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Experience Gjirokastra!

Me Korçën

Edhe Elbasani

Turizmi në rajon

një ftesë që duhet t`ua bëjmë 
edhe shqiptarëve

të gjithë të dashuruar

është destinacion turistik

Është koha t`i kthjemë vizitën
Kosovës & Maqedonisë

travel-al.com

Come to my home!  
Një djalë i stafit të "Hotel Argjiro"
në Gjirokastër, duke ujitur lulet 
në rrugën pranë hotelit

t o  A l b a n i a  &  B a l k a n s



Mavrovë
Kodra e Diellit
Banjat e Dibrës
Korçë & 
Pogradec

Brod & Dragash
Brezovicë
Prevallë
Pejë-Rugovë

In a few years, Aler Group has become 
one of the largest tourism tour operators in Albania, 
extending its activity in all areas of this sector and 

one of the largest contributors to the arrival of 
Russian-speaking tourists in Albania.

ALER Group hotels will be found anywhere in the 
Albanian coast as tourists that this company brings 

to our country can be seen anywhere in Albania.

Tourism & real estate
Luxury Hotels & Apartments

Tours around Albania
Tourism assistance
Excursion Transport

Aler Hotels,  all over 
the Albanian Coastline!

Address: “TeodorKeko” St., 
zyra 6, Tiranë, Shqipëri

Tel / AKF :. +35544535555, 
+355692581482 

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

Shumë shpejt:  

Destinacionet:

Sezoni dimëror 
2020-2021 

Maqedoni - Shqipëri
është i hapur!

Ejani zbuloni 
destinacionin 
tuaj më të ri!

ALER Travel - së bashku mundemi më shumë!!!

вместе сможем больше!!!



Made for your luxur y 
experience!

Nested in the forests of Morava Mountain, with splendorous views 
of one of Albania’s most beautiful and oldest cities, Korça and the 
surrounding areas, resides Montrelux Resort & Casino. The perfect 

retreat and spot to re-energize and relax all year round.

Our staff and services will make sure to provide you a 
memorable experience in this one of a kind location and your 

next holiday destination.

Excellent service and luxurious 
relaxation in the magic of 

Albania’s southeastern 
mountains

Rruga "Çlirimi i Korçës", Korçë, AL
Phone: +355 67 700 3000

Email: info@montreluxresort.net
www,montreluxresort.com

Socials



4

web: www.dajtiekspres.com | Tel: +355696012810 | e-mail: info@dajtiekspres.com

DISCOVER
DAJTI EKSPRES

web: www.dajtiekspres.com | Tel: +355696012810 | e-mail: info@dajtiekspres.com

DISCOVER
DAJTI EKSPRES



Nr 32  TRAVEL 2020 5

web: www.dajtiekspres.com | Tel: +355696012810 | e-mail: info@dajtiekspres.com

DISCOVER
DAJTI EKSPRES

web: www.dajtiekspres.com | Tel: +355696012810 | e-mail: info@dajtiekspres.com

DISCOVER
DAJTI EKSPRES

“Prince Adriatic Resort”, the ideal place for a 
modern and comfortable accommodation. A 
resort located in the north of Shengjin City, in 
the “Thrown Sand” area, where there is a melting 
of nature and coastline. The resort offers hotel 
service, restaurant, bar and pizzeria. In each area 
of the resort there is WI-FI access, while in the 
rooms there is TV access.

At “Prince Adriatic Resort” we offer a quality 
service, a beach in a unique area, maximum 
customer care, well-groomed comfort, seasonal 
specialties and most of all, making guests feel 
really “Prince” at this resort. You will 
enjoy mountain and sea all together!

Rana e Hedhun, Shëngjin, Albania
Mobile: +355 69 746 6321   

Email: info@princeadriatic.com
reception@princeadriatic.com 

reservation@princeadriatic.com 
www.princeadriatic.com

Socials
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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.

Më shumë se 1000 metra katrorë hapësirë 
GRAND BLUE FAFA SPA & WELLNESS është vendi më perfekt për t`u relaksuar, 

për të larguar stresin dhe për t`u ndier më i ri. Një nga qendrat SPA më të 
mëdha dhe më të bukura në Shqipëri, me programe dhe trajtime të larmishme 

me stil dhe koncept Aziatik duke filluar nga masazhet Tajlandeze deri tek 
trajtimet e personalizuara Balineze.

Balanconi shqisat tuaja, 
përmirësoni vitalitetet, eksploroni 

koleksionin e Spa & Wellness 
përmes paketave "Fafa" të 
dizenjuara posaëërisht nga 
stafi ynë Aziatik profesionist 

dhe i përkushtuar.

GRAND BLUE FAFA SPA & WELLNESS
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Winter is the warm cover 
  of the future spring 

Pejë-Rugovë
© Peja Tourist Information

Happy 
Winter - Spring 

season!
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Remember me!
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 Address: 
Sheshi Selvia, Rr. "Siri Kodra", Tiranë

 Reception: +355 42 23 3030 
Reservation: +355 69 80 48001

 General Manager: +355 69 80 48002
info@blackdiamond-hotel.com

www.blackdiamond-hotel.com

Socials

In November 2020 a brand-new hotel opened its doors, with the goal 
of reviving the true luxurious hotel experience. Black Diamond Hotel, 
part of Nazeri 2000, aims to add to Tirana a jewel in its tourist offer 

In the four-star standard, it offers everything for a perfect 
accommodation where service, from luxury rooms, restaurants, bars, 

lounges and most importantly, a full SPA service, with indoor pool, 
sauna, Turkish bath, Jacuzzi, emotional showers, treatments with 

different salts, GYM area, aesthetic treatments etc.
Utility services such as laundry, currency exchange, airport transport 

service and assistance for tours around Tirana, conference and 
activities room but above all the perfect service make the hotel 

suitable not only for foreign friends but also for the locals.
With a favorable position, 701 m from Skanderbeg Square, the hotel 

is convenient to use Tirana even on foot. 
Whatever your travel purpose may be, 

Black Diamond makes you to own the moment!
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më vetëm të huajve por edhe 
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trojeve shqiptare të Kosovës 
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Continental Hotel i t  is located in the center of Vora, a 10 min 
drive from Tirana. A Luxury Hotel,  with 44 modern, styl ish 
guest ro oms all designed with the Ital ian style and furnished 
with: Telephone, TV, Hairdryers, Internet, Private Modern 
Bathro om, Individually Controlled Heating, Air-condit ioning, 
Modern Elevator, Laundry, TV Hall,  and Complete back-up 
system for electricity.
The restaurant offers you, the tradit ional and Ital ian cuisine 
with a great variety, quality co oking and go od prices.
Indo or and outdo or swimming po ol, f i tness center, sauna, 
sport center, tennis court ,  electronic games, etc.
Dreams to have a magical wedding ceremony becomes a 
reality only in Continental Resort.
Comfort and quality with very attractive prices!

Adresa:  Qendër,  Vorë
Tel :  +355 47 600 220

Mob:  +355 69 20 84 339 
+355 68 20 55 897

e-mai l :  in fo@cont inentalvora.al
www.cont inentalvora.al 

HC
CONTINENTAL HOTEL
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Rruga “Themistokli Gërmenji"”, Tiranë, AL
 Reception: Tel.: +355 4 222 2880;  Mob: +355 (0) 68 25 71588

info@hotelelysee.al;  www.hotelelysee.al

Our hotel has an excellent reputation for luxury, comfort, 
cleanliness, and service. You are more than welcomed to 
continue browsing our web site and learn more about our 
rooms & rates, our amenities, and above all, our wonderful 
location in the capital of Albania. 
Situated in one of the most important areas of the city just 
150m behind the Council of Ministers, in a residential area of 
high security, beside the U.S. and Italian embassies, with a 
five minutes walking distance from the Congress Palace and 
national stadium, 10 minutes by walk from Skanderbeg square, 

ELYSEE HOTEL

with the beautiful view and wonderful places around, the 
location of our hotel is one of our best assets associated 
with its capacity of 20 rooms. Furthermore, our hotel is 
situated very close to restaurants of high-quality traditional 
and international food.
Our amenities definitely make the difference. Along with 
our spotless, contemporary and comfortable rooms, Hotel 
Elysee is delighted to offer a wide-ranging selection of high 
class facilities and services. Our amenities are arranged to 
attend all your dining and entertainment requirements.

If you are looking for a great 
time, in one of the most 

prestigious and exciting tourist 
areas of the city and in Albania 

as well, you have found it! 
Hotel Elysee, first established in 
2004 is located in the center of 

the capital Tirana, Albania.

Socials
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Përtej pritshmërive më optimiste, 
2020-a rezultoi një vit tepër i begatë 
për turizmin shqiptar në epokën e 
pandemisë. Edhe pse numri i turistëve 
është ulur - sipas Instat në kufijtë 
e 60 përqindëshit - në të vërtetë ky 
numër është rreth 20% më i lartë se sa 
parashikimet e Organizatës Botërore 
të Turizmit, të publikuara në fund të 
izolimit të pranverës. 
Mirëpo nëse euforia e zhvillimit të 
vrullshëm të turizmit gjatë gjysmës 
së dytë të dekadës së fundit ka 
bërë që të mos kontestohen shifrat 
zyrtare, specifika e këtij viti e bën të 
nevojshme përdorimin e një lenteje 
më të fuqishme dyshimi: të gjendur 
në grackën e të ashtuquajturës “paga 
e luftës”, mjaft biznese, përfshi edhe 
ato turistike, deklaruan pezullimin pa 
afat ose edhe mbylljen e aktivitetit të 
tyre financiar. E ndoshta jo vetëm për 
shkak të kompensimit fyes të ofruar 
nga qeveria, bizneset nuk i kthyen 
mbrapsht turistët që u trokitën në derë 
që në fillim të verës e deri në këto ditë 
të fundit të vitit. Ato u shërbyen njësoj, 
madje në shumicën e rasteve, duke i 
anashkaluar pa teklif masat pompoze 
të printuara globalisht për mbrojtjen 
nga virusi. Kështu, nëse shifrat zyrtare 
të viteve të kaluara kanë një marzh 
gabimi apo tolerance të gjithëpranuar, 
e që ka lidhje me mosdeklarimin e një 
sasie relativisht të ulët të të ardhurave 
nga hoteleria, gastronomia dhe 

operatorëve të tjerë turistikë, shifrat e 
këtij viti duhen parë me shumë rezervë, 
sepse aty mungojnë një numër tashmë 
i pallogaritshëm i turistëve, që sikurse 
thamë më lart, nuk i munguan këtij viti. 
Megjithatë ky nuk ëshë një denoncim, 
por një përpjekje për të parë dhe 
vlerësuar me realizëm një situatë në 
thelb optimiste në kontekstin e një 
lufte, si kjo nëpër të cilën bota do të 
endet, sipas parashikuesit të virusit 
dhe njëherësh edhe të shpërndarjes së 
vaksinës, ndoshta deri në pranverën e 
vitit 2022.
I shndërruar në të ardhura, natyrisht 
që turizmi i këtij viti do të jetë i 
krahasueshëm me 10 apo 15 vjet më 
parë, sepse dukuria e vitit 2020 ishte 
turizmi familjar i fundjavës. Në një 
shkallë globale, mohimi i të drejtës për 
udhëtime ndërkombëtare aq sa edhe 
të ashtuquajturit VIP-a të gazetarisë 
shqiptare nisën të zbulojnë vendin 
e tyre, e në një shkallë më të vogël 
mohimi i të drejtës për transport publik 
- ishin dy prej arsyeve që ndikuan në 
krijimin e kësaj dukurie. E para rezultoi 
me një numër thuajse të papërfillshëm 
të vizitorëve të huaj dhe e dyta me 
shtrëngimin e familjeve për të udhëtuar 
brenda një perimetri të vogël. Arsyet 
e tjera edhe më të rëndësishme janë 
financiare dhe sigurie të shëndetit, ose 
më mirë, paniku. E ndonëse kishin më 
shumë kohë të lirë, të mundësuar nga 
“puna” online apo edhe papunësia në 
rritje (sipas guvernatorit të Bankës 
Kombëtare, Shqipërisë iu shtuan vetëm 
50 mijë të papunë nga pandemia), 
shqiptarët megjithatë zgjodhën 
kryesisht fundjavat për udhëtime drejt 
destinacioneve të afërta, ndonjëherë 
edhe vetëm brenda rajoneve ku 
banojnë. Ata që e vuajtën më shumë 
këtë dukuri ishin sidomos bizneset 
e mëdha, struktura akomoduese, 
agjenci turistike, operatorë transporti 
etj., ndërsa hotelet e vogla, e sidomos 
bujtinat dhe restorantet e përballuan 
vitin e parë të pandemisë, sipas mjaft 
burimeve nga terreni, me afro 50% më 

pak në krahasim me 2019-n. 
E megjithatë ky ishte një vit tepër i 
begatë për turizmin shqiptar, sepse 
veç të tjerash, mjaft individë dhe 
subjekte nisën të konsiderojnë atë që 
kishin refuzuar për dekada të tëra, 
e sidomos që prej liberalizimit të 
vizave: njohjen e vendit të tyre. Mirëpo 
dukuria e 2020-ës nuk mund të mos 
shoqërohej me një dukuri edhe me 
specifike: mungesën e ofertës. Kështu, 
ndërsa turistët potencialë ishin gati 
të ndërmerrnin udhëtimet e tyre 
nëpër Shqipëri, Shqipëria turistike 
nuk kishte një ofertë specifike për ta, 
por vetëm ripërsëriste destiancione 
dhe motive tashmë të njohura, për të 
mos thënë të konsumuara: Kruja e 
Skënderbeut, Riviera e Jonit, Korça 
e serenatave, Shkodra e kulturës, 
Apolonia e antikitetit... Inekzistente si 

EDIT

Turizmi duhet t’i 
motivojë njerëzit 
për të udhëtuar

Irhan Jubica

Kështu, ndërsa turistët 
potencialë ishin gati të 
ndërmerrnin udhëtimet e tyre 
nëpër Shqipëri, Shqipëria 
turistike nuk kishte një ofertë 
specifike për ta, por vetëm 
ripërsëriste destiancione dhe 
motive tashmë të njohura
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përherë, Ministria pa portofol e Turizmit 
nuk luajti asnjë rol në orientimin e 
potencialeve turistike drejt hartimit 
të ofertave të mirëfillta për turistët 
vendas, por mbeti te karagjozllëqet e 
ministrit nëpër studiot televizive dhe 
#thurjet për pushime në Shqipëri, sikur 
kjo të ishte një zgjedhje e urtë fisnike, 
e jo mundësia e vetme e mbetur.  Edhe 
një herë tjetër, turizmi u la të shpëtojë 
veten.

Dhe për ta shpëtuar, sfida e vërtetë do 
të jetë viti 2021. Largimi i zgjedhjeve 
nga sezoni turistik ishte një vendim 
i mirë i politikës, sidoqë i vonuar, por 
pjesa tjetër e punës i mbetet secilit 
individ që ushtron çfarëdo aktiviteti 
në sektorin e turizmit. Edhe pse, 
derisa turizmin e Francës së pasur 
nuk e shpëton turizmi i brendshëm, 
Shqipërinë e varfëruar sigurisht që 
nuk do ta shpëtojë turizmi familjar i 
fundjavave e as patriotët e Kosovës, që 
më 2020-ën u tkurrën me 1 milionë. 
Me protesta të njëpasnjëshme të 
përhapura në thuajse të gjithë vendin, 
me një fushatë zgjedhore që thuajse 
ka nisur, me sistemin arsimor dhe një 
pjesë të madhe të administratës që 
do të vazhdojë pa afat "punën” online 
dhe sidomos me një numër gjithnjë e 
më të lartë biznesesh të falimentuara 
e rrjedhimisht – njerëzish të papunë 
– turizmi ka përpara një sezon më të 
paparashikueshëm se ai i vitit që po 
mbyllet. Prandaj turizmi, ose thënë 
ndryshe, secili operator turistik, i 
madh apo i vogël qoftë, do të duhet t’i 
motivojë njerëzit për të udhëtuar. Për 
këtë duhen hartuar oferta jo vetëm të 
përballueshme financiarisht, por edhe 
motivuese nga pikëpamja emocionale 
dhe psiqike. Njeriut të dëshpëruar 
nga pasiguria për të ardhmen dhe 
nga paniku i virusit, i duhen dhënë 
arsye të sinqerta për udhëtimin e tij të 
fundjavës ose më shumë. Pavarësisht 
ndërlikimeve të teknologjisë së lartë, 

jeta është më e thjeshtë: njeriu 
dashuron dhe pëlqen të shkojë në 
vende që e bëjnë të ndihet i lirë dhe 
në paqe. Duke u lidhur me fëmijërinë, 
këto dy ndjejna e shoqërojnë njeriun, 
pra edhe udhëtarin, përgjatë gjithë 
jetës. Ndoshta për këto arsye, numri i 
shqiptarëve që ngjitën malet, brodhën 
shtigjeve apo u endën lëndinave, si 
dhe fjetën në bujtina e hotele të vogla, 
ishte më i madh se asnjëherë tjetër. 
Oferta të tilla do të duhej të përcillnin 
thelbin e identitetit të destinacionit, pa 
u bërë qesharakë si Shkodra që zbuloi 
se oferta qenka “tourist official brand”, 
apo si Tirana që e ka zhbërë vetveten 
për t’u kthyer në një qytet pa identitet. 
Elementët më të fortë autentikë janë 
ata që lidhen me traditën dhe më 
e fuqishmja ndër ta është skalitur 
edhe në Kanunin e Lekë Dukagjinit: 
“Shpija e Shqyptarit asht e Zotit dhe 
e mikut”. Mikpritja nuk presupozon 
vetëm pritjen e mikut në bash të vendit 
dhe ofrimin e ushqimeve të mira, por 
sidomos mbajtjen e bisedës, tregimin 
dhe dëgjimin e historive. Pikërisht këtë 
duhet të sigurojnë ofertat turistike: 
historitë njerëzore, rrëfimin mbi jetën 
e përditshme, tregimin për gjëra në 
dukje të parëndësishme, por që për një 
vizitor janë përherë tërheqëse dhe që 
mbeten gjatë në kujtesë. Kështu turistit 
do t’i ofrohet një përvojë e plotë prej 
udhëtimit, të cilin nuk e ka ndërmarrë 
për një drekë apo për një shtrat. Por 
tregimi i këtyre historive nuk përputhet 
me turizmin masiv të plazhit dhe 
resorteve. Ai kërkon një dhomë, një 
familje dhe shumë dashuri.

Elementët më të fortë 
autentikë janë ata që 
lidhen me traditën dhe më 
e fuqishmja ndër ta është 
skalitur edhe në Kanunin 
e Lekë Dukagjinit: “Shpija 
e Shqyptarit asht e Zotit 
dhe e mikut”. Mikpritja nuk 
presupozon vetëm pritjen 
e mikut në bash të vendit 
dhe ofrimin e ushqimeve të 
mira, por sidomos mbajtjen 
e bisedës, tregimin dhe 
dëgjimin e historive. 
Pikërisht këtë duhet të 
sigurojnë ofertat turistike
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On the shores of Golemi beach,  a 
brand new resort, created to be one 
of the bests in the area. Luxury and 

comfortable, large and intimate, 
next to the beach and under the 

pine-trees, VM Resort & SPA, is the 
perfect choice for everyone, friends 
and family. The indor and outdoor 

environments, make your day a fully 
booked entertainment. Fresh seafood 

and Mediterranean dishes, pool, beach, 
SPA services, rooms in high standards, 
surrounded by a delighful service, you 
don`t need to look for your vacation 

elsewhere.

Bulevardi i Pishave, 
Golem, Kavajë, Albania
Tel.: +355 69 709 4477 
info@vmresort.com
www.vmresort.com

www.vmresort.com
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Delfin Resort quhet kompleksi turistik 
ku mund të investoni duke blerë një 
apartament dhe duke e dhënë atë me 
qira por me të drejtë përdorimi sa herë 
të doni ju. Apartamenti juaj kthehet 
në pjesë të një kompleksi turistik të 
organizuar shumëfunksional, me aktivitetet 
gjithëvjetor dhe shërbme të plotësuara, që 
do të funksionojë si një e tërë dhe do të 
administrohet nga një kompani e vetme. 
Dhe është kompania “Junik” Sh.P.K. që 
ka një përvojë mbi 25-vjeçare në fushën e 
ndërtimve të standarteve të larta, gjithashtu 

Vjen formula e re turistike
që mund t`i japë zgjidhje shtimit të 
strukturave për turizmin "all inclusive"

që përdoren vetëm pak muaj në verë, 
popullojnë dendur zonat e bregdetit të 
Adriatikut, kryesisht në zonën Durrës-
Kavajë dhe Shëngjin. Më të suksseshmit, 
i japin me qira të lira, duke shkatërruar 
kështu edhe tregun e hotelerisë. Por kjo 
është sidoqofë përdorimi i pronës më 
shumë si formë mbijetese sesa si formë 
biznesi. A nuk do të kishte qenë më mirë 
sikur të gjitha apartamentet e një pallati 
t`i administronte e njëjta dorë, e cila do t`i 
mirëmbante, përdorte, t`i jeptë vlerën reale 
dhe ç`është më rëndësishmja, t`i përdorte 
gjashtë osë shtatë muaj në vit e ndoshta 

FOKUS

edhe në fushën e turizmit, çka do të thotë se 
investimi juaj bie në duar të sigurta.

Nëse kjo formulë që do t`jua shtjellojmë 
pak më poshtë, do të kishte mbërritur më 
herët në Shqipëri, gjithçka ose shumëçka 
mund të ishte shpëtuar, qoftë nga ana 
urbanistike, qoftë nga ana e dobishmërisë, 
pra e përdorimit 

Apartamente  të tëra të mbyllura, të 
braktisura, të vëna në shitje por që nuk 
i blen kush ose në rastin më të mirë, 

Kjo formulë është një formë 
investimi aq e mirë saqë bën partner 
në biznes edhe një individ të vetëm, 
i cili blen një apartament në bregdet. 
Me një investim fillestar prej vetëm 
22 mijë euro mund të blihet një 
apartament, i cili merret mbrapsht 
nga kompania ndërtuese, këtë herë 
me qira, dhe administrohet prej saj si 
një strukturë akomoduese hoteliere. 
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edhe më shumë, tani që sezoni turistik 
në Shqipëri ka një shtrirje më të madhe 
në kohë? Kërkesa e tur operatorëve për 
akomodim të standarteve të ndryshme është 
aq e lartë, saqë hotelet aktuale nuk po e 
përmbushin dot e për këtë arsye shumë prej 
tyre po shtojnë çdo vit kapacitetin.

Edhe sot, që duket shumë vonë, pallatet 
e bregdetit mund të kthehen njëfarësoj 
në struktura akomodimi solide, të 
administruara nga një dorë e vetme e prapë 
të zotërohen nga individi. Por duhet që një 
sipërmarrës i guximshëm t`i marrë në dorë 
për t`i rikthyer shumicën e tyre në gjendje 
optimale. Për fat keq deri tani nuk ka dalë 
ndonjë guximtar kaq i çartur që t`i hyjë 
kësaj xhungle me sëpatë në dorë, për të 
përfituar “terren të ri turistik” 

Por ka ardhur tashmë 
një formulë e re
E në pamundësi për të shpëtuar atë që është 
humbur tashmë, terreni bregdetar shqiptar 
ende vazhdon të mbillet me ndërtime të 
reja çdo ditë. Dhe mes kësaj zallamahie, 
e vetmja mënyrë për ta bërë së paku të 
dobishme është gjetja e një formule që të 
përdoren “turistikisht” këto ndërtime të 
reja që vazhdojnë të mbushin bregdetin. 
Fatmirësisht formula është shfaqur. 

Dhe kjo formulë është një formë investimi 
aq e mirë saqë bën partner në biznes 
edhe një individ të vetëm, i cili blen një 
apartament në bregdet. Me një investim 
fillestar prej vetëm 22 mijë euro mund të 
blihet një apartament, i cili merret mbrapsht 
nga kompania ndërtuese, këtë herë me qira, 
dhe administrohet prej saj si një strukturë 
akomoduese hoteliere. Me një qira që 
varion sipas vlerës së apartamentit që ju 
blini, e cila le të të themi se shkon deri në 
5 mijë - 6 mijë euro në vit, ju keni bërë një 
investim ose aktivitet tregtar, i cili brenda 
një dekade, ju kthen më shumë se 80% të 
vlerës që keni investuar, ndërkohë që ju do 
të vazhdoni ta rijepni atë me qira, duke e 
kaluar këtë vlerë e duke e kthyer në burim 

Delfin Resort
quhet kompleksi turistik ku mund të 
investoni duke blerë një apartament dhe 
duke e dhënë atë me qira por me të drejtë 
përdorimi sa herë të doni ju

të ardhurash. Nga ana tjetër, ju mund të 
vazhdoni me merreni me aktivitetin tuaj të 
përditshëm, duke plotësuar të ardhurat tuaja 
me burime të tjera. 

Pra, nëse e shpjeguam qartë, ju keni blerë 
një apartament në bregdet, e keni lëshuar 
me një qira vjetore të cilën e keni të 
sigurt dhe jo vetëm gjatë sezonit turistik, 
ndërkohë që nuk ju duhet as ta mirëmbani, 
as t`i paguani faturat, as ta ruani me sisteme 
sigurie e as ta mobiloni. Madje ju mund 
të vini aty sa herë të doni dhe shuma e 
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netëve të qëndrimit do t`ju zbritet nga qiraja 
vjetore. Apartamenti juaj do të jetë, ashtu 
si të gjitha apartamentet e tjera pjesë e një 
kompleksi turistik dhe do të ofrohet si njësi 
akomodimi brenda këtij kompleksi, ku 
do të ketë bare, restorante, piceri, pishina, 
ambiente argëtmi, plazhe, etj. Kjo është një 
formulë krejtësisht e re, e cila po aplikohet 
për herë të parë dhe shpresojmë shumë të 
rezultojë e suksesshme, me shpresën se do 
t`u japë drejtim ndërtimeve të ardhshme në 
bregdet.

Ideja vjen nga një kompani  që ka më 
shumë se dy dekada në tregun e ndërtimeve 
dhe vitet e fundit ka eksperimentuar 
me sukses edhe në turizëm, në fushën e 
hotelerisë. “Junik” Sh.P.K është e njohur 
për tregun e ndërtimtarisë, jo vetëm për 
standartet por edhe për ndërtimin e veprave 
publike si shumë shkolla, (Hydajet Lezha, 
Dom Martin Trushi), Drejtoria e Postës 
Qendrore, Gjykata dhe Prokuroria e 
Elbasanit, Spitali Psikiatrik i Vlorës, që 
mund të themi se janë vepra me arkitekturë 
të spikatur. Mjafton t`i hidhni një sy 
investimit të tyre në turizëm, strukturës 
“Princ Adriatic Resort”, një prej hoteleve 
me arkitekturën më të bukur në bregdetin 
shqiptar, për të kuptuar ambicien e të 
ardhmes së kësaj kompanie. 

Cikli i mbyllur i investimit, i cili merr jashtë 
por edhe në terrenin shqiptar vetëm lëndën 
e parë të ndërtimit dhe mobilimit, duke e 
përpunuar të gjithën vetë, përmes sektorëve 
të tjerë të kompanisë, bën që vlera e 
investimit të rritet në standarte maksimale 
duke e bërë të mundur kërkesën e llogarisë 
vetëm tek një burim, në rast avarish të 
ndryshme, si kur prona e ndërtuar është 
publike por edhe në rastet kur është private. 
Me një institut projektimi ku inxhinierë 
të talentuar shpalosin fantazinë e tyre, një 

ndërmarrje të ndërtimit të mobilerisë, një 
tjetër të përpunimit të mermerit, dhe plot 
nënsektorë të tjerë që mbulojnë çdo detaj të 
fushës së ndërtimtarisë, “Junik” po i shtrin 
ambiciet e saj gjerësisht edhe në fushën e 
turizmit, duke sjellë në treg këtë formulë 
të re investimi që quhet “Delfin Resort” e 
që  ju jep mundësinë të blini një pronë në 
bregdet por edhe e administron atë duke 
e mbajtur të gjallë e prodhimtare e jo një 
apartament të dytë me përdorim njëmujor. 

Kërkesa e lartë e tregut turistik për 
akomodim por edhe rritja e standarteve të 
këtyre kërkesave sjell për rrjedhojë edhe 
faktin që investimet e viteve të fundit të 
jenë të gjitha të nivelit katër dhe pesë yje. 
Në këtë suazë, edhe “Junik” ka menduar 
që investimin e tij ta ofrojë pikërsht të këtij 
standarti. Një resort i mirëfilltë me pesë yje, 
ku çdo fazë e ndërtimit po kalon përmës 
një cilësie absolute, do të pasohet gjithashtu 
nga mjedise të standarteve të larta, ku 
apartamentet e rimarra në administrim, si 
një kusht i panegociueshëm me blerësin, 
do të ofrohen si suita luksoze, plotësuar me 
shërbime të tjera, që i cituam më sipër.

E kuptuat? Dhënia e apartametit me 
qira pas blerjes, është një kusht i 
panegociueshëm. “Junik” do të presë me 
durim blerësin e duhur, atë që ka dëshirë 
të hyjë në partneritet aftgjatë, që e kupton 
vlerën e pronës së tij dhe ka dëshirë që ajo 
të jetë efiçente. Sepse administrimi i tij si 
një strukturë turistike nuk mund të bëhet 
përveçse i plotë.

Do të presë me durim thamë? 

Në fakt nuk është se do të presë shumë. 
Kanë mbetur edhe vetëm pak apartamente 
të lira për shitje. Ata që duhet të nxitojnë, 
jeni ju, nëse ju duket interesante kjo 

formulë. Madje në këtë fazë mund të 
shkoni edhe t`i inspektoni herë pas herë 
punimet e apartamentit tuaj. 
Dhe këtë verë, mund të filloni të shijoni 
frytet e para. 

Sepse në maj të këtij viti, “Delfin Resort” 
do të çelë dyer për turistët, duke i dhënë 
udhë njëkohësisht një epoke të re investimi 
në turizëm, e cila në mungesë të resorteve 
të mirëfillta, shpresojmë të përmbushë në të 
ardhmen kërkesën në rritje për kapacitete 
turistike. 

Po ti, ke dëshirë të investosh në të ardhmen 
tënde në këtë fushë?
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Plazhi i Kunes, Shëngjin, Albania 
+355 67 60 500 15

info@delfinresort.com
shitjet@delfinresort.com

Lagjia “SMT”, Pranë 
Drejtorise se Sherbimit Pyjor, Lezhë 

junikshpk@gmail.com
marketing@junikshpk.com

Offered by

Një investim i zgjuar! 
Kompleksi Residencial Turistik 
“Delfin Resort” ju ofron më shumë 
se sa thjesht një apartament, ju ofron 
mundësinë për të investuar në një 
platformë të thjeshtë e të zgjuar, në 
përputhje me trendet e momentit. 
Imagjinoni një shtëpi pushimi tek e cila 
çdo herë që riktheheni për të pushuar, 
gjeni një apartament të mirëmbajtur e 
të pastër, sikur të banonit në të gjatë 
gjithë vitit, dhe që për më tepër ju sjell të 
ardhura duke mos bërë asgjë. 
E shpjeguar më qartë, me përfundimin 
e projektimit lindi idea e krijimit 
të një kompanie menaxheriale e 
cila mundëson administrimin e 
apartamenteve dhe njësive tuaja 
tregtare, duke mundësuar funksionimin 
e kompleksit si një resort turistik me 5 
yje. 
Gjithçka ju duhet të bëni është që pas 
rënies dakord me kushtet e kontratës 
dhe firmosjes së saj të përcaktoni ditët 
kur ju do përdorni apartamentin tuaj. 
Apartamenti do lihet i lirë për ju në datat 
që ju përcaktoni, ndërkohë që gjatë 
periudhës tjetër funksionon si pjesë e 

Një ndërtim elitar, 
      në një vend elitar!

resortit turistik. 
Pas një studimi tregu të mirëfilltë, 
kompania menaxheriale e këtij kompleksi 
ka planifikuar një plan real biznesi, duke 
specifikuar në bazë të çmimeve të tregut 
fitimin për çdo apartament apo njësi 
tregtare, ku në bazë të një kontrate të 

paramenduar, ky fitim ndahet 80% 
për pronarin e apartamentit dhe 20% 
për kompaninë menaxheriale, duke 
përfshirë dhe koston e mirëmbajtjes. 
Mbi të gjitha, përveç një investimi me 
vlerë në tregun e pasurive të pronave 
të patundshme, ju po investoni në një 
biznes personal brenda një resorti të 
madh elitar në fushën e turizmit. 
A s’është ky një investim i zgjuar?!
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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
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Rruga "Tom Plezha"
 Mob: +355 67 206 9432

Boutique Wanted

butik_wanted

The fashion needs no words!

BOUTIQUE
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SPECIAL GUEST

ALER Travel nis turizmin dimëror 
“all inclusive” në rajon

Tatjana Bajraktari: 
ky mund të jetë viti i bashkimit të 
sezoneve në një të vetëm

Bisedoi:
Flora Xhemani Baba
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Ka lajme të këqija në 
turizëm, por ka edhe lajme të 
mira. Ndërkohë që pandemia 
ka gjunjëzuar turizmin në 
të gjithë botën, operatorë 
turistikë në Shqipëri, kanë 
bërë përpjekje maksimale 
që turizmi “incoming” të 
mbijetojë.

Ka lajme të këqija në turizëm, por ka edhe lajme të mira. 
Ndërkohë që pandemia ka gjunjëzuar turizmin në të gjithë 
botën, operatorë turistikë në Shqipëri, kanë bërë përpjekje 
maksimale që turizmi “incoming” të mbijetojë. Kështu ALER 
Travel ishte ndër të paktët tur operatorë që nuk i ndërpreu 
fluturimet “charter”, duke sjellë në Shqipëri më shumë se 
30 mijë turistë nga Ukraina dhe Bjellorusia, që të pushonin 
në brigjet shqiptare. Ndërkohë që avioni i fundit nga 
Shqipëria u largua me 24 tetor, ALER Travel filloi përpjekjet 
për ta shtrirë sezonin turistik gjithë vitin, këtë herë në rajon.

Ideimi i paketave të reja
Duke qenë se Shqipëria nuk e ka të strukturuar turizmin 
dimëror dhe nuk disponon resorte skish, që janë arsyeja 
kryesore e ardhjes së turistëve për sezonin dimëror, e vetmja 
mënyrë për ta bërë këtë paketë interesante për turistët, ishte 
kombinimi i saj me burimet e rajonit, Në Maqedoni e Kosovë. 
Edhe pse kushtet e zhvillimit të pandemisë nuk janë 
aspak të favorshme, ALER Travel mundi të ulë çarterin e 
parë në Shkup në datën 6 dhjetor, me turistë dhe një grup 
operatorësh e gazetarësh, të cilët do të qëndruan një javë në 
Mavrovë, Kodrën e Diellit në Tetovë, në Banjat e Dibrës së 
Madhe si dhe  vizituan Korçën e Pogradecin. 

Është menduar që ulja e çarterit të bëhet fillimisht në 
aeroportin e Shkupit, si pikënisja e këtij aktiviteti dimëror, 
për shkaqe teknike, sepse shumica e turistëve që kanë 
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ALER Travel ka kohë që po përpiqet që edhe resortet 
turistike të bregdetit, të mos mbyllen në dimër por 
të presin turistë të moshave të treta në mënyrë 
të organizuar, përmes paketave “full board” dhe 
“all inclusive”. Ata mund të vijnë nga shtëpitë e të 
moshuarve por edhe duke blerë paketat turistike të 
partnerëve të ALER Travel, sepse Shqipëria mundëson 
një klimë shumë të favorshme edhe në muajt e saj më 
të ftohtë, që mund të konsiderohen pranverorë për 

turistët nga Ukraina dhe Bjellorusia. 

shprehur interes për udhëtimet në 
rajon janë ose skiatorë profesionistë 
ose amatorë të skive nëpër pista 
profesionale apo natyrore dhe një 
pjesë e mirë e tyre i marrin pajisjet 
me vete. Resortet e Tetovës dhe 
Mavrovës ndodhen vetëm disa 
dhjetëra kilometra larg aeroportit 
të Shkupit, ndërkohë që zbritja në 
Tiranë, do të krijonte vështrirësi më të 
mëdha për transportimin e tyre.

Miqtë e parë ishin 
tur operatorët dhe 
mediat
Turi i parë i këtij sezoni ishte një 
përvojë e bukur, që u nda mes 
Mavrovës, Kodrës së Diellit, ku 
fati u buzëqeshi turistëve duke u 
sjellë dëborën e parë të vërtetë e 
u dha mundësinë të provojnë edhe 
skitë, ndonëse ishin përgatitur 
edhe për mungesën e kësaj hallke 
të rëndësishme për shkak të motit 
të ngrohtë i cili karakterizoi gjithë 
nëntorin dhe javën e parë të dhjetorit.
Më pas të ftuarit dhe turistët shijuan 
seancat kurative në Banjat e Dibrës 
së Madhe, si qendra më e madhe e 
llixhave në Ballkan. Ky lloj turizmi nuk 
po konsiderohet më i përshtatshëm 
vetëm për moshat e treta por një 
trend edhe për më të rinjtë.
Bazuar në këto dy hallka të 
rëndësishme, grupi i të ftuarve 
realizoi gjithashtu edhe ture kulturore 
në qytetet Tetovë e Shkup si dhe në 
Juglindje të Shqipërisë, në Korçë 
e Pogradec, dy qytetet që nuk do 
të mungojnë në asnjë nga turet e 
paketave dimërore. 

A do të vazhdojë 
dot ky projekt?
Duke shpresuar se situata me 
pandeminë do të shkojë drejt 
përmirësimit, ALER Travel, në 
bashkëpunim me partnerët e saj në 
Ukrainë e Bjellorusi, shpreson ta 
shtojë numrin e fluturimeve, duke 
përfshirë edhe aeroportet e Tiranës 
dhe Prishtinës, ku netëqëndrimet do 
të aplikohen në Brezovicë, Prevallë, 
Brod, Dragash e Pejë-Rugovë, si dhe 
Korçë e Pogradec. Ky aktivitet i ri nisi 
me dy çartera në javë. 
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Ky projekt për ta shtrirë sezonin 
gjithë vitin do të vazhdojë dhe ALER 
Travel shpreson që ai të rezultojë i 
suksesshëm qysh këtë dimër, edhe 
pse do të jetë një luftë që duhet fituar 
mes turizmit e pandemisë.

Nuk ishte një projekt i sivjetshëm 
Në një bisedë me Tatjana Bajraktarin, 
administratoren e ALER Travel, ne 
zbuluam se ky projekt është i vjetër 
dhe jo vetëm me synimin e sjelljes së 
turistëve të dëborës e skive në rajon 
e juglindje të Shqipërisë por shkon 
më përtej. ALER Travel ka kohë që po 
përpiqet që edhe resortet turistike të 
bregdetit, të mos mbyllen në dimër 
por të presin turistë të moshave 
të treta në mënyrë të organizuar, 
përmes paketave “full board” dhe 
“all inclusive”. Ata mund të vijnë 
nga shtëpitë e të moshuarve por 
edhe duke blerë paketat turistike të 
partnerëve të ALER Travel, sepse 
Shqipëria mundëson një klimë shumë 
të favorshme edhe në muajt e saj më 
të ftohtë, që mund të konsiderohen 
pranverorë për turistët nga Ukraina 
dhe Bjellorusia. 

ALER Travel nuk 
e ka ndërprerë 
aktivitetin e saj
Tatjana thotë se këto janë plane 
disavjeçare dhe nëse sivjet nuk do 
të kishte ndodhur pandemia, ky plan 
mund të ishte realizuar qysh këtë 
vit. Megjithatë, edhe pse turizmi 
shqiptar, ashtu si ai botëror po njeh 
ditët e veta më të këqija, për ALER 
Travel nuk mund të thuhet e njëjta 
gjë, sepse kushtet e përafërta të 
zhvillimit të pandemisë bënë që 
autoritetet e të dyja vendeve, përmes 
këmbënguljes edhe të konsullit të 
nderit të Ukrainës, Bledi Bajraktarit, 
ndërmjetësimit të ambasadorit 
të sapoemëruar të Ukrainës në 
Shqipëri dhe dëshirës së fortë të të 
gjithë ekipit të ALER Travel për të 
mos ua hequr mundësinë turistëve 
ukrainas e bjellorusë për të shijuar 
Shqipërinë, arritën jo vetëm të kishin 
një sezon të suksesshëm, por i kaluan 
pritshmëritë me numrin e turistëve 
dhe shtrirjen e sezonit deri më 24 
tetor. Edhe pse financiarisht fluksi i 
madh nuk u përkthye në të ardhura 
sa sezoni i kaluar, Tatjana shprehet se 
duke pasur parasysh situatën kritike, 
është e kënaqur. 
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Përpjekjet e vazhdueshme për të 
filluar një sezon dimëror në mes të 
pandemisë, po kurorëzohen edhe 
më një investim tjetër, i cili mund të 
konsiderohet një çmenduri e vërtetë, 
pasi pothuajse asnjë operator turistik 
nuk ka investuar në një projekt të 
ri këtë vit, përveç atyre që i kishin 
investimet në mes. 

Në Karpën të Kavajës po ngrihet 
investimi më i ri ALER Group, “ARIA 
Karpen Resort”, i standartit me pesë 
yje, i cili do të presë turistët e sezonit 
veror 2021.
Ky resort, në ndryshim nga hotelet 
e tjera të administruara nga ALER 
Group, ndodhet në një zonë të qetë 
e të izoluar, fare pak kilometra nga 
rruga kombëtare Plepa-Rrogozhinë, 
dhe është i përshtatshëm për turistët 
që kërkojnë privaci dhe mjedise 
jo të zhurmshme, larg kaosit të 

zonave bregdetare të mbipopulluara. 
Për shkak të mungesës së njësive 
tregtare ndihmëse, resorti do të 
funksionojë vetëm me paketat “all 
inclusive” dhe në standartin me pesë 
yje. Ky investim krejtësisht i ri bëhet 
në suazën e rritjes së kapacitetit, i cili 
vitet e fundit ka qenë i vazhdueshëm 
dhe raport të drejtë me rritjen e 
kërkesës.
Ne shpresojmë që viti i ardhshëm të 
vijë me hapa normalë, që pandeminë 
ta kemi lënë pas krahëve e që 
investime të tilla të mos kthehen 
në barrë për investitorët por të 
përkthehen në rezultate pozitive, si 
një shpërblim i përpjekjeve titanike 
që po bën biznesi shqiptar, i cili nuk e 
pati dorën e shtetit në këtë periudhë 
aspak të zakontë dhe po i mbijeton 
vetëm dallgëve të stuhisë së kohës.
Suksese ALER Travel dhe u takofshim 
në projektin turistik të radhës! 

Po lind një destinacion i ri për 
sezonin veror

Në Karpën 
të Kavajës 
po ngrihet 
investimi më i 
ri ALER Group, 
“ARIA Karpen 
Resort”, i 
standartit me 
pesë yje, i cili do 
të presë turistët 
e sezonit veror 
2021.
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DESTIANCIONEDESTINACIONE & ITINERARE

Krujë, Peshkopi, Durrës, Berat, Gjirokastër, 
Elbasan e Korçë, jo vetëm thjesht për të 
fjetur në një hotel a për të ngrënë në një 
restorant por për të vizituar një muze, një 
galeri arti, një sit kulturor, një mozaik, një 
park arkeologjik, një zonë historike por 
mbi të gjitha, për të takuar njerëz, për të 
mësuar historitë e tyre, që kanë gjithmonë 
diçka për të thënë. 
Qytetet kulturore si Berati, Gjirokastra, 
Kruja e Shkodra, e vuajtën shumë 
mungesën e turistëve të huaj në këtë 
sezon por aty gjithashtu munguan 
turistët shqiptarë që zgjodhën bregdetin 
për pushimet verore. Prandaj ne do t`ju 
sugjeronim fort që dimri dhe pranvera 
juaj, të mbushet me fundjava jo vetëm 
në Korçën e bukur që e dashurojnë të 
gjithë por edhe në Shkodër, për të vizituar 
Marubin elegant, Beratin, ah Beratin e 
florinjtë, Krujën, që është gjithmonë aty për 
të na kujtuar identitetin, Gjirokastrën e larë 
në argjend, që nuk ka vetëm kalldrëme por 
edhe një kurorë të gjelbër për zili.
Shkoni në një kullë malësori e uluni pranë 
zjarrit, të dëgjoni legjenda kreshnikësh por 
edhe histori njerëzish të thjeshtë, zbuloni 
zemrën e tyre të qashtër, nderojani vatrën.
Me pak fjalë zgjidhni, kaq kaq shumë gjëra 
të bukura për t`u zbuluar nëpër Shqipëri e 
që mund të pasurojnë jetën tuaj, siç është 
në modë të pasurohet ajo në vitet e fundit; 
me udhëtime! 
Shqipëria po ju pret!

Ky vit nuk ka qenë viti i turizmit. Mbyllja e 
botës, ndërprerja e linjave ndërkombëtare, 
mungesa  e lëvizjes së njerëzve nga shteti 
në shtet, kriza e thellë që u reflektua 
drejtpërdrejt në ekonomi, ndikoi edhe tek 
turizmi, duke ulur ndjeshëm numrin e 
njerëzve që shkojnë me pushime. 
Por sot, në një kohë që interneti e ka 
shndërruar globin në një topth të vogël në 
pëllëmbën e dorës e që mund të arrihet me 
çdo lloj mjeti lëvizës, mjaft që të kesh para, 
mendja dhe dëshira e njeriut nuk mund të 
mbyllet më, siç mbyllet xhindi në llambën 
magjike. Dëshira për të udhëtuar e për t`u 
argëtuar përmes udhëtimit, është bërë 
kultura e re, mënyra e re për t`u njohur me 
botën ose edhe me vendin tënd. Prandaj 
me gjithë vështirësitë, edhe në Shqipëri 
ndodhi e njëjta gjë. Njerëzit dolën, shkuan 
me pushime, u argëtuan sa mundën 
dhe aq sa ua lejuan xhepat e lodhur nga 
pandemia. 
Vera ishte e detit, e brigjeve, e qyteteve 
buzë liqenit por edhe e maleve, bujtinave 
dhe fermave, që kanë zbukuruar tashmë 
me aktivitetin e tyre mikpritës shumë prej 
zonalve rurale të Shqipërisë.
E meqenëse vera i përket detit, duhet që 
dimri dhe pranvera t`i përkasin qyteteve 
kulturore. Prandaj nuk ka pse të jetë 
më e çuditshme që ashtu siç organizoni 
fundjava për në bregdet, të organizoni e të 
blini paketa turistike për të vizituar qytetet 
kulturore, të shkoni në Shkodër,  Lezhë, 

Shqipëria, destinacioni
që mund ta zbuloni gjithë vitin

Qytetet kulturore si 
Berati, Gjirokastra, 
Kruja e Shkodra, 
e vuajtën shumë 
mungesën e 
turistëve të huaj në 
këtë sezon por aty 
gjithashtu munguan 
turistët shqiptarë që 
zgjodhën bregdetin 
për pushimet verore. 
Prandaj ne do t`ju 
sugjeronim fort që 
dimri dhe pravera 
juaj, të mbushet me 
fundjava jo vetëm 
në Korçën e bukur 
që e dashurojnë 
të gjithë por edhe 
në Shkodër, për të 
vizituar Marubin 
elegant, Beratin, ah 
Beratin e florinjtë, 
Krujën, që është 
gjithmonë aty për të 
na kujtuar identitetin, 
Gjirokastrën e larë 
në argjend, që nuk ka 
vetëm kalldrëme por 
edhe një kurorë të 
gjelbër për zili.
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Gjirokastra!
Experience

Ftesa që nuk duhet t`ua bëjmë më vetëm 
të huajve por edhe shqiptarëve
E dimë se nuk po ju ofrojmë ndonjë des-
tinacion të ri kur ju sugjerojmë të vizitoni  
Gjirokastrën. Sepse qyteti është i gjithi 
një muze i madh dhe mjaft që të bësh një 
shëtitje në Pazar apo hyrje në Kala dh 
eke kaluar disa orë të plota në zbulim të 
hireve tij.
Por sot, hap pas hapi, me zhvillimin e 
turizmit dhe sidomos shtimin e vizitorëve 
të huaj, oferta turistike e Gjirokastrës ka 
ndryshuar nga “çfarë të shohësh”, në 
“çfarë të bësh”. Nuk mjafton më vetëm 
të shëtisësh por duhet të përjetosh diçka 
të veçantë, që nuk e gjen në një qytet 
tjetër. Fjala vjen, të pish një kafe me dylbi 
në ndonjë pikë të lartë, për t`u ndjerë 
si personazh i Kadaresë. Ose të pjekësh 
një kafe të bluar në gur bashkë me Elin e 
Lubin, në rrugën e Zejtarëve. 
Prandaj dhe ftesën në këtë numër e kemi 
titulluar “experience Gjirokastra”, sepse 
tashmë qyteti nuk duhet thjesht vizituar 
por përjetuar. 
Por edhe për një arsye tjetër. Sepse në 
qendër të qytetit, në Sheshin e Çerçizit, ju 
pret një zyrë informacioni e cila pikërisht 
nën këtë moto “Experience Gjirokastra”, 
ju ofron me dhjetëra ture brenda e jashtë 

Foto: Bjant Çami ©

Gjirokastrës, ku ju mund të shkoni përtej 
një vizite të thjeshtë e të shijoni gjer në 
fund nektarin e këtij qyteti të magjishëm, 
përmes përvojës tuaj. Ka shumë mënyra 
për ta bërë këtë, duke filluar që nga turet 
në qytet, ku mund të vizitoni punishtet 
e artizanatit, të kërkoni dhurata të 
personalizuara në gur, dru, qëndisma e 
punime dore, madje t`i përgatisni vetë 
këto punime e t`i merrni me vete, ose të 
gatuani vetë, me ndihmën e shefave të 
restoranteve tradicionale. Përveç vizitës 
nëpër shtëpitë - muze që Gjirokastra i ka 
me shumicë, ju mund të vizitoni atelietë e 
artizanëve, ku pregatiten punimet e dorës, 
kostumet gjirokastrite, por mund të jeni 
të pranishëm edhe në përjetimin e riteve 
të jetës së dikurshme që improvizohen 
përmes procese të përditshmërsië, si për-
gatitja e ushqimit apo punët e ndryshme. 
(shih më shumë në rubrikën “Made in 
Albania”). 
Gjithashtu djemtë e “Experience Gjiro-
kastra” ju ndihmojnë  të njhni një pjesë të 
qytetit që ndoshta nuk keni patur rastin 
ta prekni më parë, siç janë fshatrat e saj 
të pasur me histori. Qindra monumente 
të periudhës së Mesjetës së herët e të 

Në qendër të qytetit, në Sheshin 
e Çerçizit, ju pret një zyrë 

informacioni e cila pikërisht 
nën këtë moto “Experience 
Gjirokastra”, ju ofron me 

dhjetëra ture brenda e jashtë 
Gjirokastrës. 

Blini një tur sapo zbrisni 
në qytet dhe përjetoni një 

Gjirokastër ndryshe!

www.experiencegjirokastra.com 
info@experiencegjirokastra.com
+355692251589; +35584250068

Experience Gjirokastra

vonë nëpër fshatrat karakteristikë si ura, 
hane, kisha e teqe, presin vetëm që ju të 
zbuloni historitë e tyre. Edhe pse jua kemi 
ofruar plot herë zonat jashtë Gjirokastrës, 
ka gjithmonë për të parë e zbuluar vazh-
dimisht. Prandaj një prej këtyre tureve që 
do t`ju ofrojmë këtë herë, është pikërisht 
ai i Zagorisë, që ju njeh me kishat e zonës, 
urat mesjetare por sidomos me mikpritjen 
mbresëlënëse të atyre banorëve. 
Sepse tashmë Gjirokastrën nuk duhet 
vetëm ta shihni por edhe ta ndjeni. 
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Për një kafe me dylbi
Tek Kërculla Resort

Me siguri që çdo turist i huaj që vjen 
në Gjirokastër dhe ka lexuar më parë 
“Kronikën”, ndihet as më pak e as më 
shumë por si një turist që shkon në 
Stamboll dhe ka lexuar “Muzeun e 
Pafajësisë” apo si një tjetër turist që 
ka lexuar Zafonin dhe shkon të vizitojë 
Barcelonën. Dhe dashur pa dashur e gjen 
veten duke kërkuar qoshet për të cilat ka 
lexuar apo duke dashur të bëjë të njëjtat 
veprime me personazhet.
Nëse edhe ti turist shqiptar, që ke lexuar 
Kadarenë, e gjen veten nëpër sokakët 
e Gjirokastrës dhe përveçse të kërkosh 
shtëpitë e Hankonatëve, Sokakun e të 
Marrëve, apo të përpiqesh të nxjerrësh 
nga palat e viteve fytyrat e rreshkura të 
plakave të jetës, të kërkosh gjëkundi një 
palë dylbi për të pirë kafen e për të parë 
qytetin nga ndonjë dritare, dije se mund 
të bësh secilën nga këto ose edhe të 
gjitha bashkë.
Këtu le të ndalemi pak.
A ju kujtohen plakat që mblidheshin 
pasdite në odanë e madhe, pinin kafen 
dhe vështronin qytetin e gurtë me dylbi, 
ndërkohë që bisedonin me njëra-tjetrën 
për ngjarjet e ditës? Kjo është ndoshta 
pjesa më emblematike që asnjë qytet 
tjetër nuk e ka e nuk ka si ta ketë. Sepse 
një kafe e tillë “me dylbi” nuk mund 
të pihet në një asnjë qytet horizontal 

kudoqoftë. Ajo mund të shijohet vetëm 
në një qytet si Gjirokastra, ku “themelet 
e një shtëpie, ngrihen bash mbi çatinë e 
shtëpisë tjetër dhe qyteti zbret thikë nga 
mali drejt ultësirës, duke u shpalosur 
para teje fiks për ta parë me dylbi.
E pra, nuk ka vend më të përshtatshëm 
për ta pirë këtë kafe me dylbi sesa 
Resorti Kërculla, i cili ka zënë vend 
krejtësisht në krye të qytetit, duke e 
lënë gjithë pjesën tjetër mbi pëllëmbën 
e dorës tuaj, ose në “syrin” e dylbisë. 
Edhe çfarë kafeje! Turke, me ajkë, me 
fajancat gjithë sharm aristokratik, që të 
ndiheni tamam sikur ishit brenda faqeve 
të “Kronikës”.
Është ndërtuar si një muze i gjallë, ku 
çdo element përfaqëson një aspekt 
të jetës qytetare gjirokastrite, duke 
filluar që nga trashëgimia, etnografia, 
mobilimi, e deri tek mënyra e jetesës 
dhe zakonet e të përditshmes e duke 
përfunduar tek ushqimi. Pa dyshim që 
një resort i ngritur në shekullin XXI, do të 
përfshijë në ofertën e vet edhe elementët 
modernë, siç kanë bërë në kohën e 
ndërtimit të qytetit edhe aristokracia e 
tij, duke ndërtuar me metodat e kohës 
dhe duke ndjekur ritmin e zakoneve 
të shekujve të ardhshëm, pa humbur 
traditën. Njëjtë edhe tek Kërculla. Sepse 
vërtet resorti është arreduar me fjalën 

e fundit të teknologjisë së akomodimit, 
ama, rreth e qark sundojnë motivet 
gjirokastrite, në arkitekturë, detaje 
dekori, elementë të shërbimit, madje në 
hyrje  ju pret statuja e Argjirosë dhe Gjin 
Bue Shpatës.
Gërshetimi i këtyre të dyjave, pozicioni, 
hapësirat, bënë që me të hapur dyert, 
Kërculla të rreshtohej në vijë të parë të 
zgjedhjes, ndonëse qyteti tashmë ka një 
listë të pasur me hotele të vendosura 
në shtëpi të vjetra me elemetë të 
mrekullueshëm të arkitetkturës dhe 
mobilimit, pa folur për mikpritjen 
dhe ushqimin, që Gjirokastra i ka të 
pangatërrueshme.
Prandaj edhe nuk po ndalojmë shumë 
në këtë pjesë, sepse përjetimi personal 
është tjetër gjë nga ajo që mund të 
tregojmë ne, sado të zotë të jemi.

Por jo se nuk do të ndalemi edhe 
tek shërbimet e pakrahasueshme të 
Kërculla Resort. Në një artikull tjetër, në 
të ardhmen e afërt. Dhe ndoshta do ta 
shkruajmë pikërisht atje, në verandën e 
Kërcullës. Duke shijuar kafen me dylbi. 
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Discover the world heritage old Stone Town of 

Gjirokaster throughout our luxury resort hotel with 

a castle style located at the top of the hill with 

exceptional accommodation/service/view. 

Kerculla offers a breathtaking 360 degrees 

panoramic mountain view overlooking the 

rooftops and the buildings along the hillside of 

the world heritage old Stone Town of Gjirokaster 

and the entire valley below where the Drino 

River flows. 

The building has large windows with the 

characteristic “Cardak” wooden frame, as well 

as decorated walls and ceiling. 

KËRCULLA Resort

Socials

The 5 star Kerculla resort is the only hotel in Gjirokaster 

where you can experience the old UNESCO historical 

buildings and monument, while enjoying the modern 

outdoor swimming pool and the amenities of the hotel.

Plan your stay at our exquisite privileged position 

with the best value for money. Sip your coffee at the 

veranda ’bar or room balcony, witness the day turn 

to night from the Kerculla’s outdoor swimming pool 

or outdoor/indoor Bar enjoying a cold refreshment 

cocktail drink before thinking of a traditional delicious 

dinner at the outdoor/indoor Restaurant – experience 

an unforgettable food journey with in-house bio 

ingredients, humming to your beloved ones “wish you 

were here”. 

Rruga "Bashkim Kokona"  
Gjirokastër, Albania

Mob: +355 68 909 0009
reservation@kerculla.com 

www.kerculla.com
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Hotel Praga ndodhet në qendër të lagjes karakteristike të 
Paortosë, vetëm pak metra larg Muzeut Etnografik. Hoteli ka 

një histori 200-vjecare, është rinovuar plotësisht në 2020 
dhe ka ruajtur vlerat kulturore dhe tradicionale të Gjirokastrës.

I menaxhuar nga Familja Kodra, e cila tashmë e ka treguar 
punën e saj të shkëlqyer me Hotel "Kodra", "Praga" është 

ideal për udhëtarër e çdo stine, qofshin këta "backpackers", 
qofshin familjarë, qofshin grupe miqsh. Një shtëpi e bukur 

gjirokastritë që më shumë se një hotel, është një muze, një 
copëz historie e qytetit të gurtë. 

By Kodra Family  Lagjia Palorto, Gjirokaster  
+355 69 40 62 661    

www.pragahotel.business.site

Hotel Praga



Nr 32  TRAVEL 2020 37

The house of Kodra family, also (Nishani), a 
stone characteristic majestic house with an 
ottoman style was located in the centre 
of the city just in front of Gjirokastër Fortress. 
Next to the house, was the prefecture of 
Gjirokastra in a different style with Kodra 
Family house. After 1944 this house was 
taken by force from the government.
In 1993 this property was given to the 
owner's and in 2013 the Ministry of 
Culture and Tourism has given the licence 
to rebuild their house with the same 
characteristics and style. Today, Boutique 
Hotel Kodra is an emblematic landmark of 
Gjirokastra city, located in the heart of the 
historical centre of the UNESCO’s Cultural 
Heritage City of Gjirokastër. It is very near 
to museums, municipality, traditional bazaar, 
old cobblestoned streets, monuments, 
traditional houses and restaurants, making 
it a perfect location for guests either on 
business or holiday.

 Lagjia "11 Janari", 
 Rruga e Zejtareve, Gjirokastër  

+355 69 40 62 661    
info@hotelkodra.com; www.hotelkodra.com

Socials

The heritage of Kodra Family
NOW A BOUTIQUE HOTEL…
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Është shpallur si park kombëtar 
natyror në vitin 2018. E ndodhur në 
një lartësi rreth 750 metra mbi nivelin 
e detit, është një zonë e lashtë me 
popullsi autoktone dhe histori të 
vjetër. Në lindje kufizohet nga Mali 
i Dhëmbelit dhe në perëndim nga 
mali i Lunxhërisë. Një ndër bukuritë 
ë kësaj zone janë fshatrat e vegjël të 
vendosur rresht në krah të njëri-tjetrit 
që mbështeten në shpate malesh dhe 
rrethohen nga atraksione të veçanta 
natyrore siç janë kishat mesjetare 
dhe deri tek urat shekullore, disa 
nga të cilat mund t`i zbuloni me 
turin “Experience Zagoria”. Për t`u 
përmendur vlen dhe fakti që nga kjo 
zonë dhe pikërisht nga fshati Sheper 
ka dhe origjinën Andon Zako Çajupi, 

Zagoria, 
kjo zonë e bukur 
në gji të maleve

Pak fjalë për Zagorinë i cili  ishte poet, dramaturg, patriot 
dhe veprimtar i Rilindjes. Përgjatë 
rrugëtimit të tij si një poet, merr edhe 
emrin e tij letrar Çajupi, Andon Zako 
Cajupi, është marrë nga emri i malit 
të zonës ku ai u lind. Veprat e tij  u 
bënë mjaft të njohura anë e mbanë 
Shqipërisë. Shtëpia e tij e vjetër është 
kthyer në një shkolle 9-vjeçare dhe 
mirëpret fëmijët e fshatit Sheper në 
rrugën e tyre drejt dijes. 
Krahina e bukur e Zagorisë 
përbëhet nga fshatrat Sheper, 
Nivan, Konckë, Nderan, Topovë, 
Hoshtevë, Lliar, Zhej, Doshnicë, 
Vithuq. 
Qendra e krahinës është fshati Nivan. 
Natyrisht nuk mjafton vetëm një tur 
për të njohur këtë krahinë të madhe 
por shpresojmë se në turin tonë, do 

Pas këtij udhëtimi 
dhe qëndrimesh në 
zona që të ofrojnë 
së bashku larmi 
kulturore, natyrore, 
etnografike e 
tradicionale, ju do të 
keni një pasyrë më të 
qartë se çfarë është 
Zagoriam kjo botë e 
bukur dhe e fshehtë 
në gji të maleve të 
Gjirokastrës

Tur një-ditor i ofruar nga "Experience Gjirokastra"

Vizitohen: Fusha dhe stanet 
e Çajupit, fshati Nivan, Ura e 
Nivanit, Kisha e Shën Apostujve 
në Hoshtevë, fshati Poliçan, 
Ujëvara e Selckës



Nr 32  TRAVEL 2020 39

t`ju lindë dëshira për t`u kthyer e për 
të parë ato që nuk mundët të shihnit 
në turin e parë. 

Turi nis tek 
sheshi i Çerçizit

Turin tonë për të zbuluar Zagorinë, e 
fillojmë nga Sheshi “Çerciz Topulli” 
në Gjirokastër dhe pasi kalojmë 
fshatrat e ndërtuar në kohën e 
Komunizmit siç janë Valare, Shën 
Todhër dhe Erind, mbërrijmë në 
fushën e Çajupit. Për të shijuar më 
pas bukuritë e Fushës së Çajupit, me 
një kombinim perfekt të ngjyrave që 
nga e gjelbra harmonike e barit, lulet 
shumëngjyrshe e deri tek peisazhi i 
mahnitshëm i maleve që e rrethojnë. 
Ndalesa në këtë fushë bëhet tek një 
fermë e cila ofron traditën baritore. 
Shijohet mëngjesi i veçantë 1200 
metra mbi nivelin e detit duke shijuar 
ajrin e freskët të maleve dhe  duke 
provuar produktet bio të kësaj ferme 
që nga produktet e qumështit të cilat 
janë kryesore në këtë vend, e deri tek 
mishi i qingjit në hell, rakia dhe vera e 
shtëpisë.

Ura e Nivanit
E vazhdojme udhëtimin nëpër Zagori 
(Krahina e Zagorisë fillon fill pas 
fushës së Çajupit) dhe ndalesa tjetër 
është ura shekullore e Nivanit (1777), 
monument kulturor i kategorisë 
së parë i vendosur mbi lumin e 
Zagorisë, në fshatin Nivan. Është 
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Per më shumë rreth këtij turi por edhe për ture të tjera, na 
kontaktoni ose vizitoni faqen www.experiencegjirokastra.com
Nëse jeni një grup deri në 4 persona, ky tur është edhe më 
i magjishëm pasi bëhet me një nga makinat më unike në 

Shqipëri, “Mercedes Monster”.

ndërtuar në fillimet e shekullit XIX dhe 
kishte për qëllim  komunikimin mes 
Gjirokastrës dhe Përmetit, ku bëhej 
kalimi i karvaneve. Ura e Nivanit ka 
një strukturë me dy harqe guri dhe një 
hapësire drite 20  metra, e ndërtuar 
me kalldrëm përkatësisht 28 metra 
dhe 40 metra të gjatë. 

Kisha e Hoshtevës
Vazhdojmë më tej në Zagori për 
ndalesën e radhës, në një tjetër 
monument kulture, siç është dhe 
Kisha e Shën Apostujve në fshatin 
Hoshtevë, me pikturat e saj murale 
mbrëslënëse. Ky monument me një 
trashëgimi të veçantë kulturore, është 
një kishë pasbizantine. Mes afreskve 
të shumta origjinale të piktuaruara 
në vitin 1843, dallon ai i Shën Jorgjit 
të Ri që paraqet shenjtorin me 
kostumin tradicional të zonës, 
fustanellë dhe kapele. Kisha ka një stil 
të tipit bazilikal, e mbuluar me sistem 
harqesh, qemeresh e kësulash sferike.

Ujëvara e Selckës
Ka ardhur koha e pushimit të drekës. 
Në fshatin Poliçan shijojmë produktet 
lokale. Ndalesa e fundit para se të 
kthehemi sërish në Gjirokastër, është 
në një monument të fshehur natyror 
siç është Ujëvara e Selckës, ku më 
të guximshmit edhe mund të notojnë 
në ujrat e saj magjike. Është shumë 
afër nga rruga e makinës por kemi një 
ecje të shkurtër dhjetë minutëshe jo 
shumë të thjeshtë, për të vizituar këtë 
monument. Pozicionohet në Grykën 
e Selckës e cila ka një  gjatësi rreth 6 
km, ku në disa degëzime ngushtohet 
shumë dhe duket sikur merr formën 
e një kanioni. Ky vend është i pasur 
nga pikëpamja e faunës dhe e florës. 
Përgjatë turit do të shikoni shpendë të 
ndryshëm të zonës siç janë pëllumbat 
e egër, dallëndyshet por edhe shpendë 
të tjerë të veçantë. Numri i madh i 
dallëndysheveka bërë që pjesa më e 
ngushtë e Grykës së Selckës të marrë 
emrin Shkëmbi i Dallëndyshes.
Pas këtij udhëtimi dhe qëndrimesh 
në zona që të ofrojnë së bashku larmi 
kulturore, natyrore, etnografike e 
tradicionale, që zgjat afërsisht tetë orë 
kthehemi sërish në pikën e nisjes, tek 
sheshi “Çerciz Topulli”.
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Berati prej vitesh është mbase  
destinacioni më i frekuentuar nga 
turistët e huaj në Shqipëri. Më 
kujtohet që me dhjetëra autobuzë 
me turistë të huaj vinin edhe në vitet 
e komunizmit dhe më intrigonte 
ideja se çfare i tërhiqte në këtë 
qytet. Me kalimin e viteve, miq e 
të afërm kur vinin në Berat, duhej 
patjetër që do i ishoqëronim në Kala 
e muzeume dhe ndihesha ngushtë 
kur përballesha me pyetje që nuk dija 
t`u jepja përgjigje. Kjo ishte arsyeja 
që vazhdimisht jam përpjekur të lexoj 
e kërkoj informacione për historinë, 
trashëgimin e traditat e këtij qyteti.
Shpesh bëhet pyetja se pse duhet të 
vizitoni Beratin. Përgjigja mund të 
jetë mjaft e gjatë dhe komplekse ndaj 
mua më pëlqen ta përmbledh duke e 
krahasuar  me një libër të hapur, ku 
ngado ta nisësh leximin, do mahnitesh 
me atë që lexon e prek në mure, kisha 
e xhami, arkitekturëe e objekte.
Pra një qytet ku historia ndërthuret 
bukur jo vetëm me shekujt por edhe 
me të tashmen. Për të mos harruar 
traditat dhe kulturën qytetare, që 
e gjejmë në shtëpi karakteristike e 
banorë, që mburren me vazhdimësinë 

si autoktonë.  Një arsye tjetër është 
dhe atmosfera unike brenda lagjeve 
karakteristike, si ditën por edhe oreve 
të mbremjes ku ndricimi i jep një tjetër 
bukuri qytetit.
Për ata që janë të interesuar për 

historinë, ku më më bukur se Berati 
mund ta shohin e prekin vazhdimësinë 
e një civilizimi, që nga antikiteti, 
mesjeta e deri në ditët ku jetojmë. 
Të apasionuarit e arkeologjisë, 
arkitekturës dhe ikonografisë, 
Krishtërimit e Islamit me tempujt e 
tyre apo natyrës e traditave kulinare, 
do t`u duhet të rikthehen shpesh për 
ta plotësuar interesin e tyre në këto 
fusha. E mbi të gjitha një sit që prej 
2008-ës është përfshirë në Listën e 
trashëgimisë botërore të UNESCO-s, 
do të thotë që ka shumë se ç`të ofrojë.
Fakti që jam lokal siç thuhet sot për 
banorin e një vendi, lindur e rritur në 
këtë qytet, më jep përparësinë që, 
pa mohuar njohuritë dhe aftësitë e 
udhërrëfyesve që vijnë nga Tirana 
apo qytete të tjera, për njohje më të 
detajuar dhe ofrim të informacionit 
me më shumë përkushtim e cilësi, që 
në profesionin e udhërrëfyesit, ka një 
rëndësi të madhe. Ndoshta për këtë 

Berati në syrin e 
një udhërrëfyesi vendas

Nga Miklor Pasku
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arsye, sot sugjerimet e organizmave 
ndërkombëtarë që mbështesin 
turizmin kudo në botë, janë që turet të 
përjetohen përmes vendasve, sepse 
sado që një udhërrëfyes profesionist 
i cilësdo shkollë të përgatitur të 
përvetësojë informacion, sytë e 
tij nuk do të shkëlqejnë kurrë apo 
zemra e tij nuk do të rrahë dot më 
fort sesa ajo një vendasi, kur flet për 
rrugicën ku ka lindur e është rritur 
apo për zonat ku shkel turisti sot, 
në të cilat ai kaloi fëmijërinë. Asnjë 
udhërrëfyes profesionist në botë nuk 
mund të shpikë histori, që nuk janë të 
shkruara në guidat turistike por flenë 
në nënvetëdijen dhe përvojën e një 
udhërrëfyesi vendas, e as ai nuk i ka të 
listuara për t`i treguar por i nxjerr ato 
vetvëtiu kur vjen moment, kur qëllon 
rasti, apo kur paraqitet situata. Fjala 
vjen a mundet që udhërrëfyes jolokal të 
thotë: “E dini? Në këtë rrugicë luaja kur 
isha i vogël. Mbaj mend që ishte plot 
me trëndafila dhe mamaja ime dilte në 
mbrëmje i ujiste. Ja shikojini, këto këtu 
janë. Dhe sa herë unë i këpusja, ajo më 
bërtiste”.  E pra, sa histori të tilla mund 
të tregojë një vendas gjatë shoqërimit 
të turistëve? 
Pa hyrë në hollësi të tjera, do 
t`ju rekomandoja ta prezantonim 
Mangalemin e Goricën, jo vetëm si një 
shembull i arkitekturës Otomane por si 

një arkitekturë shqiptare të periudhës 
Otomane, ku elementë të caktuar 
arkitektonikë e dekorues ndërthurin tri 
shkolla ndërtimi plotësisht shqiptare si 
ajo e Oparit,Dibrës dhe Shpiragut.
Në mjaft ikona gjejmë një histori 
të bukur e shume interesante të 
dy shenjtorëve bullgarë të shek 
X  Angjellari e Gorazhdi. Një arkë 
në krahun e majtë te ikonostasit të 
Muzeut Onufri mban eshtrat e tyre që 
prej njëmijë vjetësh e janë adhuruar si 
relike të shenjta nga besimtarët dhe 
shumë pelegrinë bullgarë apo sllave 

Asnjë udhërrëfyes 
profesionist në botë 
nuk mund të shpikë 
histori, që nuk janë 
të shkruara në guidat 
turistike por flenë 
në nënvetëdijen 
dhe përvojën e një 
udhërrëfyesi vendas, 
e as ai nuk i ka 
të listuara për t`i 
treguar por i nxjerr 
ato vetvwtiu kur 
vjen moment, kur 
qëllon rasti, apo kur 
paraqitet situata. 
Fjala vjen a mundet 
që udhërrëfyes jolokal 
të thotë: “E dini? Në 
këtë rrugicë gjyshja 
ime mbillte lule dhe 
trëndafilat e saj çelin 
akoma edhe sot, 
megjithëse ajo nuk 
jeton më.
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vijnë posaçërisht për këtë fakt.
Gjatë shoqërimit të turistëve ka 
shumë rendësi të dish specifikat 
që duhen respektuar kur drejton 
një grup të madh apo je me më pak 
persona. Personalisht i shmangem 
një prezantimi të ftohtë faktesh apo 
mbingarkese informacioni me vite e 
shekuj. Synoj gjithmonë të mbaj lart 
nivelin e kureshtjes dhe spostimin në 
histori duke iu referuar një ngjarjeje 
apo personazhi të njohur të të njëjtit 
kontekst historik nga vijnë këta turistë 
apo vizitorë. I vlerësoj shumë pyetjet 
e tyre dhe i nxis të mos hezitojnë të 
pyesin.
Në pikat më intresante që do 
rekomandoja, edhe pse janë më të 
rekomanduarat e kjo tregon vlerën e 
tyre të madhe, do rendisja muzeumet 
Onufri, Etnografik dhe së fundmi 
Solomon. Por më shumë se muzetë, 
do sugjeroja ato që nuk janë të listuara 
tek rekomandimet  kryesore, si për 
shembull disa shtëpi-muze private si  
Mishaxhiu dhe Mbrica ku pronarët kanë 
ruajtur me fanatizëm stilin ndërtimor 
e brendësinë e një banese tipike për 
shekujt XVIII-XIX apo dhe traditën 
zejtare të paraardhësve të tyre. Do 
sugjeroja gjithashtu galerinë e artistes 
Llambrini Dëna, ku emocionohesh nga 
arti në qeramikë e instalacionet me 
gurë e zaje lumi (shih më shumë në 

rubrikën “Made in Albania”). Objektet 
e kultit me tre kishat bizantine të 
shek XIII-XIV, xhamite e shumta me 
arkitekturë e zbukurime unike, Teqenë 
e Helvetive  me tavanin e praruar, si 
një nga dëshmitë më përfaqësuese të 
“barokut ballkanik”. Sarajet e Vrionasve 
dhe portën e famshme të Pashait. 
Dhe patjeter Urën e Goricës që në çdo 
orë të ditës ofron jo vetëm bukurinë 
e saj por dhe të pozicionit natyror aq 
spektakolar ku është vendosur.
Megjithatë, sado që t`ju sugjeroja, e 
ndjej që nuk kam ofruar aq sa duhet 
nëse nuk ju kam rekomanduar ata; 
beratasit. Ashtu siç këmbëngul t`ju 
them se nuk mund të shijohet një qytet 
nëse nuk ofrohet nga një udhërrëfyes 
vendas, ashtu edhe ju them me plot 
gojën se nuk mund të shijohet Berati 
vetëm duke e parë nëse nuk takoni 
nga afër ata, banorët e Beratit, një 
artizan, një hotelier, një drugdhendës, 
një artist, një amvisë, një vreshtar, një 
t`ju ofrojë bashkë me një gotë verë 
nga rrushi i Beratit, edhe një copë nga 
shpirti i tij. 
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Hani i Xheblatit është ndoshta ndër të shtëpitë më të bukura të Mangalemit që së fundmi 
është kthyer në hotel. Me magjinë e pafund të Beratit, që të bie në kokë, por me të cilën, 
ne jemi mësuar nga pak tashmë, Hani ka bashkuar edhe mikpritjen por edhe copëza historie 
e tradite. Eleganca dhe tradita e hotelit, tashëm ofrohet edhe përmes restorantit të tyre 
"Friendly House", ku përveç shijes së gatimeve, çdo detaj i ngjan një muzeu etnografik.
Mirëpo Berati prandaj është histori e gjallë, sepse copëzat e trashëgimisë së shekujve të 
shkuar nuk i sheh vetëm pas xhamave nëpër vitrinat e muzeve. Ato mund t’i jetosh e t’i shijosh 
në kohë reale. Tek Hani i Xheblatit për shembull, do ta keni të 
vështirë të qëndroni indiferentë sepse
 nuk do të dini se ku t ’i mbani sytë më parë
 nga bukuria e rrallë e ambientit.

old-style house hotel

Rruga "Zoi Tola" 5001, Mangalem 
Berat, Albania

Mob: +355 68 201 9457
haniixheblatit@gmail.com

Hani i Xheblatit Socials
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Pushimet verore janë “të shenjta” 
për cilindo që ka patur një vit të 
ngjeshur pune, por edhe një mënyrë 
e shëndetëshme për t’u rikthyer më 
energjik në sezonin e vjeshtës. Si 
domos ky viti sivjet që na ka përballur 
me peripeci dhe situata nga më të 
pazakontat, e ku nevoja për qetësi 
e çlodhje ishte prioritet dhe nevojë! 
Edhe planifikimi për to ishte po ashtu 
i mbushur me skepticiziëm dhe 
pavendosmëri deri në minutën e fundit! 
Dhe mes këtyre pikëpyetjeve, vendosa 
të përshkoj mbi 800 km rrugëtim 
tokësor nga brigjet e Adriatikut 
(Durrësi) drejt Korcës, Ersekës, 
Leskovikut, Përmetit, Gjirokastrës, 
Sarandës dhe me kthim nga Llogoraja 
sërisht drejt Durrësit. Një udhëtim 
mbresëlënës, për cilindo që kërkon të 
eksplorojë natyrën, të shijojë ushqimet 

mes natyrës, bujarisë njerëzore  
dhe gjurmëve të  historisëElitjona DOKO

bio, të zhytet në gjiret kaltëroshe të 
Sarandës, e të vizitojë monumente 
e vendbanime të hershme historike, 
të ngjisë kalldrëmet e Gjirokastrës 
e të takojë njerëz të thjeshtë por të 
jashtëzakonshëmtj.   

Farma Sotira, aty ku mundi i 
njerëzve të punës ndërthuret 
me bujarinë e  natyrës!
Plot 267 km të përshkuara nga 
Durrësi për në Farma Sotira, në një 
infrastrukturë të qëndrueshme, por që 
ka vend ende për përmirësim, për të 
mbërritur në një ambient ku natyra dhe 
njeriu kanë “bashkëpunuar” ngushtë 
për të ruajtur identitetin dhe gjallërinë 
e zonës. Në Kilomerin e 15-të të rrugës 
nacionale Ersekë-Leskovik, na fton 

gurgullima  e ujit të  rrjedhshëm që 
përshkon mespërmes agroturizmin, 
që  ta nisim “dollinë” me ujë dhe jo me 
pakëz raki vendi sic e kërkon tradita 
e zonës kolonjare. Bimësia ka qenë e 
mbarë këtë vit, sic na treguan gjatë një 
bashkëbisedimi të shpejtë dy banorë 
të Qinamit që mblidhin zahirenë e 
dimrit për gjënë e gjallë, dhe ashtu 
pasqyrohet edhe në këtë zonë. E 
eksploruam pjesërisht zonën përreth, 
të shoqëruar nga  vajza e pronarëve të 
Fermës, Florida, e cila nëpërmjet një 
theksi të dukshëm juglindor, nuk nguroi  
as të na bashkohet në udhëtimin me  
këngën, “Leskovik o guri thatë sa të 
mira i ke gratë, sa të mira i ke gratë, 
si të voglat të mëdhatë!”. Një fëmijë 
vetëm 11 vjec  por me ide të qarta 
për të investuar veten dhe mundin në 
punën e ngritur nga prindërit e saj dhe 

Nëpër Shqipëri
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nësë e pyet për largim, ajo përgjigjet 
qartë: Jo! Dhe se do të qëndrojë aty! 
Pasi shijuam natyrën, sigurisht  një më 
një ushqimet bio të vendit, me dhallë 
dhe shalqinj që mbaheshin të freskët 
në e uë të ftohtë! Na u duk sikur dielli 
perëndoi më shpejt nga zakonisht, e 
rroi’  mes maleve hijerëndë, për t’i lënë 
vendin natës së freskët, që kërkon të 
mbështillesh me jorgan. Nata pis e 
zezë, ku mbretërojnë zërat e natyrës, 
mes të cilave edhe zhurma e një ketri 
të struktur në tavanin e shtëpizës prej 
druri ku ishim akomoduar atë natë. 

Mëngjesi është paqe me vete!! Zgjimin 
na e bëri kënga e kaposhit (gjelit), 
ndërsa vesa ka pllakosur gjelbërimin e 
zonës, freski që nuk e gjen askund në 
zonat e populluara urbane! Një shëtitje 
e paharruar mes kullotave të Fermës 
ishte ai i atij mëngjesi të freskët gushti, 
që do të më shoqërojë deri në rikthimin 
e mundshëm në atë vend! Largohemi 
për të vijuar rrugëtimin drejt Përmetit e 
më andej drejt destinacionit të radhës, 
Gjirokastrës. 
 Udhëtimi drejt Leskovikut, që shtrihet 
në një lartësi rreth 1.220 m mbi nivelin 
e detit, i cili vecohet për reliev malor 
e kodrinor, me pyje florë e faunë të 
pasur, e duke vijuar më pas drejt 
Përmetit, mes duke përshkuar një 
peizazh mbreslënës, është lehtësisht i 
udhëtueshëm, por që kërkon vëmendje 
maksimale në drejtimin e mjetit. 

Në Përmet ndalemi për një kafe, 
e më pas vijojmë rrugëtimin tonë 
drejt Gjirokastrës. 

E magjishmja Gjirokastër
E gjejmë të populluar me rrugët e 
gurta të Pazarit plot, për të shkuar 
fillimisht në hotelin që kemi rezervuar 
e për të nisur një tjetër ditë intensive. 
Hotel Fantasy, i hapur këtë vit, është 
vendqendrimi ynë për 2 ditët e 
qëndrimit në Gjirokastër. 

Ndërkohë që e gjejmë veten në rugët e 
bukura prej kalldrëmi të Gjirokastrës, 
nisim me “zbulimin” e qytetit. 
Fillimisht drejtohemi për te  Muzeu 
Etnografik, që banorët e zonës e kanë 
më për mbarë të marin si referencë ish 
Diktatorin Hoxha. Ndonëse zyrtarisht 
emërtohet si  “Muzeu Etnografik”, 
shtëpia e fëmijërisë së Enver Hoxhës 
njihet ende me këtë emër. Imazhi i 
diktatorit ende ngjall kuriozitet dhe 
publiku ka interes të njohë në mënyrë 
sa më të plotë njeriun që instaloi një 

Florida, guida jonë
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nga diktaturat më të egra në botë.
Lagjia e kalasë e quajtur “Palorto”, 
mban disa nga shtëpitë më të 
famshme të vendit: ato të shkrimtarit 
më të njohur shqiptar Ismail 
Kadaresë, familjeve Çabej, Babaramo 
apo Fico. 
Të gjitha këto përfaqësojnë ndërtime 
me vlera të rralla arkitekturore por 
asnjëra nuk i afrohet forcës magnetike 
që ushtron shtëpia e Hoxhës ndaj 
publikut! Vendasit tregojnë se kjo 
shtëpi 3-katëshe u dogj kur Hoxha 
ishte vetëm 8 vjeç dhe u rindërtua pas 
çlirimit të ’44-ës, duke u kthyer në 
muze në vitin 1966. Fillimisht, muzeu 
tregonte veprimtarinë e diktatorit dhe 
dëshmorët e luftës e, pas rënies së 
komunizmit më ’91, ai u transformua 
në muze etnografik. Ndonëse shtëpia 
nuk përmban sendet apo dekorimet 
specifike të familjes së Hoxhës, ajo 
tregon hollësisht jetën tradicionale të 
një familjeje gjirokastrite.
Dhomat duket sikur ende përdoren, 
me objekte artistike të cilat dëshmojnë 
për një kulturë që vjen nga familje 
të pasura të shekullit të 19-të. Kati 
përdhe, ku dominon guri, përdorej për 
zahiretë e dimrit. Kati i parë, i ulët, 
me dritare të vogla, është traditë për 
të gjitha shtëpitë ndërsa në katin e 
dytë, më i lartë dhe me punime druri, 
ndodhet dhoma e miqve. Kati i tretë 
mban një dhomë të vetme dhe më të 
bukurën, e cila quhet kamerie: një vend 
shumë i lartë ku gratë qëndronin për 
të kundruar jashtë. Duket se shtëpia 
ofron jo vetëm idenë e fëmijërisë së 
diktatorit por të gjithë historinë e 
Gjirokastrës, një qytet i cili, në shumë 
mënyra, ndikoi në historinë e një 
populli të tërë. Dalim prej aty dhe 
marim në këmbë rrugën e Kalasë. 

Kalaja e luftës, e legjendës 
dhe e festës
Forca e historisë dhe legjendës së 
saj e kanë ruajtur ndër vite e, tashmë 
ajo mbahet si një nga aktraksionet 
turistike më të vizituara në vendin tonë.
E gdhendur në gur, kalaja quhet Argjiro, 
në nder të legjendës sipas të cilës 
princesha Argjiro u hodh nga lartësitë e 
kështjellës për të mos rënë në duart e 
armikut osman, ka bërë që që sot të na 
tërheqë në brendinë e saj për ta parë 
nga afër. Nëse ndalesh në Gjirokastër, 
nuk mund të mos shkosh në Kala, 
aty ku që prej viteve ’80, zhvillohet 
festivali madhështor Folklorik 
Kombëtar. Për atë çka sheh në çdo cep 
të këtij qyteti nuk do të mjaftonin libra 
të tërë për ta përshkruar, prandaj, po 

ecim në destinacionin e radhës. 
Dita mbyllet portë më portë e shtëpi 
më shtëpi, duke shijuar e “lexuar” 
historinë e shkruar në kalldrëmet e 
qëndisura të qytetit të gurtë. 

Antigonea, qyteti që u lind nga 
dashuria dhe vdiq nga urrejtja. 
Në ditën e dytë të qëndrimit tonë në 
Gjirokastër, zgjedhim të vizitojmë 
Antigonenë.
Cila vajzë nuk do ta donte fatin e vajzës 
së Mbretit të Egjiptit Antigonesë, gruas 
së parë të Mbretit Pirro, i cili ndërtoi një 
qytetet të tërë për gruan e tij të parë. 
Sot në gjurmët e atij qyteti jetëshkurtër 
kanë mbetur vetëm rrënojat dhe 
muret rrethuese por që padyshim të 
shtojnë kuriozitetin për ta vizituar së 
paku njëherë në jetë! Fatmirësisht, 
edhe sepse ndodhet rreth 15 km larg 
Gjirokastrës, e gjetëm të mirëmbajtur 
e të pastruar nga barishtet por 
pa askënd që të na shoqërojë dhe 
shpjegojë diçka nga historia e tij. Kjo 
nuk na pengoi të sodisim një copë herë 
të mirë atë vend të bukur ku fle sot një 
copëz e historisë. 
Nga një destinacion në tjetrin, marim 
drejtimin për në Malin e Cajupit. 
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Nëpër Çajup, 
Butrint e Porto 
Palermo

Ja përse duhet të shkosh në Çajup…  
Për të ngjitur  rrugën gjarpëroshe që 
të çon drejt malit të Çajupit, duhet të 
udhëtosh rreth 25 km nga Gjirokastra, 
në një terren malor por të asfaltuar 
dhe  lehtësisht të përshkueshëm 
për makinat. Peizazhi që të ofrohet 
ndërkohë që vijon ngjitjen  për në 
mal, të qetëson sytë, mëndjen dhe të 
mbush mushkëritë me ajër të pastër e 
të freskët, ku vështrimi nuk ngopet së 
sodituri atë çka të ofron kjo zonë! Sapo 
kalojmë mbi fshatin Erind, na shfaqet 
befas fusha e Lunxhërisë, aq e njohur 
për kulturën materiale e shpirtërore të 
banorëve të kësaj treve e jo vetëm.
Dhe ndërkohë që vijojmë udhëtimin, 

përballemi  me dhelprën dinake,   që në 
fakt ia prishëm qetësinë në habitatin e saj 
nga zhurma e mjetit por që u zhduk mes 
shkurresh në pak sekonda sa na e zunë sytë. 
Sapo mbaruam ngjitjen, në pikën më të lartë, 
rreth 1500 m mbi nivelin e detit, pamë që në 
malin pa borë, por plot gjelbërim, kishte jetë! 
Pllaja e Çajupit është vend i njohur për ujët e 
ftohtë të saj dhe klimën e shëndetshme dhe 
pikërisht këto dukuri i kanë vënë në funksion 
të tyre ky çift nga Tepelena të cilët kanë 
ndërtuar një vednbanim të përkohshëm veror  
në rrëzë të Çajupit.
Vendbanimin e tyre e kanë “ngulur” pranë 
një liqeni artificial të ndërtuar nga dora e 
njeriut,  të cilin e shfrytëzojnë për vaditje, 
pasi siç na treguan vetë ata,  kultura e 
prodhimit të patates  favorizohet së tepërmi 
në këtë anë. E   zonja  e shtëpisë na tregon 
se prej vitesh kanë zgjedhur të jetojnë mes 

Çajupit  dhe Tepelenës, për të siguruar jo 
vetëm ushqimet e dimrit për familjen e tyre 
por edhe të ardhura nga shitja e prodhimeve 
bujqësore   gjatë qëndrimit gati dymujor në 
këto anë. E gjetëm duke bërë petët e dimrit, 
duke tharë domate e duke u kujdesur për 
gjënë e gjallë që kishin rritur me mund e 
sakrificë. Por harmonia që karkaterizonte 
këtë çift, që jetonte mbi 1500 metra mbi 
nivelin e  detit, pasqyrohej qartë në mikpritjen 
dhe bujarinë për të pritur me buzëqeshje 
cilindo nga vizitorët e këtyre anëve, të njohur 
e të panjohur!
Rrugëtimin e vijuam mes për mes fushës 
së Çajupit e ndërsa gjoksin ta rrihte lehtë 
një fllad i freskët, që jo vetëm nuk të sëmur 
por të shëron shpirtin e trupin, sidomos kur 
afrohesh krojeve të ftohta për të qëndruar 
një copë herë. Të fundit që takuam në këto 
anë ishin fermerët e staneve të ngritura për 
gjënë e gjallë që verën e kalojnë në lëndinat 
e kodrinat e Çajupit, të zhveshur nga bimësia 
e lartë  të veshur nga petku i natyrës së 
egër. Aty qëndruam për të shijuar mishin e 
qingjit të rritur me petale, që jo vetëm nuk të 
rëndon por të fton ta shuash etjen në burimet 
e zonës që kundërmojnë aromë trëndeline. 
E shijuam atë rrugëtim e qëndrim në Çajup, 
për të mbyllur me aromë lulesh ditën e dytë 
të qëndrimit tonë në Gjirokastër, mes çajrave 
e bimësisë së Çajupit. Dy ditë në Gjirokastër 
duken shumë, por nuk janë asgjë, madje nuk 
mjaftojnë, nëse gjezdis zonën mbarë e prapë 
e sodit natyrën e saj të stolisur mbi gurë e 
drurë!
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Nga kepat e maleve 
në ato të deteve
Të nesërmen zgjohemi herët për të vijuar 
me destinacionin e radhës, Sarandën. Kemi 
prenotuar tur  ditor për të eksploruar të 
fshehtat e gjireve të Sarandës.
Mbërrijmë herët në mëngjes në liman për 
të vijuar me një tjetër ditë intensive, paketa 
e lundrimit ditor kushton 25 euro, ndërsa 
bukën duhet ta merni me vete. Lundrimi 
mbi detin Jon, me anjien e bukur pirate 
ONHEZMUS1, të zhyt në kaltërsinë e tij, për 
ta shijuar ditën e nxehtë të këtij fundgushti. 
Kepi i Qefalit, Gjiri i Kakomesë dhe ai i 
Krorëzit, janë pjesë e turit tonë ditor, ku 
magjia e detit dhe qiellit bëhen një me 
natyrën ende të virgjër të këtyre anëve,në të 
cilat nuk është e pranishme dora e njeriut. 

Natyra rregullon vetë gjithçka dhe mirë 
është që askush të mos matet me forcën 
e saj. Dalja në det na ndryshoi ndjesinë e 
këtij udhëtimi, por jo magjinë që përjetuam 
ndërkohë që zhyteshim herë pas here në 
thellësinë e kristaltë të ujërave të joniane.
Deti ientifikohet më së shumti  me stinën e 
verës dhe ku më mirë se jugu i Shqipërisë 
deti merr kuptim, pavarësisht tentativave 
sporadike për ta zhbërë vlerën e turizmit të 
vërtetë, në disa prej njësive turistike verore,  
Saranda ka arritur të ruajë identitetin e të 
bërit turizëm të ndershëm e ku mund të 
mbetesh i kënaqur. Askush nuk pretendon që 
nga pushimet të mos harxhojë para, por pret 
që ato harxhime t’i kthehen në shërbim, në 
cilësi të mirë ushqimi, në ambient të pastër e 
komod, që të mos të duken sikur t`i “vjedhin” 
ato pak para që ke planifikuar të harxhosh, 
por të marësh pas kënaqësinë  e një dite të 
kaluar cilësisht! Dhe kështu ndodhi me turin 
tonë për të zbuluar pak nga shumë që ofron 
bregdeti i Sarandës, me shpresën që zbulimi 
masiv i gjireve të mos kthehet në abuzim nga 
të babëziturit për të “pushtuar” çdo rrip toke 
a deti që u del para syve!
Por nëse zgjedh Sarandën nuk mund të mos 
vizitosh Butrintin, Kalanë e Lëkurësit, që 
na shtyjnë një ditë tjetër qëndrimi në këtë 
qytet magjik!

Parku Kombëtar i Butrintit, 
krenaria e arkeologjisë shqiptare

Teksa morëm rrugën drejt Parkut Kombëtar 
të Butrintit, më erdhi në mëndje që në të 
vetmen mundësi që kam patur për ta vizituar 
ishte ekskursioni i fundit i maturës, kur ishim 
më të rritur dhe ku mbyllja e rrugëtimit 
4-vjeçar të gjimanzit finalizohej me një 
udhëtim në skajin më të largët të Shqipërisë 
jugore dhe unë fatkeqësisht nuk e kisha patur 
këtë mundësi atëherë.
Por, erdha sot, për ta vizituar nga afër 
historinë që fle brenda këtyre mureve 
historike, që kanë skalitur e ruajtur një 
pjesë të mirë të antikitetit shqiptar. Shpirti 
i të bërit biznes kishte mbërritur edhe në 
këto vende, ku jashtë hyrjes të ofrohej një 

mundësi për të shkuar te Kalaja e Ali Pashës 
me një skaf, që kishte 3-fishin e çmimit të 
biletës së vendosur për të vizituar Butrintin 
dhe natyrisht zgjodhëm më ekonomiken, siç 
u munduam të bëjmë përgjatë gjithë këtij 
udhëtimi.

Morëm biletën për të hyrë Brenda Parkut 
Kombëtar të Butrintit, i shpallur monument 
kulture që në vitin 1948, ndërsa zona e 
pyllëzuar më  1981.  Eksplorimin e zonës 
e bëjmë duke u orientuar në një hartë me 
të cilën u pajisëm që në hyrje, e cila na 
udhëzonte  se duke marrë në të djathtë dhe 
duke ndjekur rrugicat e ngushta, mbërrin në 
rrënojat që i përkasin Banjave Romake dhe 
një kulle veneciane dhe pastaj një seksion 
tjetër muresh që datojnë në shekullin e IV, 

pas Krishtit. Pas pothuaj 400 metrave të tjera, 
të shfaqen rrënojat e një qendre të krishterë 
kulti dhe pastaj një pishinë në formën e 
kryqit që mund të ketë qenë pjesë e kishës 
mesjetare.
Në të djathtë të hyrjes sheh një pamje shumë 
të këndshme të zgjerimit të kanalit, që 
më pas të çon tek liqeni. Më tutje vazhdon 
një seksion tjetër, tepër i gjatë i mureve të 
jashtme, edhe këto i përkasin antikitetit të 
mëvonshëm, ndërsa një shëtitje në pyllin 
e dendur në veri të ishullit është me të 
vërtetë tepër e këndshme. Në të majtë, 
ndërsa afrohet fundi i kësaj rrugice, shihen 
muret e një bazilike mesjetare afër pikës ku 
bashkohen muret lidhëse të fortifikime të 
jashtme.
Midis pemëve dhe shkurreve gjendet baza e 
akropolit, me muret e vjetra fortifikuese, të 
cilat datojnë në shekullin VI para Krishtit. Ky 
fund i akropolit është i hapur, me një kishë 
të krishterë në qendër e rrethuar me pemë. 
Kjo është ndërtesa më e vjetër e krishterë në 
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Butrint. Sapo kalon akropolin dhe ngjitesh 
në kompleksin qendror të ndërtesës mund 
t’i gëzohesh parkut qendror. Nga rrugicat, 
duke ecur nga kahu perëndimor, gjenden 
rrënojat e një shtëpie të madhe romake 
që daton në shekullin e 2-të viti i Krishtit. 
Qendra e tij ishte e hapur e shtruar me gurë, 
me 12 shtylla të gurta që ngriheshin mbi një 
bazament. Aty pranë ndodhet edhe një teatër 
roman, i cili ngrihet në pjesën shkëmbore 
të akropolit. 22 rreshtat me ndenjëse kanë 
akomoduar 2000 njerëz.
Në anën e kundërt me kanalin, në kepin 
përmbi det, gjendet fortesa e vogël e ngritur 
nga Ali Pasha  për të mbrojtur anijet nga flota 
franceze. Histori që fle dhe është e gdhendur 
në çdo gur, në çdo skaj të Butrintit, që të 
përfshin për një rrugëtim, i cili zgjat mbi dy 
orë e gjysmë qëndrimi brenda tij.
Teksa dalim nga qyteti antik i Butrintit, 
mbrëmjen e ditës së fundit të qëndrimit tonë 
e mbyllim me pamjen spektakolare që të 
ofron Kalaja e Lëkurësit, një vlerë e shtuar e 
trashëgimisë sonë. Disi më “rrëmujshëm” kjo 
kala që e gjemë të mbipopulluar por jo për 
ta vizituar por për tu argëtuar në ambientin 
që shfrytëzohej nga privati. Nëse kjo është 
formë për ta ruajtur trashëgiminë tonë të 
përbashkët, dyshoj që mund t`i kemi për 
shumë gjatë në këmbë këto mure. Por pa 
dashur t`i prish ngjyrat magjike qëndrimit 
dhe pamjes që të ofrohet nga kjo pikë e 
qytetit, nga Kalaja e Lëkurësit nuk mora 
mbresat më të mira të mundshme, nëse 
ishte nata apo mënyra e (keq) menaxhimit, 
këtu jam paksa e dyzuar!
Dhe kthimin për në shtëpi, që shënon dhe 
ditën e fundit të pushimeve e bëjmë nga 
Llogoraja, duke prekur pak e nga pak të 
gjithë relievin e bukur të bregdetit të Jonit, ku 
dita nis me pasqyrimin e dritës ndër male, 
e mbi det, aty ku deti dhe qielli janë një! Të 
vetmen ndalesë gjatë rrugëtimit tonë të gjatë, 
e bëmë në Porto Palermo.

Kalaja e Porto Palermos
kurora e bukurisë së Vasiliqisë
Kalaja e vogël është e vendosur në një 
pozicion mjaft të bukur në një gadishull 
në gjirin e mbledhur  tektonik të Porto 
Palermos, mes fshatrave Qeparo dhe 
Himarë, një tjetër perlë që “fle” mes detit dhe 
legjendës! Nuk ngurrojmë që të kujtojmë e  
këndojmë këngën e Vasiliqisë: “Po Vasiliqia 
ç’e do bukurinë, ia mori Veziri, ia peshoi në 
Janinë!..” dhe në fakt, gjatë këtij rrugëtimi 
kam kuptuar që unë nuk jam me origjinë 
vetëm nga Skrapari, por nga gjithë jugu i 
Shqipërisë, pasi ndërkohë që udhëtonim a 
ndalonim në ndonjë qytet, kisha një këngë në 
memorien time që e kisha dëgjuar e fiksuar 
në muhabetet alla jugore që kemi shtruar 
mes të afërmish.
Për Leskovikun e gurin e thatë, për 
Gjirokastrën, ku dhe guri flet me gjuhën e 
zemrës, për Sarandën dhe Delvinën dhe 
bukurinë e tyre, tani dhe për Vasiliqinë e 
Ali Pashës! E ku më mirë mund t`i këndosh 
e kujtosh këto këngë se brenda mureve të 

Kalasë! Mes bujarisë së natyrës, gjurmëve 
të historisë dhe dallgëve kaltëroshe të Jonit, 
udhëtimi ynë përfundoi këtu!

Duke shpresuar në rikthim, me të tjera 
ndalesa që do donim të bënim, si për 
shembull Përmetin për më gjatë, Himarën 
e vjetër, Vunoin, Qeparoin e Dhërmiun e 

rinuar, por edhe që t`ju kem shtuar sadopak 
kuriozitetin për t`i parë nga afër gjithçka syri 
im pa gjatë këtyre ditëve, uroj që ta vizitoni 
Shqipërinë në çdo anë të saj, jug a veri, baltën 
ku kemi lerë! Pushimet nuk janë “tagërllik” 
i shfrenuar,  janë kujtime që njeriu dashuron 
bashkë me çdo udhëtim që bën në jetën e tij!
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Edhe sikur të mos qëndronit për 
të fjetur në Elbasan, për të vizituar 
fjala vjen Belshin ose Gjinarin, apo 
Byshekun, si destinacione rreth e 
përqark qytetit, ne do të donim të 
ofronim si fillim vetë qytetin. Asnjë 
agjenci shqiptare nuk e ofron Elbasnin 
për fundjavë, edhe pse një tur ditor do 
të përmbushej për bukuri vetëm me 
mjediset e qytetit.
Prandaj ne kemi vendosur që t`ju 
sugjerojmë një tur të shkurtër e të 
thjeshtë, pa u ndalur me detaje në 
vendet që do t`ju sugjerojmë, për ta 
bërë këtë në numrat e ardhshëm, 
ku do t`i japim më shumë rëndësi 
Elbasanit, këtij qyteti me shumë histori 
dhe kontribut të jashtëzakonshëm në 
kulturën dhe arsimin shqiptar. 

Përse 
Elbasani nuk 
konsiderohet 
destinacion 
turistik?

Një e shtunë ose e diel 
ideale nëpër Elbasan
Ju mund ta filloni shëtitjen tuaj me 
një vizitë në LAGJEN E KALASË, për 
të parë nga afër objektet e interesit 
dhe  rrugicat e vjetra me kalldrëm. 
Kalaja, një fortifikatë ushtarake 
fushore, ishte shumë e rëndësishme 
sepse përmes saj kalonte Rruga 
Egnatia, që në atë kohë ishte një rrugë 
kryeore komunikimi mes Perëndimit 
e Lindjes.  Si një objekt historik 
shumë i rëndësishëm, kalaja është 
shpallur monument kulture. Brenda 
saj ndodhen edhe shumë objekte të 
tjera historike dhe kulturore, si  Kulla 
e Sahatit, Hamami i Vjetër, Xhamia 

Mbret, Kisha Fjetja e Shën Mërisë etj.
Një vizitë në MUZEUN ETNOGRAFIK 
është gjithashtu e rekomanduseshme, 
për të njohur traditast e pasura të 
qytetit, përmes objekteve të jetës së 
përditshme dhe momenteve festivë, 
që janë përfaqësueset e denja të një 
qyteti që është konsideruar gjithmonë 
si zemra e Shqipërisë së Mesme. Në 
oborrin e muzeut ju përshëndet edhe 
një statujë e Isuf Myzyrit krijuesit të 
pothuajse të gjitha këngëve qytetare 
elbasanase, aq të njohura në të gjithë 
Shqipërinë.
Një shëtitje në sheshet kryesore të 
qytetit dhe përgjatë mureve të kalasë, 
ju njeh  me objekte të interesit në 
natyrë, si MOZAIKU I BAZILIKËS 
PALEOKRISTIANE  përballë kalasë, 
zbukuar vitet e fundi si dhe skulpturat 

Përse Elbasani nuk 
konsoderihet si 
destinacion turistik?
Shpeshherë e bëjmë këtë 
pyetje, sidomos sa herë 
që vizitojmë Elbasanin, 
sepse shohim që pothuajse 
nuk ka asnjë visitor në 
fundjavë, sidomos nga 
Tirana, që është edhe 
furnizuesi kryesor me 
turistë fundjave për 
qytetet turistike shqiptare.
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e vendosura kudo nëpër qytet  (shih 
artikullin në faqen tjetër), që i kanë 
dhënë Elbasanit pamjet e një qyteti arti. 
Taverna Kala, një margaritar 
trashëgimie që më shumë e njohin të 
huajt
Në fakt kalanë duhet t`jua kishim 
listuar në fund të këtij turi, sepse 
nëse keni hyrë brenda, përmes hyjres  
ballore, anash të cilave ndodhen dy 
çezmat, me siguri e keni  vënë re 
një lokal të vogël, veshur me dru ku 
motivet dhe objektet e shumta të çojnë 
pas në kohë, së paku më shumë se një 
shekull.
Është Taverna Kala, ku Musai pinjolli  
i fundit i një brezi kuzhinerësh të 
Elbasanit, qysh nga koha e Turqisë. 
Babai i tij madje, ka qenë kuzhinier në 
atë që dikur quhej Turizmi i Elbasanit 
ka gatuar edhe për Enver Hoxhën. 
Dikur shtëpia e të parëve e tashmë një 
lokal tradicional, që më shumë e njohin 
të huajt se shqiptarët, Taverna Kala 
është “Meka” e turistëve të huaj nga e 
gjithë bota, të cilët gjatë viteve të fundit 
kanë mbushur jo pak por katër libra 
me përshtypje, që Musai i ruan me 
kujdes, sepse tashmë i përkasin fondit 

të pasur të artefakteve të restorantit,  
shndërruar tashmë më muze. Thoni 
një gjuhë që ju vjen në mendje dhe 
Musai do të hapë bllokun dhe do t`ju 
tregojë faqen me përshtypjet e turistit 
që i përket asaj gjuhe. 
Nuk ka stërhollime të gatimeve, ato 
janë besnikërisht tradicionale të 
Elbasanit  dhe Musai ështëi i lumtur 
që fatmirësisht traditën po e trashëgon 
edhe djali i tij Ergysi.
Ai pret e përcjell bashkë me të atin 
turistët e shumtë të huaj dhe e 
dashuron punën që bën. 
Kjo na jep shpresë se ky qoshk i 
mrekullueshëm do të vazhdojë të 
ofrojë traditën elbasanase edhe përtej 
kufijve të Shqipërisë dhe kjo duket 
kaq qartë, mjafton t`i hidhni një sy 
përshtypjeve në Trip Advisor dhe kudo, 
për të kuptuar se me çfarë dashurie 
këta njerëz e përfaqësojnë atë që kemi 
më të shenjtë e më mirë se kudo të 
Ballkan të shprehur; mikpritjen.
Ja pra, një tur ditor në Elbasan, që 
mund ta mbyllni pikërisht këtu, tek 
Taverna Kala.
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KLITHMA
Çdo njeri që viziton qytetin e Elbasanit, 
afër turizmit të qytetit ,rreth dhjetë 
metra larg tij, do të prezantohet me 
një skulpturë shumë të rëndësishme 
për nga ana historike, kulturore, dhe 
shumë të dashur për qytetarët e tij. 
Skulptura e vendosur pranë hyrjes së 
turizmit titullohet:- “Klithma”, vepër 
dhe krijim i skulptorit të talentuar 
Elbasanas  z. Vladimir Caridha. Ajo 
është një memorie e gjallë e gjenocidit 
Grek ndaj popullsisë Çame, e cila jeton 
qysh nga fillimi, në trojet e saj etnike. 
Kjo vepër monumentale ka shumë për 
të thënë dhe treguar. Ajo i thotë “stop” 

Vepra që Elbasanit 
i japin dinjitet

Stiljan Dedja

gjenocideve të të gjitha llojeve dhe të 
të gjitha kohërave. Kjo vepër arti është 
konceptuar në dy figura:- Atë të një 
populli të vrarë dhe sakatuar dhe të 
dëbuar padrejtësisht nga trojet e saj, 
si dhe gjithashtu:-na paraqitet si një 
protestë, apo reagim I kësaj popullsie, 
ndaj një dhune të pashembullt dhe 
dhimbje të pathanme e të pa tregume. 
Si skulpturë e thyer, ajo na vjen si një 
gjenocid i frikshëm ndaj qytetarëve 
të Çamërisë dhe që kërkon zhdukjen 
dhe asimilimin e kulturës traditës 
dhe gjuhës sonë të vjetër shqipe. 
Në fakt kjo vepër gjigande për nga 
çfarë ajo transmeton, jep një mesazh 

kundër ideologjisë, gënjeshtrave dhe 
të pavërtetave të qeverisë Greke.  Kjo 
skulpturë na jep mesazhin:- se çështja 
Çame egziston dhe qëndron si një 
problem për tu zgjidhur.

ARSIMTARËVE
Edhe monumenti tjetër, i vendosur 
disa metra më larg, në lulishten e 
qytetit, e cila i kushtohet "Arsimtarëve 
elbasanas” , është një vepër e 
rëndësishme e po këtij skulptori të 
talentuar  zotit Vladimir Caridha. 
Kjo skulpturë e lartë, u ndërtua me 
rastin e 100 vjetorit të Normales 
së qytetit tonë. Mesazhi i saj është 
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se:- ajo konceptohet si një libër ku 
është regjistruar memoria e qytetit, 
I cili u hap më 1909 ,dhe është si 
një trashigimni e qytetit në fushën e 
arsimit. Në mënyrë simbolike libri i 
hapur në këtë skulpture fillon me vitin 
1909. Në këtë libër janë të renditura, 
disa nga figurat kryesore të qytetit 
në fushën e arsimit. Në fund mund 
të themi që kjo vepër arti finalizohet 
me një përgjithësim apo simbolizim 
i figurës së mësueses. Me anë të 
krahëve të saj në këtë vepër, ajo bën 
të mundur përhapjen e dijes, dhe të 
njohurive kudo në shoqëri, duke dhënë 
mesazhin e vëndit ku shpërndahet dhe 
transmetohet dija.

MARTIRËVE
Vepra e tretë artistike, që do të trajtoj, 
pasi në qytet ka disa vepra të tjera të 
rëndësishme, titullohet  ”Martirëve“ 
që është vendosur afër murit të kalasë, 
konkretisht afër portës së kalasë. Edhe 
kjo është vepër po e këtij skulptori të 
talentuar të qytetit tonë. Ajo simbolizon 
“Martirët” e të gjitha kohërave, por në 
fakt, ajo është nisur me idenë për të 
përkujtuar“martirët” e komunizmit, 
por konkretisht ajo  përpiqet të 
simbolizojë martirët në përgjithësi 
dhe në të gjitha kohërat. Si qenie 
njerëzore kemi një ndjeshmëri të lartë 
ndaj lirisë,padrejtësisë dhe vlerave 
humane apo njerëzore. Vepra është e 
konceptuar si një kokë e kryqëzuar, e 
martirizuar, e persekutuar, e kalbur, 
gjithmonë për hir të një ideali të madh, 
atë të lirisë së mendimit,fjalës lirë etj. 
Është burgosur dhe sakrifikuar fiziku i 
njeriut, për hir të idealit i cili nuk u bë 
e mundur të ndryshohet, pavarësisht 
dhunës së ushtruar ndaj tij. Motivi i 
veprës qëndron në faktin se- Kemi 
një kokë në kangjellat e burgut e 
etur për liri, e cila kërkon të shtypet 
nga kangjellat e burgut, si një diktat 
mbi këtë njeri. Në qendër të veprës 
kangjellat janë të shpërthyera, duke na 
dhënë mesazhin e drejtë se:-mendimi 
nuk mund të burgoset, ai nuk mund 
të vihet në pranga. Në fakt të tria këto 
vepra, janë një integrim kulturor të të 
gjithë hapësirës shqiptare.  Këto vepra 
arti , nuk mund ti lenë shqiptarët të 
bëjnë një gjumë të rehatshëm dhe të 
qetë. Ato bashkëshoqërojnë të gjithë 
historinë e vendit në çdo hap, me 
një krenari të ligjshme. Këto vepra 
arrijnë në nivele të larta artistike të 
mesazhit, bukurisë dhe lirizmit. Ato 
janë pushtuese për nga emocionet që 
përcjellin dhe që transmetojnë tek ne.
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Pse e duam kaq shumë Korçën? Kemi 
folur e shkruar kaq herë për të dhe 
prapë, megjithë bukuritë që ka,  nuk 
kuptohet se pse njerëzit shkojnë aty 
gjithmonë verë-dimër, vjeshtë e pranverë. 
Edhe qytetet e tjera shqiptare janë 
shumë të bukura por siç duket Korça ka 
një magji të brendshme që nuk kuptohet 
deri në fund se ç`është por që të tërheq 
vetvetiu.
Megjithëse, po ta shohësh thellë-thellë, 
edhe mund ta shpjegosh disi se pse 
njerëzit janë të dashuruar me Korçën. 
Dhe jo vetëm për serenatat e saj. As 
për Pazarin, birrat e kërnackat, As për 
binomin e pandarë turistik Dradhë-
Voskopojë. Domethënë edhe për këto 
padyshim. Por edhe për diçka tjetër që ne 
mendojmë se është pikërisht ajo magjia 
e Korçës. 
Është shumë qytetare bre! Ka një qytetari 
që të përlot! Në njerëz e në qytet!

Përveç kësaj, ka aq shumë vende ku 
mund të shkosh në Korçë e jashtë 
Korçës, saqë sikur të shkosh jo në çdo 
stinë por çdo fundjavë, ke mundësi 
të vizitosh një vend të ri, një fshat të 
ndryshëm, një muze që s`e kishe vizituar 
herën e kaluar a një vend të fshehtë që jo 
të gjithë e dinë.

Ja për shembull, pa ju folur fare për  
Pazarin, Dardhën, Voskopojën apo 
çfarëdolloj vendi që mund të mendoni se 

do t`ju sugjeronim, ne do t`ju flasim për 
katër destinacione që me shumë gjasë, 
nuk i keni fare në listat tuaja.

Muzeu Gjon Mili
E keni parasysh atë shtëpinë e verdhë 
e të bukur në bulevradin “Shën Gjergji”, 
ku të gjithë bëni foto? Pikërisht aty është 
vendi i parë që do t`ju sugjerojmë. Është 
muzeu më i ri i Korçës. 
I hapur së fundmi në ndërtesën që 
dikur quhej Shtëpia Rumune, ky muze i 
kushtohet fotografit më të famshëm jo 
vetëm korçar por edhe shqiptar, Gjon Mili, 
i cili jetoi në SHBA. Në Muze ekspozohen 
240  fotografi të mjeshtrit botëror 
të fotografisë me origjinë shqiptare, 
thënie të tij apo të njerëzve të tjerë, që 
janë shprehur për të, ekspozitorë me 
elemente nga jeta e tij apo e kohës që 
jetoi.
Emri i Gjon Milit është jo pak i njohur 
në Amerikë dhe Francë. Rëndësi në 
jetën e tij pati njohja dhe miqësia me 
Faik Konicën, i cili e nxiti të drejtonte 
krijimtarinë në fushën e artit. Për 15 vjet 
ai punoi si fotoreporter për revistën e 
njohur amerikane “Life”, në 1946 hapi në 
Paris ekspozitën vetjake, ndërsa në 1942 
ai fotografoi predhën e një topi avionic 
me kalibër 37 milimetra, me një kohë 
ekspozimi për një të miliontën pjesë të 
sekondës. Kjo foto u quajt nga shtypi i 
atëhershëm si shpikja e kohës.

Montrelux Resort

Të gjithë të dashuruar 

me Korçën!
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Në qendër të Korçës, prej 20 vjetësh në 
shërbim të klientit. Me kapacitet prej 50 

dhomash, ju ofron gjithçka që të ndjeheni si 
në shtëpinë tuaj. Dhoma të mobiluara me stil, 

me të gjitha pajisjet e duhura për ta bërë 
qëndrimin tuaj sa më të veçante. Indoor dhe 
outdoor Bar, restorant, salle fitness,  dhe çdo 

gjë që ju kërkoni, bëhet realitet.

More than a hotel it`s a way of life!
Bulv. ``SHEN GJERGJI``

Korçë, Albania
Phone: +355 69 981 7654
Phone: +355 69 299 9444

Email: hotel.kocibelli@gmail.com
www.hotelkocibelli.com

Socials

Së shpejti Koçibelli do t`ju 
ofrojë edhe shërbimin SPA, me 
pishinë dimërore, sauna e banjo 

turke, dhe shërbime estetike. 
që do ta plotësojnë më miri 

qëndrimin tuaj në Korçë!
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Kisha e Ristozit
Vetëm pak kilometra nga Korça, në 
qendër të fshatit Mborje, ndodhet Kisha 
e Ristozit, e kthyer në një objekt të 
vizitueshëm pas rikonstruksionit, në vitin 
2015.
Kisha e Shën Ristozit në Mborje, një vlerë 
e trashëgimisë kulturore, është ndër më 
të vjetrat në Ballkan.
E ndërtuar në vitin 896, afresket e saj 
u realizuan në vitin 1390 nga piktorë 
anonimë. 
Më i besueshmi është versioni që kjo 
kishë është ngritur në vitin 896 nga Shën 
Klementi por ka edhe studiues që e çojnë 
ndërtimin e saj në gjysmën e shekullit të 
XIV-të.
Territori ku është ngritur kisha i përkiste 
Principatës së Muzakajve, që udhëhiqte 
ekonominë dhe jetën e vendit në atë 
periudhë
Kisha është shumë e bukur dhe 
hyn në grupin e kishave me kryq të 
brendashkruar, pa mbështetje të 
brendshme. Hapësira qendrore e saj 
është naosi, i cili ka një planimetri 
katërkëndëshe kënddrejtë, një nef dhe 
një kupoëe. Ai komunikon me ambientin 

tjetër me anë të dy portave të hapura, 
njëra në murin jugor,  tjetra në atë 
perëndimor të naosit. Lartësia e pikës 
kulmore është 7.5M.
Nditë e shpenzuar bukur në mborje, 
rrëzë Malit të Moravës, dhe qëndrimin 
për atë ditë, pa asnjë dyshim në 
Montrelux Resort! 

Pylli i Fazanëve
Qoftë në të ikur nga Korça, qoftë në të 
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VOSKOPOJË
Hotel Royal me një strukturë 
alpine, ndodhet në Voskopojë 
me kushte mjaft komode dhe të 
përshatura mjaft mirë me arki-
tekturën e Voskopojës. 
Dhomat janë, të pajisura me si-
stem ngrohjeje, ballkon, tharëse 
flokësh,  peshqirë, etj. Kapaciteti: 
18 dhoma (46 shtretër) të mobi-
luara me stil.
Restoranti: ofron një menu të 
pasur me gatime tradicionale të 
zonës, lakrorinn e famshëm me dy
petë, petullat e fshira etj.

 
. 

Specialiteti janë gatimet e mishit 
te freskët bio, bulmet bio dhe 
gatime tradicionale të zonës së 
Korçës , etj.
Në Royal Hotel ofrohen ambiente 
me pamje nga ku mund të shijoni 
natyrën e virgjër malore, resto-
rant, bar, sallë konferencash, 
kënd ndenjjeje, verandë, parkim 
i garantuar.
Në hotel organizohen festa të nd-
ryshme, që do ta bëjnë qëndrimin 

dhe erore si ski, tracking, hi-
pizëm, ekspedita të ndryshme në 
shume nga vendet kulturore që 
ofron Voskopoja.

Adresa: Voskopoje, Korçë, Albania
Tel: +355 (0)68 209 4104; www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Royal Hotel with an alpine architecture, is located iin Voskopoje up to 
1420 m above sea level. The Rooms are very comfortable, equipped 
with heating, balcony, hair dryer, towels, etc.. Capacity: 20 rooms 
(45 beds) furnished with style. Restaurant: offers a rich menu of 
traditional dishes of the area, alternating with Balkan and European 
cuisine. The main are specialty of  dishes of fresh meat, organic and 
traditional dishes of the area of Korca, etc.. The rooms have a view 
of the pristine nature of the mountain. Bar, conference room, sitting 
corner, terrace, secured parking. We organize mountain hiking, 
winter and summer sports like skiing, tracking, horseback riding, 
various expeditions to many cultural sites that Voskopoja offers.
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1420 m above sea level. The Rooms are very comfortable, equipped 
with heating, balcony, hair dryer, towels, etc.. Capacity: 18 rooms 
(4a beds) furnished with style. Restaurant: offers a rich menu of 
traditional dishes of the area, the characteristic, pie with two foils 

      The main are specialty of  dishes of fresh meat, organic and 
traditional dishes of the area of Korca, etc.. The rooms have a view 
of the pristine nature of the mountain. Bar, conference room, sitting 
corner, terrace, secured parking. We organize 
winter and summer sports like skiing, tracking, horseback riding, 
various expeditions to many cultural sites that Voskopoja offers.

VOSKOPOJË
Hotel Royal me një strukturë 
alpine, ndodhet në Voskopojë 
me kushte mjaft komode dhe të 
përshatura mjaft mirë me arki-
tekturën e Voskopojës. 
Dhomat janë, të pajisura me si-
stem ngrohjeje, ballkon, tharëse 
flokësh,  peshqirë, etj. Kapaciteti: 
20 dhoma (45 shtretër) të mobi-
luara me stil.
Restoranti: ofron një menu të 
pasur me gatime tradicionale të 
zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Specialiteti janë gatimet e mishit 
te freskët bio, bulmet bio dhe 
gatime tradicionale të zones së 
Korçës , etj.
Në Royal Hotel ofrohen ambiente 
me pamje nga ku mund të shijoni 
natyrën e virgjër malore, resto-
rant, bar, sallë konferencash, 
kënd ndenjjeje, verandë, parkim 
i garantuar.
Në hotel organizohen festa të nd-
ryshme. Organizohen gjithashtu 
shëtitje malore, sporte dimërore 
dhe verore si ski, tracking, hi-
pizëm, ekspedita të ndryshme në 
shume nga vendet kulturore që 
ofron Voskopoja.

Adresa: Voskopoje, Korçë, Albania
Tel: +355 (0)68 209 4104; royal_v_hotel@yahoo.com

Royal Hotel with an alpine architecture, is located iin Voskopoje up to 
1420 m above sea level. The Rooms are very comfortable, equipped 
with heating, balcony, hair dryer, towels, etc.. Capacity: 20 rooms 
(45 beds) furnished with style. Restaurant: offers a rich menu of 
traditional dishes of the area, alternating with Balkan and European 
cuisine. The main are specialty of  dishes of fresh meat, organic and 
traditional dishes of the area of Korca, etc.. The rooms have a view 
of the pristine nature of the mountain. Bar, conference room, sitting 
corner, terrace, secured parking. We organize mountain hiking, 
winter and summer sports like skiing, tracking, horseback riding, 
various expeditions to many cultural sites that Voskopoja offers.

VOSKOPOJË
Hotel Royal me një strukturë 
alpine, ndodhet në Voskopojë 
me kushte mjaft komode dhe të 
përshatura mjaft mirë me arki-
tekturën e Voskopojës. 
Dhomat janë, të pajisura me si-
stem ngrohjeje, ballkon, tharëse 
flokësh,  peshqirë, etj. Kapaciteti: 
20 dhoma (45 shtretër) të mobi-
luara me stil.
Restoranti: ofron një menu të 
pasur me gatime tradicionale të 
zonës, të alternuara me kuzhinën 
ballkanase dhe atë europiane. 
Specialiteti janë gatimet e mishit 
te freskët bio, bulmet bio dhe 
gatime tradicionale të zones së 
Korçës , etj.
Në Royal Hotel ofrohen ambiente 
me pamje nga ku mund të shijoni 
natyrën e virgjër malore, resto-
rant, bar, sallë konferencash, 
kënd ndenjjeje, verandë, parkim 
i garantuar.
Në hotel organizohen festa të nd-
ryshme. Organizohen gjithashtu 
shëtitje malore, sporte dimërore 
dhe verore si ski, tracking, hi-
pizëm, ekspedita të ndryshme në 
shume nga vendet kulturore që 
ofron Voskopoja.

Adresa: Voskopoje, Korçë, Albania
Tel: +355 (0)68 209 4104; www.royalvoskopoja.com
royal_v_hotel@yahoo.com

Royal Hotel with an alpine architecture, is located iin Voskopoje up to 
1420 m above sea level. The Rooms are very comfortable, equipped 
with heating, balcony, hair dryer, towels, etc.. Capacity: 20 rooms 
(45 beds) furnished with style. Restaurant: offers a rich menu of 
traditional dishes of the area, alternating with Balkan and European 
cuisine. The main are specialty of  dishes of fresh meat, organic and 
traditional dishes of the area of Korca, etc.. The rooms have a view 
of the pristine nature of the mountain. Bar, conference room, sitting 
corner, terrace, secured parking. We organize mountain hiking, 
winter and summer sports like skiing, tracking, horseback riding, 
various expeditions to many cultural sites that Voskopoja offers.

Stafi ju ofron aktivitete të 
larmishme rekreative si 
joga, ture në zonë, shtigje 
natyrore dhe ture brenda 
Voskopojës, në kishat e saj 
të njohura

Voskopjë, Korçë, Albania
Tel +355 68 202 0911

royal.voskopoja@gmail.com
Socials
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Porta e Alpeve 
Shqiptare

Nëse dëshironi të zbuloni një 
luginë shumë të bukur, të pasur me 
biodiversitet dhe jo shumë larg qytetit 
të Shkodrës (vetëm 20 km), lugina e 
Shkrelit, pjesë e Bashkisë Malësi e 
Madhe, ju ofron një zgjidhje shumë 
të bukur për ekskursionet tuaja dhe 
ditë relaksuese gjatë të gjithë vitit. 
Sidomos Parku Natyror Bashkiak 
i Shkrelit është një margaritar i 
panjohur për t`u zbuluar, duke ofruar 
peizazhe të ndryshme që variojnë nga 
zona alpine si Razma dhe Boga deri në 
pyllin mbresëlënës të gështenjave të 
Reçit. Vitin e fundit janë bërë investime 
të ndryshme për të përmirësuar 
këtë zonë dhe parkun e saj të 
mrekullueshëm, për të lehtësuar dhe 
përmirësuar përvojën turistike në këtë 
zonë.
Nga prill  2018 deri në tetor 2020, 
VIS Albania ka zbatuar në Malësi të 
Madhe projektin "FoRuM - Fokusimi 
në Mobilizimin Rural në Malësi të 
Madhe", financuar nga Bashkimi 
Evropian. I gjithë rajoni dhe banorët 
e tij janë vënë në fokus dhe një 

vëmendje e veçantë i është kushtuar 
zonës së Shkrelit dhe Parkut Natyror 
Bashkiak në këtë njësi administrative. 
Falë fondeve të BE-së të vëna në 
dispozicion, ishte e mundur të 
përmirësohej Porta Hyrëse në Park, 
duke krijuar jo vetëm një zonë pushimi, 
por gjithashtu duke vendosur tabela 
informuese me nocione përkatëse të 
zonës së Shkrelit, trashëgimisë së tij 
kulturore dhe traditës gastronomike 
vendore me gatesa të shijshme e 
autentike, së bashku me një listë të 
të gjitha bujtinave dhe restoranteve 
brenda Parkut. 
Një tabelë tregon gjithashtu një 
hartë ku 25 shtigje të shenjuara me 
GPS, për shëtitje dhe ecje malore 
brenda Parkut, u sugjerohen turistëve 
të pasionuar pas aventurave: për 
secilin shteg përcaktohet vështirësia, 
kohëzgjatja dhe ndryshimi në lartësi. 
Përgjatë të njëjtave shtigje, sinjalistika 
në përputhje me standardet rajonale 
të Ballkanit dhe direktivat e BE-së janë 
vendosur për të drejtuar turistët nëpër 
bukuritë e Parkut Natyror Bashkiak të 

Shkreli
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Shkrelit. Porta Hyrëse e Shkrelit dhe 
sinjalistika e shtigjeve janë përuruar 
më 15 Tetor 2020 gjatë aktivitetit  
përmbyllës të projektit FoRuM.
Ndërhyrjet në territorin e Shkrelit 
janë kryer me respektin më të lartë të 
komunitetit vendas dhe duke përdorur 
lëndë të para vendore për ndërtimin. 
Gjithashtu, komuniteti vendas dhe 
Administrata Publike kanë qenë pjesë 
e konsultimeve  në disa raste gjatë 30 
muajve të projektit, për të promovuar 
një përfshirje aktive të vendasve në 
procesin e vendimmarrjes.

Parku Natyror Bashkiak i 
Shkrelit është një margaritar i 
panjohur për t`u zbuluar, duke 
ofruar peizazhe të ndryshme 
që variojnë nga zona alpine 
si Razma dhe Boga deri 
në pyllin mbresëlënës të 
gështenjave të Reçit. Vitin e 
fundit janë bërë investime të 
ndryshme për të përmirësuar 
këtë zonë dhe parkun e 
saj të mrekullueshëm, për të 
lehtësuar dhe përmirësuar 
përvojën turistike në këtë 
zonë.
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Përpara se të filloni ecjen, këshillohet 
në mënyrë të veçantë të merrni me 
vete mjaftueshëm ujë, pasi burimet 
e radhës janë në Krenazhdol dhe në 
Gropën e Vrrinit. Pavarësisht nga sasia 
e madhe e reshjeve vjetore, burimet e 
ujit sipërfaqësor janë jashtëzakonisht të 
pakta në Razëm dhe zonën përreth, për 
shkak të formimit të tij karstik, i cili i jep 
shumë bukuri zonës.

Nisemi nga Razma për në Krenazhdol 
nëpërmjet  rrugës që të çon në 
Fushëzezë, e cila është e paasfaltuar,  
por në kushte të mira. Imshtaku (ah 
i vogël) dhe dëllinja të shoqërojnë 
përgjatë rrugës dhe përballë ke 
panoramën e faqes së Kunores. 
Ndodhemi në pikën (WP 1) ku shtegu 
ndahet në dy drejtime: rruga kryesore 
vazhdon në verilindje për në Fushëzezë, 
ndërsa ne do të marrim rrugën tjetër, 
e cila shkon në veriperëndim, duke na 
çuar në Krenazhdol (WP 2).  Kjo e fundit 
është një kullotë alpine, e vendosur 
në një pllajë të rrethuar nga pemë ahu 
dhe ku ndodhen 37 shtëpi.  Ajo është e 
banuar vetëm nga maji deri në tetor, kur 
banorët nga vende të ndryshme, të tilla 
si Kastrat, Koplik, Bajzë e Bratosh, vijnë 
për të kullotur bagëtitë e tyre, si dhe për 
të shijuar ajrin e freskët dhe të pastër të 
Krenazhdolit. 

pisha të larta. Në periudhën e verës, 
kur temperaturat e lartë gjatë ditës 
arrijnë maksimumin, duhet treguar 
kujdes pasi është që zonë ku mund të 
ndeshen gjarpërinj. 

Vetëm pas pak minutash ecje nga 
ndalesa e fundit, bëjmë edhe një 
pushim të shkurtër për të shijuar 
një pamje të gjerë të zonës (WP 
5): Një juglindje është Grabeni dhe 
përtej vargmali i Kurrilës; ndërsa 
në jug Razma, Vrithi, Dedaj dhe në 
jugperëndim Kopliku dhe Liqeni i 
Shkodrës. 

Mbërrijmë në Qafën e Kunores (WP 
6), pika më e lartë e shtegut 1600 
m, nga ku shihet gropa dhe stanet 
e Vrrinit. Kanë mbetur edhe 1.2 km 
zbritje për të mbërritur në fund të 
shtegut. Si Krenazhdoli, edhe Gropa e 
Vrrinit popullohet vetëm gjatë muajve 
të ngrohtë, kryesisht nga familje nga 
zona e Kastratit, ndërsa në dimër 
është e bllokuar dhe e izoluar nga 
dëbora. Fshati i Vrrinit shtrihet në një 
livadh të rrethuar nga ahu dhe pisha, 
ka 14-15 shtëpi të vogla të ndërtuara 

Një shteg për çdo stinë
Razëm  – Krenazhdol – Qafa e Kunores – Gropa e Vrrinit

Këtu mund të bëjmë një pushim të 
shkurtër dhe të rimbushim shishet e 
ujit në pus (WP 3). Ky pus është tepër 
i rëndësishëm për banorët pasi është 
burimi i vetëm i ujit.

E lemë Krenazhdolin për t’u ngjitur drejt 
Qafës së Kunores, ku shtegu bëhet më 
i pjerrët dhe tërësisht i ekspozuar ndaj 
rrezeve të diellit. Zjarri i rënë vite më parë 
e ka zhveshur pothuajse të gjithë faqen e 
Kunores, që dikur ka qenë e pyllëzuar me 

Ky shteg, i cili është 6 km i gjatë, nis në 1085 m lartësi, në fshatin e 
Razmës, vijon në Krenazhdol (1185m) e më pas tek Qafa e Kunores 
(1600 m) dhe përfundon në Gropën e Vrrinit (1087m). 

me rrasa druri, vathë, ahur bagëtish, lerë 
bagëtie, pus uji dhe disa bunker, mbetje 
të sistemit komunist. 

Në qendër të Vrrinit ndodhet një bar-
restorant (WP 7) ku mund të shijoni 
prodhimet e freskëta të vendit, si: djathë, 
gjalpë, kos, gjizë dhe fërlik. 

Tërheqja e fundit e këtij shtegu (WP 8) 
është një shpellë e vogël në jug të faqes 
së Kunores. 

INFORMACIONE BAZË
Distanca: 5.8 Km
Relievi: 
min:1085m / max: 1611m
Kohëzgjatja: 3 orë
Vështirësia: Mesatare
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This path, which is 6 km long, starts 
at 1085 m of altitude, in the village 
of Razma, continues onto Krenazhdol 
(1185m), goes up to 1600 m at Qafa e 
Kunores (1600 m) and ends at the Pit of 
Vrrin (1087m). 

Before leaving, it is strongly advised to 
get enough water supplies, since the next 
water sources are in Krenazhdol and in 
the Pit of Vrrin. Despite the high amount 
of annual rainfall, surface water sources 
are extremely scarce in Razma and 
the surrounding area, due to its karstic 
formation, which confers a lot of charm 
to the area.

We start our trekking from Razma to 
Krenazhdol and pass on the road that 
leads to Fushëzezë, which is unpaved but 
in good conditions. In correspondence of 
WP 1, the path forks into two branches: 
the main road continues north-east to 
Fushëzezë, while we will take the other 
path, which goes north-west, leading to 
Krenazhdol (WP 2). The latter is an alpine 
pasture, located on a plateau surrounded 
by beech trees and composed of 37 
houses. It is inhabited only from May 

KONTAKT:
infopointmalesiaemadhe@gmail.com   
Shkrel: + 355 69 87 67 119  
FB: kelmendshkrel; 
www.zanamaleve.com  

GJERËSIA DHE GJATËSIA GJEOGRAFIKE E PIKË-NDALESAVE 

WP 1     N42° 21’ 30.6” E19° 33’ 28.2”  1187m Verilindje
Fushëzeza, veriperëndim Krenazhdol
WP 2   N42° 21’ 32.9” E19° 33’ 12.4”  1185m - Qendër Krenazhdol 
WP 3   N42° 21’ 43.7” E19° 33’ 06.2”  1165m  - Pus uji në Krenazhdol
WP 4    N42° 22’ 08.5” E19° 32’ 57.6”  1494m - Vend pushimi, pikë vrojtimi
WP 5   N42° 22’ 16.4” E19° 32’ 53.0”  1600m - Qafa e Kunores 
WP 6    N42° 22’ 35.8” E19° 32’ 44.8”  1087m Qendwr G.Vrrinit, Bar Kafe & Restorant
WP 7    N42° 22’ 04.7” E19° 32’ 40.6” 1374m – Shpella tek faqja e Kunores

LATITUDE AND LONGITUDE WAYPOINTS

WP 1   N42° 21’ 30.6” E19° 33’ 28.2”  1187m North-east
Fushëzeza, North-west Krenazhdol
WP 2  N42° 21’ 32.9” E19° 33’ 12.4”  1185m  Krenazhdol center
WP 3  N42° 21› 43.7» E19° 33› 06.2»  1165m  Water well in Krenazhdol
WP 4   N42° 22’ 08.5” E19° 32’ 57.6”  1494m  Place to rest, observation point
WP 5  N42° 22› 16.4» E19° 32› 53.0»  1600m  Qafa e Kunores “Neck of the Crown”
WP 6   N42° 22’ 35.8” E19° 32’ 44.8”  1087m G.Vrrinit center, Coffee-bar & Restaurant
WP 7   N42° 22’ 04.7” E19° 32’ 40.6”  1374m  Cave on the side of Kunora

A trekking trail for every season:

ESSENTIAL INFO
Distance: 5.8 Km
Relief: min: 1085m / max: 1611m
Duration: 3 Hours
Difficulty: Medium

Razëm –Krenazhdol – Qafa e Kunores – Gropa e Vrrinit
to October, when people from different 
places, such as Kastrat, Koplik, Bajza and 
Bratosh, come to pasture their animals 
as well as to enjoy the fresh and clean 
air of Krenazhdol. Here we can take a 
short break and refill our water bottles at 
the well (WP 3), which is very important 
for the inhabitants as it remains the only 
source of water. 
We leave Krenazhdol to climb towards 
Qafa e Kunores (“The Neck of the Crown”), 
where the path becomes steeper and 
totally exposed to sunlight. Many years 
ago a fire stripped almost the entire slope 
of Kunore, which was once wooded with 
tall pine trees. In summer, when the high 
temperatures reach the peak, we need to 
pay attention to snakes. 
Only a few minutes after our last stop, 
we can take another short break to enjoy 
a wide view of the area (WP 5): Graben 
and the Kurrila mountain range on the 
southeast side; Razma, Vrithi, Dedaj to the 
south and to the southwest Koplik and 
Lake of Shkodra. 
We arrive at Qafa e Kunores (WP 6) 
(1600m), the highest point of the path, 
from where you can see the pit and the 
mountain pastures of Vrrini. There are 

still 1.2 km to arrive to the end of the 
track. Like Krenazhdol, the pit of Vrrin is 
populated only during the warmer months, 
mainly by families from the Kastrat area, 
while in winter is blocked and isolated due 
to the snow. The village of Vrrin, located in 
a meadow surrounded by beech and pine 
trees, has 14-15 wooden houses, shelters 
and artificial ponds for livestock, water 
wells and some bunkers of the communist 
system. 
In the center of Vrrin, a bar/restaurant 
(WP 7) will offer us fresh local products, 
such as cheese, butter, yogurt and beef.
The last attraction of this track (WP 8) is 
the small cave located on the south side 
of the Kunore slope.
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Turizëm në Rajon
Është koha t`i kthejmë vizitën
Kosovës e Maqedonisë!
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Sezoni turistik veror i Shqipërisë nuk ishte 
aspak i zakontë prej krizës së pandemisë 
por ai fatmirësisht i mbijetoi katastrofës 
dhe kjo ndodhi falë shqiptarëve të 
Kosovës e Maqedonisë, të cilët edhe 
këtë vit nuk e tradhëtuan bregdetin tonë. 
Nëse kjo nuk do të kishte ndodhur, me 
shumë gjasë edhe ato hotele që punuan 
do të ishin mbyllur dhe Shqipëria mund ta 
kishte konsideruar  2020-ën një dështim 
me sukses të plotë. 
Tani le ta analizojmë pak situatën përtej 
vitit 2020. Çdo verë, ose më mirë çdo 
vit, më shumë se 1 milion turistë nga 
Kosova e Maqedonia vijnë në Shqipëri 
për pushime verore por tashmë jo vetëm 
verore. Ato shtrihen gjatë të gjithë vitit 
dhe vizitorët shkojnë dendur në Krujë, 
Durrës, Sarandë, Korçë, Vlorë por edhe 
në qytete të tjera në numër më të vogël. 
Lind pyetja: sa shqiptarë  nga Shqipëria 
e vizitojnë Kosovën dhe Maqedoninë 
çdo vit? Jo më shumë se 100 mijë. Pra 
raporti është 1 me 10. Dhe, jo të gjithë 
ata vijnë për turizëm. Shumë prej tyre 
udhëtojnë edhe për biznes ose aktivitete 
të tjera. Fatmirësisht  vitet e fundit 
agjencitë kanë filluar të ofrojnë paketa 
dimërore në Brezovicë e Pejë-Rugovë 
dhe përfshijnë shkarazi Prizrenin për një 
ndalesë kafeje por kjo është shumë pak 
po të kemi parasysh se Prishtina me të 
gjithë potencialin e saj, Gjakova, si qytet 
i spikatur , Peja, që më shumë njihet 
për turizmin natyror se atë kulturor dhe 
shumë qytete të tjera të Kosovës nuk 
preken fare nga vizitorët shqiptarë.  Edhe 
nëse shkojnë në Prishinë ata mjaftohen 
me NeëBorn-in, duke anashkaluar gjithë 
pikat e tjera të interesit.
E njëjta gjë ndodh edhe me Maqedoninë. 
Paketat Strugë-Ohër, si qytete përballë 
Pogradecit, shkojnë bashkë me 
Korçën për fundjavë ose edhe veç por 
shpeshherë ditore, ndërkohë që harrohet 
Tetova, Shkupi, i cili vetëm me Çarshinë e 
tij, plotësosn një ditë të plotë, pa llogaritur 
pjesën e qytetit të rindërtuar së fundmi.  
Nëpër galerinë e simboleve shqiptare të 
realizuara së fundmi, duhen bërë edhe 
ekskursione me fëmijët e shkollave e 

nuk e kemi fjalën vetëm për këtë vit porn 
ë vazhdimësi. Shkupi është kryeqyteti ku 
hotelet shqiptare spikasin me standartet e 
tyre me katër dhe pesë yje. 
Dhe nuk folëm për zonat natyrore, ku turet 
shkojnë deri në Mavrovë dhe jo sa duhet 
në Kodrën e Diellit ne Tetovë apo në Brod 
e Dragash në Kosovë, që është ana tjetër 
e Maleve të Sharrit. 
Secili prej jush mund ta konsiderojë edhe 
si një “kthim borxhi” po të dojë, fundjavën 
në Kosovë apo Maqedoni por ne jemi të 
bindur që nuk është vetëm kaq. Është 
përjetimi i përvojave të reja që deri dje nuk 
i keni njohur e jetuar. 
Prandaj e përshëndetëm nismën e ALER 
Travel për hapjen e një koridori të ri të 
turizmit dimëror në rajon, i cili nëse fluksi 
shtohet ndjeshëm, mund ta shndërrojë të 
gjithë këtë pjesë të Ballkanit në një zonë 
me turizëm të lartë gjithëvjetor. Klima 
mesdhetare është e mrekullueshme dhe 
turet e natyrës dhe aktivitetet e dëborës, 
mund  kombinohen në çdo kohë me ato 
kulturore e gastronomike, duke mos e 
ndërprerë zinxhirin e lëvizjeve gjithë vitin. 
Prandaj do t`ju ftonim edhe ju që e keni 
gjithmonë në planet tuaja një udhëtim 
fundjave. Vetëm ose në shoqëri miqsh, me 
familjen tuaj ose në grupe të organizuara, 
vizitojeni Kosovën e Maqedoninë, deri në 
prag të sezonit të ardhshëm, kur edhe 
ata të na rikthejnë vizitën e të gjithë së 
bashku, të fillojmë pushimet “ n`deti”

Secili prej jush 

mund ta konsiderojë 

edhe si një “kthim 

borxhi” po të dojë, 

fundjavën në Kosovë 

apo Maqedoni por 

ne jemi të bindur 

që nuk është vetëm 

kaq. Është përjetimi 

i përvojave të reja 

që deri dje nuk i 

keni njohur e jetuar. 
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Më të bukurat e Prishtinës
Muzeu i Kosovës 
I themeluar në vitin 1949, me 
departamente të arkeologjisë, etnografisë 
dhe shkencës natyrore, në të cilën një 
departament për studimin e historisë 
dhe Luftën Nacionalçlirimtare u shtua 
më 1959. Muzeu përbëhet nga tre 
pjesë të muzeut: vetë Muzeu i Kosovës, 
Kompleksi Strehimor i Emin Gjikut ku 
është prezantuar ekspozita etnologjike 
dhe Muzeu i Pavarësisë. Muzeu përbëhet 
nga katër sektorë, sektori arkeologjik, 
sektori etnologjik, sektori historik dhe 
sektori natyror. Ndërtesa kryesore e 
muzeut përbëhet nga 3 salla ose galeri 
dhe njëra prej tyre shërben si sallë për 
ekspozita të përhershme arkeologjike, 
por ekspozita të ndryshme prezantohen 
edhe në oborrin e brendshëm të muzeut, 
si dhe në lapidariumin përkatësisht në 
Parkun Arkeologjik, që është që ndodhet 
pranë ndërtesës së muzeut, ose në 
anën e djathtë të tij. Në bodrume të 
muzeut gjenden depot e mijëra gjetjeve, 
artefakteve dhe fragmenteve të lëvizshme 
të materialit arkeologjik, sistematizuar 
dhe mbajtur në kushte të veçanta me 
vëmendje dhe kujdes të veçantë. 

Muzeu etnologjik 
është pjesë përbërëse e Muzeut të 
Kosovës. Ky muze është hapur më 27 
Korrik 2006", respektivisht, për publikun 

në muajin shtator të vitit 2006.
Kjo ndërtesë dikur ka qenë pronë e 
familjes së njohur Gjinolli. Prej vitit 1957 
ky grup ndërtesash, duke përfshirë këtu 
shtëpinë e shërbëtorëve, shtëpinë e 
mysafirëve dhe shtëpinë e familjes, i takon 
Muzeut të Kosovës. 
Emin Gjinolli ka qenë i njohur me nofkën 
‘Emin Kücük – nga turqishtja ‘Emini i vogël’ 
– që më pas u shndërrua në ‘Emin Gjiku’. 
Në anën e majtë, prej derës kryesore 
të oborrit, mund të shihet e vetmja 
ndërtesë që ka i mbijetuar shkatërrimit të 
Çarshisë së Vjetër. Është bartur këtu në 
vitin 1963. Gjatë viteve 90, ky kompleks 
është përdorur si muze i natyrës. Në vitin 
2003 ka filluar rnovimi i kompleksit me 
ndihmën e donatorëve ndërkombëtarë, 
për ta shndërruar atë në muze etnologjik 
Ky kompleks etnologjik është margaritar 
i trashëgimisë kulturore të Kosovës. 
Përbëhet nga katër ndërtesa të shekujve 
tetëmbëdhjetë dhe nëntëmbëdhjetë, dhe 
ekspozitën etnologjike jashtëzakonisht 
interesante, e cila tregon jetën në Kosovë 
në aspektin etnologjik gjatë (shek.XV-XX).

Biblioteka Kombëtare 
e Kosovës është themeluar nga Kuvendi 
i Kosovës, dhe ka për qëllim kryesor 
mbledhjen dhe ruajtjen e trashëgimisë 
intelektuale të Kosovës dhe për Kosovën. 
Koleksionet e saj janë një thesar i çmuar 

të trashëgimisë kombëtare, rajonale dhe 
asaj botërore. Biblioteka është themeluar 
në nëntor të vitit 1944 dhe selia e saj ka 
qenë në Prizren. Pastaj është bartur në 
Prishtinë më 1946. Më 1952 Biblioteka 
është mbyllur dhe fondet e saj janë 
përvetësuar nga ish-Biblioteka Miladin 
Popoviç. Më 1956 Biblioteka prapë 
rithemelohet në objektin prapa objektit 
të tanishëm të BKUK-së, që tani është 
Galeria e Arteve e Kosovës. Më 1982, 
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare 
e Kosovës (e njohur në atë kohë si 
Biblioteka Popullore dhe Universitare e 
Kosovës), e fillon veprimtarinë e vet në 
objektin arkitektonik të stilit të veçantë me 
kupola, në të cilin ndodhet edhe tani. Për 
shkak të rrethanave historike dhe politike 
nëpër të cilat ka kaluar Kosova, Biblioteka 
Kombëtare dhe Universitare e Kosovës, 
ka kryer funksionin nën praktikat dhe 
shtrëngesat e sistemit ideologjik e politik, 
duke u njohur me emra të ndryshëm. 
Nga viti 1999, ky institucion qendror 
bibliotekar i Kosovës njihet me emrin 
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare 
e Kosovës, duke kryer funksionin si 
qendër e informacionit bibliotekar në 
nivel kombëtar, që mbledh, përpunon 
dhe ruan materialet bibliotekare me vlerë 
dokumentare për kulturën, artin dhe 
shkencën.
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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

In the heart of Prishtina!In the heart of Prishtina!

Socials
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Brod e Dragash, Brezovicë e Prevallë
Brod e Dragash, Brezovicë e Prevallë. 
Gjithçka që lidhet me turizmin malor e të 
çon në Malet e Sharrit, këndej e andej 
Prizrenit e që vlen të vizitohen në çdo 
stinë. Në Prevallë e Brezovicë mund edhe 
të kaloni përgjatë, teksa merrni udhën 
e vjetër nga Prizreni në Prishtinë por në 
Dragash e Brod, duhet të shkoni enkas e 
të dilni nga Prizreni për në jug. 
Edhe sepse është pjesa më e bukur dhe 
më e paprekur e Parkut të Sharrit por 
edhe për një arsye tjetër; sepse në Brod, 
ndodhet Arxhena, resorti turistik më i 
bukur në të gjithë zonën e Sharrit. 

Terreni përreth Brodit në jugperëndim 
është kodrinor, por në verilindje është 
malor. Pika më e lartë mbidetare është 
Rule, 2 220 metra mbi nivelin e detit, e 
cila gjendet 2.8 km në lindje të Brodit. 
Brodi është mjaft i populluar, me 207 
banorë për kilometër katror. Qyteti më 
i afërt është Sharri (Dragashi) , 5.8 km 
në veriperëndim të Brodit. Në zonën 
përreth Brodit ekzistojnë male të larta me 
formacione shkëmbore të zhveshura. 
Qendra e skive dimrit ju mundëson të bëni 
ski edhe natën, sepse është e pajisur me 
ndriçim por zona është e bukur për t`u 
vizituar në çdo stinë për shkak të bukurive 
të mëdha natyrore. 

 

Turizmi i  bardhë e malor
Brezovica është ndër destiacionet më të 
vizituara turistike dimërore në Kosovë. 
Zona turistike e skive ndodhet në mënyrë 
ideale në shpatet e Parkut Kombëtar të 
Sharrit në veri dhe në veriperëndim.Linja e 
kreshtës përfshin 39,000 hektarë terrene 
malore alpine dhe pyje, me një florë dhe 
faunë mjaft të larmishme dhe të bollshme. 
E lokalizuar 90 minuta larg nga dy 
aeroporte ndërkombëtare, zona turistike 
e Brezovicës paraqet një nga zonat e 
fundit të pazhvilluara të skive në Europën 
Juglindore.

Hapësira e qendrës së skijimit është rreth 
2500 ha, në lartësinë mbidetare 1718-
2522 m. Përbrenda kësaj hapësire janë 
shtigjet e skijimit me gjatësi mesatare 
rreth 4 km dhe me një lakueshmëri 
mesatare prej 38 %. Në lartësinë 
mbidetare prej 1718 m, në Livadhin e 

Madh gjendet teleferiku më i ri. Stacioni i 
daljes nga ky teleferik është në lartësinë 
2212 m mbi nivelin e detit. Qendra e 
skijimit "Brezovica" është e hapur për 
adhuruesit e skijimit gjatë të gjitha stinëve 
të vitit, ku në verë, sipërfaqja e mbuluar me 
borë zvogëlohet por prapë lë mundësinë e 
shfrytëzimit.

Kjo qendër ka disa hotele të cilat ofrojnë 
shërbime cilësore të kategorive më të 
larta. Ndër hotelet më të njohura është 
Hoteli Narcis i kategorisë së parë i cili 
gjendet në lartësinë mbidetare prej 900 m, 
dhe është 9 km larg shtigjeve të skijimit. 
Në lartësinë mbidetare 1700 m gjendet 
hoteli i kategorisë "B", Hoteli Molika, i cili 
gjendet pranë shtigjeve të skijimit. Në këtë 
hotel kryhen shërbimet që kanë të bëjnë 
me pajisjet për rrëshqitje.
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Qendra Turistike Rekreative Arxhena 
është qendër e mikpritjes dhe 

komoditetit. I lokalizuar në një regjion 
malor tradicional Kosovar. Larg zhurmave 

të qytetit me një ambient jo rutinor,që 
paraqet një bukuri natyrore. Një ambient 

malor me ajër të pastër dhe me një 
pamje atraktive. Restoranti më një kuzhinë 
tradicionale shqiptare. Ushqimi i freskët 

dhe verërat, të një cilësie të lartë, e 
bëjnë qëndrimin tuaj në ambientet tona 

me të këndshëm e çlodhës. 

Terraca me ambient të dekoruar në mes të bjeshkëve, 
gjelbërimi i të cilës gërshetohet me atë të natyrës dhe krijon 

një ambient ç lodhës për një kafe, pije në paradite ose 
mbasditën magjepëse. Dhomat kanë një ambient çlodhës 
dhe qetësues,me nje pamje magjespëse dhe shërbim 24 
orë. Edhe fëmijët e kanë hapësirën e vet, pa u penguar 
nga trafiku në një ambient të pastër dhe të hareshëm. 

Arxhena është ski-qendra më e madhe në Parkun e Sharrit 
dhe e vetmja në Brod, Dragash

Brod, Dragash, Kosovë; Mob: +383 44 402 368
Tel : +383 29 285 170; +383 29 285 555; +383 44 285 170

www.arxhena.com; info@arxhena.com

Socials
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Pusho Shqip, në bardhësinë e Alpeve Shqiptare
Peja e Rugova

Larg nga Tirana pothuajse aq sa Korça. 
Mund të shkoni vetë por mund të blini 
edhe një paketë agjencish turistike. 
Mund të zgjidhni të bëni ski por edhe 
ta kombinoni udhëtimin me eksplorime, 
ecje, ture në qytet apo sporte aventure, 
ka plot për të bërë. Një gjë ju sugjerojmë 
miqësisht; për ata që udhëtojnë pak, është 
një thesar i pazbuluar. 

Tanimë ka filluar sezoni i dimrit dhe bora 
ka nisur të mbulojë vendin tonë. Tani së 
shpejti fillojnë edhe pushimiet dimërore 
dhe festat e fundvitit e që sigurisht që 
këtë vit preferohet të kalohen në natyrë 
duke përjashtuar stresin vjetor që na ka 
sjellë pandemia Covid-19. Atëherë ju 
prezantojmë destinacionin e Pejës dhe 
bjeshkët e Rugovës si një nga vendet më 
unike sa i përket trojeve shqiptare për ta 
përjetuar parajsen e bardhë dhe aventurat 
e natyrës gjatë dimrit. 
Peja është një qytet turistik me përmasë 
jo të madhe në të cilin jetojn 100.000 
banor dhe shtrihet në perëndim të 
Kosovës. Ky qytet veçohet pasi që është 
portë hyrëse për në Bjeshkët e Nemuna. 
Largësia nga Prishtina është 84 km 
ndërsa nga Tirana 270km ndërsa nga 
Shkupi 160 km. Sezoni i dimrit e bën 
këtë qytet të vizitohet nga shumë turistë 

sfidat e dimrit, skijim dhe trajnime për 
ski për të gjitha moshat, skijim i lirë për 
profesionistët, që mund të bëhen në 
terren, duke u lëshuar nga majat e maleve 
dhe snowboard. 
Gjithashtu për adhuruesit e jetës së 
natës fshati Bogë ku edhe është qendra 
e skive, ofron një jetë më të gjallë me 
plot rini, bare dhe restorane ku netët janë 
të mbushura nën tingujt e muzikës dhe 
përjetimet e shoqërive dhe vallëzimeve do 
t’ju bëjnë që të kaloni pushimet tuaja në 
mënyrën më të bukur që ju keni menduar, 
ndërsa qyteti i Pejës është vetëm 28 
km nga ky fshat dhe gjithashtu mund ti 
kaloni netët dhe të ktheheni prapë në 
destinacoinin tuaj.  

pasi ofron mundësi të ndryshme atraktive 
për të gjitha moshat. Pjesa më e bukur 
gjatë sezonit të dimrit janë Bjeshkët e 
Rugovës. Terrenet e përshtatshme në këtë 
rajon malor ofrojnë mundësi për të kaluar 
eksperienca të bukura ndërsa aktivitetet 
që mund ti zhvilloni janë të ndryshme si 
ecje me papuçe bore, pushtimi i majave 
mbi 2000 m sipas mënyrës alpine, skijim, 
skijim i lirë në terrene të ndryshme, 
snowboard etj. 
Për të gjitha këto eksperienca tani disa 
fshatra në rajonin malor të Rugovës si 
Boge, Shkrel, Shtupeq, Reka Allages, 
Kuqishtë etj janë pregatitur me ofertën 
e tyre me mjaft finesa që ju vizitorë të 
përjetoni kenaqësi, eksperienca dhe 
ngrohtësinë e dimrit ndërsa kompanitë 
turistike të specializuara për ju ofrojnë 
aktivitete të kombinuara duke filluar 
nga moshat e reja e deri në ato më të 
thyera, që të kalojnë një ditë duke shëtitur 
në terrene të badha e duke përjetuar 
aventura.
Disa nga përjetimet që mund t`i bëni 
janë vizitat e liqenit të ngrirë në Liqenat 
në lartësinë prej 1860 m, pushtimin e 
majave alpine mbi 2000 m, terrenet e 
përshtatshme për ecje me papuçe bore 
dhe programe educative për familje me 
fëmijë duke mësuar mbijetesën dhe 

Peja Tourist Information
www.pejatourism.org
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Pusho Shqip, në bardhësinë e Alpeve Shqiptare

Sipërmarrja familjare MAGRA AUSTRIA është një ekohotel 
natyror. Ai ngrihet në mes të një peizazhi mahnitës, në një 
zonë me klimë kurative, e paprekur nga ndotja e ajrit dhe 
ajo akustike. Hoteli ndodhet 1450 m mbi nivelin e detit; 
vetëm 115 km larg nga Prishtina.
Ajër malor aromantik, qetësi, natyrë e paprekur, peizazh 
magjepsës, ujë burimi malor i kulluar si kristal, shërbim i 
ngrohtë, cilësi e klasit të lartë, gatime speciale, një kënd 
lojërash për fëmijë, ofertë e shumëllojshme Wellness në 
ambientet e hotelit e shumë të tjera janë kushtet që ju 
ofrohen për një pushim shlodhës dhe fuqidhënës.
Ky pushim e jep veprimin e vet edhe në pak ditë 
qëndrimi në këtë hotel. Shpirti lëndohet nga përjetime të 
padëshiruara; përjetimet pozitive e forcojnë atë. MAGRA 
AUSTRIA është një vend, ku shpirti merr ripërtërihet dhe 
një qendër pushimi për një sezon shlodhës për trupin 
dhe psiqikën; për veshët, sytë, zemrën dhe mendjen. 
Në MAGRA AUSTRIA pyjet malore dhe lëndinat alpine 
mbërrijnë deri në tryezën e ngrënies. Në çdo stinë ia 
vlen!

Bogë - Rugovë 32000 Pejë, Kosovo
Mob: +386 49 560 560
hotelmagra@live.com
www.hotelmagra.com

Socials
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Nëse pyesni ndonjë shkupjan se në 
cilin vend mund të ndjeni shpirtin 
e kryeqytetit, ai me siguri do t’ju 
drejtojë për një shëtitje në çarshinë e 
vjetër të Shkupit. Ka vetëm një arsye 
pse kjo është kështu – çarshia është 
vendi që bashkon traditën me kohën 
moderne, ajo është zemra e qytetit, 
ku mbahen dhe zgjerohen njohjet, në 
të çdo hap është pjesë e historisë, çdo 
ndërtesë është mahnitëse. Çarshia 
reflekton shoqërinë multikulturore të 
qytetit.

Çarshia e Shkupit vazhdon të 
ekzistojë më shumë se shtatë shekuj. 
Ajo shtrihet nga Ura e Gurit e deri 
tek Bit pazari dhe kalaja. Në atë kohë 
u ndërtua në bazë të shembujve të 
metropoleve të tjera bizantine.  Në 
shekullin e 16 dhe 17 u bë një nga 
çarshitë orientale më të rëndësishme 
në Ballkan, dhe në mesin e shekullit 
17 në të ka pasur mbi 2150 dyqane. 

Edhe pse ka përjetuar disa katastrofa, 
siç është rënia e zjarrit në vitin 1689 
dhe tërmeti në vitin 1963, çarshia 
ka mbijetuar deri në ditët e sotme 
dhe paraqet krenari për qytetin. Tani 
mbizotëron arkitektura otomane, por 
vërehen edhe mbetje nga periudha 
bizantine. Veçanti të famshme janë 
bujtinat, midis të cilëve janë Suli an, 
kapan an, karvan sarai Kurshumli 
an; si dhe hamamet siç janë Çifte 
ose Daut Pashin hamam – dhe secili 
prej tyre përmban nga një histori të 
papërsëritshme.

Çdo objekt më i rëndësishëm i 
çarshisë sot është bërë galeri ose 
muze. Bëni një shëtitje nëpër rrugët 
e ngushta me kalldrëm të labirintit 
të çarshisë, kënaquni në bukurinë 
e arkitekturës, takoni ndonjë nga 
dyqanet, shijoni lahmaxhunin, 
kërnacet ose ndonjë byrek, 
ëmbëlsohuni me llokum, pini një 
çaj. Merrni frymë thellë dhe ndjejini 
aromat e të kaluarës.

Simbolet shqiptare në Çarshi
Nuk dimë nëse duhet të gëzohemi 
apo të hidhërohemi, që teksa sheshi  
"Makedonia" shpërfaq në mënyrë 
pompoze statujat e pafundme, duke 
filluar qysh prej asaj të Aleksandtit të 

Çarshia e vjetër e Shkupit
The info about North Macedonia: 
www.macedonia-timeless.com

aromë qytetërimesh të shkuara
Madh e deri tek heroi apo kleriku më 
i panjohur, heroi ynë kombëtar duket 
sikur është zbritur prej piedestali dhe 
ka zënë vend poshtë shkallëve që të 
zbresin në Çarshi. 
Megjithatë, po të kemi parasysh 
sfrondin historik, vendosja e statukës 
së Skënderbeut dhe gdhendja në 
mozaik e simboleve shqiptare, duhet 
parë si një tregues pozitiv, i cili i jep 
qartësisht më shumë identitet qytetit, 
sidomos pjesës së tij shqiptare. 

SHumë prej simboleve dhe vendeve 
emblematike shqiptare si shqiponja, 
emblema e Besëlidhjes së Lexhës, 
Kalatë e Krujës, Gjirokastrës, 
Shkodrës, ANC-ja e Korçës, etj, janë 
gdhendur nëpër muret e shkallareve 
që të ngjisin tek Sheshi "Makedonia", 
teksa del prej Çarshisë. 
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Socials The  definit ion of 
eleg ance  and luxury

Krste Misirkov 13 1000 Skopje, Republic of Macedonia
Mob: +389 2 322 0211; info@hotelgold.mk; www.hotelgold.mk

 "Hotel Gold" is a 4 star luxury hotel with location in Centre of Old Town of Skopje City or 7-8min walk from the Centre of City Skopje. Old Town 
Centre is a place were are located ancient building with antique infrastructure ( old mosques, churches, hamams, old Hans and old houses) 

which were built during Ottoman Empire in the XV century.
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Xhamia e Larme, Tetovë
Ornamente piktoreske të pikturuara 
në lidhje me njësi urbane dhe 
interesante. Xhamia shumëngjyrëshe 
është monument kulture nga 
shekulli XV, i cili është pasuruar dhe 
zgjeruar  në shekullin e XIX nga ana e 
Abdurahman Pasha, zotëri feudal turk 
nga pashallëku i Tetovës. Gjendet në 
pjesën e vjetër të Tetovës, pranë lumit 
Pena. Është ndërtesë njëdhomëshe 
katrore me kombinim arkitektonik 
të stilit ndërtimor turk baroken dhe 
neoklasik. Të dhënat për historinë 
e Xhamisë shumëngjyrëshe dhe për 
objektet përreth janë gdhendur në 
mbishkrimin e pllakave të mermerit 
të vendosura mbi derën hyrëse.

Xhamia shumëngjyrëshe me fasadën 
e saj është monument veçanërisht 
tërheqës i kulturës në Tetovë. 
Ornamentet e shumta piktoreske të 
pikturuara, grafika dhe teknikat e 
pikturimit paraqesin raritet dhe vepër 
të shkëlqyer të arkitekturës islame. 
Ato janë vepër e mjeshtërve me 
përvojë nga Dibra, të cilët jo vetëm 
që e pikturuan xhaminë  brenda dhe 
jashtë, por njëkohësisht dekoruan 
teqen Arabat-baba të dervishëve 
dhe disa shtëpi private të beut. 
Veçanërisht piktoreske është ana 
jugore e xhamisë e cila duket nga 
rruga kryesore që çon drejt Gostivarit.

Dëshira e Hurshide – në xhami 
gjendet tyrbja ku është varrosur vajza 
e beut, zonja Hurshide, me origjinë 
nga Anadolija, dëshira e së cilës 
ishte të varrosej në Tetovë, si dhe 
gurë të dekoruar në mënyrë të pasur, 
shatërvan dhe hamam. Në përbërjen 
e këtij ambienti gjendet dhe hamami i 
ruajtur, i cili sot është galeri artistike. 

objekti i kultit më i bukur në Ballkan
Xhamia e Pashës, Xhamia e Larme 
ose Xhamia me Ngjyra, quhet ky 
objekt kulti në qendër të Tetovës, që 
është konsideruar si më i bukuri në 
Ballkan për nga pikturat murale, të 
brendshme dhe të jashtme. 
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Struga ka vendndodhje të 
përshtatshme. Gjendet në pjesën 
jugperëndimore të Republikës së 
Maqedonisë, në bregun verior të 
Liqenit të Ohrit, në të dyja anët të 
lumit Drin i Zi. Shtrihet mbi rrugën e 
dikurshme Via Egnatia.

Me emrin Struga vendbanimi 
përmendet që në shekullin e XI. 
Gjatë mesjetës ka qenë e njohur si 
vendbanim për peshkim, dhe gjatë një 
periudhe të gjatë ka qenë vendbanim 
pranë bregut të liqenit, ku popullsia 
merrej me peshkim, blegtori dhe 
bujqësi.

Me statusin qytet Struga përmendet 
në fund të shekullit të XVI (viti 1591) 
në dokumentet e delegatit Mletak 
në Kostadinopojë, Lovro Bernard. 
Në shekullin e XVII fiton rëndësi të 
madhe tregtare, çarshi, Pazar dhe 
panair të madh. Nga kjo periudhë me 
zhvillim të lartë ekonomik ka origjinë 
thënia Si Struga nuk ka tjetër.  
Në fund të shekullit të XVII, për 
shkak të depërtimit të austriakëve 
në Gadishullin e Ballkanit, zhvillimi u 
ndal, por për shkak të vendndodhjes 
së përshtatshme në rrugën Via 
Egnatia, Struga arriti të mbijetojë si 
qytet, në të cilin në fund të shekullit 
të XVII dhe fillimit të shekullit të XVIII 
shpërngulej popullata shqiptare 
nga ultësirat perëndimore të Malit 
Jablanica dhe Malit Mokra.

Në fund të shekullit të XVIII dhe 
fillimit të shekullit të XIX qyteti 
shpesh plaçkitej nga banditë që vinin 
nga Shqipëria. Pasiguria shkaktoi 

ndalim të shkëmbimit tregtar. 
Në mes të shekullit XIX i pengua 
rënia e mëtejshme e vendbanimit. 
Atëherë është vënë re vrulli i dytë i 
shpërnguljes së popullatës shqiptare 
dhe maqedonase në qytet.
700 metra mbi nivelin e detit
Në vitin 1591 përmendet me statusin 
qytet

Brigjet e Drinit të Zi
Ideale për shëtitje të qetë dhe 
kënaqësi në pamjen e mrekullueshme 
pranë vetë ujit, brigjet e Drinit të Zi 
kanë karrige dhe tenda dhe janë të 
lidhura me ura. Bregu nga ana lindore 
e daljes të lumit nga liqeni quhet 
“Sergej Esenin” dhe gjendet afër 
hyrjes të plazhit qytetar. Në këtë breg, 
pranë Eseninit, gjenden edhe bustet e 
Adam Mickjeviç dhe Aco Shopov.
Në këtë periudhë në qytet jetonin 
rreth 4.600 banorë.

Ura e poezisë
Ura e poezisë gjendet në daljen e 
liqenit, në fillim të lumit Drin i Zi. 
Në nder të shkrimtarëve të shquar 
maqedonas – vëllezërit Miladinovci, 
nga viti 1962 tradicionalisht mbahet 
manifestimi poetik Netët e Poezisë 
në Strugë, në të cilën marrin pjesë 
poetë nga e gjithë bota. Atë natë Ura 
e Poezisë është skena më e madhe 
poetike në botë.

“Nuk ka tjetër si Struga”
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ftesa e parezistueshme tetovare
Rrethinat e Tetovës me bukuritë e saj natyrore me monumentet 
kulturore-historike, gradualisht konsiderohen
si qendër turistike mjaft tërheqëse në Maqedoni.
Kodra e Diellit është njëra prej tyre.  Ajo është qendra më e 
famshme sportive dhe rekreative dimërore në Republikën e 
Maqedonisë. Ajo përmban një numër të madh të ditëve me diell 
dhe mbulesë nga dëbora  nga tetori deri në maj. 
E përshtatshme për të gjitha disiplinat e skijimit Kodra e Diellit 
Ose Popova Shapka është veçanërisht tërheqëse për skijuesit 
profesionistë dhe ata që duan rekreacion. Kodra e Diellit 
disponon me terrene për skijim me një sipërfaqe prej 35 km2.

Për ata që preferojnë aventurat verore, ky është destinacioni 
i duhur për pushimet verore, alpinizëm, çiklizëm malor dhe 
paraglading.

Vend kryesor në këtë sferë zë qendra turistike "Kodra e Diellit" 
me bukuritë e Malit Sharr në kuadër të masivit malor, lartësinë 
relative, dëborën e zbukurojnë këtë qendër rekreative e sportive 
tejet të bukur.

Qendra "Kodrës e Diellit" shtrihet në lartësinë mbidetare 1780 
m, 18 km nga Tetova, 48 km nga Kodra e Diellit deri në Shkup 
(70 km nga aeroporti i Shkupit). Deri në qendër arrihet përmes 
udhës së asfaltuar dhe nëpërmjet teleferikut në gjatësi prej 7 
km, me të cilin mjet udhëtimi arrihet për 40 min., me një ndryshim 
lartësie prej 1400 m.
Kodra e Diellit disponon 11 ski-ashensorë, me gjatësi prej 7.7. 
km., që lidhin shtigjet e skijimit në lartësi prej 1070-2510m. 

Gjatësia e shtigjeve të skijimit është 20 km nga të cilat 3 janë 
sipas kritereve të FISit.
Pikërisht tek Kodra e Diellit u hap edhe sezoni dimëror nga ALER 
Travel, i cili këtë vit ka ndërmarrë nismën e një sezoni dimëror 
të paketave me fluturime charter për turistët nga Ukraina dhe 
Bjellorusia. Përveç turve të skijimit në Kodrën e Diellit dhe në 
Mavorë, grupet e turistëve do të mund të shijojnë gjithashtu edhe 
banjat termale të Dibrës së madhe, për të plotësuar një paketë të 
pasur dimërore, në një kohë që thuajsë e gjithë Europa qëndron e 
byllur për shkak të pandemisë

Kodra e Diellit
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Kodra e Diellit,1220 Tetovë, Tetovo, Macedonia; +389 44 361 227; info@hotelscardus.com

Stay with us and feel like home...4 stars standard
Pool
Jacuzzi
Sauna
Turkish Sauna
Sport activities
Room services
Free Wi-Fi
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Kodra e Diellit,1220 Tetovë, Tetovo, Macedonia; +389 44 361 227; info@hotelscardus.com

Stay with us and feel like home...4 stars standard
Pool
Jacuzzi
Sauna
Turkish Sauna
Sport activities
Room services
Free Wi-Fi
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Kodra e Diellit,1220 Tetovë, Tetovo, Macedonia; +389 44 361 227; info@hotelscardus.com

Stay with us and feel like home...4 stars standard
Pool
Jacuzzi
Sauna
Turkish Sauna
Sport activities
Room services
Free Wi-Fi

Socials
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Mavrova është destinacioni i parë 
dimëror me të cilin u njohën shqiptarët 
kur filluan të dilnin me pushime jashtë 
Shqipërisë. Edhe pasi njohën vende 
të tjera si Kolashini, Kodra e Diellit 
apo Brezovica, Mavrova mbeti sërish 
ndër vendet më të vizituara dimërore. 
Ndoshta liqeni e bën zonën edhe më të 
bukur e për këtë arsye, nëse duhet të 
zgjedhin një destinacion dimëror për 
ski, i pari është Mavrova. Por vetëm 

Mavrova
mbretëresha e turizmit
të bardhë

kaq? 
Jo. Fshati nuk është thjesht një vend 
dimëror për ski por një zonë me shumë 
pika interesi t ë turizmit kulturor, që 
mund të vizitohen edhe gjatë dimri. 
Mavrova është një fshat dhe 
vendpushim turistik në rajonin malor 
të Maqedonisë perëndimore. Ai është 
i vendosur në Komunën e Mavrovës 
dhe Radostushës. Mavrova është një 
destinacion për turistët gjatë gjithë vitit 

për shkak të qendrës së saj të skijimit, 
parkut kombëtar dhe liqenit.
Por pa dyshim që stina më e bukur dhe 
më e preferuar është ajo e dimrit. 
Mavrova ka një siperfaqe shumë të 
madhe pistash skijimi dhe secila prej 
tyre është emërtuar me merin e saj, 
për shkak të terrenit shumë të madh, 
çka bën që të duken si destinacione të 
veçuara. 
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Grupet e Klubit "Discover Albania"

Nr 18  TRAVEL 2016 57

You can almost
 hear the evening  fall...
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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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TRAVEL suplement
Enjoy the spirit of a noble nation

through the products and 
small family-run farms and Inns

"Made in Albania!

Shijoni shpirtin dhe mikpritjen 

e vërtetë në produktet 

dhe sipërmarrjet 

"Made in Albania"!

MADE IN ALBANIA

Vila Sofia, ajo që na bëri të zbulojmë Gllavën 

Arka e Shijes në Shqipëri, një udhëtim përmes shijesh 

dhe traditash, një itinerar shijesh dhe traditash

Duaratat e Gjirokastrës në qendrën "Gjiroart"

Në studion e Llambrinisë, ku gurët këndojnë 

e hedhin valle

Vendasit dhe turizmi i përjetimeve
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Shtëpia 
e Miqve

Të gjesh Lasgushin, 
Mitrushin, 

Pogradecin e vjetër, 
kulturën, artin, 

librin, artizanatin, 
madje ashtu siç e do 
autenticiteti, edhe 
pijen e shtëpisë, në 

një vend të vetëm, në 
një rrugë që mund të 
ishte qendra historike 
e qytetit, do të thotë 

që të kesh në pëllëmbë 
të dorës një pasqyrë se 
si mund të kishte qenë 
oferta autentike e një 
qyteti si Pogradeci.

Një vend që na tregon 
Pogradecin e vërtetë
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Kur e takuam Dianën në 
Tiranë, aq me dashuri 
na e shpjegoi të gjithë 
këtë, saqë jo vetëm 
u bëmë kureshtarë 
por vendosëm që në 
udhëtimin e radhës 
për në Pogradec ta 
vizitonim patjetër. 
Ishte ashtu siç e kishte 
përshkruar ajo. Madje 
shumë më bukur. 
Nuk na priti vetëm 
Diana por edhe Spajku 
(maçoku), kruspullosur  
përgjumshëm mbi 
kolltuk. 

Imagjinoni për një çast sikur dikush 
t`ju çojë me sytë të mbyllur diku në 
një vend të caktuar. Pastaj, kur të jeni 
brenda atij vendi, të hapni sytë.  Dhe 
sapo t`i hapni, filloni të shquani sendet 
e para. Një bibliotekë e madhe me libra.  
Ndjenjëse të vogla e të rehatshme në 
formë kolltuqesh, rrethuar metavolina 
bërë me copa trungjesh, foto të kohëve 
të vjetra nëpër mure, dritaret me 
dantella… 

Qenkam në një shtëpi, thua me vete. 
Posi, ja edhe një maçok që përqallet 
mbi kolltukun e butë pranë dritares. 
Pastaj vështrimi bie mbi një banak 
të madh të bukur, një ndarëse prej 
hekuri të rrahur e bën më të këndshme 
atmosferën e pak më tutje, ku biblioteka 
vazhdon, nga raftet e saj të vështrojnë 
fytyra njerëzish të njohur… Teto Ollga, 
Meli, Xha Bakoja, (personazhet e “Zonja 
nga Qyteti”, Sandër Prosi, Ndriçim 
Xhepa, Robert Ndernika….  Afrohesh 
dhe shikon librat. Mitrush Kuteli, 
Lasgush Poradeci… 

Atëhere e kupton. Qenkam në 
Pogradec. Po është një lokal apo 
shtëpi? 
Është edhe lokal edhe shtëpi. Quhet  
Shtëpia e Miqve. Dhe nëse ti e kuptove 
se je në Pogradec, dhe t`u duk si shtëpi, 
do të thotë se e zonja që e ka krijuar 

këtë mjedis të këndshëm ia ka arritur 
qëllimit që ka pasur.  Është shtëpia 
e Diana Miles, shtëpia e prindërve të 
saj, pjesën e poshtme të të cilës ajo e 
ktheu në kafe-galeri këtu e rreth 15 
vjet më parë, me qëllim që t`u ofronte 
turistëve një pjesëz të Pogradecit, ashtu 
siç ka qenë dikur, kur ishte dyqani i 
gjyshit të saj, duke ruajtur sa më shumë 
nga gjërat e vjetra si fotot, kartolinat, 
sendet e përdorimt të përditshëm dhe 
gjithçka tjetër që të kujtonte kohën e 
shkuar, madje edhe fasadën e dyqanit të 
dikurshëm, të paprekur,  

Kur e takuam Dianën në Tiranë, aq me 
dashuri na e shpjegoi të gjithë këtë, 
saqë jo vetëm u bëmë kureshtarë por 
vendosëm që në udhëtimin e radhës për 
në Pogradec ta vizitonim patjetër. 
Ishte ashtu siç e kishte përshkruar ajo. 
Madje shumë më bukur. Nuk na priti 
vetëm Diana por edhe Spajku (maçoku), 
kruspullosur  përgjumshëm mbi 
kolltuk. 
Dhe e dini si i pret miqtë Diana? Me një 
pije të veçantë, një prej gjërave më të 
mira që ka trashëguar nga babai i saj, 
profesori i njohur i fizikës Thoma Mile.  
Pija e Thomos e ka quajtur. Është një 
pije alkoolike që i ati e përgatiste në 
mënyrë artizanale, sipas një formule të 
veçantë e që sigurisht Diana e zbaton 
sot duke i qëndruar besnike.  

Pija e Thomos
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Pija e Thomos, për të cilën sot turistët 
vijnë nga ana e anës për ta provuar, 
e madje e marrin edhe me vete tani, 
ishte e mrekullueshme. Me shegë e 
provuam ne por ka plot shije të tjera. 
Është emblema e “Shtëpisë”.  Tani që të 
gjithë duan ta marrin me vete, Diana e 
ka “ambalazhuar” në shishka të vogla, 
me etiketa artizanale, në formë suveniri 
për t`ua dhuruar miqve, që nuk vijnë 
dot këtu. 

Sa gjëra të vogla e të dashura gjen 
këtu!  Pa fund. Për shembull teksa je 
duke pirë kafen, mund të shkëpusësh 
një fletë libri, prej atyre që Diana i ka 
“nderë” me kapëse rrobash mbi një tel 
tek xhami i dritares, që të mos lodhesh 
të shfletosh librin. Mund të jetë një 
poezi e Lasgushit, një copëz tregimi e 
Mitrushit, një paragraf romani… që ta 
bën magjike shijen e kafes apo të pijes. 
Ose, mund të hapësh albumet e vjetra, 
ku Pogradeci i dikurshëm  shpërfaqet 
në forma nga më të ndryshmet, që nga 
kartolinat e kohës së komunizmit, e 
deri tek fotot bardhë e zi, realizuar në 
kohë të ndryshme.  Disa prej faqeve 
kishin vende bosh. I marrin njerëzit, 
shpjegon Diana. U pëlqejnë siç duket 
ose gjejnë ndonjë element që u kujton 
diçka dhe i marrin. Unë nuk mërzitem, 
i zëvendësoj. Atë kam dashur në fakt 
kur e kam krijuar këtë vend, që çdokush 
të gjejë veten ose një pjesë të së 
shkuarës që për fat të keq po humbet 
dalngadalë. Është thuajse e pamundur 
të gjesh sot vende ose objekte që të 
kujtojnë Pogradecin e Vjetër. Ja, ka 
mbetur kjo rrugë, “Naim Frashëri” ku 
ndodhet shtëpia ime dhe ndonjë shtëpi 
aty-këtu nëpër qytet. Por edhe kjo nuk 
është më ashtu siç ka qenë dikur, kur 
amvisat si nëna ime zbukuronin sofatet 
me lule, kur nuk kishte makina që të 
kalonin në rrugicë e në vend të erës së 
rëndë të karburantit, ndjehej aroma e 
trëndafilave.  Unë do të kontribuoja me 

qejf që kjo rrugë të kthehej e bukur, siç 
ka qenë dikur, me kalldrëm, me fasada 
të kuruara, me lule jashtë shtëpive, e 
ndonjë prekje aty-këtu për ta bërë më 
tërheqëse. Dhe të ishte vetëm rrugë 
këmbësore.  Me dyqane suveniresh, 
lokale të vogla me aromë kafeje e 
frutash të freskëta. Kjo do ta bënte edhe 
qendrën e Pogradecit si Tushemishti 
sot.
Ju të gjithë sot keni qenë së paku 
një herë besoj në Tushemisht vitet e 
fundit. Sepse qysh kur në sheshin e 
fshatit u rikthye Teto Ollga, personazhi 
i famshëm  i serialeve të viteve `80, 
“Zonja nga Qyteti” dhe “Një shoqe 
nga fshati” , “Marena” rigjallërua aq 
shumë sa nisi të konkuronte edhe vetë 
Pogradecin. Ndoshta pak nga ju e dinë 
që ideja e risjelljes së “Teto Ollgës” 
në Tushemisht dhe rikonstruksioni i 
gjithë sheshit, ishte puna e Dianës, 
e cila bashkë me artistin korçar Vasi 
Kolevica, që krijoi statujën e Teto Ollgës, 
i dhanë fshatit identitet e për rrjedhojë, 
edhe turistë.  Sepse Diana në profesion 
është arkitetkte mjedisi. Prandaj dhe ka 
dëshirën e madhe që rrugën e shtëpisë 

Rruga "Naim Frashëri", aty ku ndodhet Shtëpia e Miqve

së saj ta kthejë në një vepër arti, ku 
turistët të ndjehen as më pak e as më 
shumë po si në çdo rrugë tjetër të një 
qyteti ballkanik me identitet. Prandaj 

Ju që keni qenë së paku 
një herë në Tushemisht 
vitet e fundit, ndoshta 
nuk e dini që ideja e 
risjelljes së “Teto Ollgës” 
në Tushemisht dhe 
rikonstruksioni i gjithë 
sheshit, ishte puna e 
Dianës, e cila bashkë 
me artistin korçar 
Vasi Kolevica, që krijoi 
statujën e Teto Ollgës, 
i dhanë fshatit identitet 
dhe për rrjedhojë, edhe 
turistë
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dhe në Shtëpinë e Miqëve ka aq shumë 
elemntë identitarë që mbajnë aromë 
Pogradeci e janë kombinuar me shije aq 
të hollë. 
Ajo e dashuron punën e saj dhe 
mjedisin. Këtë e pamë edhe tek tre 
apartamentet që ka kthyer së fundmi 
në shtëpi pritëse diku përballë liqenit, 
rrugës për Drilon. Tri struktura, sa 
të thjeshta, aq edhe funksionale dhe 
elegante, me stil “minimalist” po ku 
asgjë e nevojshme nuk mungon e që 
shpërfaq artin e së bukurës përmes 
racionalitetit dhe mosshpërdorimit. 
Perfekte na u dukën neve, me një natë 
qëndrimi aty.
Dhe prekjen e fundit elegante të 
“veprave” të Dianës do ta shijonim 
mëngjesin e nesërm, kur pranë dritares 
së veshur me avull nga freskia e 
Pogradecit, do të provonim mëngjesin  
e “Shtëpisë”. Gjalpë, reçelra, fruta të 
stinës, sanduiçë të vegjël me shije, 
çaj mali ose kafe, me filxhanët e 
personalizuar që miqtë e shumtë i kanë 
sjellë për ta bërë atmosferën më të 
bukur… ah çfarë dashurie! 

Ky vend është një magji e vërtetë.
Të gjesh Lasgushin, Mitrushin, 
Pogradecin e vjetër, kulturën, artin, 
librin, artizanatin, madje ashtu siç e 
do autenticiteti, edhe pijen e lokalit, 
në një vend të vetëm, në një rrugë që 
mund të ishte qendra historike e qytetit, 
do të thotë që të kesh në pëllëmbë të 
dorës një pasqyrë se si mund të kishte 
qenë oferta autentike e një qyteti si 
Pogradeci.
Po të kishte patur një kryetare bashkie 
si Diana.
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ajo që na bëri të zbulojmë Gllavën
Kur na foli për herë të parë miku 
dhe bashkëpunëtori ynë Isuf Braho, 
udhërrëfyesi i talentuar beratas, për 
një bujtinë të re që quhej Vila Sofia, e 
morëm si një prej sugjerimeve të radhës, 
siç zakonisht i përcjellim njëri-tjetrit 
informacionet e reja që lëvizin në fushën 
e turizmit. Ku ndodhet? Në Gllavë. Duhet 
të shkoni patjetër, është zonë shumë e 
bukur. Edhe i zoti i bujtinës ishte njeri 
që e kishte shumë të qartë se ç`po bënte. 
Dhe ishte shumë i interesuar.
Një ditë e planifikuam dhe u nisëm. Isufi 
nuk na kishte gënjyer. As për vendin, e as 
për të zotin e shtëpisë. 
Nuk kishim dëgjuar asnjëherë për 
Gllavën. Nëse do gërmojmë në librat e 
historisë dhe gjeografisë, njohuritë tona 
shkonin deri në Memaliaj, tek miniera, 
në Luftinjë, emrin e së cilës e lexojmë 
buzë rrugës kombëtare dhe në Buz, 

VILA SOFIA
prej famëmadhit Tafil Buz` mustaqeziu, 
trimit të çartur të kohës së Reformës së 
Tanzimatit. 
Më tutje ishte Gllava. Përmes 
një gjarpërimi rruge e relievi të 
mrekullueshëm që ne e shijuam dyfish; 
si vjeshtë e thellë dhe si pasdite në të 
perënduar ku panorama ia kaloi çdo 
krahasimi të mundshëm. Deri në Buz, 
rrugë e asfaltuar. Më tutje rrugë e 
pashtruar fshati, me fragmente kalldrëmi 
nga rruga e dikurshme mesjetare. Dhe 
pas këtij gjarpërimi që nuk mbaroi deri 
kur zbritëm nga makina, u gjendëm në 
oborrin e Vila Sofia, jo si pjesë e ndonjë 
lagjeje fshati por si një shtëpi përrallash 
mes një panorame marramendëse. 
Dhe kur takuam Hetemin e Natashën, 
të zotët e shtëpisë, mësuam gjithçka. 
Meqenëse e kemi përcjellë këtë artikull 
edhe bashkë me përshtypjet e gazetarit 

Aleksandër Toti, nuk po hyjmë në detaje 
historike, se si erdhi ky çift plot sqimë 
nga Tirana e u vendos këtu mes natyrës 
por larg njerëzve. Po ju themi vetëm 
se dashuria për rrënjët e prindërve dhe 
shtëpinë ku lind, të bën të shkosh në fund 
të botës. 
Nëse do ta takoni ndonjëherë edhe ju nga 
afër Natashën, ndoshta do ta kuptoni se 
pse këmbëngulim aq shumë  që t`i lini 
metropolet, qendrat tregtare  e vendet 
vanitoze dhe t`i qaseni më shumë natyrës 
dhe njerëzve. Asnjë hotel luksoz nuk 
jua jep dot kënaqësinë që ju dhuron 
buzëqeshja e Tashës dhe ëmbëlsia e saj. 
Edhe gratë që e ndihmojnë në gatim e 
djemtë që shërbejnë, njësoj e marrin 
dozën e tyre të buzëqeshjes dhe fjalëve të 
ëmbla, si të ishin klientë. Se ajo nuk dinte 
të bënte dallime. 
A, këtu do ndalemi pak. Dashuria për 
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Dy fjalë për Gllavën
Fshati Gllavë  është një nga më të vjetrit 
në gjithë vendin.  Ai ka ekzistuar që në 
shekullin e pestë të Erës sonë, rreth 1500  
vjet më parë.  Përmendet në emër në 
një dokument pronësie  të Peshkopatës 
së  0hrit që në fillim të shekullit të 
njëmbëdhjetë, d.m.th. para njëmijë 
vjetësh.
 Gllava i është kthyer besimit mysliman 
rreth vitit 1500. Në vitet 1830 - 1900 
sekti Bektashi ishte i përha pur në Gllave 
dhe zonën përreth.
Duke qenë Bektashizmi vatër e çeshtjes 
Kombetare, në Gllave ushtruan 
aktivitetin e tyre fetar dhe patriotik edhe 
dy personalitete të shquara si Baba Smail 
Gllava dhe Baba Medin Gllava.
 Nga Gllava ka qene një personalitetet i 
Klerit Bektashi, Baba Murat Cenaj, i cili 
ka qenë edhe deputet në vitet 1930 në 
vitet e Mbretërisë.
 Gllava dallohet për prodhimin e mjaltit 
shumë cilësor, sidomos në Corraj. Nga 
ky fshat furnizohej me mjaltë edhe 
Familja Mbretërore në kohën e Mbretit 

Zog. Zona është shumë e pasur me bimë 
të egra mjkeësore, sidomos çaj mali dhe 
sherebelë.
Shkolla e pare shqipe u hap rreth vitit 
1916.
 Nga lartesitë e Gllavës, në Mars të 
vitit 1942, Benito Musolini drejtoi 
operacionin e 28 Divizioneve të Armatës 
së Nëntë Italiane, në frontin e Luftës 
Italio - Greke.
Si pika më e lartë e Jugut në Majën e 
Gllavës u vendosën për herë të parë 
antenat e kompanive telefonike dhe aty 
janë akoma dhe sot.
Pikat me interesante për t`u vizituar 
rreth e qark zonës janë Çezma e Kroit të 
Madh, Teqeja e Baba Ismailit, Depot e 
Komunizmit, Liqenet e Komarit, Mali i 
Gllavës, Buzi, Corraj etj. 

fshatin është dashuri për fshatin po 
gatimet, edhe pse me produktet e freskëta 
të zonës e të egra gjithashtu, kishin një tis 
aristokrat, ku Tasha kishte derdhur gjithë 
qejf shijet e saj të holla. Sallatë Cezar me 
vezë shkurtëze? Keni ngrënë ndonjëherë? 
Pale reçelnat që kish bërë gjithë verën 
me fiqtë e oborrit, kumbullat, thanat, e 
që na i nxori për mëngjes me petulla, 
qumësht të ngrohtë të sapomjelë e gjalpë 
të freskët.
Prandaj dhe Hetemi po shtonte kapacitet. 
Se nuk mjaftonin më ato dhoma që 
kishin. Kërkesa ishte aq e madhe vetëm 
në një verë që ishin hapur, saqë po 
bëheshin gati dhomat e tjera. 
Në kthim, nuk u larguam pa bërë një 
ngjitje në Malin e Gllavës dhe vizituar 
objektet me interes në zonë, ku Hetemi 
na tregoi aq shumë gjëra, sa na duhet një 
artikull tjetër në numrin e ardhshëm. 
Por një gjë mund t`jua themi; duhet 
të shkoni patjetër. Është një nga top 
destinacionet e 2020-ës. Pa asnjë dyshim!
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“...T'ia themi këngës që dimë... për 
Tafil mustaqezinë...”
Me siguri, të gjithë keni dëgjuar për 
Tafil Buzin,  toskun lavdimadh të shek 
XIX, i cili ngriti në këmbë, gjithë jugun 
e Shqipërisë, kundër reformave të 
Tanzimatit. Kjo mendje e ndritur e shpirti 
luftarak, i dha emër jo vetëm vendlindjes 
së tij, por gjithë krahinës së Buzit, i 
cili për vite të tëra do të shndërrohej në 
makthin e pagjumësisë për perandorinë 
Otomane, duke kërkuar medoems të 
drejtat e liritë e popullit, e ku bashkë me 
kapedanët e Labërisë në krye të 25.000 
trupave arbërorë, shpallën autonominë e 
Tepelenës asokohe. 
E nisa me këtë logjikë historike, pasi aty 
është baza e madhështisë së një kombi. 
Të gjithëve na ndodh teksa shkojmë në 
një udhëtim turistik, pasi jemi ngopur 
me pamjet apo shijet e ushqimit, bëjmë 
pyetjen natyrale: Ç'histori ka ky vend?!
Tre çukat e Gllavës, që ngrihen në mbi 
1000 metra lartësi të ofrojnë një pamje 
360°, ku frymëmarrja të rrallohet nga 
mrekullia që përshfaqin horizontet. 
Aty harron që je njeri, sepse shpirti të 
shkon aq lart sa të duket se, kur librat e 
shenjtë përmendin parajsën, përshkruajnë 
pikërisht këto vise. 
Të shkosh në Gllavë sot nuk është aq e 

lehtë, duhet të ndjekësh një rrugë disi të 
amortizuar për afro 20 - 30 Km pasi ke 
lënë asfaltin, por kjo nuk të mërzit aspak, 
ngjitja për në mal gjarpëron aq ëmbël, 
e është kaq piktoreske sa duket sikur ke 
udhëtuar fare pak minuta. 
Dikur, ka qenë rruga antiko-mesjetare, e 
cila dallon nga gjurmët e kalldrëmta që 
shfaqen herë pas here përgjatë rrugës. 
Ajo lidhte qendrat e rëndësishme tregtare 
të asaj kohe, që vijonte nga Berati në 
Gjirokastër e mandej në Janinë. Kjo 
bënte që fshatrat përgjatë vijës të ishin 
mjaft të zhvilluara, si rezultat i tregëtisë 
dhe shkëmbimit, ky fakt ruan akoma 
elementë të kulturës dhe sjelljes njerëzore 
në këto vende, ku spikat mikpritja.
Megjithatë,  shumë prej nesh ndoshta s'do 
ta shihnim kurrë e as do ta njihnim këtë 
bukuri të natyrës, toskanës shqiptare që 
s'bën dallim nga ajo e Italisë ku zbresin 
me miliona turistë në vit. 
Hetemi dhe Natasha janë çifti më i 
ëmbël e karizmatik që mund të takoni 
ndonjëherë në këto anë. Ata janë dy të 
"arratisur" nga Tirana, e cila i mbajti 
gati 30 vjet peng sepse nevojat e jetës 
nuk mund të ndërtoheshin aty ku e 
kanë zanafillën e familjes, në Gllavë. 
Tashmë e kanë ndarë mendjen, kthim në 
vendlindje, sidomos kur njeriu arrin të 

realizojë disa ëndrra, ato më të mëdhatë 
në jetë, shpesh kërkon t`i gjejë shpirti pak 
qetësi natyrale. Ku më mirë se sa në mes 
të maleve, ajrit të pastër, pyjeve, gjësë 
së gjallë, ujit kristal, e diellit që shndrrin 
pa pengesë, një habitat krejt i kundërt 
me metropolin mbytës, të zhurmës dhe 
trafikut që s'përfundon kurrë. 
Jeta siç duket paska një moment që të 
zgjon nga ëndrra dhe të thërret atje ku 
të ka rënë koka, thoshte Çajupi i madh 
dhe kjo bëri që ky çift të shkonte drejt 
kësaj aventure pa moshë, për t1u bërë 
ambasadorët e parë në zonë, ku papritur 
një mëngjes, lanë gjithçka për t'iu dhënë 
natyës, nostalgjisë dhe jetës së fshatit. 
E nisën si shtëpi për rehatin e familjes 

Gllave Village Memaliaj-Fshat, Albania
erandibarjami@gmail.com

Mob: +355 69 606 4624

Faleminderit
VILA SOFIA!
Aleksandër Toti
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dhe si gjyshër të mirë të lidhur fort pas 
nipërve dhe mbesave, e quajtën "Vila 
Sofia", mirëpo miqtë e shumtë që vijnë 
si vizitorë, "xhelozë" për rehatinë, 
këmbëngulnin të rrinin më gjatë në shtëpi 
dhe kjo bëri të mos jenë edhe aq "rehat" 
por e gjithë vila të kthehet në një bujtinë 
që pret e përcjell mysafirë nga çdo anë. 
Nuk është aspak e lehtë të krijosh kushtet 
e duhura, sidomos kur kthehesh në një 
njësi shërbimi. Fshati sot është braktisur 
edhe ka mungesa, të cilat nuk plotësohen 
lehtë çka e shëndrrojnë eksperiencën në 
luks, e cila në fakt e meriton të jetë e tillë 
pasi jeta në qytetet e mëdha është bërë 
disi e vështirë dhe e papërshtatshme për 
shëndetin mendor e fizik të njeriut. 
Këto mësuam herën e fundit nën 

shoqërinë e miqve e dhe Hetemit, pa 
harruar ushqimin e përsosur të Natashës. 
Do ta besoni kur ta provoni atë magji 
gastronomike, e cila kërkon medoemos 
prezencën e kuzhinerit në përfundim, për 
të shprehur kënaqësinë e marrë nga duart 
e saj. 
Ky vit që po lemë pas, ishte viti i parë i 
bujtinës, e megjithëse i vështirë për shkak 
të situatës duket shumë shpresëdhënës, 
pasi vizitorët kanë qenë thuajse të 
përditshëm... thotë Hetemi, teksa tregon 
projektin e radhës, për të shtuar hapësirat 
e akomodimit dhe shërbimit, eksperienca 
e tij si një financier dhe biznesmen i 
suksesshëm, duket se jep besimin që 
gjërat do të shkojnë mirë në të ardhmen. 
"Mënyra më e mirë për të parashikuar 
të ardhmen është ta krijosh atë.”- thotë 
ai ... dhe si pinjoll i derës së Tafil Buzit, 

duket se e ka shumë të qartë jo vetëm 
rezultatin, por edhe ëndrrën e tij që e 
ktheu në vendlindje!
Miq, s"po ju shkruaj më gjatë, pasi 
shumë të tjera duhet të shkoni t`i mësoni 
vetë, veçse mos ngurroni, Natasha dhe 
Hetemi ju presin! 
Mjafton një prenotim i vetëm apo grup, 
si ta doni dhe... aventura sapo ka filluar, 
shkruani për përshtypjet tuaja, jemi të 
bindur se ju kemi thënë shumë pak, 
duhen sytë tuaj për ta besuar!
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Qendra 
historike
Vlorë 

që do t`i sjellë 
qytetit turistët 
gjithëvjetorë

Qendra e re historike e Vlorës po 
pret vetëm sezonin turistik, që 
të marrë shkëlqimin që i takon 
dhe gjallërinë që do t’ia sillni 

vetëm ju të dashur pushues! Një 
projekt i Fondacionit Shqiptaro-
Amerikan të Zhvillimit, projekt 
i cili meriton të lëvdohet e të 

evidentohet, Qendra Historike e 
Vlorës ose rruga “Justin Godard”, 
është i radhës, në listën e shumë 
projekteve që rijetëzuan copëza 

të harruara të Shkodrës, Beratit, 
Korçës, Gjirokastrës e Tiranës, 

kjo kartolinë qytetërimi, ju fton ta 
shijoni si një turist i vërtetë!
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Vlora është pa asnjë dyshim qyteti më i 
vizituar i Jugut të Shqipërisë gjatë sezonit 
veror. Edhe sikur të jesh nisur për më 
poshtë në Rivierë apo edhe në Sarandë, 
është e pamundur të mos ndalosh në 
Vlorë për një kafe apo drekë, pa folur 
pastaj për fundjavat apo pushimet e gjata.
Por sapo mbyllet sezoni veror, qyteti 
qetësohet, rruget boshatisen dhe 
heshtja e tyre prishet vetëm nga vetë 
vlonjatët dhe kafenetë apo restorantet e 
“Lunogomares” mbushen nga banorët e 
qytetit.
Pse Vlora nuk vizitohet gjithë vitin si 
Korça? 
Ne besojmë se më në fund kemi jo 
vetëm përgjigjen por edhe zgjidhjen e 
këtij ngërçi të papranueshëm për një 
qytet kaq të madh, kaq turistik e kaq të 
rëndësishëm. 
Vlora ka tashmë qendrën e saj historike, 
atë që dikur ishte identiteti i saj këtu e 
rreth një shekull më parë. 
Prej disa vjetësh në proces, projekti i 
Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të 
Zhvillimit  dhe Bashkisë së Vlorës, më në 
fund u përmbyll me sukses, duke i kthyer 
qytetit pjesën e munguar, atë që besojmë 
se do të jetë edhe magneti që do të thithë 
grimcat jetëdhënse drejt tij gjithë vitin; 
turistët. 

Qendra historike e Vlorës është zona ku 
qyteti ruan ende gjurmë të ndërtimeve të 
fundit të shekullit të 19-të dhe fillimit të 
shekullit të 20-të. Brenda kufijve të zonës 
së projektit ndodhen disa monumente 
kulture të kategorisë së parë si edhe 
rruga më e rëndësishme e qytetit për nga 
vlerat historike që mbart: rruga “Justin 
Godard”. Ajo ka qenë rruga kryesore 

e qytetit në periudhën e Rilindjes dhe 
Pavarësisë Kombëtare. Cepi perëndimor 
i saj të nxjerr tek Sheshi i Flamurit, kurse 
ana lindore në lagjen “Partizani” në 
drejtim të Babicës, ku ka shumë foto të 
hyrjes së luftëtarëve më 1920.

Shtëpitë janë me dy kate, me ballkone 
të vegjël të stilit neoklasik. Degëzimet e 
rrugëve dytësore të çojnë tek ish-Pazari, 
“Lagja e Hebrenjve”, Klubi “Labëria” 
dhe ish-Sinagoga. Në fund, nga ana 
lindore ka qenë dhe xhamia e Tabakëve, 
më e madhja e qytetit. Rruga ka pasur 
disa ndërtesa shoqërore në shekullin XIX, 
si një sahat (kullë) dhe Postën e qytetit.
Kompleksi e ka marrë emrin nga juristi 
i njohur francez Justin Godard, i cili 
ka mbrojtur të drejtat e Shqipërisë në 
Konferencën e Paqes në Paris, më 1919. 
Godard ka qenë mik i shqiptarëve dhe 
ka ndihmuar dhe me fonde ekspeditën e 
arkeologut Leon Rei në Apoloni

Projekti me investimet e qeverisë 
përfshiu restaurimin e 68 banesave, mes 
të cilave, Shtëpinë e Marigosë, Xhaminë 
e Tabakëve, Rrugën e Hebrenjve, Sheshin 
e Sahatit dhe Shtëpinë e Qeverisë.
Në zonën qendrore të Vlorës ka një sërë 
objektesh të trashëgimisë kulturore, që e 
shndërrojnë këtë qytet jo vetëm në perlë 
të bukurisë turistike, por edhe të historisë 
dhe kulturës.
Secili prej tyre paraqet fakte dhe histori 
interesante që mund të marrin interesin 
e vizitorëve të shumtë vendas e të huaj. 
Stili i përdorur në shumë godina krijon 
njëfarë uniformiteti në zonë, por që e 
dallon lehtësisht nga zonat e tjera të 
qytetit nga pikëpamja arkitektonike.

Qendra historike e 
Vlorës është zona 
ku qyteti ruan ende 
gjurmë të ndërtimeve 
të fundit të shekullit 
të 19-të dhe fillimit 
të shekullit të 20-të. 
Brenda kufijve të zonës 
së projektit ndodhen 
disa monumente 
kulture të kategorisë 
së parë si edhe rruga 
më e rëndësishme e 
qytetit për nga vlerat 
historike që mbart: 
rruga “Justin Godard”. 
Ajo ka qenë rruga 
kryesore e qytetit në 
periudhën e Rilindjes 
dhe Pavarësisë 
Kombëtare. Cepi 
perëndimor i saj të 
nxjerr tek Sheshi i 
Flamurit, kurse ana 
lindore në lagjen 
“Partizani” në drejtim 
të Babicës, ku ka 
shumë foto të hyrjes së 
luftëtarëve më 1920.
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Dallëndyshet e para që do të mbushin 
qendrën, u dukën menjëherë pas 
përurimit dhe qytetthi mori jetë. Dyqanet 
e suvenireve, kafe-bistrotë, njësitë e 
vogla tregtare të shërbimit, bujtinat, bënë 
që nëpër rrugët e Qendrës të dukeshin 
menjëherë viztorët e parë. 

E para ndër të parat ishte “Foleza”
“Foleza” është një histori e bukur 
familjare, një takim i ngrohtë mes miqsh, 
një hapësirë ku brenda saj gjendet 
dashuria për historinë, artin, kulturën 
e traditën. Aty shpalosen grimca të 
kuzhinës vlonjate, pijeve e glikove të 
traditës së gjyshërve tanë, të cilat vijnë 
të shërbyera ngrohtë, së bashku me 
mikpritjen labe në dhomat e bujtinës ku 
zgjimi bëhet me pamjen më fantastike në 

të artizanatit , të ardhura në versionin 
modern, si çanta në ndryshme në punime 
leshi apo edhe plot produkte e objekte 
të tjera zbukurimi. Çdo ditë një fashion-
show i vogël shfaqet në një copëz të 
rrugës “Justin Godard”, duke ju treguar 
një pjesë të vyer të trashëgimisë tonë 
popullore.  Edhe për këtë “sfilatë” ia vlen 
ta vizitoni këtë dyqan suveniresh. 

Një qendre historike i ka hije një Vintage. 
Po dy janë akoma më mirë. Prandaj 
dhe natyrshëm erdhi Vintage Coffee & 
Bistro, si një prekje perëndimore por me 
shije vlonjate, ku gjithçka që ofrohet, 
vjen gjithatu natyrshëm e plot shije. 
Mjediset e brendshme e të jashtme janë 
të kombinuara aq bukur saqë edhe në 
të ftohtë mund të shijosh diellin e, edhe 
në kohë të bukur mund të qëndrosh në 
freskinë e ngjyrave të çelëta të sallës së 
këndshme.  Shijet tuaja gjejnë vend në të 
gjithë menunë e pasur të “Vintage”. Një 
gotë verë e ngrohtë dimrit, apo birrë e 
ftohtë kurdo, mund të kthehen në refrenin 
më të dashur të takimeve tuaja me miqtë.  
Dhe ky vend do të bëhet pa dyshim 
stacioni juaj. 

Së fundmi Qendrës Historike i është 
bashkuar një emër jo i panjohur për 
Vlorën, KOLONA Bistro & grill e cila 
vjen në këtë zonë historike me produkte 
të reja, për të kënaqur shijet e gjithë 
familjes.

Dallëndyshet 
e para

Foleza

Vintage Lux

KOLONA Bistro & grill

Vintage Coffee & Bistro

zemër të qendrës historike. “Foleza” për 
krijuesit e saj nuk është thjesht një kafe 
dhe një bujtinë, por një pikë takimi, ku 
jeni të mirëpritur përherë, pa orar fiks, ju 
presin si miq e si vëllezër, për të ndarë në 
harmoni  gjërat që ju bashkojnë.

Një dyqan suveniresh, me produktet 
artizanale më të bukura që mund t`ju 
kenë zënë sytë. Dyqani ofron jo vetëm 
relike, antikuare dhe objekte të llojeve të 
ndryshme por edhe produkte me elemetë 
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Tashmë KOLONA është një vend ku 
mund të shkohet me qejf të pihet një gotë 
verë me gështenja të pjekura (që i ofron 
shtëpia), një mish zgare për t`u mbledhur 
me miqtë, për tavat e larmishme te 
pergatitura në furrë druri etj.  Të dyja 
katet e ndërtesës janë të arreduara me stilt 
ë ngrohtë e të këndshëm, madje keni edhe 
këndin e fotografisë, që ta merrni me vete 
si kujtim. 
Vendi ideal per dreka e darka familjare, 
per nderthurrje te gatimeve tradicionale 
dhe ato te zgares e fast-foodit duke u 
shoqeruar me oferta te herepashershme 
per te kenaqur te gjithe klientet.
E përse të mos qëndrosh këtu kur viziton 
Qendrën? 

Çdo qytet turistik ka zonën e tij historike, 
për t`i treguar vizitorëve të shkuarën e 
tij si pjesë e pandarë e identitetit. Kjo 
është një prej arsyeve më kryesore se 
pse një turist viziton një vend a një qytet 
tjetër. Tashmë edhe Vlora ka qendrën e 
saj historike, që besojmë se do të ndikojë 
fort në numrin e vizitorëve të ardhshëm 
por sidomos në kohështrirjen e ardhjes 
së tyre. 
Vetëm se, shpresojmë që pjesa tjetër e 
njësive tregtare të jetë sa më e larmishme 
duke pranuar në gjiri e vet artizanë me 
punishtet e tyre, endës, gurgdhendës e 

qëndistare si Marigoja por edhe piktorë, 
artistë, muzikantë që do të duan ta 
mbushin me tinguj këtë hapësirë të 
bukur, që me siguri do të shndërrohet 
shpejt në mganetin turistik të Vlorës.  
Administrimi i këtyre qendrave nga 
AADF me shembujt e Krujës, Korçës, 
Beratit, Gjirokastrës, nën formulën TID 
dhe BID, ka dëshmuar me sukses se kjo 
mund të arrihet.
Dhe kur nëpër dyqannet e vogla të 
shohim artizanët, atelietë e piktorëve, 
dyqanet e fotografëve, veglave muzikore 
dhe antikuaret, atëhere po, mund të themi 
se Vlorës iu kthye shkëlqimi i dikurshëm. 
Deri atëhere, bëhu ti, turisti i parë i 
qytetit tënd që viziton Vlorën dimërore! 

Administrimi i këtyre 
qendrave nga AADF 
me shembujt e Krujës, 
Korçës, Beratit, 
Gjirokastrës, nën 
formulën TID dhe 
BID, ka dëshmuar me 
sukses se kjo mund të 
arrihet.

Çdo qytet turistik
ka zonën e tij 
historike, për t`i 
treguar vizitorëve 
të shkuarën e tij 
si pjesë e pandarë 
e identitetit. 



94

Turizmi dhe trashëgimia gastronomike janë një 
binom fitimtar nëse bëhet fjalë për t’i dhënë hov jo 
vetëm zhvillimit ekonomik por edhe promovimit të 
produkteve tipike e autentike vendore, me një shije të 
pakrahasueshme dhe nxjerrjes në pah të prodhuesve 
të vegjël që na mundësojnë këto thesare gastronomike 
bazuar në dije e histori. Gastronomia përfshin të gjithë 
historinë e një territori dhe përfaqëson mënyrën në të 
cilën kulturat e ndryshme janë shfaqur gjatë shekujve. 

Hapi i parë për të rritur interesin mbi trashëgiminë 
vendase gastronomike është të treguarit të ekzistencës 
dhe historisë së saj. Slow Food, në përpjekjen e saj mbi 
20 vjeçare në mbrojtje të biodiversitetit dhe ushqimit në 
të gjithë botën dhe FAO – Organizata e Ushqimit dhe 
Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara ndajnë strategji 
të përbashkëta dhe botimi “Arka e Shijes në Shqipëri” 
është pjesë e një shërbimi të ofruar nga Slow Food 
dhe VIS për FAO si pjesë e një Akt-Marrëveshjeje në 
mbështetje të projektit të titulluar “Ndërtimi i kapaciteteve 
administrative të MBZHR-së (Ministria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural) për negociatat teknike me Bashkimin 
Evropian në bujqësi dhe zhvillim rural”, i cili na prezanton 

me 57 produkte (fruta & perime, peshk & mish, mjaltë, 
produkte të përpunuara) dhe me 10 receta tradicionale nga 
e gjithë Shqipëria. Të dyja organizatat besojnë se vetëm me 
rritjen e interesit mbi konsumin e produkteve me Tregues 
Gjeografikë do mundemi të jemi në gjendje të mbrojmë dhe 
të ruajmë plotësisht trashëgimitë vendase gastronomike.
Biodiversiteti është premtimi më i madh për të ardhmen 
e njerëzimit. Pa të, baza e jetës njerëzore në planet do 
të humbiste, pasi është tabani ku janë formësuar dhe 
formuar qytetërimet dhe kulturat, falë përshtatjes njerëzore 
me mjedisin natyror. Mbrojtja, ruajtja dhe promovimi i 
biodiversitetit nuk është thjesht një prej zgjedhjeve të 
përparuara të intelektualëve apo ambientalistëve nostalgjikë: 
përkundrazi, është e vetmja rrugë e zbatueshme që kemi 
përpara. Është detyrim moral që duhet të ndërrmarrë brezi 
ynë që jeton këtë moment historik, kundrejt atyre që do vijnë 
pas nesh dhe do jetojnë në planetin Tokë, planet të cilin sot 
po e shkelim, lëndojmë dhe keqtrajtojmë. 
Nga ky këndvështrim, “Arka e Shijes”, një projekt global, 
është një nismë që ka për qëllim të mbledhë informacione, 
njohuri dhe vetëdije, në lidhje me këtë trashëgimi unike, dhe 
botimi “Arka e Shijes në Shqipëri” e vendos atë në kontekstin 

ARKA E SHIJES 
NË SHQIPËRI 
një udhëtim përmes shijesh dhe traditash
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shqiptar. Përmes Arkës, komunitetet ftohen të rizbulojnë 
trashëgiminë e tyre bujqësore dhe ushqimore, në mënyrë që 
të mos humbasin lidhjen me tokën, e cila na ushqen dhe do të 
vazhdojë të na ushqejë.
Botimi “Arka e Shijes në Shqipëri” – Ushqim, Njohuri dhe 
Histori të Trashëgimisë Gastronomike, përmban një listë të 
produkteve që janë rezultat i një konsultimi të gjerë mes Slow 
Food, Universitetit të Shkencave Gastronomike, FAO, Ministrisë 
së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Republikës së Shqipërisë dhe 
falë mbështetjes së shumë shefave të kuzhinës dhe vullnetarëve 
të gjithë rrjetit Slow Food në Shqipëri që punojnë me pasion çdo 
ditë për të ruajtur këtë trashëgimi unike, duke kontribuuar në 
atë që tashmë në të gjithë kontinentin përcaktohet si Rilindja e 
Gastronomisë Shqiptare.
Ky botim ka për synim të jetë si mjet për të promovuar 
biodiversitetin e Shqipërisë dhe për ta bërë atë të njohur në një 
publik më të gjerë. 
Slow Food është e angazhuar për të mbrojtur ushqimet 
tradicionale, të qëndrueshme, cilësore, duke mbrojtur 
biodiversitetin e varieteteve të kultivuara dhe atyre të egra, si 
dhe metodat/teknikat e kultivimit dhe prodhimit. Të gjitha këto 
janë të kërcënuara nga mbizotërimi i ushqimit të përpunuar, 
agrobiznesi industrial dhe rregullat e tregut botëror.
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Që nga viti 2012, VIS Albania ka luajtur 
një rol kryesor në zhvillimin e rrjetit 
të Slow Food në Shqipëri, dhe që prej 
asaj kohe ka punuar në bashkëpunim 
të ngushtë me Slow Food për t’u 
dhënë mundësinë popullsive rurale që 
të kthejnë traditat e tyre unike rurale 
në mundësi të qarta për zhvillim 
të qëndrueshëm. Në identifikimin 
e produkteve në Shqipëri kanë 
kontribuar shumë persona, shoqata 
dhe grupe prodhuesish nga i gjithë 
vendi. 
Për secilin nga 57 produktet shqiptare 
në Arkën e Shijes jepet informacion 
mbi kategorinë, zonën e prodhimit, 
sezonalitetin, analizën e produktit, 
teknikat e gatimit, historinë e tij dhe 
përdorimin që gjen në kuzhinë.

Por çfarë është ARKA E SHIJES dhe si 
mund të jepni edhe ju kontributin tuaj 
për të kataloguar produkte vendore të 
cilat duhet ruajtur e që janë në rrezik 
zhdukjeje, me qëllimin për t’u dhënë 
vlerë dhe për t’i mbrojtur pasi mbartin 
dije, histori dhe traditë që duhen 
trashëguar.
Arka e Shijes është një katalog online 
ushqimesh që rrezikojnë të zhduken 
dhe që janë pjesë e kulturave dhe 
traditave të të gjithë botës. Arka u 
krijua për të vënë në dukje ekzistencën 
e këtyre produkteve, për të tërhequr 
vëmendjen ndaj rrezikut të zhdukjes 
së tyre dhe t’i ftojë të gjithë të marrin 
masa për të ndihmuar në evidentimin 
dhe mbrojtjen e tyre, blerjen dhe 
konsumimin e tyre, duke treguar 
historinë e tyre, duke mbështetur 
prodhuesit e tyre, dhe në disa raste 
(siç është rasti i specieve të egra në 
rrezik zhdukjeje), duke promovuar 
ruajtjen dhe riprodhimin e tyre.
Qëllimi i përgjithshëm nuk është krijimi 
i një banke farërash, një koleksion 
materiali gjenetik apo një muze për të 
shfaqur njohuri tradicionale, por për 
të rizbuluar dhe dhënë vlera këtyre 
burimeve në mënyrë që të mbështesin 
ekonomitë vendase.
Përveç specieve bimore dhe shtazore, 
produktet e përpunuara kanë hyrë 
në Arkë sepse, së bashku me 
biodiversitetin e bimëve dhe kafshëve, 
djathrat, mishrat e stazhonuar, bukët 
dhe ëmbëlsirat po zhduken gjithashtu. 
Këto produkte janë shprehje të 
njohurive të fermerëve dhe artizanëve, 
që ekzistojnë jo në recetat e shkruara, 
por si aftësi dhe praktika komplekse të 
përcjella brez pas brezi.

SI TË PROPOZOSH NJË PRODUKT
Kushdo mund të propozojë një produkt 
pa qenë ekspert, mjafton të ketë aftësi 
të veçanta, ose të jetë një anëtar i Slow 
Food. Mund të propozoni një produkt 
nga zona juaj ose nga komunitete të 
tjera ose nga një vend tjetër. Mund të 
propozoni një produkt duke plotësuar 
formularin e thjeshtë të disponueshëm 
në faqen e internetit “Slow Food 
Foundation for Biodiversity”.
Formulari i plotësuar për propozimin 
do të vlerësohet nga komisionet 
kombëtare/rajonale, në vendet ku 
ata ekzistojnë. Faqja e internetit 
të Fondacionit radhit vendet në 
të cilat ekziston një komision dhe 
informacionet përkatëse për të 
kontaktuar me grupet vendore të 
punës. Këto dy organe - komisionet 
vendore dhe Fondacioni i Slow Food 
për Biodiversitetin - do të verifikojnë 
që propozimi i përshtatet kritereve 
të përcaktuara për projektin. Për 
ta bërë këtë, Fondacioni Slow Food 
bashkëpunon me këshilltarë nga 
vende të ndryshme. Nëse formatet 
e propozimit nuk janë të plota, do të 
kërkohet informacion shtesë nga 
propozuesi.

Pas miratimit, hapi tjetër është që të 
përfshihet një përshkrim i shkurtër i 
produktit në katalogun online.

Gjatë kohës së printimit të këtij 
botimi, anëtarët e Slow Food kanë 
përfshirë në Arkën e Shijes rreth 
5,168 produkte nga 148 vende.

Projekti: 
www.fondazioneslowfood.
com/en/what-we-do/the-ark-
of-taste/

Formulari i propozimit: 
https://www.
fondazioneslowfood.com/en/
what-we-do/the-ark-of-taste/
nominations-from-around-
the-world/nominate-a-
product/
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Për secilin nga 57 produktet 
shqiptare në Arkën e Shijes jepet 

informacion mbi kategorinë, 
zonën e prodhimit, sezonalitetin, 

analizën e produktit, teknikat 
e gatimit, historinë e tij dhe 

përdorimin që gjen 
në kuzhinë.

“Arka e Shijes 
në Shqipëri” 

Ushqim, Njohuri dhe Histori të Trashëgimisë Gastronomike
FRUTA DHE PERIME
ULLIRI I BARDHË I TIRANËS  
PRESHI I BELORTASË 
ULLIRI KALINJOT 
KOÇKULLA E SKRAPARIT 
FASULJA KACAVJERRËSE  E 
LEKBIBAJT 
QERSHIA E ZEZË E LUZNISË  
ÇAJI I MALIT 
RRUSHI PULËZ 
GËSHTENJA E REÇIT 
RIGONI I KUQ 
RRUSHI SHESH I BARDHË 
RRUSHI SHESH I ZI  
PATATJA E STEBLEVËS 
RRUSHI VLOSH 

MJALTË
MJALTË BEDUNICE
MJALTË MAREJE

MISH DHE PESHK
DELJA BARDHOKE
PESHKU BELUSHKË
DHIA E DRAGOBISË
PESHKU KORAN
KRAPI I LIQENIT TË  SHKODRËS
TROFTA E EGËR E CEMIT

PRODUKTE TË PËRPUNUARA
RAKIA E MANIT TE BOBOSHTICËS
RAKIA E SHALËS
RAKIA E THANËS
FIQTE E THATË TË ROSHNIKUT
LËNGU I RASOJIT
ÇAJI I SANZËS
DJATHI KAÇKAVALL I 
GJIROKASTRËS
OSAT E GJIROKASTRËS
BOZA E GORANIT
HARDIÇI
JARDUNI
JUFKAT E DIBRËS
VERA KALLMETI

BUKA NË VOTËR E KELMENDIT
MISHI I THATË I KELMENDIT
LËNGU I VISHNJES
PEKMEZI I  LUSHNJËS
MAZA E ÇAPRËS
MISHAVINA
RAKIA E RIGONIT
PASTËRMA DHIE 
PETKA
TURSHI PATËLLXHANI
PISTILI
REHANI I THANËS
SALCA E SHAKULLIT
TRAHANA
HOSHAFI ME KUMBULLËN E 
ZEZË TË TROPOJËS
UTHULLA E THANËS
VAJI I ULLIRIT EKSTRA TË 
VIRGJËR KOKËRRMADHI I 
ELBASANIT
GLIKOJA E ARRËS
HOSHAFI I MOLLËVE TË EGRA
RAKI MANAFERRE TË EGËR
GLIKOJA E FIKUT TË EGËR
VERA E TRËNDAFILIT TË EGËR

RECETA TRADICIONALE
BYREK ME ARRA I MIRDITËS
TAVË ELBASANI
FËRGESA
FLI KUKSI
JUFKA DIBRE ME PULË
TAVË ME KORAN DHE ARRA
PAÇE KOKE
QIFQIA
TAVA E KRAPIT TË LIQENIT TË 
SHKODRËS
TRAHANA ME RRUSH TE 
MARINUAR DHE SALCË 
BERDULLAKU
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GjirokastrësDuarartat e
Në këtë numër të revistës ju kemi servirur 
Gjirokastër me shumicë brenda e jashtë 
qytetit. Mgjithatë zëre se nuk ju kemi 
folur fare për Gjirokastrën nëse nuk kemi 
përmendur ato, milingonat punëtore, 
gratë artizane të Gjirokastrës.
Ato bëjnë gjithçka, qepin, qëndisin, 
thurin, endin, gdhendin, tjerrin, pikturojnë, 
gatuajnë, pjekin kafen sipas traditës së 
vjetër në gur, u mësojnë vajzave të reja 
zakonet e vjetra dhe çojnë përpara 
traditën. Të gjitha këto përmes edhe 
ndihmës së qendrës së tyre të artizanatit, 
që e kanë quajtur GjiroArt  Center
Kur bisedova për herë të parë me Lubin, 
drejtuesen e qendrës, ajo më tregoi  
për ritin e “Kafes së Gurit”, i cili mund t`u 
tregohet edhe turistëve si një përvojë e 
veçantë, nëpër sokakët e pazarit. Kafja 
piqet në qebap, e pasi të jetë pjekur, 
shtypet ne gur gëlqeror deri ne 800 
herë, për t`u bluar siç duhet e pastaj 
zihet në xhezve bakri. Aroma e saj është 
e mrekullueshme, nuk krahasohet me kafen 
industriale. Ky rit mund të bashkohet 
me shumë të tjerë të traditave të vjetra 
gjirokastrite dhe mund t`u ofrohet 

vizitorëve si një tur përvoje që nxjerr në 
pah të veçantën e Gjirokastrës. 
Pastaj Lubi më tregoi për Elin. Askush 
nuk i qep kostumet gjirokastrite si Eli. 
Nuk bëhet fjalë vetëm për të qepur 
një kostum tradicional po për të ruajtur 
besnikërisht elemetët origjinalë, ashtu 
siç kanë qenë në të shkuarën, e kjo nuk 

zbatohet sot në çdo kostum që blini. 
Prandaj është e rëndësishme se cila 
dorë e ka qepur kostumin që blini  diku 
në një dyqan veshjesh tradicionale. 

Kurse Buqja krijon bizhu artizanale me 
rruaza e qëndisma, që janë vepra të 
vërteta arti që vështirë t`i ngatërrosh me 

me artizanet e GjiroArt  Center Flora Xhemani Baba
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Gratë e mrekullueshme e 
duararta, të  GjiroArt  Center, 
të cilat sjellin nga tradita jo 
vetëm kostumet popullore 
gjirokastrite, ato të vërtetat, 
por edhe shumë produkte të 
tjera të artizanatit e sidomos 
rite nga jeta e dikurshme që 
mbajnë gjallë traditën. Prandaj 
kur të planifikoni për të shkuar 
në Gjirokastër, bëni një vizitë 
në Rrugën e Zejtarëve dhe 
blini një kostum, një produkt, një 
qëndismë, një çantë të ricikluar 
ose çfarëdolloj produkti tjetër, 
të dalë nga duart e Elit, Lubit, 
Buqes, dhe grave të tjera që 
angazhohen në 
këtë shoqatë. 

të tjera. Në dyqanin e saj "Antique", me 
objekte të vjetra, ku gjen edhe monedha 
të kohës bizantine, është edhe atelieja 
ku thuren copëzat e traditës por edhe 
ku priten turistët.
Një ditë u bëra një vizitë këtyre grave 
në Rrugën e Zejtarëve.  Eli më veshi me 
kostum gjirokastrit! Nuk ka kënaqësi më 
të madhe kur sheh se sa me dashuri 
e bëjnë punën por ama, një punë 
milingone! Aq pak e shpërblyer sa duhet 
vërtet aq dashuri sa kanë ato, që të 
vazhdosh ta bësh.
Gratë e mrekullueshme e duararta, 
të  GjiroArt  Center, të cilat sjellin nga 
tradita jo vetëm kostumet popullore 
gjirokastrite, ato të vërtetat, por edhe 
shumë produkte të tjera të artizanatit 
e sidomos rite nga jeta e dikurshme që 

mbajnë gjallë traditën. Prandaj kur të 
planifikoni për të shkuar në Gjirokastër, 
bëni një vizitë në Rrugën e Zejtarëve 
dhe blini një kostum, një produkt, një 
qëndismë, një çantë të ricikluar ose 
çfarëdolloj produkti tjetër dalë nga 
duart e Elit, Lubit, Buqes, dhe grave të 
tjera që angazhohen në këtë shoqatë. 
Bëjeni për të zbukuruar shtëpinë 
tuaj dhe për të ndihmuar punën e 
mundimshme të këtyre grave që me aq 
mund po mbajnë gjallë traditat. Unë 
për vete e mora edhe qilimin e dhe 
shportën, edhe vazon e mrekullueshme 
nga Antique Shop, për shtëpinë tonë 
në fshat. Faleminderti vajzat e Gjiroart 
Center!
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Princër e princesha, mbretër e 
mbretëresha, por edhe zana mali, 
shtojzovalle e perëndesha që vijnë nga 
thellë shekujve e mijëvjëvjeçarëve e 
gjithaq nga e përditshmja jonë. Copëza 
arti bëjnë të flasë baltën e pagojë, të 
vezullojë nga ngjyrat, e veshin me motive , 
e bëjnë të vallëzojë e të këndojë.
Janë duart e Llambrinisë, skulptores, 
artistes beratase, që prej një jete tashmë 
flet e bën të flasin dhjetëra qindra 
krijesat, duke u dhënë pse jo, edhe frymë 
edhe shpirt nga i saji.

Kishim kohë që donim t`i bënim një vizitë 
në studion e saj të punës por Berati 
të magjeps, të merr kohëm të bën të 
harrohesh kalldrëmeve të Mangalemit e 
Goricës, ta prish mendjen me një gotë 
verë dhe vetëm në fund fare kur je duke 
ikur, kujtohesh: po si nuk kthyem pak te 
Llamba?
Por një ditë tetori e ndreqëm gabimin 
dhe u kthyem më në fund. Madje morëm 

masa, shumë më përpara se të dilnim 
nga qyteti. Nëse do ta bëni edhe ju 
këtë gabim, pra që të kujtoheni teksa 
jeni duke dalë nga Berati, mos u mërzitini. 
Llambrinia e ka shtëpinë pikërisht në 
të dalë të Beratit, pranë varrezave të 
dëshmorëve dhe ndoshta vizita për tek 
ajo, mund të lihet pikërisht në fund të 
udhëtimit  tuaj, si një aperitiv i mirë pas 
një dreke të shijshme.
Aq shumë na pëlqeu shtëpia e 
Llambrinisë, teksa kalonim nëpër 
labirinthet e oborrit, ku vjeshta po 
derdhte penelatat e saj mbi gjethet e 
hardhisë e mbi krizantemat larushe, saqë 
vajtjen deri lart në studio, e shijuam si një 
shëtitje.
Artistja na priti në atelie. Ah çfarë 
thesaresh! Gjithë hiret e kostumeve 
tradicionale, bukuria e vashave, motivet 

Në studion e 
Llambrinisë 
ku gurët 
këndojnë 
e hedhin 
valle

Kishim kohë që donim t`i 
bënim një vizitë në studion 
e saj të punës por Berati 
të magjeps, të merr kohëm 
të bën të harrohesh 
kalldrëmeve të Mangalemit 
e Goricës, ta prish mendjen 
me një gotë verë dhe 
vetëm në fund fare kur je 
duke ikur, kujtohesh: po si nuk 
kthyem pak te Llamba?
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shumëngjyrëshe, ardhur butësisht përmes 
formave moderne e artistike që aq 
mjeshtërisht I sjell dora e Llambrinisë. 
Simbole shqiptare, flamuri, shqiponja, 
motivet patriotike, emblemat dhe pamjet 
ikonike të Beratit, por edhe shumë figura 
të njohura, mbushin me jetë muret dhe 
piedestalet e studios…
Punimet ne terrakotë janë të 
mrekullueshme, njëri më i bukur se tjetri. 
Artistja rrëfen që sa herë njëri prej tyre 
largohet për në shtëpinë e re ku e kanë 
kërkuar, asaj i dhemb. Nuk do të donte të 
lëshonte nga duart asnjë vepër që del 
nga dora e saj, edhe pse arti është bërë 
për t`u shijuar nga njerëzit. Dhe jo vetëm 
sepse janë copëza unike, por sepse në 
secilën prej tyre ka një pjesës të vetes, 
një frymë dashurie.

Edhe pse është e vështirë të veçosh 
një vepër nga tjetra, nuk mund të mos 
bjerë syri ndër punë të veçanta, sidomos 
nëse kundruesi është i brezit të shekullit 
të shkuar, ku loja “telefoni i prishur” ka 
shenjuar fëmijërinë tonë dhe artistja ka 
dashur ta gdhendë këtë përjetë në një 
vepër, e cila neser mund të bëhet edhe 
pjesë e skulpturave të qytetit. Në çdo 
copëz arti të gdhendur në terrakotë 
mund të ndalosh për orë të tëra e 
Llamba të të rrëfejë një histori që lidhet 
me të. Kështu është arti, më shumë thotë 
me brendësinë.
Por po kaq interesante janë punimet e 
saj fare të veçanta me zaje lumi.

Edhe pse figurat e tablotë janë nga më 
të ndryshmet, duke filluar nga personazhe 
të njohur si Don Kishoti apo Sanço 
Pançoja, djem e vajza që vallëzojnë, 
familje që londrojnë e argëtohen, edhe 
tek këto punime, ajo që i “vuri vulën e 

veçanësisë” ishte “Eksodi Kosovar”, të 
cilin artistja e ka prezantuar edhe nëpër 
ekspozita e aktivitete artistike.

Një vizitë është shumë pak për të mësuar 
aq shumë histori sa ka brenda në 
atelienë e Llambës. Por ju mund ta nisni 
nga aty.

E pastaj mund ta përfshini në listën tuaj 
të gjërave që duhet të bëni sa herë që 
vini në Berat. E pse jo, të merrni me vete 
edhe një sovenir, nga ato që krijohen të 
gjitha me dorë. Dhe vetëm një herë.

Edhe pse është e vështirë të 
veçosh një vepër nga tjetra, 
nuk mund të mos bjerë syri ndër 
punë të veçanta, sidomos 
nëse kundruesi është i brezit 
të shekullit të shkuar, ku loja 
“telefoni i prishur” ka shenjuar 
fëmijërinë tonë dhe artistja 
ka dashur ta gdhendë këtë 
përjetë në një vepër,
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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 
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ajo bëhet
 e paharruar
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Hotel Royal 
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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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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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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...

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...

Nr 22  TRAVEL 2017 99

Guida natyrore e Shqipërisë328

Ashtu siç e do tradita myzeqare

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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...N
r 

17
   

T
R

A
V

E
L 

2
0

1
5

95

VO
SK

O
PO

JË

N
ë V

osk
opo

jë 
çdo

 di
të d

im
ri 

ësh
të 

një
 fes

të N
ë 

H
ote

l R
oya

l 
ajo

 bë
het

 e 
pah

arr
uar

N
ë V

osk
opo

jë 
çdo

 di
të d

im
ri 

ësh
të 

një
 fes

të N
ë 

H
ote

l R
oya

l 
ajo

 bë
het

 e 
pah

arr
uar

Vo
sk

op
oj

e 
Ro

ya
l H

ot
el

Ve
nd

od
hj

a:
 M

e 
nj

ë 
st

ru
kt

ur
ë 

 a
lp

in
e,

 H
ot

el
 R

oy
al

 V
os

ko
po

ja
 n

do
dh

et
 n

ë 
Vo

sk
op

oj
ë,

 
në

 rr
et

hi
n 

e 
Ko

rc
ës

 n
ë 

la
rt

ës
in

ë 
13

50
 m

 m
bi

 n
ive

lin
 e

 d
et

it.
Ka

pa
ci

te
ti:

 2
0 

dh
om

a 
(4

5 
sh

tre
të

r) 
të

 m
ob

ilu
ar

a 
m

e 
st

il.
  

H
ot

el
i o

fro
n 

dh
om

a 
m

e 
ku

sh
te

 m
ja

ft 
ko

m
od

e 
m

e 
nj

e 
ar

re
di

m
 b

as
hk

ëk
oh

or
, t

ë 
pa

jis
ur

a 
m

e 
si

st
em

 n
gr

oh
je

je
, b

al
lk

on
e 

pa
no

ra
m

ik
e,

 e
tj.

 C
m

im
i: 

30
00

-5
00

0 
le

kë
 d

ho
m

a.
 

Re
st

or
an

ti:
  o

fro
n 

nj
ë m

en
u 

të
 p

as
ur

 tr
ad

ic
io

na
le

 të
 zo

në
s,

 të
 al

te
rn

ua
ra

 m
e k

uz
hi

në
n 

ba
llk

an
as

e 
dh

e 
at

ë 
eu

ro
pi

an
e.

 
Te

 tj
er

a:
 b

ar
 p

an
or

am
ik

, r
es

to
ra

nt
 m

e 
am

bi
en

te
 d

im
ër

or
e 

dh
e 

ve
ro

re
, s

al
lë

 k
on

fe
-

re
nc

as
h,

 k
ën

d 
çl

od
hj

ej
e 

,  
dh

e 
pa

rk
im

 i 
ga

ra
nt

ua
r. 

Or
ga

ni
zo

n 
sh

ët
itj

e 
të

 n
dr

ys
hm

e 
tu

ris
tik

e 
si

 : 
ek

sp
ed

ita
 d

he
 s

hë
tit

je
 m

al
or

e 
(h

ik
in

g 
dh

e 
tre

ek
in

g)
 , 

sp
or

te
 d

im
ër

or
e 

si
 

sk
i d

he
 s

no
w

bo
ar

d 
dh

e 
sp

or
te

 ve
ro

re
: m

ou
nt

ai
nb

ik
e,

 4
 X

 4
 to

ur
s 

&
 s

af
ar

i.

Ad
re

sa
: V

os
ko

po
jë

-K
or

çë
, A

lb
an

ia
Te

l: 
+3

55
 (0

)6
82

02
09

11
; 0

68
40

88
79

7
w

w
w

.ro
ya

lv
os

ko
po

ja
.c

om
ro

ya
l_

v_
ho

te
l@

ya
ho

o.
co

m

Lo
ca

tio
n:

 W
ith

 a
n 

al
pi

ne
 s

tr
uc

tu
re

, 
Vo

sk
op

oj
a 

Ro
ya

l H
ot

el
 is

 lo
ca

te
d 

in
 V

os
ko

po
jë

, i
n 

th
e 

di
st

ric
t 

of
Ko

rç
a,

 1
35

0 
m

 a
bo

ve
 s

ea
 le

ve
l. 

Ca
pa

ci
ty

: 2
0 

ro
-

om
s (

45
 b

ed
s)

 fu
rn

is
he

d 
w

ith
 st

yle
. T

he
 h

ot
el

 o
ffe

rs
 

ro
om

s w
ith

 ve
ry

 co
m

fo
rt

ab
le

 co
nd

iti
on

s w
ith

 a
 co

n-
te

m
po

ra
ry

 fu
rn

is
hi

ng
, e

qu
ip

pe
d 

w
ith

  
he

at
in

g 
sy

-
st

em
, p

an
or

am
ic

 b
al

co
ni

es
, e

tc
. P

ric
e:

 3
00

0-
50

00
 

AL
L 

ro
om

s.
Re

st
au

ra
nt

: o
ffe

rs
 a

 ri
ch

 m
en

u 
of

 tr
ad

iti
on

al
 a

re
a,

 
al

te
rn

at
in

g 
w

ith
 B

al
ka

n 
an

d 
Eu

ro
pe

an
 c

ui
si

ne
.

Ot
he

rs
: 

pa
no

ra
m

ic
 b

ar
, 

re
st

au
ra

nt
 w

ith
 w

in
te

r 
an

d 
su

m
m

er
 ro

om
s,

 c
on

fe
re

nc
e 

ro
om

, r
ec

re
at

io
n 

an
gl

e,
 a

nd
 g

ua
ra

nt
ee

d 
pa

rk
in

g.
 O

rg
an

ize
s 

va
rio

us
 

to
ur

is
t w

al
k 

as
 e

xp
ed

iti
on

s 
an

d 
m

ou
nt

ai
n 

ac
tiv

iti
es

 
(h

ik
in

g 
an

d 
tre

ek
in

g)
, w

in
te

r s
po

rt
s 

lik
e 

sk
iin

g 
an

d 
sn

ow
bo

ar
d 

an
d 

su
m

m
er

 s
po

rt
s:

 m
ou

nt
ai

nb
ik

e,
 4

 x
 

4 
To

ur
s 

&
 S

af
ar

i.

N
r 

11
  T

R
A

V
E

L 
2

0
1

3
63

63

N
at

ur
al

 fo
od

, c
om

fo
rt,

 fr
ie

nd
ly 

ho
sp

ita
lit

y a
nd

 a
bo

ve
 a

ll,
 ta

st
ef

ul
l 

di
sh

es
, a

ll 
ba

se
d 

on
 g

ril
l. 

Th
e 

pr
od

uc
ts

 a
re

 n
ot

 to
 m

an
y b

ut
 th

e 
ta

st
e 

is
 d

el
ici

ou
s 

an
d 

yo
u 

wi
ll 

co
m

e 
ba

ck
 to

 e
xp

er
ie

nc
e 

ag
ai

n 
th

e 
sa

m
e 

pl
ea

su
re

, i
f y

ou
 co

m
e 

he
re

 o
nc

e.

as
ht

u s
iç 

e d
o t

ra
dit

a..
.

Nr 17   TRAVEL 2015 95

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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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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Në foto: administratorja e ALER Travel, në 
KODRËN E DIELLIT, Tetovë, duke udhëhequr 

grupin e parë të vizitorëve në rajon. 

ALER Travel nis
 turizmin dimëror 

“all inclusive” 
në rajon

Tatjana 
Bajraktari: 

ky mund të jetë viti i bashkimit
 të sezoneve në një të vetëm

Nëse kjo nismë rezulton e suksesshme, shumë 
shpejt, në rajonet shqiptare të turizmit dimëror 

në Maqedoni e Kosovë, si dhe në Korçë e 
Pogradec,  do të shohim turistët ukrainas e 

bjellorusë, që deri tani ishim mësuar t`i shikonim 
vetëm në bregdet 


