaqësi e stimul për të shijuar çaste të paharrueshme. 
Atmosfera është familjare e shqërore, që edhe të 
argëtohesh edhe të mësosh për zakonet e vjetra, që 
vijnë përmes festave të vjetra ilire si Buzmi, Mesvera, 
etj. Muzika, nuk është thjesht melodi shoqëruese, është 
filozofi që ndjek ritmin e traditës. 
Natyrisht kulturat përzihen, ashtu siç kanë bërë popujt 
ngahera me njëri-tjetrin. Prandaj festohen shumë kultura, 
të organizuara si “Nata ilire”, “Nata italiane” por edhe 
“Western Night” “Back to `90-s” për nostalgjikët e atyre 
viteve etj. 
Nuk e dimë sa arritëm t`jua përcjellim faktin që “Illyrian 
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Hotel arGeli orikum
Adresa:  Orikum, në hyrje të qytetit
Tel: +355 391 22 205; Mob: +355 69 92 39 851
argelihotel@hotmail.com 
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gjeni në Orikum, në qytetin që ju ofron bukurinë 
e detit, të malit dhe historinë e antikitetit të zonës 
së Vlorës. Ju mund të zgjidhni për të pushuar 
këto ambiente relaksuese, ku komoditeti është 
fjala e parë e shërbimit. Dhomat e hotelit janë 
të pajisura me Tv, ajër të kondicionuar, frigo-bar, 
ballkone me pamje nga deti dhe nga peisazhi 
natyror i gjithë zonës. Restoranti me ambientet 
brenda dhe jashtë mirëpret jo vetëm pushuesit 
me kuzhinën e mrekullueshme tradicionale dhe 
produktet e detit, por edhe të gjithë ata që duan 
ta zgjedhin për eventet e tyre shoqërore dhe 
familjare. Argeli është stacioni juaj i pushimeve 
në Orikum.

welcome!

Orikum Vlorë, Albania
Hotel Argeli

269Pocket guide - 109

Hotel arGeli orikum
Adresa:  Orikum, në hyrje të qytetit
Tel: +355 391 22 205; Mob: +355 69 92 39 851
argelihotel@hotmail.com 

Është struktura më e mirë akomoduese që do të 
gjeni në Orikum, në qytetin që ju ofron bukurinë 
e detit, të malit dhe historinë e antikitetit të zonës 
së Vlorës. Ju mund të zgjidhni për të pushuar 
këto ambiente relaksuese, ku komoditeti është 
fjala e parë e shërbimit. Dhomat e hotelit janë 
të pajisura me Tv, ajër të kondicionuar, frigo-bar, 
ballkone me pamje nga deti dhe nga peisazhi 
natyror i gjithë zonës. Restoranti me ambientet 
brenda dhe jashtë mirëpret jo vetëm pushuesit 
me kuzhinën e mrekullueshme tradicionale dhe 
produktet e detit, por edhe të gjithë ata që duan 
ta zgjedhin për eventet e tyre shoqërore dhe 
familjare. Argeli është stacioni juaj i pushimeve 
në Orikum.

welcome!

Adresa:  Orikum, në hyrje të qytetit
Tel: +355 391 22 205; 
Mob: +355 69 92 39 851
argelishpk@gmail.com
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A e dini sa kisha ka Dhërmiu? Plot tridhjetë! Është fshati me më shumë 
kisha në botë. Nuk dihet pse banorët e tij ndërtuan kaq shumë kisha në një 
fshat të vetëm e për më tepër të mbledhur por nëse e sjellim këtë fakt në 
ditët e sotme, ai përkthehet si një atraksion turistik i kategorisë së parë. 
Dhërmiu është një nga perlat e Shqipërisë së Jugut: tepër i pasur në histori, 
dhe per shkak të stabilitetit familjar (të fiseve) ndër kohëra, me i zhvilluar 
dhe pak më i madh se fshatrat e tjerë. Gjeografia e tij është dramatike. 
Nga rruga nacionale fshati duket sikur mezi është grumbulluar kundrejt 
shkëmbinjve të pjerrët. Këmbanoret e kishave të vjetra shekullore ngrihen 
në profil kundrejt tekstures së bardhe në sfond, e gjitha e ndërprere vende-
vende me hapësira të gjelbra të bukura e shumë të rritura, kudo ajo e merr 
një shans. Edhe një shëtitje nëpër fshat tregon mbi të një peizazh më të butë 
- edhe rripa të gjelbër të gjerë e të drejtë në disa sheshe të bukura.
I ndërtuar në pjerrësinë e kodrës 150 m mbi nivelin e detit dhe i rrethuar 
me shkëmbinj të pjerrët në lindje dhe perëndim, fshati ngjan si një akropol. 
Duke marrë në konsideratë vendndodhjen e pjerrët dhe shkëmbore të 
Dhërmiut mbi det, që të jep përshtypjen sikur po del nga shkëmbinjte, vendi 
shpesh krahasohet me Amalfin në Itali.
Edhe pse shpesh përflitet për çmime të larta e abuzive, Dhërmiu mbetet 
plazhi më i vizituar i Shqipërisë, jo vetëm nga shqiptarët por edhe nga 
të huajt. Është e pamundur t`i rezistosh bukurisë së rrallë të brigjeve të 
thyera të Dhërmiut apo pafundësisë dhe ujrave të kristalta të Drimadhës, 
që verës mbushen plot me të rinj dhe ku janë ndërtuar njësitë argëtuese 
më moderne në Shqipëri. Aventurat mbi ujë për tek Shpella e Piratëve, 
Plazhi i Gjipesë apo Gjiri i Gramës, nisin pikërisht nga Dhërmiu. Ai është 
gjithashtu edhe  vendi ku organizohen shumë festivale verore edhe të rangut 
ndërkombëtar, si Kala Festival, i cil këtë vit u anulua për shkak të situatës 
por që do të vazhdojë sërish vitet e ardhshme, si një aktivitet tashmë i 
konsoliduar. Kjo bëri që Dhërmiu të hyjë në listën e destinacioneve të 
dëshiruara nga të rinjëtë e botës, si për shembull Ibiza në Spanjë apo vende 
të tjera ku zhvillohen festivale verore.

Rijetëzimi i Dhërmiut e ka bërë fshatin akoma më tërheqës, madje konkurues edhe me plazhet 
poshtë, që zakonisht janë më të frekuentuarat në vend. Tashmë një natë në shtëpitë e Dhërmiut 
ka hyrë në listat e planeve të fundjavës dhe aktivitetet kulturore e natyrore brenda e rreth 
e qark fshatit gjithashtu. Punimet kanë hapur shtigje të reja siç është "Shtegu i Mullinjve" 
por edhe i kanë nxjerrë më në pah kishat, duke u ofruar turistëve një tjetër tur të plotë edhe 
kulturor edhe shpirtëror si "Turi i Kishave" që në Dhërmi janë plot tridhjetë!

Dhërmiu i riu
poshtë plazhe, lart kisha

© Discover Albania
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Vetëm 100 metra larg bregut të detit të mrekullueshëm të Plazhit 
Drimades, ndodhet Hotel Orange me një kapacitet prej 20 dhomash 

luksoze të cilat plotësojnë çdo dëshirë tuajën për konfort.
I gjendshëm lehtëdhe me ambjente komode dhe relaksuese, 

në të do të ndjeheni të përkëdhelur brenda një oazi mesdhetar, 
e mund të shijoni kuzhinën më të mirë në zonë.

Mirësevini  
në zemrën e Dhërmiut!

HOTEL 
RANGE

 Tel.: + 355 391 21 000
Mob: +355 67 500 0052

info@hotelorangedhermi.al
www.hotelorangedhermi.al
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Të gjithë e kemi vizituar së paku një herë në jetë Himarën, sidomos nëse kemi 
udhëtuar për në Sarandë. E vogël dhe e mbledhur në dukje, e pamundur të mos 
ndalosh së paku në Spile, në plazhin e vogël që shtrihet në këmbët e qytetit 
të sotëm, ndonëse nuk është i vetmi plazh i saj, për të bërë një shëtitje në 
anëdetësen e re ose për të pirë një kafe a për të shijuar një drekë në kafenetë 
dhe restorantet e shumta e të bukura mbi shëtitore, prej të cilave Piazza do të 
ishte ndër të rekomanduarat. Një birrë e ftohtë a një koktej tek Manolo Bar dhe 
qëndrimin pa asnjë dyshim tek Geo & Art Hotel, një strukturë krejt ndryshe nga 
çfarë jeni mësuar të shikoni zakonisht në Himarë. 

Por Himara ndonëse e bukur shumë, nuk është vetëm det. Ajo është në radhë 
të parë histori, një histori thellësisht shqiptare, me rrënjët deri në antikitet. Dhe 
nëse nuk keni provuar të njihni apo të prekni nga afër historinë e saj, është 
koha që para se të hyni në qytet, të ktheni në të djathtë, në Himarën e vjetër, ku 
ndodhet edhe Kalaja e Himarës. 

Vizitori mund të shijojë sot jo vetëm artefaktet dhe objektet e mbetura prej saj 
por edhe peisazhin e maleve përreth dhe bregdetit. Shtëpitë e gurta, qemeret, 
muret e lartë, portat monumentale janë të gjitha mbresëlënëse. Banesat janë 
të tipit monumental, në formë kullash, me dy kate dhe rrethohen me mure të 
lartë. Shumë prej tyre janë rindërtime të kohëve të vonshme dhe që sot janë të 
braktisura dhe jo në gjendje të mirë.
Të njohësh Himarën dhe ta shijosh atë, patjetër që vizitën e parë duhet ta nisësh 
nga kështjella e saj. Vetëm kur ndodhesh aty e kupton sesa e rëndësishme 
ka qenë ajo. Prej saj lindi edhe Himara e sotme, qendra e rëndësishme dhe e 
lakmuar e turizmit të sotëm shqiptar. 
Me një histori mijëravjeçare kështjella fsheh në vetvete shumë vlera të së 
shkuarës. E studiuar fare pak në të kaluarën, ajo është në pritje jo vetëm të 
turistëve por edhe të arkeologëve dhe studiuesve. Por jo vetëm të tyre pasi 
në çdo stinë ajo mbetet e preferuara e piktorëve dhe fotografëve. Pamja 
magjepsëse prej saj e gjireve të Livadhit dhe Spilesë, bregdetit, ishujve të Jonit 
apo maleve të Labërisë është mbresëlënëse dhe nuk duhet lënë pa u shijuar 
prej askujt që vjen këtu.

Himara, kalaja vjen e para
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Nëse i keni vënë vetes si qëll im që të 
udhëtoni përmes Rivierës shqiptare, 

duke “koleksionuar” përvoja të 
paharrueshme, ajo që nuk duhet të 

mungojë për asnjë arsye, në ditarin tuaj 
si përvojë e veçantë, është një ndalesë 

tek Restorant Piazza në Himarë. 
Copëza Mesdheu plot shije e f inesë 
vijnë përmes gatimeve, atmosferës, 

stafit ,  pamjes së jashtme, fl ladit të detit , 
që tani është bërë njësh me shëtitoren, 

mbi të cilën ndodhet Piazza.
Restaurant Piazza, një “must” !

We welcome you !
Piazza restaurant located in center of Himara,one 
of the most beautiful city in Albania. Offering you the 
fresh sea fo ods of the Ionian Sea and four apartments 

to let during season !

H imarë ,  Albania   Tel :  +355 69 254 7365
piazza_restaurant@hotmai l .gr   

www.piazzahimare.blogspot .com
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Ksamili
parajsa e të gjithëve!
Le ta themi hapur: shumica e turistëve të rinj nëpër botë mendojnë 
se muzetë janë të mërzitshëm, vende të përshtatshme për pleq, 
ku ekspozohen objekte të vdekura e që përveç informacionit ose 
pasurimit me kulturën e vendit, nuk ofrojnë asnjë lloj argëtimi. 
Kjo është parë në shumë sondazhe ku të rinjtë pyeten se ku duan 
të shkojnë më shumë dhe muzetë janë ndër vendet më pak të 
preferuara.
Po sikur t`ju ofrojmë një mënyrë argëtuese për të vizituar një 
muze? Me muzikë, argëtim, mikpritje, njerëz të gjallë e të gëzuar, që 
informacionin për muzeun në fjalë dhe objektet shoqëruese, t`jua 
ofrojnë të shoqëruara me pije dhe muzikë? Një bar-muze? 
Tirana është e njohur tashmë për ofrimin e bar-muzeve, madje 
prej tyre është listuar shpeshherë edhe në vendet e para të 
klasifikimeve botërore për destinacionet “trend” që duhen viztuar 
patjetër.
Le ta vazhdojmë këtë traditë të bar-muzeve me një të ri, krejtësisht 
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Driloni is a 3-star hotel located in Ksamil, within a walking distance to the 
most beautiful beaches and islands. The property comprises 24 comfortable 
rooms. This accommodation features rooms with TV with cable channels, 
a balcony and a fridge. There is a private bathroom with a shower and 
towels in every unit. The hotel also includes a nice restaurant, with local and 
Mediterranean dishes. The staff is very friendly and will welcome you just like 
home. 

 
"Apollonia" Street, Nr.1, Ksamil
Mobile: +355 68 525 8791
info@hoteldriloni.com
www.hoteldriloni.com

HOTEL DRILONI 

KSAMIL

cocktail bar & restaurant

Hotel Driloni
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Llixhat e Sarandaporit  

dikur “hamame” për zonjat e rënda, 
sot destinacion “i egër” aventure
Dikur këtu vihej për llixha gjithë vitin. Ndërtesat, ose më mirë gjurmët 
e tyre janë aty edhe sot. Nëpër rrënoja ndodhen ende vaskat e 
dikurshme ku bëheshin kurat e plot tetëdhjetë “pacientëve”, e shpesh 
edhe më shumë syresh, kur kërkesa ishte e lartë.

Thuhet se këto burime natyrore kuruese, janë përdorur qysh në 
Perandorinë Osmane. Më vonë zonjat e pasura të familjeve të 
njohura kolonjare, leskoviqare, madje edhe ato të Korçës, i përdornin 
si hamame për kura bukurie. E sigurt është që në vitet e sistemit 
komunist, janë përdorur rregullisht deri në vitin 1997, bashkë më 
banjat me avull të Postenanit dhe që e kishin bërë Leskovikun me 
nam.
Sot, ky vend është strehë për “aventurierët”, ata që guxojnë të vijnë 
në këmbë nëpër shtratin e Vjosës, duke shijuar ndërkohë një peisazh 
mahnitës këndej e andej lumit të fundit të egër në Europë, peisazh ky 
gjysma e të ciliti i përket Greqisë. Sepse sapo lë rrugën kombëtare 
Përmet-Leskovik, në segmentin e ri të hapur për transportin drejt 
doganës së Tri Urave, rruga është e paasfaltuar dhe kërkon mjete të 
larta ose frymë aventure.
Nuk dihet ende se pse, qysh prej braktisjes, askush nuk e ka marrë në 
përdorim këtë kompleks të konsiderueshëm, për ta rikthyer në punë 
e për ta ribërë një destinacion jo vetëm për pushues të moshës së 
tretë por edhe për turistë të mirëfilltë, që do të vinin me qejf për kura 
bukurie përmes algave e baltës së mrekullueshme me njëmijë veti, pa 
futur në llogari ujrat me përbërje kimike, që shërojnë ose lehtësojnë 
ndjeshëm sëmundje të shumta si reumatizma, gurët në veshka, gurët 
në tëmth dhe një sërë sëmundjesh të tjera të brendshme.

Në fakt rruga për tek llixhat, nuk është njësoj si fjala vjen 
në Banjat e Bënjës, (për ata që i kanë vizituar), ku vaskat e 
sistemuara prej dorës së njeriut, janë më të mbledhura e ndodhen 
në të njëjtin vend, nën këmbët e Urës së Katiut, ose ngjitur me 
të. Llixhat e Sarandaporit, gjarpërojnë krahas Vjosës, në një 
vijë të gjatë të bardhë ujrash termale, e cila zë fill lart te burimi 
ku ndodhet ndërtesa, por edhe më poshtë akoma, dhe të japin 
mundësi që edhe rrugën deri atje ta përshkosh me këmbët nëpër 
ujra, duke “përfituar” kështu që edhe kohën e vajtjes e të kthimit, 
ta kalosh duke u bërë këmbëve masazhe bukurie.

Peisazhi natyror, flora e pasur, Vjosa gjithë kohën në krahun tuaj 
por sidomos tufat e panumërta të bagëtive që do të hasni rrugës 
për në llixha, janë shpërblimi që do të merrni për këtë udhëtim të 
pashoq, i cili sundohet plotësisht nga e egra e natyrës.

 Nëse po pyesni veten se si i bëhet që të shkoni në këto llixha, 
sepse Leskoviku është goxha larg nga Tirana dhe dita nuk është 
aq e gjatë sa t`i bëni të dyja, pra edhe udhëtimin edhe kohën e 
qëndrimit këtu, ne do t`ju thoshim se kjo është vetëm një ditë e 
fundjavës tuaj, e cila do të duhet të kalohej në Farma Sotira, ferma 
tashmë e famshme mes Ersekës e Leskovikut, e cila ndodhet në 
zemër të parkut natyror Gërmenj-Shelegur. Në shumë artikuj 
të tjerë jua kemi sjellë Farma Sotirën dhe aktivitetet që mund të 
bënmi gjatë qëndrimit aty, ndaj po ju themi që në listën e këtyre 
aktiviteteve, të shtoni edhe një ditë në Llixhat e Sarandaporit.

Fabio photography ©

Fabio photography ©
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Shtatë arsye
Megjithatë, ne po ju paraqesim vetëm shtatë arsye dhe jo 
prej nesh po prej vetë të zotëve të shtëpisë, se pse duhet ta 
vizitoni këtë vend që ata e kanë krijuar me aq dashuri.

1)  Natyra e virgjër
Ne e duam natyrën dhe këtë vend që e kemi zgjedhur për të 
ndërtuar fermën tonë, prandaj për hir të natyrës së bukur e për të 
krijuar sa më shumë harmoni me të, ndërtimet tona janë të ulëta 
dhe modeste,  që të prishim bukurinë e saj të virgjër.

2)  Cilësia e ushqimit
Ne ofrojme një gatim tradicional  me cilësi shumë të lartë, sepse 
ujrat zbresin direkt nga mali dhe bagëtitë  tona kullosin të lira, 
duke u ushqyer vetëm me bar të egër. Gatimet  tona nuk janë pjata 
të ndërlikuara prej shefash të mëdhenj por ushqime të thjeshta, 
që nuk prishin shijen e tyre natyrale. Buka e bërë vetë, me grurin 
e zonës, bëlmeti dhe mishi vijnë drejt e nga stanet, perimet rriten 
nëpër kopshtet tona, frutat gjithashtu vijnë drejt e nga pemët dhe 
nga pyjet rrotul fermës.
 
3)  Privacia në bungalow
Mysafirët qe akomodohen tek ne kanë privaci. Ata qëndrojnë në 
shtëpi prej druri dhe çdo shtepi ka hyrjen e saj të veçantë dhe nje 
oborr përpara, gjë që i bën ata të ndihen si në shtëpinë e tyre.

4) Aktivitete në natyrë
Të gjithë  ata që e kanë pasion natyrën ose ata që nuk e njohin 
shumë mire dhe duan ta njohin atë, ferma jonë është idealja. Ka 
shumë hapësira natyrore për ecje dhe shtigje të ndryshme, ku 
mund të vizitoni lëndina, pyje, kodra, lugina dhe male të larta, në të 
cilat ndodhen stanet tona.

5)  Hapësira e bollshme
Ferma jonë është gati 20 hektarë dhe çdokush mund të lëvizë 
lirisht në çdo vend. Edhe nëse nuk doni të bëni një shëtitje me 
shoqërues, ju mund të shkoni vetë ku të doni. Mund të shkoni tek 
stallat tona,  të merrni pjesë në ushqyerjen e të vegjëlve, sidomos 
nëse keni me vete fëmijë të vegjël. Ata do të kënaqen shumë. Të 
bashkoheni në punët e stinës . Të gatuani me amvisat tona. Të 
luani  volejboll apo të laheni në pishinë.

6)  Historia e fermës
Ferma është ndër të parat në Shqipëri  dhe është nisur nga zeroja 
prej nesh. Besojmë se ne mund t`i japim këshillat e duhura 
çdokujt që ka dëshirë të futet në këtë sektor të vështirë por të 
bukur. Përveç kësaj ne kemi dëshirë t`ju tregojmë edhe historinë 
tonë. E dini si ka nisur? Një djalë nga Leskoviku, dashuroi një vajzë 
nga Fieri.  Vazhdimin duhet t`jua tregojmë këtu në fermë, duke ju 
treguar në vend se si ishte para se të vinim ne dhe të shikoni se si 
është ajo sot.
  
7) Kalërimi në natyrë
Qershia mbi tortë. Ndoshta jo të gjithë i pëlqejnë kuajt, megjithëse 
nuk besojmë të ketë njerëz të tillë, që nuk pëlqejnë një kafshë aq 
fisnike sa kali por ama e dimë me siguri që ata që i pëlqejnë lënë 
kokën pas tyre. Prandaj dhe ne u ofrojmë atyre mundësinë që të 
kalërojnë jo vetëm rreth e qark fermës tonë. Sepse ne nuk ofrojmë 
thjesht kalërim në nje pistë apo lëndinë të vogël . Ne ofrojme guida 
të gjata nëpër pika të ndryshme të Kolonjës, deri lart në malet e 
Gramozit.

 Ne besojmë fort se edhe ju vetë do të gjeni plot arsye të tjera për 
ta vizituar Farmën, e këto arsye do t`i shtoni në listë, kur t`ua 
sugjeroni miqve tuaj.

për të vizituar 
Farma Sotirën
Në fakt janë më shumë se shtatë, madje ne si udhëtarë të përhershëm, 
që kemi qenë me dhjetëra herë tek Farma Sotira, mund të rreshtonim 
shumë. Dhe ndër to, kryesoret do të ishin mikpritja, njerëzit që e 
kanë krijuar këtë vend, dashuria e tyre për tokën, përkushtimi i 
jashtëzakonshëm, i cili krahasuar me vështirësitë e mëdha, kalon gati 
në heroizëm, ushqimiiiiii, sa i thjeshtë aq edhe i shijshëm, që vjen drejt 
e nga stanet, klima e paçmuar….

Rruga nacionale Leskovik - Ersekë km 15
Leskovik, Korçë, Albania
Tel: +355 69 234 2529
www.farmasotira.com
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Jemi mësuar që sa herë udhëtojmë për në Përmet, 
Këlcyrën ta konsiderojmë vetëm si një portë 
kalimi, një grykë të bukur që mund ta admirosh 
nga dritarja e makinës ose shumë-shumë një vend 
pushimi ku ndalojmë për një drekë a një kafe 
pranë Burimit të Zi, teksa rrugës për atje, është e 
pamundur të mos takojmë së paku tri apo katër 
grupe bagëtish në kullotat e pafundme të të dyja 
anëve të rrugës për Përmet.
Nëse deri tani keni vepruar kështu, athere ka 
ardhur koha që të planifikoni një udhëtim vetëm 
për në Këlcyrë e jo në Përmet.
Do të keni plot se çfarë të shikoni e të shijoni. 
Sepse Këlcyra nuk është vetëm ajo zona e bukur 

Këlcyra 
"dera e madhe"
që të çon në Përmet

natyrore që shohim një copë herë nga dritarja 
por një krahinë e tërë plot kulturë e histori, nga 
ku kanë dalë njerëz të shquar që i kanë dhënë 
kombit e që shpesh në gjuhën e përditshme i 
quajmë “derë e madhe”. Këlcyra përfshin një sërë 
fshatrash karakteristikë, sitesh kulturore e kalash, 
shpellash e grykash, pyjesh e zonash natyrore, që 
përbëjnë një pasuri të paçmuar e që shpeshherë 
ia njohim si vlera Përmetit. Por Këlcyra është vetë 
një “derë e madhe”, ku ia vlen të trokisni për të 
kaluar një fundjavë mes bukurish e atraksionesh, 
një pjesë të të cilave do t`jua përcjellim në këtë 
ftesë që po ju bëjmë. 
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ATRAKSIONET TURISTIKE

Kalaja Ilire e Këlcyrës 
Kalaja e Këlcyrës, me sipërfaqe 0.5 
HA, ndodhet në shpatin e Malit të 
Trebeshinës. Ka qenë fortesë gjatë 
antikitetit të vonë e banuar vazhdimisht 
nga ilirët. Emrin e ka marrë në shek. 
IX nga “Klysyre” që do të thotë “grykë”. 
Dallohen katër faza ndërtimi: shek IV-III 
p.e.r, shek III-V, shek. VI-XVII dhe fillimit 
të shek. XIX. Më e hershmja i takon 
fortifikimit të periudhës Antike: mure me 
blloqe e pa llaç, ndërsa rindërtimi pas 
shek X-XI është me llaç dhe ruhet deri 
në 4 m lartësi. Kalaja ka kulla mbrojtëse. 
Faza e fundit përfaqësohet nga fortesa 
në pjesën më të lartë të shpatit e 
përforcuar nga tri kulla. Ali Pashë 
Tepelena e pushtoi Këlcyrën dhe rindërtoi 
kalanë. Në brendësi ka korridore, galeri 
nëntokësore etj. Ajo u dëmtua rëndë nga 
lufta e dytë botëre në vitin 1944. Nga këtu 
shpaloset pamje e mahnitshme drejt 
grykës së Këlcyrës, luginës së Vjosës dhe 
Dëshnicës. Restaurimi do t’i shërbente 
shumë edhe zhvillimit të turizmit në 
Këlcyrë.

Sarajet e Ali Bej Këlcyrës
Ngrihen mbi faqen shkëmbore të 
malit Trebeshinë, në hyrje të Grykës 
së Këlcyrës. Themeluesi i sarajeve të 
familjes Këlcyra mendohet se ishte 
Teodori nga familja e Muzakajve. Sarajet 
janë ndërtuar nga mesi i shekullit 
XIX dhe janë një nga ndërtimet më të 
mëdha të Shqipërisë. Është një ndërtesë 
tepër madhështore me tetë kulla të 
mëdha katërkatëshe secila me nga një 
kat nën dhe. Vetëm ndërtesa ka një 
sipërfaqe prej 3000 m². E djegur nga 
andartët grekë në prill të vitit 1914, për 
më shumë se një shekull këto rrënoja 
kanë mbetur madhështore në shpatin 
e malit Trebeshina. Është diskutuar 
shumë herë rindërtimi i tyre, për t`u 
kthyer lavdinë e dikurshme por kjo 
deri tani nuk ka ndodhur. Në opinionin 
publik qarkulloi gjerësisht edhe letra e 
hapur që e bija e Ali Bej Këlcyrës, Hana 
Klisyra (Këlcyra) i drejtoi kryeministrit 
Edi Rama, për rindërtimin e tyre, ashtu 
siç u rehabilitua edhe figura e babait 
të saj i cili si intelektual dhe atdhetar i 
shquar, u përndoq nga regjimi komunist 
dhe u nderua me urdhrin “Gjergj Kastrioti 
Skënderbeu" në vitin 2007, nga presidenti 
i republikës Bamir Topi.
Sot Sarajet e Ali Bej Këlcyrës kanë 
filluar të vizitohen nga grupe turistësh 
të aventurës, dhe shpresohet që në të 
ardhmen e afërt, të jenë një magnet 
që do të tërheqë vizitorët në Këlcyrë, 

për qëndrime më të gjata, që mund të 
kombinohen me ture lokale, fjetje nëpër 
stanet e zonës ose nëpër bujtinat e 
fshatrave përreth. 

Ura në fshatin Limar 
Ura e Kalasë, afër fshatit Limar të 
Bashkisë Këlcyrë, e ndërtuar mbi lumin e 
Zagorisë më 1804 nga Ali Pashë Tepelena 
në rrugën Këlcyrë-Malëshovë-Zagori, 
është monument kulture i kategorisë 
së parë. Njihet edhe me emrin Ura e 
Limarit. Me sipërfaqe 52.8 m2, gjatësi 18 
m, i është përshtatur shumë brigjeve të 
lumit. Ka dy qemerë, deri 6 metra lartësi.  
Ka një pamje madhështore e që i jep 
pukuri peisazhit.

Krahina e Malëshovës 
Krahina e Malëshovës është një ndër 
gjashtë krahinat e rrethit të Përmetit, 
që shtrihet në të dy anët e malit 
Dhëmbelit. Nga faqa lindore, nga 
lugina e lumit Vjosë, ndodhen fshatrat 
Argovë, Grabovë, Mbrezhdan dhe nga 
krahu tjetër ku shtrihet lugina e bukur 
e Zagorisë është Leskaj, Malëshova, 
Limari dhe Kalaja, gjithsej shtatë fshatra. 
Ajo krahinë ka njohur kurbetin, ka njohur 

zanatin, punën, ka njohur shkollën dhe 
kulturën. Të larguar përgjithmonë apo 
përkohësisht ata kanë menduar për 
krahinën tyre, për njerëzit e tyre aty. 
Populli i kësaj krahine shquhet për 
drejtësi, mençuri dhe shkathtësi. Në vitin 
1924 mbi 200 bashkëfshatarë të krahinës 
së Malëshovës, kanë qenë anëtarë dhe 
vullnetarë të shoqërisë “Vatra” dhe 
degëve të saj në Amerikë. Kontributin 
e tyre e vlerëson edhe Imzot Noli kur 
thotë: “…janë këta malëshovitë dhe 
mbrezhdanakë që më kanë përkrahur 
vazhdimisht për të kryer detyrën e 
shenjtë ndaj kombit”. Është ndoshta kjo 
simpati e Nolit për malëshovitët, që, pas 
vdekjes së tij, ai që e zëvendësoi Nolin 
në Kishën Autoqefale të shqiptarëve të 
Amerikës në vitin 1967, ishte at Stefan 
Lasko nga Malëshova. 

Krahina e Malëshovës me bukuritë që i 
ka falur natyra, por edhe  me shpirtin e 
ndjeshëm të njerëzve të saj është bërë 
burim frymëzimi për shumë krijues të 
kësaj treve. Vjershat e bukura të Sejfulla 
Malëshovës të cilat kanë shërbyer si 
gurrë frymëzimi për një plejadë krijuese 
malëshovite si Lliko Nano, Niko Tyto, 
Rrapo Këllëçi, Dashamir Malo, Shpëtim 
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Shehu, Zenel Sina, Arif Korro etj., si dhe 
publicistëve dhe gazetarëve të sotëm, 
Filip Rrumbullaku, Themistokli dhe 
Arben Todhe, Kastriot Korro, Bejdo 
Malo e shumë të tjerë.

Krahina e Dëshnicës 
Krahina e Dëshnicës në pikëpamje 
gjeografike është krahina më e madhe e 
rrethit të Përmetit, kurse nga pikëpamja 
etnografike radhitet midis krahinave 
më të rëndësishme të vendit tonë. 
Dëshnica është një vënd i magjishëm 
që ruan e gjeneron përherë vlera të 
papërsëritshme, natyrore, shoqërore, 
patriotike dhe kulturore. Ajo është simbol 
i mikprtijes dhe bujarisë, i punës dhe i 
mençurisë, i gjallërisë kulturore dhe i 
vrullit të rinisë, i ëmbëlsisë së rrushit 
dhe i forcës së rakisë. Mikpritja dhe 
bujaria e njerëzve të këryre anëve janë 
kthyer në virtyte të rralla. Dëshnica 
përbëhet nga rreth 40 fshatra dhe qyteti 
i Këlcyrës, kryeqendra administrative, 
kulturore  e tregëtare e kësaj zone, 
Kajcë, Zhepovë, Mërtinj, Bënjë, 
Fratar, Katundisht, Çorrogunj etj. Nga 
tetëmbëdhjetë çetat patriotike që ka 
patur tërë treva e Përmetit në fillim 
të viteve 1900, dymbëdhjetë prej tyre i 
përkasin Dëshnicës dhe komandoheshin 
prej emrash të shquar dëshnicarësh si: 
Riza Velçishti, Mehmet Pavari, Kamber 
Bënja, Nexhip Bënja, Riza Xhunga, 
Ahmet Kajca, Abaz Kajca, Zaim Bubësi, 
Arif Rodenji, Mete Topojani, Lutfi 
Topojani e Zaim Ibrahimaj etj. Dëshnicës 
i përket dëshmori i parë për mbrojtjen 

e monumenteve të kulturës shqiptare 
nga grabitësit e huaj më 1916, Kamber 
Bënja. Asaj i përket edhe Veli Këlcyra, 
njëri prej dy delegatëve përmetarë që 
mori pjesë në Shpalljen e Pavarësisë në 
28 nëntorin e vitit 1912 në Vlorë. Janë 
59 emra dëshnicarësh të dekoruar me 
medalje dhe urdhëra “Për Veprimtari 

Patriotike”, si pjesëmarës në Luftën e 
Vlorës më 1920 dhe në kontribute të tjera 
atdhetare. Po ashtu, mund të thuhet 
se Dëshnica është e vetmja krahinë në 
Jugun e Shqipërisë që nxori nga gjiri i saj 
tre luftëtarë për mbrojtjen e Republikës 
në luftën e Spanjës në vitet 1936-1939. 
Prej kësaj krahine, dolën mbi 800 
partizanë në luftën Antifashiste N.Ç.L. 
Aty u kriijuan tri çeta, një batalion dhe një 
brigadë partizane. 
Tokat e Dëshincës kanë shijen e mushtit 
të rrushit dhe erën e këndshme të 
mollëve dhe qershive. Afshi i rakisë së 
fortë, që çurgon nga llullaja e llambikos, 
ndez tek odat zjarrin e bisedave të 
ngrohta dhe të këngëve të bukura vëndçe. 
Provojeni këtë kënaqësi dhe ndjesi dhe 
nuk do ta hiqni kurrë nga kujtesa.
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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

Gryka e Këlcyrës 
Kjo grykë madhështore e cila shtrihet 
midis Këlcyrës dhe Dragotit, me një 
gjatësi prej 13 km formon një kanion 
thellësia e të cilit shkon në 1.000 
metra. Në shpatin e djathtë të grykës 
gjenden Shpellat e Mezhgoranit dhe 
Dragotit ndërsa përgjatë lumit mund të 
admirohen shumë burime nëntokësore, 
ndër të cilët veçojmë Ujin e Zi të Këlcyrës 
i cili buron nga lumi i Vjosës duke krijuar 
një shumëllojshmëri ngjyrash. Bukuri 
të veçantë janë dhe burimet karstike të 
zonës së quajtur “Rrepet e Këlcyrës” të 
cilët burojnë nga lumenj të nëndheshëm 
dhe dalin në sipërfaqe në një lartësi rreth 
80 m nga Vjosa duke krijuar ujvara të 
mrekullueshme. 
Një sërë hotelesh e restorantesh kanë 
zënë vend pranë Burimit Të Ujit t ë Zi, 
duke e kthyer atë në një vend tërheqës 
pushimi, ku ofrohet kuzhina lokale, 
me mish të pjekurt të imtash, gatimet 
e shumëllojshme e sidomos rakia e 
famshme, që shoqëron gjithçka. Është 
e pamundur të ndalosh në Këlcyrë e 
të mos shohësh së paku një tufë të 
madhe bagëtish, të cilat kalojnë urën, 
në komandën e çobanit të ngeshëm, 
që përshëndet çdo udhëtar, si ta kishte 
mik. Kjo dukuri tashmë është kthyer në 
atraksion turistik. 

Për të organizuar udhëtimin 
tuaj në Këlcyrë:
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TRADITA

MUZEU I 
GJAKOVËS
ky xhevahir 
i trashëgimisë 
popullore të Kosovës
Fotografitë nga Shkëlzen Rexha ©
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MuzeuiI Gjakovës është një prej ndërtesave 

më të bukura të stilit otoman ndër trevat 

shqiptare

Objekti gjendet mu në qendër të qytetit, 

përballë Kuvendit Komunal në Gjakovë. 

Është ndërtuar në vitin 1810 nga familja Sina. 

Shtëpia është ndërtuar në dy etazhe. Etazhi 

i përdheses është përdorur si depo, ndërsa 

pjesa e lartë për banim. Pjesa e banimit ka 

katër dhoma dhe dy ballkone. Materiali i 

përdorur është tulla, guri dhe druri.

Për vlera të larta dekorative dallohen sidomos 

dhoma e madhe që gjendet në krahun e 

majtë të ndërtesës dhe qymlekët me furrat e 

tyre të cilat gjenden të vendosura në të katër 

dhomat. Korridori i ndan dhomat nga njëra-

tjetra dhe në planimetri paraqitet në formë 

kryqi. Shtëpia me kohë ka pësuar ndryshime. 

Pjesa e përparme ka pasur dy dhoma 

të miqve dhe stallën me pleme ku është 

deponuar ushqimi i kafshëve. Po ashtu shtëpia 

ka pasur shtëpinë e zjarrit në përdhese, 

ndërsa në kat mbi shtëpinë e zjarrit kanë qenë 

edhe dy kthina ndihmëse që kanë qenë të 

vendosura prapa shtëpisë por që sot nuk 

ekzistojnë.

Në vitin 1918 kjo shtëpi është shitur nga 

pronarët dhe ka kaluar si pronë e Haxhi 

Osman Boshnjakut, gjersa kuvendi komunal i 

Gjakovës me anë të një kontrate me pronarët 

e ka shndërruar atë në muze etnografik duke 

u mbështetur në vlerat arkitektonike dhe artit 

popullor të objektit.

Seksioni i Historisë
Muzeu historik është i vendosur në ish sarajet 

e kullave te Abdulla Pashë Drenit, ku janë 

zhvilluar ngjarjet e stuhishme të Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit. Në këtë qytet forcat 

e armatosura të Lidhjes së Prizrenit vranë 

Mehmet Ali Pashë Maxharrin. Ai kishte ardhë 

me rekomandimet e qeverisë osmane për të 

Një udhëtim nëpër 
trashëgiminë e pasur 
materiale e shpirtërore 
të Kosovës 

Një tempull
i kulturorës së
Kosovës, që
lartëson vlerat 
dhe shton listën
e objekteve
me interes
për t`u vizituar

bindur krerët e Lidhjes në qytetin e Gjakovës 

për lëshime territoriale ndaj fqinjëve të vet, 

sipas vendimeve të Kongresit te Berlinit.

Në fillim ky muze ishte dedikuar si muze 

Luftës Nacional Clirimtare, ku edhe pjesa 

dërmuese e eksponateve janë të kësaj 

periudhe. Momentalisht ky muze nuk është duke 

funksionuar për arsye se është në renovim e 

sipër.

Ai ka luajtur rol të rëndësishëm në përhapjen e 

arsimit dhe të kulturës, në studimin, prezentimin 

vizual dhe popullarizimin e historisë, në njohjën 

dhe specifikat e zhvillimit të një populli.

Seksioni i Etnografisë
Muzeu etnografik gjendet në “Shtëpinë 

Folklorike”, një shtëpi me karakteristikat më 

interesane në qytet, përfaqësuese tipike e 

banimit urban. Kjo shtëpi është ndërtuar që më 

1830 nga mjeshtërit dibran.

Ndërtesa ka dy kate dhe dy çardak. Kati 

i parë shfrytëzohet për ekspozita tematike, 

ndërsa në këtë pjesë janë të ekspozuara 

edhe eksponate të zejeve të kultivuara në 

qytet e rrethinë.

Seksioni i etnografisë pranë Muzeut studion 

dhe përcjell lindjen, rritjen, përparimin dhe 

ndryshimet e popullit gjatë formacioneve të 

Ky informacion ofrohet nga Komuna e 
Gjakovës, ilustruar me fotot e fotografit 
të talentuar gjakovar dhe bashkëpunëtorit 
të vyer të Revistës Travel, 
Shkëlzen Rexha
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ndryshme ekonomiko-shoqërore e kulturore në 

të gjitha fazat e zhvillimit të tij.

Muzeu është i pasur me koleksione të 

ndryshme, si atë të bujqësisë dhe blegtorisë 

dhe referantin e disa zejeve që nuk janë 

zhdukur tërsisht. Po ashtu në këtë muze është 

edhe koleksioni i veshjeve me motive nga treva 

të ndryshme të Gjakovës.

Koleksioni i Etnografisë disponon me një fond 

prej 1730 objekteve të kulturës materialeve te 

gjetura në vendbanime qytetare dhe fshatrave 

të regjionit të Gjakovës, gjatë periudhave të 

ndryshme historike.

Në muze ka kryesisht eksponate etnografike.

Për momentin muzeu i shfrytëzon dy dhoma për 

eksponate së bashku me korridorin në katin e 

epërm dhe hollin poshtë, ku janë të vendosura 

disa eksponate dhe shfrytëzohet si hapësirë 

për ekspozita.

Duke u bazuar në këtë, stafi profesional ka bër 

përpjekje që në muze të sjellin shumë vegla 

pune të kultivuar në qytetin e Gjakovës në të 

kaluarën.

Në katin e epërm të muzeut në koridor janë 

të vendosura disa eksponate etnografike të 

veshjes së popullsisë ndër mote, si dallamen 

soleme qytetare e qendisur me fije ari, veshje 

kombëtare të konfesionit të krishterë të trevës 

së Hasit, tirqe për veshje kombëtare të fëmijve, 

pastaj shumë enë të bakrit, të amvisrisë, të cilat 

janë përdorur nga popullata në të kaluarën, 

kutia e nuseve në të cilën është vendosur paja 

me rastin e martesës.

Në anën e majtë të këtij koridori bien në sy 

shumë eksponate të amviserisë të përdorura 

nga qytetarët në të kaluarën si sofra, tepihë etj.

Në ambientet e muzeut ruhet një eksponat 

i rrallë i rrobave karakteristike të punuara me 

dorë nga esnafet e terzive të Gjakovës për 

një familje beglere të derës së Kryezive, të 

cilat për shkak të vlerës së madhe ruhen në 

kasafortën e muzeut për shkaqe sigurie dhe 

te cilat herë pas here dalin në ekspozita që 

organizon muzeu. Në pjesën e poshtme të 

muzeut po ashtu ka eksponate të tjera të 

vlefshme. Po ashtu është i ekspozuar edhe 

pitosi i kohës ilire, si eksponat me vlera të 

veçanta.

Së shpejti, edhe një 
muze i muzikës
Komuna e Gjakovës, pritet të hapë edhe një 

muze të muzikës, i cili ka për qëllim pasqyrimin e 

kulturës së pasur muzikore që ka pasur Gjakova 

ndër dekada.
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Një hotel tërësisht i ri, me vendndodhje të mrekullueshme mu në zemër të qytetit, që ofron mikpritje të ngrohtë, 
CITY INN ju siguron përvojën me cilësinë më të lartë të akomodimit dhe përjetimit gjatë gjithë periudhës së 

qëndrimit tuaj. Përjetoni hotelin tonë i cili posedon 18 dhoma me komoditet modern dhe dizajne elegante, që 
ndodhet vetëm disa minuta të ecjes në këmbë nga pikat kryesore të qytetit - qarqeve qendrore të bizneseve dhe 

institucioneve, së bashku me një sërë atraksionesh turistike, të gjitha pranë.

Fazli Greiçevci 55, Prishtina, Kosovo |  +383 (0)38 22 44 33
info@cityinn-ks.com  | reservations@cityinn-ks.com | wwwcityinn-ks.com

CITY INN

7/7/2020 season by otium-01-01_logo.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1ZLEXmoIdw0a-aTUSB-gCIn9P8odj0qv_ 1/1

Seasons in cooperation with Otium Restaurant, one of the most 
prestigious restaurants in Tirana, brings to Prishtina a new flavor 
of mixed tastes of Italian and French cuisines combined with 
traditional dishes. A fine dining experience that offers delicious and 
sophisticated dishes! 

In the heart of Prishtina!In the heart of Prishtina!
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Kur udheton ne jug nga Qafa e Llogorasë, njezet kilometrat e pare 
kalon nje rruge gjarperushe ne nje terren "te papercaktuar"-nje per-
zierje e ndertesave te vjetra dhe te reja te te vendosura mes pemesh 
duke u grumbulluar larte kundrejt rruges. Dhermiu nuk shfaqet deri ne 
kalimin e nje kthese te forte te rruges, ku papritur pamja hapet neper 
nje gryke te thelle, dhe cdokush me ne fund kupton nje ndjeshmeri 
kryesore te Rivieres: fshati tipik rreze kodres.

Dhërmiu 
Dhermiu eshte nje nga perlat e Shqiperise se Jugut: teper i pasur ne 
histori, dhe per shkak te stabilitetit familjar (te fiseve) nder kohe, me 
i zhvilluar dhe pak me i madh se fshatrat e tjere. Gjeografia e tij eshte 
dramatike. Nga rruga nacionale fshati duket sikur mezi eshte grum-
bulluar kundrejt shkembinjve te pjerret. Kembanoret e kishave te vjetra 
shekullore ngrihen ne profil kundrejt tekstures se bardhe ne sfond, e 
gjitha e nderprere vende-vende me hapesira te gjelberia te bukura e 
shume te rritura, kudo ajo e merr nje shans. Edhe nje shetitje neper 

When traveling south from Llogara Pass, the first twenty kilo-
meters or so of the Riviera are experienced winding through 
a kind of vague terrain—a mixture of old and new buildings 
settled back within the trees and crowding up against the road. 
It is not until a sharp bend in the road, where the view suddenly 
opens up across a deep gorge, that Dhërmi is revealed, and 
one finally understands a primary sensibility of the Riviera: the 
iconic hillside village.

Dhermi
Dhërmi is one of the gems of south Albania: incredibly rich 
in history, and due to its relative stability over time, more 
developed and a bit larger than other villages. Its geography is 
dramatic. From the national road the village seems impossibly 
stacked against the steep rock. The bell towers of centuries-
old churches rise up in profile against the white fabric behind 
them, all of it interrupted in places by lush swaths of green 

estinacioneDetoks

OUTDOOR
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fshat tregon mbi te nje peizazh me te bute- edhe rripa te gjelbert te 
gjere te drejte ne disa sheshe te bukur.
I ndertuar ne pjerresine e kodres 150 m mbi nivelin e detit, dhe i 
rrethuar me shkembinj te pjerret ne lindje dhe perendim fshati 
ngjan si nje akropol. Duke marre ne konsiderate vendndodhjen e 
pjerret dhe shkembore te Dhermiut mbi det, qe te jep pershtypjen 

overgrowth, anywhere it gets a chance. A stroll through the vil-
lage though reveals a much more gentle landscape above—even 
wide swaths of flat space in a couple of lovely plazas.
The village is organized as a kind of
process to reach the church at the top. It is a lovely route that 
brings the walker across the various types of houses and 
smaller civic and religious buildings, and culminates in one of 
the more dramatic views of the entire Albanian coastline, set 
from within the yard of the church.
At the top of the village, perched boldly on a rocky outcropping 
sits the Monastery of Pangji (Manastiri i Pangjisë). The church 
grounds date all the way to the thirteen to fourteenth century. 
There are three other monasteries—the most famous of them 
being St. Theodore, in addition to the Monastery of St. Mary and 
the Monastery of Stavridh.

Vuno village
Vuno can feel at times like classic Greek or Italian villages in 
their steepness and cutback roads. In it, too, are many fine ex-
amples of the regional architecture from the eighteenth century, 
both in houses and churches. Vuno has been home to many 
notable scholars as well. Like Kudhës and Qeparo, Vuno is quite 
stunning in juxtaposition to classic south Albanian ruggedness, 
and a certain kind of cosmopolitanism: shepherds and profes-
sors have coexisted in centuries-old stone houses perched 
above the sea.
Vuno, like Dhermi, is an extremely steep village. It is built across 
the side of a gently concave hill, and the majority of the historic 
fabric sits above the national road. The built environment is 
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Kur bie fjala për Shkodrën të shkon 
mendja tek kultura, kalaja, muzika, 
qyteti i biçikletave, monumentet e 
shumta etj., por mbase shumë pak e 
dinë se mund të bësh një aventurë të 
vërtetë në ujërat e shumtë që rrethojnë 
këtë qytet. 
Një mundësi tjetër për të eksploruar 
mrekullitë e Shkodrës dhe rrethinave 
të saj, është edhe shtegëtimi me kanoe 
në ujërat e këtij rajoni kaq të pasur. Një 
tur me një itenerar fantastik është ai që 
organizohet nga Drini Time: lundrimi 
me kanoe në disa zona tërheqëse në 
Liqenin e Shkodrës dhe lumejtë Buna 
e Drin. Turet mund t’i zgjedhësh sipas 
dëshirës dhe mundësisë. Mund të 
zgjedhësh lundrimin me kanoe deri 
tek Zambakët, një tur që të merr 
të paktën 2 orë. Mund të zgjedhësh 
edhe turin e ri në Syrin e Sheganit, në 
verilindje të liqenit. Ose të zgjedhësh 

Dashuria më e re për sportet ujore pushton 
lumejtë dhe liqenet e Shqipërisë

Të lundrosh në 
magjitë ujore 
të Shkodrës
- me kanoe
Nga Edvin Lamçe

të vazhdosh për më shumë se 6 orë, 
në Liqen, nga Zambakët dhe më pas 
lundrimi në rrjedhën e Bunës drejt 
detit Adriatik, me ndalesë në fshatin 
Obot, ku organizatorët që e asistojnë 
gjithmonë grupin, dalin dhe të presin 
me makinat e tyre. 
Me një grup miqsh dhe kolegë të 
GO2, zgjodhëm turin e gjatë rreth 14 
km. Krahas lundrimit drejt Fushës 
së Zambakëve, vazhduam turin drejt 
derdhjes së Bunës. 
Buna është magji. Një sasi e madhe 
uji që derdhet nga Liqeni i Shkodrës 
drejt Detit Adriatik, pasi ka marrë me 
vete rrjedhën e lumit Drin. Shumë pak 
e mendojnë teksa kalojnë me makinë 
brigjeve të Bunës së një ditë mund 
të lundrojnë në të dhe të shohin një 
dimension tjetër të bukurive të zonës. 
Është një ndjesi dhe përjetim krejt 
ndryshe të shohësh nga mesi i ujit 

brigjet dhe rrethinat.
Nisja e turit bëhet në dalje të Shirokës, 
në drejtim të veriut, ku organizatorët 
kanë ngritur edhe një stacion dhe 
qendër për sportet ujore. Takimi për 
nisjen është ora 09.00 në mëngjes. 
Grupi prezantohet me guidën, Aurorën 
e cila është një e apasionuar pas 
natyrës dhe shoqëron grupin me 
kanoen e saj. Kanoet janë dyshe, dhe 
transparente. Pasi pajisemi me jelekët 
e shpëtimit, nga një palë dylbi për të 
kundruar shpendët dhe ujë me vete, 
u hipim kanoeve dhe nis turi nëpër 
liqen. Aurora nga Drini Time, na tregon 
për elementët e sigurisë, ndërsa flet 
me pasion për pasuritë e shumta të 
Liqenit, duke lundruar paralelisht me 
ne.
Nga Shiroka deri në anën tjetër të 
liqenit duhet lundruar për rreth 
40 minuta dhe arrihet në Fushën e 
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kanoen e saj. Kanoet janë dyshe, dhe 
transparente. Pasi pajisemi me jelekët 
e shpëtimit, nga një palë dylbi për të 
kundruar shpendët dhe ujë me vete, 
u hipim kanoeve dhe nis turi nëpër 
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Zambakëve, pasi kalohet në një shteg 
me kallama që rriten bregut dhe në 
cekëtirë. Rrugës, guida tregon për 
liqenin, shpendët, lulet e zambakët. 
Ndërsa u japim lopatave, pikasim 
Pelikanin Dalmat, të kthyer së fundmi 
në Liqenin e Shkodrës. Gjithmonë 
bëhet një ndalesë te zambakët, të 
cilët janë dy ngjyrësh: të bardhë dhe 
të verdhë. Guida na tregon se ky tur i 
shkurtër duhet bërë paradite, sepse 
në mbrëmje lulet fillojnë dhe mbyllin 
petalet. Kjo është ndalesa e parë ku 
guida i përgjigjet edhe shumë pyetjeve 
që mund të keni për zogjtë e shumtë e 
lulet në liqen, si dhe sfidën e ruajtjes 
së kësaj pasurie të madhe ujore dhe 
eko-sistemit në të.
Më pas turi vazhdon drejt rrjedhjes së 
Bunës, ku fillojnë e shfaqen Kalaja e 
Rozafës dhe dy urat. Anëve të Bunës 
ka gjelbërim me pemë e bimë të 

ndryshme, e të duket vetja sikur je në 
lumin e Amazonës. Vendasit peshkojnë 
e të tjerë madje pikturojnë, ndërsa të 
përshëndesin me dorë. Nëpër lumë 
peshkatarët kanë ngritur rrjeta të 
përhershme për peshkim. Guida jonë 
na tregon se si ngjala e famshme, në 
kohën e shumimit, udhëton nga liqeni 
përmes Bunës, për të dalë në ujrat e 
ngrohta të Mesdheut e deri ne detrat 
e Karaibeve. Në këtë periudhë uji në 
liqen, por edhe në Bunë është shumë 
i ngrohtë dhe përdoret nga vendasit 
për banjo dielli dhe not. Uji bëhet me 
i ftohtë aty ku lumit Buna i bashkohet 
Drini, por edhe këtu vendasit lahen 
dhe bëjnë plazh brigjeve, ndërsa re 
shpendësh na fluturojnë mbi kokë dhe 
ulen anëve të lumit.
Ndalesa tjeter bëhet në anën e majtë 
ku ka një sasi rëre, e ku ndalohet për 
të konsumuar ujë dhe fruta. Disa nga 

miqtë lahen dhe bëjnë banjo dielli. 
Pas një qëndrimi prej 30 minutash 
rinis sërish aventura nëpër lumë, ku 
rrjedha e ujit bëhet më e shpejtë dhe 
ndihmon në lëvizjen me lopata.
Duke lundruar fillon dhe shfaqet në 
të majtë Kisha e Shirqit, rrënojat të 
cilës datojnë që në shekullin XIII-
të. Ndalojmë kanoet sërish në një 
breg rreth 50 metra larg nga kisha e 
cila qëndron bukur në breg të lumit 
mes pemëve. Ecim nëpër një shteg 
nga sipër për të arritur te Kisha. Aty 
na bëhët një tjetër guidë për këtë 
monument kulture, ku mësojmë për 
ndërtimin e saj dhe vlerat e veçanta 
arkitekturore që ajo mbart.
Nga Shirqi deri në Obot turi vazhdon 
edhe për 30 minuta. Aty na presin 
organizatorët, të cilët ngarkojnë 
kanoet dhe na shoqërojnë në kthim 
për në Shirokë, aty ku u nisëm.



84

Një ditë 
në lumin
Erzen

NATYRË

Armida PLUMBI
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A e dini që edhe në Tiranë bëhet plazh?
Gjatë stinës së verës, sa herë që vijnë 
fundjavat, jemi gjithmonë në kërkim 
të destinacioneve të reja, ku mund të 
freskohemi, të argëtohemi, të relaksohemi 
e të kalojmë një ditë ndryshe me familjet 
tona apo me miqtë.
Shpeshherë nisemi për rrugëtime të gjata 
dhe me plot aventura. Ama, Tirana njihet 
tashmë për mundësitë e saj të shumta, 
për dhjetëra vende për t’u vizituar, si ato 
historike e kulturore. Por jo vetëm kaq. 
Lumenjtë si dhe kanionet që i shoqërojnë, 
janë destinacione turistike të mbushura 
plot magji dhe adrenalinë. Së fundmi, ata 
janë shndërruar në destinacione unike, 
ndoshta jo edhe aq masive, por që të 
ofrojnë përvoja të paharrueshme. Kohëve 
të fundit është rritur numri i turistëve 
vendas e të huaj, që vizitojnë bukuritë 
natyrore të rrethit të Tiranës. 
E pikërisht, në këtë shkrim do të ndalemi 
tek lumi Erzen dhe kanionet e tij. Ata 
ndodhen vetëm 20 km larg kryeqytetit 
dhe janë një atraksion i jashtëzakonshëm 
për turistët, që kanë shpirtin e aventurës, 
por që nga ana tjetër e dashurojnë notin 
në lumë. Në rrugët ujore dhe shkëmbore 
ku ecën Erzeni, do të përjetoni një 

eksperiencë e cila do t’ju rikthejë sërish në 
këtë destinacion.
Për të shkuar në lumin Erzen ka mundësi 
të shumta, por këtu po ndalemi tek pjesa 
e lumit në zonën e Ibës së Poshtme, 
pranë Resort Kame. Aty mund të shkohet 
me makinë, duke përshkruar rrugën e 
Elbasanit dhe për pak minuta mbërrin 
në destinacion. Uji i lumit, i cili gjarpëron 
mes maleve është i freskët dhe tundues. 
Kjo zonë ka qenë ndër vite shumë e 
frekuentuar, sepse brezat e viteve të 
kaluara ishin frekuentues më të mëdhenj 
të lumit sesa të plazhit.
Një vend i qetë, ku sot, në përshtatje 
me kohën ka disa shezllone dhe bar-
restorante. Turistët ditorë mund të lahen, 
të ushqehen, të fotografojnë e të meditojnë. 
Gjithashtu, lumi ofron mundësi peshkimi 
për të gjithë të apasionuarit pas tij.
Gjelbërimi shihet në të gjithë anët, vend i 
këndshëm, larg zhurmave dhe smogut të 
kryeqytetit.

Lumi Erzen
Lumi i Erzenit është i gjatë 108 km dhe me 
prurje rreth 102 l/sek. Pellgu i lumit Erzen 
është 760 km2.
Erzeni buron nga Mali me Gropa, në një 
lartësi 1200 m mbi nivelin e detit, 25 km 

në lindje të Tiranës, pranë Shëngjergjit 
dhe derdhet në Gjirin e Lalëzit, në veri të 
Durrësit.
Albanologu dhe eksploratori Hahn kur 
kaloi në këtë zonë, i mbështetur nga çfarë 
i tregoi Imam Elmaz Efendiu i Shëngjergjit, 
kumton që Erzeni ka dy burime, prej të 
cilave burimi jugor ndodhej në fshatin 
e Shëngjergjit, ndërsa burimi verior në 
Shënmëri. Të dy burimet njësoheshin në 
Shëngjin.
Në zonën e sipërme të rrjedhës së tij, 
Erzeni ka gërryer një shtrat të ngushtë 
në shkëmb, dhe më pas deri në afërsi të 
Tiranës ka një shtrat me zhavorr, që i le 
vendin një shtrati më të ngushtë e më 
baltor teksa i afrohet Durrësit.

Kanionet e Erzenit
Këto kanione ndodhen përgjatë rrjedhës së 
lumit Erzen. Uji i këtij lumi, që rrjedh në një 
terren shkëmbor, gjatë shekujve ka krijuar 
kanione spektakolare, thellësia e të cilave 
krijon mundësinë që të laheni apo të notoni. 
Në pjesën ku lumi ka një thyerje rreth 10 
metra, është krijuar një ujëvarë brenda një 
guve. Përpara ujëvarës ka vaska, të cilat 
në stinën e nxehtë përdoren për t’u larë 
dhe për të bërë banjo dielli. Për të shkuar 
tek këto kanione ndiqet rruga që të çon në 
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Shpellën e Pëllumbasit, duke qenë se ato ndodhen 
poshtë saj në lumin Erzen. 

Shpella e Pëllumbasit
Kjo shpellë është një ndër gjashtë shpellat karstike, 
të njohura për ekzistencën e tyre në Evropë. Shpella 
ndodhet 350 metra mbi nivelin e detit dhe formon një 
tunel rreth 70-80 metra të gjatë.
Shpella e Pëllumbasit është vizituar për herë të parë 
në vitin 1995 nga specialistë të Shoqatës Didaktike 
Shkencore Speleologjike Shqiptare. Ajo gjendet 
në juglindje të Tiranës mbi grykën panoramike të 
Skorranës, e krijuar nga lumi Erzen. Tashmë është 
kthyer në një atraksion turistik mjaft të veçantë. 
Pamja në këtë vend është mjaft interesante, pasi 
ndërthuren bukuritë e peizazhit përreth dhe pamja 
mistike e shpellës. Turistët aventurierë kanë bërë një 
itinerar në këtë vend, duke eksploruar bukuritë dhe 
misteret e kësaj shpelle.

Argëtimi po ju pret!
Në lumin Erzen, përveç notit, ushtrimit të sporteve 
ujore dhe peshkimit, mund të shijoni edhe kulinarinë 
e rrallë në lokalet e shumta të zonës, me ushqime 
tradicionale, të shijshme e bio, por mbi të gjitha të 
shijoni një mikpritje të rrallë!
Për t’u kënaqur dhe për të kaluar një fundjavë ndryshe 
me familjen apo me shoqërinë, nuk është e thënë të 
ikësh larg e të shpenzosh shumë. Mjafton të shkoni 
vetëm pak kilometra larg Tiranës dhe do të kaloni një 
ditë ndryshe. 
Erzeni dhe bukuritë e tij po ju presin!
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In 50 thousand square meters of green space, 
full of forests, olive groves, endless fruit and 

vegetables, 4 perennial greenhouses & ornamental 
flowers, lies Nano Resort. We cultivate alpine 

livestock and wild & soft poultry, which can be 
tasted under  Bio-based restaurant, along with all 

other products, as well as  the honey of the house. 
The line of cooking is neo-traditional, a innovation 

cooking way. Nano Resort has the playground 
and many other areas for them to enjoy  their 

freedom. Also we offer private facilities and luxury 
accommodation, combining wonderfully baroque 

style with traditional elements.

Në 50 mijë metra katrore hapësirë të gjelbër, plot 
pyje, ullishta, fruta e perime  pa fund, 4 sera të mëdha 
gjithëvjetore e lule dekorative shtrihet Nano Resort. Ne 

kultivojmë blegtori alpine e shpendë të buta e të egra, të 
cilat shijohen në restorantin me baze Bio, Së bashku me 
gjithë prodhimet e tjera, deri tek mjalti i shtëpisë. Linja 

e gatimit është neo-tradicionale, një risi e gatimit të 
kohës. Në  Nano Resort fëmijët kanë këndin e tyre të lo-
jrave si dhe shumë hapësira të tjera për të shijuar lirinë 
e Tyre të sigurtë. Gjithashtu ofrohen ambiente private 
dhe akomodim luksoz, ku kombinohen mrekullisht stili 

barok me elementët tradicionalë. 

Fshati Daias, Petrelë, Tiranë
Për prenotime: +355 67 20 30 193; 

email: nanoresort@yahoo.com; 
instagram: nano_resort
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25 000 m2 of space invites you at the biggest 
resort at Mali i Robit beach, among the old pine-
trees and the fresh air of the Adriatic sea. We offer: 
11 apartments 8 double rooms, 21 two and three 
beds rooms, 600 sites for bars and ut and indoor 
restaurants, pizza in wood oven, 5000 m2 privat 
beach, and parking for more than  50 cars. Our 
cuisine is  Mediterranean and the wines come from 
the best of Albania, Italy and France. Our sportive 
complex is often used from the professional teams 
of Albania.

Në plot 25 000 m2 hapësira të gjelbëruara do t’i gjeni 
të gjitha; akomodimin luksoz, restorantet me gatime 
të shijshme e pica në furrë druri, pishinën brenda 
kompleksit, baret e pafund mes pishave e buzë detit, 
këndet e lodrave për fëmijët, ambientet e bollshme 
sportive ku mund të luani minifutboll, basketboll, 
volejboll, tenis, etj, plazhin ekzotik me shërbime të 
shumta, mbrëmjet e paharruara me muzikë live ku do 
të performojnë për ju këngëtarë të njohur, parkingun 
gjigand që siguron mjetin tuaj e mbi të gjitha 
shërbimin e përkryer të një stafi mikpritës.

Pishat e ButaresortAdresa: Mali i Robit, Kavajë, Albania; 
Tel.: +355 69 20 69 901; +355 69 75 61 979
info@pishatebuta.com; www.pishatebuta.com
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Adresa: Mali i Robit, Kavajë, Albania 
Tel.: +355 69 38 70 508

Hotel Onufri

Krejtësisht i rinovuar e me dekorime neoklasike, hotel Onufri është bërë streha më e dashur për 
pushime e turistëve të huaj por vazhdon të mbetet zgjdhje e parë edhe për shumë pushues shqiptarë.

Completely renovated with neo-
classical decorations, the Onufri 
hotel has become the most 
beloved retreat for holidaymakers 
and foreign tourists but remains 
the first choice for many 
Albanian vacationers.
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Alvero hotel is the best choice to stay in Përmet
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.
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.

HOTEL ALVERO
Në qendër të qytetit të Përmetit, AL
Tel.: +355 813 23514; Mob: +355 68 23 39 508
Mob: +355 68 20 81 334; email: vnikolla@yahoo.fr
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kelmendi vis albania
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kelmendi vis albania
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Buzë ujrave të argjenda të Liqenit të Shkodrës, kacavjerrë 
në shpatin e malit të Taraboshit,  ndodhet një fshat i vogël 
për të cilin ndoshta nuk ke dëgjuar të flitet më parë. Mund 
të ketë ndodhur që, pas një vizite në kryeqendrën e Veriut, 
të jesh ndalur për të shijuar një drekë a darkë me tavë 
krapi në Shirokë, pa e ditur se vetëm pak minuta më tej 
ndodhet një fshat po aq i veçantë sa edhe emri i tij – Zogaj.  
Edhe pse është vazhdim organik i Shirokës, fshati i vogël 
nuk e ka patur kurrë mundësinë të njihet si destinacion 
pushimesh verore, kjo sepse, deri në vitet ’90, në fshatin 
kufitar nuk lejohej të fluturonte as miza. Banorët e zonës 
hynin e dilnin në fshatin e tyre me leje të posaçme. 
Jetesa e banorëve nuk ishte e lehtë. Të vetmin burim 
kishin liqenin ku burrat ishin punësuar në ndërmarrjen 
shtetërore të peshkimit në Shirokë. Gratë qendronin në 
shtëpi dhe kujdeseshin për familjen. Fshati i ‘varur’ mbi 
zverk të Taraboshit nuk kishte asnjë ngastër tokë për 
të punuar. Meqë banorët e Zogajt nuk mund të shkonin 
për të punuar në ndërmarrjet e Shkodrës, e cila ndodhet 
vetëm 12 km larg, pushteti i atëhershëm ‘solli Shkodrën 
në Zogaj”. U hap një filial i artistikes së Shkodrës për 
punimin e qilimave. Gratë dhe vajzat u punësuan në 
ndërmarrjen e sapohapur. Zanati i endëses nuk ishte i ri 

për to, pasi çdo shtëpi e kishte nga një vegë (avëlmend), 
por tani do të punonin së bashku, në makineri të mëdha 
dhe me modele të larmishme, të krijuara nga modelistë 
profesionistë. 
Kjo ishte jetesa e banorëve të fshatit kufitar: gra që 
thurnin qilima dhe burra që thurnin rrjeta peshkimi. Secili 
mjeshtër në zanatin e vet. 
Qilimat e thurur me dashuri, kujdes dhe art nga duart e 
grave të Zogajt, shkonin deri në cepat më të largta të botës, 
ndërsa krijueset e tyre ishin të ‘burgosura’ në fshatin e 
tyre.  

Alma Lahe

ZOGAJ - Fshati i peshkatarëve 
dhe endëseve të qilimave 

REPORTAZH
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ke dëgjuar të flitet 
më parë. Mund 
të ketë ndodhur 
që, pas një vizite 
në kryeqendrën 
e Veriut, të jesh 
ndalur për të shijuar 
një drekë a darkë 
me tavë krapi në 
Shirokë, pa e ditur 
se vetëm pak minuta 
më tej ndodhet një 
fshat po aq i veçantë 
sa edhe emri i 
tij – Zogaj.  
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Me rënien e sistemit, në fillim të 
viteve ’90, ndërmarrjet u mbyllën 
e kufijtë u hapën. Banorët e Zogajt 
mund të dilnin e të hynin lirisht 
në fshatin e tyre, madje të kalonin 
edhe kufirin që i ndan dhe bashkon 
me Malin e Zi. Të parët që filluan ta 
‘shkelin’ fshatin 30 vjetë më parë 
ishin shkodranët, të cilët frekuentonin 
lokalet modeste që lulëzuan buzë 
liqenit. Peshk i freskët, sallatë fshati, 
raki, verë… dhe pamje magjike. Zogaj 
ofronte gjithë këtë kundrejt një çmimi 
modest.
Burrat vazhduan të thurnin rrjeta dhe 
të dilnin për peshk, tashmë me varka 
të vogla personale. Gratë thurnin 
qilima në shtëpitë e tyre. Edhe sot e 
gjithë ditën jeta e banorëve të Zogajt 
vazhdon të ‘endet’ mes qilimave dhe 
peshkut. 
Numri i atyre që shkojnë në Zogaj për 
plazh, ku ngrohtësia e ujrave të liqenit 
përzihet këndshëm me freskinë që 
zbret nga mali, është ende i vogël, 
por numri i të apasionuarve pas 
produkteve të prodhuara në mënyrë 
artizanale, sa vjen e rritet. 

***
Destinacioni ynë për sot është vizita 
në shtëpinë-punishte të endëses më 
të njohur në zonë, Nebije Çota. Pasi 
kalojmë Urën e re të Bunës, ndjekim 
rrugën që gjarpëron në të djathtë, 
buzë liqenit të Shkodrës, përkundruall 
qytetit që shquan nga larg. Shiroka 
duket se po i nënshtrohet ‘Rilindjes 
Urbane”, ndaj na duhet të dredhojmë 
nëpër shtigjet e lëna hapur nga 
punëtorët, për të vazhduar më tej. 
Është një mesditë e bukur shkurti, 
ndërsa rrezet e brishta luajnë me 
valët lojcake mbi liqen. Teksa makina 
lë pas Shirokën, e kuptojmë se kemi 
hyrë në një tjetër zonë, sepse rruga 
ngushtohet dhe është më e keqe, por 
jo pamja që të ofrohet. 
Jemi në Zogaj. Ngadalësojmë të 
pyesim dy djem të vegjël për shtëpinë 
e Nebijes. “Ja, ktu afër nodhet. Qe 
po ua kallzoj vetë!”, hidhet njëri nga 
djemtë dhe rend me shpejtësi para 
makinës. 400 metra më tej ndalojmë, 
parkojmë makinën në një ‘shesh’ dhe 
ndjekim djemtë që fluturojnë nëpër 
një palë shkallë të gurta që ngjiten 

përpjetë shpatit të Taraboshit. Teksa 
ngjitemi, herë pas here, pushojmë 
dhe kthehemi të shijojmë pamjen 
e liqenit nga lart. E para fjalë që të 
vjen në mendje për ta përshkruar 
pesiazhin është: “paqe”.  

“Keni ardh me ble qylyma?”, na pyet 
udhërrëfyesi ynë i vogël. “Ktu vijnë 
plot njerz për me porosit. Nana ime 
punon ktu.”
Djemtë hyjnë në një shtëpi dykatëshe 
dhe, pas pak sekondash, dalin të 
shoqëruar nga një grua me trup 
mesatar që na buzëqesh dhe na 
uron mirëseardhjen, duke na ftuar 
të ngjitemi në katin e dytë. Ndjekim 
mjeshtre Nebijen, që na drejton drejt 
një dhome si muze, ku ka ekspozuar 
me kujdes një larmi produktesh që 
prodhohen në ‘fabrikën’ e saj: rrugica 
prej leshi të formave dhe përmasave 
të ndryshme kanë ‘veshur’ dy faqet 
anësore të dhomës. Mbi mobiljen e 
mbështetur në faqen e murit përballë 
derës janë stivosur një dyzinë me 
qilima të palosur. 
Nebija hap raftet e mobiljes dhe 
nxjerr modele të tjera, me të 
cilat ‘dekorojmë’ kangjellat e 
sheshpushimit të katit të dytë. Të 
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gjitha produktet janë të bukura dhe 
dëshira për t’i bërë të tuat është e 
madhe, por nuk është kaq e vështirë 
të zgjedhësh, sepse janë njëra më e 
bukur se tjetra.
Pyetjes tonë se ku e siguron fillin 
e leshit me të cilin thur qilimat, 
mjeshtrja i përgjigjet duke na drejtuar 
nga një derë e ulët druri, thuajse e 
fshehur në krah të majtë të dhomës 
“muze”.
Gjendemi në një dhomë të gjatë e të 
ngushtë, si korridor, por që nuk të 
çon askund. Një makineri e vjetër, 
rreth pesë metra e gjatë është 
vendosur në njërën faqe të dhomës. 
‘Këtu prodhojmë fillin me leshin që 
grumbullojmë nga blegtorët e zonës, 
tregon mjeshtrja. Më parë leshin e 

tirrnin dhe banin fill me dorë plakat 
e fshatit. Por, hante shumë kohë dhe 
shpenzimet ishin t’mdha. E kush do 
blinte qylyma aq të shtrenjta?’
Nuk mund të largohemi pa u njohur 
me duarartat që krijojnë këto mrekulli 
dhe Nebija na shoqëron në punishten 
që ndodhet në katin e parë. Në 
një dhomë rreth pesëdhjetë metra 

katrorë, pas dy tezgjave të mëdhenj 
që ndodhen përballë njëri-tjetrit 
shquajmë 10 kokë të ulura. Zhurma 
ritmike e tezgjave shoqëron lëvizjet 
harmonike dhe të sinkronizuara të 
grave, ngërthyer me ylberin e ngjyrave 
të fijeve që kalojnë nëpër to.
Pjesa më e madhe kanë qene 
punëtore të ish-artistikes dhe 
kanë rreth 30 vjet që punojnë tek 
punishtja e Nebijes. Gratë na urojnë 
mirëseardhjen me kokë, të mësuara 
tashmë me vizitorët, dhe vazhdojnë 
punën të patrazuara. 

Unë e porosita   qilimin për shtëpinë  
time  dhe imagjinoj sa e bukur do 
të duket dhoma e ndenjjes me të. 
“Imagjino sa bukur do të dukej 
secila prej tyre në sallonin e pritjes 
së Presidencës, ose në zyrën 
Kryeministrit…”, mendojmë, duke 
shijuar perëndimin mbi Liqenin e 
Shkodrës, ndërsa tavës së dytë të 
koranit i kanë mbetur vetëm halat 
dhe gotat e verës janë zbrazur për të 
tretën herë.  

Unë e porosita   qilimin për shtëpinë  time  
dhe imagjinoj sa e bukur do të duket dhoma 
e ndenjjes me të. “Imagjino sa bukur do të 
dukej secila prej tyre në sallonin e pritjes së 
Presidencës, ose në zyrën Kryeministrit…”,
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Guida natyrore e Shqipërisë328

Ashtu siç e do tradita myzeqare
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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Ngahera kur përfshijmë në rubrikën “Made in Albania” sipërmarrje, 
aktivitete, nisma, produkte, projekte dhe realitete turistike, gjithmonë 
kemi parasysh që të jemi sa më pranë nismave që nxisin produktet 
vendase dhe që ndihmojnë ekonominë lokale turistike.
Madje edhe atëherë kur këto produkte nuk kanë histori të trashëgimisë 
tonë por vijnë si një përvojë prej vendesh të tjera, përshtatja në tregun 
shqiptar, është po aq e rëndësishme sa një produkt vendas. A nuk janë 
kantinat e sotme shqiptare një përvojë e sjellë në dy dekadat e fundit 
nga Italia, pasi shqiptarë të apasionuar pas këtyre traditave shekullore 
atje, u dashuruan pas lëngut magjik dhe erdhën të rikultivojnë edhe 

A mund ta quajmë 
MOCARELËN shqiptare? 
Nëse e marrim tek 
ALBAMILK, po!

A mund ta quajmë 
MOCARELËN shqiptare? 
Nëse e marrim tek 
ALBAMILK, po!

njëherë traditën e vjetër të ilirëve? 
A nuk janë përvoja të mbartura proshutat e sallamet, që sot me aq 
sukses kanë vulën e pastër të prodhimit shqiptar? A nuk ka ndodhur 
kështu me birrën, qysh prej viteve 900 të mijëvjeçarit të kaluar?
Kështu ka ndodhur edhe me një produkt tipik Italian si mocarela, 
e cila edhe emrin e solli me vete prej vendit fqinj, e së bashku me 
famën e saj si një prej prej produkteve më të spikatura italiane, solli 
mbrapsht në Shqipëri edhe ata, guximtarët e çartur, që në një kohë 
kur nuk mendohej e kur Shqipëria kishte të tjera halle, e ndanë 
mendjen të fusnin në tregun shqiptar një produkt që askush ose 

Destinacionet turistike kudo në Shqipëri 
dhe botë janë të gjitha të bukura, njësoj 
të vlefshme e tërheqëse, të cilitdo lloj 
qofshin ato. A e dini se çfarë i bën ato 
interesante, të veçanta, që të spikasin, 
që të mbahen mend? Njerëzit. Njerëzit 
që takoni atje, gjërat që bëni në këto 
destinacione, historitë e tyre. 
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pakkush e njihte.

Si lind një histori produkti
Ishte pikërisht njëzet e pesë vjet më parë kur 
Orhan Miloti, një djalë i diplomuar për kimi 
industriale, vendosi ta sillte mocarelën në 
Shqipëri. I ndodhur në Itali si pak shqiptarë 
të atyre fillimviteve `90 që mund të udhëtonin 
me viza turistike, ai vendosi të qëndronte për 
ca kohë, duke konsideruar edhe situatën  
që po kalonte Shqipëria e viteve 93-94. Dhe 
gjatë kësaj periudhe punoi një sezon veror 
në një prej restoranteve italiane. Në vend 
që të fokusohej tek kuzhina, siç bënë më 
vonë shumë shqiptarë, sot të suksesshëm 
në fushën e kulinarisë, atij i mbetën sytë 
tek furnitorët e vegjël, që vinin çdo ditë 
për të sjellë produktet e tyre të freskëta në 
restorant. Njëri prej tyre ishte edhe ai që sillte 
mocarelën. 
“Iu luta një ditë që të më merrte me vete”, 
thotë Orhani, “vetëm për të parë se si 
prodhohej mocarela, ky djathë i çuditshëm, 
që nuk ekzistonte në Shqipëri. Në fillim 
hezitoi sepse ishte periudha kur shqiptarët 
nuk e kishin namin aq të mirë. Pastaj pranuan 
dhe që atë ditë, lashë restorantin dhe muajt 
e mbetur të qëndrimit në Itali, i kalova atje. 
Ata muaj ishin për mua të jashtëzakonshëm, 
jo vetëm nga ana profesionale, si një njeri që 
kisha studiuar kimi dhe më tërhiqte procesi 
dhe linja e prodhimit por në radhë të parë 
sepse pashë se si funksiononte një ekonomi 
e vogël familjare. Se çfarë dashurie e pasioni 
hidhnin brenda në linjën e prodhimit ata 

njerëz, e i përzienin bashkë me qumështin 
që prodhonte mocarelën. Kur vendosa të 
largohesha për në Shqipëri, nuk donin të më 
linin kurrsesi, aq shumë u lidhëm”. 

Mocarelë por shqiptare
E megjithatë, në fund të vitii 1994 ai kthye, 
duke mbajtur në kurriz përvojën e re dhe në 
zemër pasionin e ri; të prodhonte mocarelën 
në Shqipëri. Dhe e bëri. Nën emrin Albamilk, 
siç quhet edhe sot, kur gama e produkteve 
e ka kaluar emrin e mocarelës. Dhe qysh 
atëherë, prodhon mocarelë të disa llojeve 
dhe pak djathëra të zgjedhur, për të qenë 
në lartësinë e kërkesave të klientit e për të 
mos zhgënjyer njohësit e shijeve të holla por 
mbi të gjitha për një treg të cilësisë së lartë, 
siç është ai i restoranteve. Pyetjes sonë se 
pse nuk e ka rritur kapacitetin e prodhimit 

gjatë gjithë kësaj kohe, ai i përgjigjet se 
dëshiron  t`i qëndrojë besnik asaj që ka parë 
në ltali, ku një familje e vogël, prodhon në 
sasi të vogla dhe furnizon çdo ditë, një treg 
të caktuar, duke ndjekur jo ritmin e rritjes 
dhe të pasurimit por atë të vazhdimësisë. 
Sipërmarrjet familjare, shpeshherë nuk 
kanë si qëllim parësor pasurimin në shuma 
të mëdha por vazhdimësinë e një pune që e 
kanë kthyer në traditë.
Ne do t`i kapërcejmë shpejt këta 25 vjet, ku 
historia e Albamilk, është shkruar me ngjyra 
suksesi por edhe lufte të vazhdueshme për të 
mos humbur në xhunglën e madhe të tregut 
e të konsumit masiv. 
Nuk do të ndalemi shumë as në mënyrën 
se si prodhohet mocarela në Albamilk, tek 
cilësia e qumështit, tek procesi i prodhimit, 
i cili nuk përfshin asnjë shtues joorganik 
apo element të tjerë që dëmtojnë cilësinë e 
prodhimit, sepse mendojmë se 25 në treg, 
flasin vetë për këtë cilësi.

Pse jo, një tur për degustim?
Ne do të shkojmë në ditët e sotme, kur 
trendet e turizmit, i kanë përfshirë këto 
lloj sipërmarrjesh në turet e tyre. Shumë 
kantina, linja prodhimi të vogla të produkteve 
të ndryshme ushqimore, punishte frutash 
e perimesh apo vajit të ullirit, janë kthyer 
sot në vende pelegrinazhi për turistët, të 
cilët ndjekin nga afër procesin e prodhimit, 
njihen me familjet ose stafet e vogla të këtyre 
sipërmarrjeve lokale, shijojnë produktet 
drejt e në prodhim ose siç thuhet në gjuhën 
e sotme të turzimit, degustojnë produktin, 
duke e shoqëruar vizitën me biseda ose 
informacione mbi historikun dhe ecurinë, 
ashtu siç bëmë edhe ne në Albamilk, duke 
biseduar me Orhanin dhe Albanën. 
Ajo që na joshi, nuk ishte vetëm shija e 
mocarelës, që, po përfitojmë nga rasti 
t`i kushtojmë ca rreshta. “Burrata”, 
mbretëresha e të gjithave, ishte një përzierje 
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Bahçallek, Shkodër, Albania
Tel: +355 69 20 98 040
www.albamilk.al
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intensive e shijes së thellë, të butë, të plotë 
dhe e një ndjeshmërie aq të lartë në shijim, 
sa e ke të pamundur ta gëlltisësh pa i mbyllur 
sytë nga kënaqësia. “Fior di latte” ishte të 
gjitha këto bashkë por më e ëmbël. “Le 
trecine” dhe “le cigliegine” (emrat italianë 
janë një e drejtë e pamohueshme ashtu si 
edhe emrat e verërave që vihen sipas rrushit 
me të cilin prodhohen, apo jo?), kanë freskinë 
që të detyrojnë t`i shijosh patjetër ose me 
fruta të freskëta, ose me perime të stinës. 
Pra, po thoshim që ajo që na joshi përcveç 
shijes së mocarelës ishte ambienti.

Pozicion turistik
E dini ku ndodhet Albamilk? Ndanë Urës së 
Bahçallëkut, në të djathtë kur hyn në Shkodër, 
buzë Drinit, aq sa mund të freskosh këmbët 
në ujë nëse del në oborrin e punishtes dhe 
përballë ka kodrën me kalanë e Rozafës 
mbi krye. Një panoramë perfekte që edhe 
ta qëndisje me dorë, nuk do të mundje. 
Mendoni pak, një oborr me pemë frutore, 
mbushur me lule, si oborret e famshme 
shkodrane, me kopshtin  e perimeve në një 
anë, me të cilat ju mund të shijoni mocarelën 
e freskët, me lumin që këndon gjithë kohën 
dhe me Rozafën mbi kryet tuaj. Ju, duke 
shijuar delikatesat që pregatit Albana, me 
një gotë verë shqiptare në dorë, nga ato të 
kantinave të zgjedhura. Dhe e gjitha kjo, pasi 
të keni vizituar Rozafën, Shirokën, Pijacën, 
shëtitoren “Kolë Idromeno”, Muzeun Marubi 

apo atë Historik, njërën prej këtyre ose të 
gjitha këto së bashku. 

Nuk është thjesht një punishte
Dhe nuk mbyllet krejtësisht këtu. Po të doni, 
kur të bëni vizitën në punishte, ku të shihni se 
si prodhohet mocarela, ngjituni edhe lart, tek 
zyrat, ku mund të shijoni vepra të vogla arti 
dhe fakte interesante mbi familjen shkodrane 
që prodhon mocarelë shqiptare. 
Është vështirë të gjesh shkodran që nuk e 
dashuron artin. Por familja Miloti, një familje 
për të cilën nuk ju folëm, se nuk deshëm 
të zbehim punën e bukur të një njeriu me 
pasion, është një familje arti. Mjaft që t`ju 
përmendim të mrekullueshmen e humorit 
shkodran Zyliha Miloti dhe besoj se mjafton 
për të krijuar idenë. Dhe arti në këtë familje, 
ushtrohet në mënyra të ndryshme. Tek familja 
e Orhanit ushtrohet pas pune, pasditeve ose 
darkave, kur mbyllet punishtja dhe mbrëmjet 
janë të muzikës, përmes tingujve të pianos e 
të baterisë, ku babë e bijë shoqërojnë njëri-
tjetrin. 
Është një humbje në llogari të së bukurës, 
nëse nuk e shijoni së paku njëherë këtë 
përvojë të veçantë. Sepse më shumë se një 
herë, besojmë se do të përfundoni si miqtë 
e familjes. 
Dhe atëherë do t`i filloni bisedat e tavolinave 
me miqtë tuaj me fjalët: “E keni provuar 
ndonjëherë mocarelën që bën një miku ynë 
shkodran? Fantastike!”

Dhe nuk mbyllet krejtësisht 
këtu. Po të doni, kur të 
bëni vizitën në punishte, ku 
të shihni se si prodhohet 
mocarela, ngjituni edhe lart, 
tek zyrat, ku mund të shijoni 
vepra të vogla arti dhe fakte 
interesante mbi familjen 
shkodrane që prodhon 
mocarelë shqiptare. 
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Ardenicë, Fier, Al
Tel: +355 69 489 1200
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Nëpër 
vreshtat myzeqare 
me shije “Albanica”

E kush nuk i do historitë e bukura? Një të tillë 
do t`ju tregojmë sot, për Dritan ëndërrimtarin, 
siç e quajti njëra prej vajzave të grupit 
tonë të kësaj aventure, i cili la Anglinë ku 
kishte jetuar 22 vjet, për t`u bërë vreshtar në 
Libofshë. Vreshtat njëzetvjeçare të familjes,  
rritjen e të cilave ai e përcillte me merak prej 
së largu, e shpesh, edhe duke ardhur e duke i 

Jemi mësuar që verën në Shqipëri ta kërkojmë 
në Kallmet, në Shesh, në të gjithë pellgun 
Tiranë-Durrës, që e quajnë shpeshherë edhe 
një Toskanë të dytë, jo vetëm për nga bukuria 
dhe ngjashmëria e relievit por edhe nga numri 
i lartë i kantinave, dhe përvoja e tyre tashmë 
e konsoliduar.
Por a e keni provuar ndonjëherë verën e 
vreshtave të Myzeqesë? 
Nëse jo, ejani me ne në këtë udhëtim virtual e 
përmes kësaj përvoje, shkoni të shijoni tuajën, 
atje, në Libofshën e bukur, mes Fierit e Lushnjes, 
pranë Ardenicës e manastirit që shumëkush 
prej jush e njeh si vendi ku Skënderbeu vuri 
kurorë me Donikën.

parë e përkëdhelur nga afër, ishin gati më në 
fund, për të ndërtuar atë që kishte ëndërruar 
gjithmonë; një kantinë vere. 
Rrushin e rritur me aq merak, në mënyrë 
organike, drejt e në fermentim e mandej, drejt 
e në tavolinë. Dhe ia doli. Prodhoi verë për 
kokë të verës! I vuri edhe një emër për kokë 
të emrit; ALBANICA. E pëlqyen gjermanët dhe 
ia rrëmbyen direkt, për në vendin e tyre! Por 
nuk e dha të gjithën. Edhe shqiptarët duhet 
ta shijonin “Cabernet Sauvignon-in” e dhe 
“Merlotin” e vreshtave myzeqare…
Tokën e tij mbi Libofshë, nuk e mbolli ashtu kot 

E kush nuk i do historitë 
e bukura? Një të tillë 
do t`ju tregojmë sot, për 
Dritan ëndërrimtarin, siç e 
quajti njëra prej vajzave 
të grupit tonë të kësaj 
aventure, i cili la Anglinë 
ku kishte jetuar 22 vjet, 
për t`u bërë vreshtar në 
Libofshë. 
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me vreshta Dritani. Edhe dikur ka qenë vresht, 
terren i studiuar me analiza për mbarështim 
të shëndetshëm të rrushit që e puth dielli në 
perëndim dhe e ngop flladi që vjen tutje 
nga Adriatiku. Sepse nuk mjafton bukuria 
e vreshtave, që shtrihen sa të ha syri, deri 
poshtë në Liqenin e Lumarës, ku tutje nën selvi 
struket Shëngjergji treqindvjeçar i Libofshës. 
Panorama mbi vreshta e tutje vreshtave, është 
një kartolinë me bukuri të rrallë, peisazhi i të 
cilës ndryshon vazhdimisht, sipas nazeve të 
ditës e të stinëve. Asnjëherë njësoj. Prandaj 
dhe i zoti i shtëpisë e braktisi përgjithmonë 
Perëndimin, se thirrja e tokës ishte më e fortë 
dhe joshja e punës, më e madhe se ajo e 
parasë. Sepse ka punë që nuk të lodhin, nëse 
i bën me dashuri. 
Dhe me dashuri punon e gjithë familja. 
Prindërit e Dritanit, Todi dhe Drita, janë shpirti 
i fermës. Ata u kujdesën për të mos e lënë 
këtë tokë djerrë, ndërkohë që vreshtat rriteshin 

dhe Dritani ishte në emigrim. Ata janë dhe 
ndihma e tij kryesore, pa të cilën nuk do të 
kishte arritur dot asgjë. Duart e nënës Dritë i 
gatuajnë byrekët e shijshëm dhe bukën me 
grurë vendi që turistët shijojnë në kantinë. Ata 
kujdesen për tokën, për bimët, për gjënë e 
gjallë por edhe për të pritur turisët me buzën 
në gaz e fytyrëqeshur.

Parajsë përmbi kodra
“Albanica” është një parajsë e vogël 
“fshehur ” nga sytë e atyre që vijnë të vizitojnë 
Manastirin e Ardenciës. Aty ku rrugët ndahen 
dhe ajo majtas të çon në manastir, djathtas, 
në dy degëzime të tjera, ai i lartmi, mes 
pishave që krijojnë një tunel të gjelbër, të çon 
tek Albanica. E të shijosh çdo copëz rruge se 
një thesar është. Aty zë fill pylli që zbret deri 
poshtë në qendër të fshatit e freskon gjithë 
kodrën edhe në pisk të vapës. Bukuria përreth 
të merr mendtë. Në një anë manastiri e në atë 

tjetër kishat e Libofshës. Në një anë Myzeqeja 
e pamatë e më anë tjetër Adriatiku . Në mes, 
Albanica, që mëton të jetë më shumë se një 
kantinë. Ndaj Dritani ndërtoi një restorant 
të vogël me gatime shtëpie, të gjitha nga 
kopshti, që e rrit me pekule e gjithë familja, 
bashkë me vreshtat. Madje i pajisi edhe me 
një konak për të fjetur, për miqtë, që nuk 
duan të largohen aq shpejt, se e dashurojnë 
magjinë e diellit që ikën teposhtë, dhe ua 
shndërron në poezi verën e gotës që po 
shijojnë  mbi verandë. 

Mos harroni vajin e ullirit
A e dini se vaji i ullirit që “Albanica” prodhon 
nga ullinjtë e saj është pikë e flori? Ju mund të 
përfitoni nga rasti e të merrni ndonjë shishe me 
vete por para se ta merrni, shijojeni njëherë 
përmes gatimeve të restorantit, në sallatërat 
e shumta ose thjesht me bukë ullinjsh e me 
djathë të bërë vetë, në “Albanica”. 
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Po ju? Çfarë mund të bëni tjetër ju, nëse vini 
për të shijuar një gotë verë tek vreshtat e 
familjes “Prifti”? Ne e përjetuam një ditë që 
vështirë se do ta harrojmë e që gjithashtu 
vështirë se mund ta përsërisim njësoj. Po për 
këtë janë përvojat, që të mbeten unike. E 
sidomos sepse secili i jeton në mënyrën e tij. 
Megjithatë, fillojeni me një vizitë në manastirin 
e Ardenicës, për një mbushje shpirtërore 
e përmbushje estetike, mes magjepsjes 
mesjetare. Pastaj një vizitë në vreshta, ku 
Dritani ju flet për historikun e tyre dhe ju 
përgatit një tryezë degustimi me tre llojet më 
të mira të verërave të tij, të bardhën, të kuqen 
dhe rozenë, shoqëruar me delikatesa shtëpie 
e jo konfeksione të gatshme siç mund të gjeni 
rëndom gjetiu. Bukë të bërë vetë, me ullinj, 
djathë nape, gjalpë të freskët, domatet e 
vogla si një ylber shijesh e ngjyrash, perimet e 
kopshtit, frutat sipas stinës, kajsitë në pranverë, 
qershitë në qershor, shalqinin e pjeprat në 
korrik e gusht, mollët e ftonjtë në shtator… 
Pastaj nëse doni, bëni një shëtitje të gjatë 
nëpër shtegun që të çon poshtë në liqen 
dhe në kishën e Libofshës, atë më të bukurën, 
Shëngjergjin. Nuk mund ta humbisni këtë thesar 
por nëse keni kohë për të shpenzuar, dijeni 
se Libofsha ka plot pesëmbëdhjetë kisha, 
njëra më e bukur se tjetra. Shënkolli, Shën 
Kozmai, Shën Mëria... Për to mund të merrni 
një informacion paraprak ose edhe të pyesni 
banorët e zonës, që i njohin mirë thesaret e 
fshatit të tyre, disa prej të cilave edhe më 
shumë se dyqindvjeçare. Libofsha ka plot për 
të parë e mësuar. Aty është hapur shkolla e 
parë shqipe në Myzeqe. 
Ka edhe një mënyrë tjetër krejtësisht origjinale 
për të shkuar nga vreshtat në Libofshë; me 

zetorin e vreshtave, për një përvojë unike, 
ashtu siç e bëmë ne. ishte një zgjedhje 
fantastike, për të jetuar një copëz nga 
përditshmëria e vreshtarëve të Albanicas. 
Rruga nis nga oborri I Albania dhe merr tutje 
drejt perëndimit, duke zbritur nëpër një shteg 
fshati, mes një panorame idilike ku selvitë mbi 
kodra e më pas liqeni që hapet poshtë, të 
bëjnë thjesht të ndihesh si në përralla. Deri 
poshtë në fshta, tek dyert e kishës, shkohet 
duke shijuar jo vetëm aventurën por edhe 

Një tur “Albanica” si askund
të shkuarën e dikurshme, ku nuk kishim mjete 
lëvizëse dhe shpeshherë kërkonim ndihmën e 
makinave ose zetorëve të punës. Pas shijimit 
të një atmosphere mistike që ta dhuron vetëm 
një mjedis si tempujt e kultit, (në vizituam 
Shëngjergjin), keni marrë energjinë e duhur 
edhe për t`u kthyer në këmbë nëpër të njëtin 
shteg nëse doni.
Pastaj në kthim, për drekë, me gjithë të mirat 
që toka prodhon dhe familja Prifti rrit. Me 
dashuri. Ashtu siç prodhon verën “Albanica”.
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një oaz me vepra arti 
në zemër të Tiranës
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Rr. Sulejman Delvina
+355698080069
info@classichotel.al
www. classichotel.al

Find us:

Ne jemi të bindur 
se vendi që do t`ju 
tregojmë, ka pak nga 
të gjitha e nuk do t`ju 
zhgënjejë në asnjë 
drejtim. Ndonëse është 
një hotel, ngurrojmë ta 
quajmë thjesht hotel, 
sepse është më shumë 
se kaq; është një 
oaz në trajtën e një 
vepre arti, ndërthurur 
me neoklasikes e 
modernes, ku brenda tij 
ju pret një atmosferë e 
gjitha për t`u shijuar.

Mirëse vini në 
"Classic World!" 
Nuk është e lehtë të ofrosh një një vend 
të bukur në Tiranë dhe ta bësh këtë 
duke e veçuar nga të tjerët. Kryeqyteti 
shqiptar me zhvillimin e tij marramendës, ka 
nga të gjitha; të thjeshtën, të bukurën, të 
guximshmen, modernen e çmendur që nuk 
njeh kufij, klasiken plot sharm… 
Por ne jemi të bindur se vendi që do t`ju 
tregojmë, ka pak nga të gjitha këto e nuk 
do t`ju zhgënjejë në asnjë drejtim. Ndonëse 
është një hotel, ngurrojmë ta quajmë 
thjesht hotel, sepse është më shumë se kaq; 
është një oaz në trajtën e një vepre arti, 
ndërthurur me neoklasikes e modernes, ku 
brenda tij ju pret një atmosferë e gjitha për 
t`u shijuar. Është një vend për takime me 
miqtë, me familjen, me partnerët e biznesit, 
një vend ku mund të festoni me klas, ku 
mund të kaloni disa orë të qeta, larg kaosit 
marramendës të kryeqytetit. Është një vend 
ku mund të kundroni detaje pa fund, teksa 
shijoni kafen, koktejin apo vaktin tuaj. 

Është Classic Hotel, në krye të rrugës 
“Sulejman Delvina”, aty ku nis zona më e 
përfolur dhe më e lakmuar e kryeqytetit. I 
vogël në dukje por mjaftueshëm i bollshëm 
për t`ju krijuar hapësirën e duhur për 
gjithçka, rrethuar nga një kujdes e shërbim 
i patëmetë. 

Dhoma mbretërore
Hoteli, një shërbim që kanë privilegjin ta 
gëzojnë vetëm mysafirët e kryeqytetit, 
shqiptarë apo të huaj qofshin, është një 
kombinim me klasikes dhe sharmit të stilit 
mbretëror, që zor se mund t`i rezistosh. 
Dhomat e dekoruara ndryshe nga njëra-
tjetra, dhurojnë larminë e gjyrave e 
modeleve, njëri më i bukur se tjetëri, duke 
të lënë vazhdimisht të pavendosur mes 
zgjedhjeve. Detajet e mobilimit dhe të 
standarteve që kapin më shumë se katër yje, 
flasin për shije të hollë e të pagabueshme 
mbi të cilën ndërtohet zakonsiht perfeksioni. 
Mos kërkoni të meta; nuk keni për të gjetur 
dot. Mjafton t`u hidhni një sy përshtypjeve 

an oasis of 
art works
in the heart 
of Tirana
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Welcome to "Classic World!" 
Located in the heart of Tirana, the Classic 
Hotel is only 900 m from the center, National 
Theatre and National Art Gallery. It is also 
300 m from the night clubs of the Blloku 
area, and just a few steps from the Selman 
Stermasi Stadium, Tirana Lake and Park. Tirana 
International Airport is 14 km from the Classic 
Hotel. Our hotel boasts spacious rooms, and 
a restaurant serving international and Italian 
gastronomy. Free private parking is provided 
and free Wi-Fi access is available. All rooms 
are individually decorated and feature air 
conditioning, a flat-screen satellite TV, a desk 
and a minibar. A buffet breakfast is served 
every morning. Classic Hotel also provides its 
guests the use of the garden and its terrace. 

Rooms
Our rooms are comfortable and modernly 
furnished. They are equipped with air 
conditioning, toilet, shower, cupboard, plasma 
television with satellite channels and free 
internet. Our professional and friendly staff 
will help you to accommodate in the room 
reserved by you and will remain available 
to help you with anything you need. You will 
also be offered room service during your stay 
period. We offer rooms of different typologies 
such as double rooms, double rooms deluxe 
and single rooms.
Our rooms are a combination of comfort and 
modern design. 

Bar
While looking the numerous coffee shops near 
our hotel and searching for the best place for 
you, we can’t stay without mentioning our bar. 
The main reason is the quality of the coffee 
“Primo” which is the best and most delicious 
one in Albania. You have secured free parking, 
high speed 5G Wi-Fi and a classic music that 
pleases your ears.

Restaurant
The Chefs at Classic Restaurant create each 
dish that balances the flavors and nuances 
of local ingredients prepared in their kitchen 
to create a gastronomic show piece that 
becomes a ‘taste to remember, the taste of a 
place at the moment’. Perfection in the kitchen 
begins with the ingredients and products 
from local farmers that are hand selected to 
ensure freshness, quality and taste. This results i 
culinary excellence with dishes that appeal to 
the senses of sight, smell and taste.
Our menu is picked carefully to offer the best 
quality and taste for our guests. The menu is 
created using the finest seasonal produce. 

Terrace
Your experience in Classic Hotel would be 
not completed without enjoying our terrace. It 
gives you a sense of privacy, perfect for family 
dinner or for a business lunch. The open air of 

the terrace and the city view associated with 
fine wine and delicious food is a must try.

Conference Room
Classic Hotel offers one of the best conference 
rooms in Tirana. It is just perfect for meetings, 
conferences or events. From conventions 
to trade shows, banquets and concerts, 
celebrations and ceremonies of every kind, 
with state-of-the-art technology and on-site 
catering we will assist you to make your event 
unforgettable.
The conference room is furnished and designed 
paying special attention for the purpose to 
allow the best organization of each event. The 
capacity is up to 80 people and the room 
offers the best technology and equipment’s 
needed for your event. Our professional staff is 
always at your service to fulfil the needs each 
event.

Events
Wedding & Engagement
Classic Hotel offers one of a kind wedding. 
The classic ambiance will give a shine to tour 
day and make your guest reception a unique 
experience. We will work on every detail, 
because details make the difference. Our staff 
will organize things just you have dreamt it, and 
the chef cook will communicate with you to find 
and create the menu that suits you the most. 
Number of Persons at Restaurant: 100

Birthday Party
We organize birthday parties. There are 
different types of organizations. It starts 
from a small family dinner, to finger foods or 
personal dishes. Classic Hotel & Restaurant is 
the ideal venue for private celebrations. We 
organize everything for you, and give you an 
unforgettable experience.
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në internet dhe do ta kuptoni se qëndrimi 
juaj përfekt nuk ishte një rastësi që ju qëlloi 
vetëm juve por standarti me të cilin ofrohet 
shërbimi çdo ditë. 

Kuzhinë arti
Një kuzhinë guximtare e stilit “ fusion”, që 
eksperimenton vazhdimisht me shijet, format, 
ngjyrat por që asnjëherë nuk zhgënjen, 
është kryefjala e restorantit të mobiluar 
gjithashtu në stilin klasik, duke kombinuar 
rrëmbyeshëm ngjyrat dhe format e pjatave 
moderne, koktejeve plot imagjinatë dhe 
gatimeve eksperimetale. Por ka edhe shije 
për klasikët. Kuzhina e pasur mesdhetare, 
vjen nën përbërësit e freskët që vijnë nga 
duar fermerësh të vegjël, me produkte 
rritur plot kujdes, verëra të zgjedhura nga 
somelierë profesionistë dhe ofruar nën 
një shije të pagabueshme, që nuk do të 
zhgënjenin as njohësit më të mirë.

Mjedise aristokratike
Verandat por edhe mjediset e brendshme, 
janë vendet ideale ku mund të shijoni 
bisedat me miqtë, nën shërbimin e një stafi 
profesionistësh. Por ju gjithashtu, bashkë 
me pijet e zgjedhura, mund të shijoni edhe 
koleksionin e mrekullueshëm të pikturave 
më mozaikë, që ju joshin nga muret e hollit, 
të barit, të restorantit e mjediseve të tjera 
të Classic Hotel. Që qëndrimi juaj të mos 
jetë thjesht për të konsumuar diçka, por 
që të merrni sa më shumë prej kënaqësive 
të vogla të jetës, të përsosni shijet tuaja 
estetike, të kënaqni syrin e të çlodhni 
mendjen, çdo detaj është menduar me një 
qëllim. 

Catering perfekt
Edhe një shërbim të fundit donim t`jua 

kujtonim; kateringu i një shkalle të lartë 
shërbimi, detajesh e produktesh. Ju mund 
të zgjidhni edhe mjediset e Classic Hotel 
për eventin tuaj por mund edhe ta merrni 
shërbimin kudo, në mjediset që do të zgjdhni 
vetë, për një ditëlindje të paharruar, festë 
mes miqsh a çfarëdo qoftë gezimi juaj.
Sepse Classic Hotel jua ofron të gjitha, me 
një shërbim që s`njeh të meta por mbi të 
gjitha me shije e klas të pagabueshëm. 
Konferencat jo vetëm që mund të zhvillohen 
me stanrate ndërkombëtare, me pajisjet më 

të fundit por mund të shoqërohen në fund 
edhe me koktejet elegante që cateringut 
që ofron Classic Hotel.

Pse duhet ta zgjidhni?
Sepse nëse keni në mendjje diçka përfekte 
dhe keni merak detajet që mund ta prishin 
këtë perfeksion, kjo nuk ndodh me Classic 
hotel. Në përditshmëri? Për t`iu larguar 
rutinës dhe për t`u ndjerë brenda një bote 
tjetër. 
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Your personal travel agent !
Hospitality     
Tours & packages
Ticketing       
Hotel reservation
Car rental      
Get to know Vlora

Rr. "Ismail Qemali", 
Blv. Vlorë-Skelë, Vlorë, Albania

Tel.: +355 33 224 339
Mob: +355 69 67 50 800

email: tisatours@gmail.com
web: www.tisatours.al

Tisa Tours also offers toursit packages
around Balkans, in Greece, Montenegro, 

North Macedonia, Croatia, 
all inclusive packages 

around the world, cruises holidays
and personalized tours

for every budget

travel with 
the best !



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

Rruga Valbona, 
Shëngjin, Albania  
+355 68 291 0780  

info@nuevodeluxe.al
www.nuevodeluxe.al

Your luxury style holiday!

S h ë n g j i n  -  A l b a n i a
Brand new! It has it all! 

Luxury accommodation, cozy rooms, large spaces, delicious food, a 
wide area of entertainment and above all, a professional friendly staff, 

who will make possible that your stay become a happy holiday!
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Syri i Sheganit

Turet kulinare

Destinacione
detoks

Klosi

Zogaj

parajsa e re 
e "aventurierëve"

përvoja të shijshme
të turizmit lokal 

për të lodhurit 
nga teknologjia

fshati që po pret
turistët dhe kazmat 

e arkeologëve

Në ballinë:
Burimi i Syrit të Sheganit
Foto: Terenc Pepa ©

aty ku artizanet 
endin qilima 

si qëmoti

20
I shpallur vjet si "new" në Travel Magazine, nga VIS Albania, në aktivitetet e 
saj, ndër të cilat ishte edhe "Festa e Peshkut", Syri i Sheganit në Malësinë 
e Madhe, është sot në krye të listës së rekomandimeve  si më i preferuari 
i turistëve të natyrës dhe aventurës. Ndaj po e ndajmë sërish me ju këtë 
thesar natyror. 
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Ideal destinations

FOR DETOX

THE COLORFUL TRAIL
your new challenge to discover

the newest

CULINARY TOURS
tasteful experiences
on local tourism

A frame from 
Geo & Art Hotel
Himara, Albania

www.travel-al.com

Albaniain

toka ku jeton 
e shkuara

Kelmendi

One 
SPOT

one
STOP

go & stay all over Albania!


