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Muradie
Një lagje e 

vjetër dhe e re

Muzeu i Fierit
tashmë destinacion

Onufri i Beratit
përmes teknologjisë

Nëpër Kosovë 
Prishtinë, Pejë, Prizren

Turi i Luleve
trendi i ri  i turizmit 

të natyrës

Dhërmi village, one of the most beautiful highlights of the Albanian Riviera



“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.

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

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

reservation@princeadriatic.com 
www.princeadriatic.com

Socials

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!



Socials

Plazhi i Kunes, Shëngjin, Albania 
+355 67 60 500 15

info@delfinresort.com
rezervim@delfinresort.com
www.delfinresort.com

d e s t i n a c i o n i  i  p ë r s o s u r

i  p u s h i m e v e  t u a j a !

 Delfin Resort – Ju fton në Pre Opening të kompleksit më të ri të vijës 

bregdetare të Adriatikut. Ne vijmë tek ju me energjinë dhe cilësinë e lartë të 

mundësive të larmishme të shërbimeve dhe produkteve tona. 

Ju mund të vini tek ne, për të përfituar nga  të gjitha ofertat 

që do të ofrojmë në këtë sezon. 

Lehtësisht mund të themi që çdo pushues në këtë resort do të ndihet 

i privilegjuar. Duke i qëndruar standartit të tij  me 5 yje, resorti këtë verë 

do të ofrojë shërbimin e hotelit, restorantin mesdhetar dhe tradicional të 

tipologjisë self-service. Gjithashtu për të apasionuarit e picave do të kenë 

mundësinë të shijojnë në picerinë tonë shijet më të mira.

Për më të vegjlit pushues do të ketë një kënd lojrash me larmi dhe ngjyra të 

adhurueshme për çdo fëmijë. 

Bari veror dhe pishina me përmasa pothuajse olimpike do të jenë kryefjala 

e freskisë dhe relaksit per çdo pushues në Delfin Resort.

Përfitoni nga ofertat që i paraprijne hapjes së madhe 
në 1 Maj 2022.

“Jepini vetes dhe familjes tuaj mundësinë e pushimeve 

në një vend unik si Delfin Resort!
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The largest in the Adriatic shores!

Tropikal Resort is certainly the destination for tourists who know very well the taste of comfort , luxury , elegance , all 
details which characterize our resort . The Tropikal Resort is positioned in Durres city , with a large territory , in the 
middle of the beautiful green nature, where tranquility of peace is interwoven with the serenity of the Adriatic Sea 

whose shore is just about on the front steps.
In Tropikal Resort everyone has the possibility to find everything it needs in in a sole place, Bars , Restaurants, 
Summer Disco, Service at the beach, Service at the swimming pool, A team of animators, Music activities, Play 

garden, Sports environment, Events management, Conference rooms etc.
In our resort you will also find: Secure parking space, Video security, Security staff, Health center, Transfer to the 

airport, Exchange, Safety Box, Laundromat, Dry cleaning, Bay watch
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Mrekullia buzë detit Adriatik!

Socials Lagjja nr 13, Plepa, Durrës; Tel.: +355 69 207 8821
info@tropikalresort.com; www.tropikalresort.com
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Welcome to Luxury Hotel!
Situated among the Olive trees, it has the best accommodation in 
Ksamili Island, with a perfect view of the Island and the luxury style.
The hotel has 32 comfortable rooms and 3 family rooms, fully 
equipped with central heating and cooling system, save box, smart 
Tv, fridge-bar, emergency system in the bathroom, shower, hairdryer. 
The restaurant provides international and Mediterranean dishes, bar, 
lounge, breakfast area and a large space to enjoy your meals. 
Wi-Fi provided in each area, laundry service, parking place and a lot 
of other services, making your stay comfortable.
It`s a quite welcoming place in Ksamil area!

Adress: Jul Cezari St. 9701 
Ksamil, Albania

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

hluxuryksamil@gmail.com
www.hotel-luxury.al
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web: www.dajtiekspres.com | Tel: +355696012810 | e-mail: info@dajtiekspres.com

DISCOVER
DAJTI EKSPRES
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This lovely 
       summer 

              of 2021!

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

DISCOVER
DAJTI EKSPRES

Kjo verë e shumëpritur 
 e vitit 2021!

Një vit i gjatë e i vështirë ishte ai që shkoi, një vit që 
çdokush prej nesh mezi priti që ai të kalojë e bashkë 

me të, edhe ankthi e trishtimi që sjell me vete një 
sëmundje me përmasa pandemike. 

Dihet tashmë se turizmi ishte ai që pësoi goditjet më të 
mëdha kudo në botë e është pikërisht ai i paduruari i 

madh për t`u kthyer në normalitet. Dhe normalitet në 
turizëm do të thotë avionë që shkojnë e vijnë, turistë që 
rendin drejt zyrave të agjencive e mbushin aeroportet 
me pasaportë në dorë, njerëz që vrapojnë drejt detit, 
drejt malit, drejt liqenit, drejt qyteteve të preferuara 

apo kudo ku ata kanë ëndërruar të shkojnë gjatë 
këtij viti të gjatë e të lodhshëm. 

E, edhe pse jo kudo situata pandemike i ka “liruar 
zinxhirët” për të rendur të lirë drejt destinacioneve 
të dëshiruara, edhe pse bashkë me pasaportën e 

udhëtimit do të na duhet të kemi edhe një pasaportë 
tjetër të çuditshme që quhet “pasaporta e vaksinës”, 
edhe pse “lista e dëshirave” nuk mund të mbushet 

me të gjithë emrat e dëshiruar, Shqipëria më në fund 
mund të marrë frymë lirisht, së paku për këtë verë të 

vitit 2021.  Ajo duket se është çliruar nga kthetrat e 
pandemisë, duke e çuar gati në zero jo vetëm numrin e 

çdo treguesi të saj por edhe infektimet e reja. 
Prandaj kjo verë nuk është thjesht ajo e çlirimit por 

Vera e Shijimit të deteve, liqeneve, plazheve, në çdo cep 
të Shqipërisë por mbi të gjitha vera e shijimit të miqve 

pa maska, pa kufizime, pa covid, pa frikë.  
Shqipëria është ndër të paktat vende që nuk ka asnjë 

kufizim, jo vetëm për të ardhur në vend nga çdo 
shtet i botës por edhe për të lëvizur nëpër territorin 
e saj. Prandaj kudo ku jeni e jetoni jashtë Shqipërisë, 
tregojuani këtë miqve tuaj, merrini ata me vete dhe 

ejani shijoni Shqipërinë cep më cep.
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Happy birthday 
Travel Magazine!

Në vitin 2011, kur hodhëm në treg numrin e parë të revistës 
Travel, nuk kishim bërë as llogari, as plane. Thjesht kuptuam që 
ishte një produkt që i mungonte turizmit. E duke mos bërë plane 
e llogarira, nuk e dinim që do të plotësohej një dekadë në treg. 

Në tregun e vështirë të shtypit dhe në tregun e vështirë shqiptar. 
Mjaftueshëm për të qenë pjesë, edhe sikur në një të ardhme, 

dikush të dojë të shkruajë historinë e shtypit turistik shqiptar. 

Në dekadën e dytë sërish nuk e kemi në plan të bëjmë plane. Por 
ama zemra na e do që ky udhëtim ose kjo histori të vazhdojë. 
Sepse ka qenë një nga historitë më të bukura që kemi nisur të 
shkruajmë si kompani që merret me promovimin e turizmit. 

Me ndihmën e shumë prej jush. Shumë. 
Lets keep sailing … with Travel Magazine - Albania 

25 Maj 2011
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Amara Hotel & SPA it `s a great four 
stars hosting structure that  features 

accommodation with a restaurant, free 
private parking, a seasonal outdo or 

swimming po ol and a bar. with a private 
beach area, . the ro oms feature  air-

condit ioned with free WiFi,  each with a 
private bathro om, panoramic balconies 

and personal hygene amenit ies. 
Strongly reccommended for famil ies!

We welcome you !
in a delightful and enchanting place, where the 
pleasure of the holidays is guaranteed from a 
dedicated team that will pamper you with best 

services you have ever received from a hotel!

Ura e Dajlanit,   Durrës, Albania
Phone: +355 67 707 8000 

info@amarahotel.al '  www.amarahotel.al

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.

Socials
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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.

WELLNESS & SPA
DAMAI
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Rr. Muhamet Gjollesha, Nd. 90  H.1, 1023 
Tirana, Albania; Tel/Fax: +355 42 232372
+355 42 258121; Mob: +355 68 20 04 642 
info@hotelmondial.al; www.hotelmondial.al

Located in the heart of Tirana, Mondial Hotel is ideally situated just a promenade from the business 
and commercial district. Recognized as one of the city’s warmest hotels and unique landmark, the 
Mondial Hotel offers guests an exceptional experience of Albania’s finest culture and service.  We 

have very different rooms as well as standart, superior, Grand deluxe rooms & suites. The rooms have 
balconies, air conditioning, direct-dial phone, satellite TV, Internet wirelees, and minibars.

Rr. Muhamet Gjollesha, Nd. 90 H.1, 1023; Tirana, Albania; Tel/Fax: +355 42 232372
+355 42 258121; Mob: +355 68 20 04 642; info@hotelmondial.al; www.hotelmondial.al

Located in the heart of Tirana, Mondial Hotel is ideally situated just a promenade from the business
and commercial district. Recognized as one of the city ’s warmest hotels and unique landmark, the
Mondial Hotel offers guests an exceptional experience of Albania’s finest culture and service. We

have very different rooms as well as standart, superior, Grand deluxe rooms & suites. The rooms have
balconies, air conditioning, direct-dial phone, satellite TV, Internet wirelees, and minibars.

Socials The  definit ion of 
eleg ance  and luxury

tir ana  -  albania
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Nëse dekada e parë e mijëvjeçarit të ri 
shënoi lindjen e turizmit në Shqipëri, e 
dyta – me përjashtim të vitit pandemik – 
ishte dekada e zhvillimit të vrullshëm të 
këtij sektori, tashmë jetik për ekonominë 
e vendit. E ndërsa lindjen e munduan 
dy mungesa thelbësore: e përvojës 
dhe sidomos e infrastrukturës rrugore 
drejt destinacioneve, zhvillimi kaotik u 
shoqërua me një sërë problematikash 
të tjera. Luhatja e përhershme mes 
orientimit drejt një turizmi masiv 
e pasiv të bregdetit apo atij elitar, 
kulturor dhe natyror në brendësi të 
vendit – e dëshmuar në dokumentet 
strategjike të politikës së madhe, si 
dhe në deklaratat e drejtuesve politikë 
të institucioneve qendrore të turizmit, 
do të vazhdojë ta ndikojë zhvillimin e 
sektorit. Pavarësisht se mosbesimi te 
potenciali i autenticitetit për t’i prirë 
turizmit ka nisur të vihet në dyshim nga 
suksesi i beftë i modelit të suksesshëm 
të disa operatorëve të vegjël turistikë 
që merren sidomos me agroturizmin 
dhe lëvrmin e kulturës tradicionale, 

rajone të rëndësishme të vendit, që për 
shkak të izolimit të thellë kanë ruajtur 
thuajse të paprekur origjinalitetin 
dhe identitetin shqiptar deri në fillim 
të mijëvjeçarit të tretë – vazhdojnë të 
jenë larg vëmendjes së propagandës 
dhe investimeve shpreshherë bazike 
qeveritare. Madje në shumë raste, të 
ideuara prej njerëzve të ngecur në zyrat 
e betonta të një Tirane shfarosëse ndaj 
trashëgimisë, projektet qeveritare janë 
aq të palidhura me veçantitë e kontekstit 
vendor, sa kanë çuar në shpërfytyrimin 
e destinacioneve unike të turizmit në 
Shqipëri, duke rrezikuar edhe më – 
humbjen e identitetit dhe uniformizimin 
e tyre në të gjithë vendin. Projekte si 
“Rilindja rurale”, apo edhe “Rilindja 
urbane” i kanë bërë qesharakë sheshet 
e fshatrave dhe qyteteve tona. Përmes 
krijimit të një modeli të paqenë dhe 
replikimit të tij në çdo terren, Tamara 
e Shishtaveci nuk dallojnë më nga 
Voskopoja e Tushemishti. Në vend që 
të thellohet në vizione dhe të hartojë 
politika për mbërritjen e tyre, perveçse 
ka centralizuar investimet, qeveria ka 
vite që merret me bartjen e pllakave të 
gurit nga Tomori drejt Alpeve. Ose shpall 
misione të pamunduara, si ai i harruari 
i tre viteve më parë për mbjelljen e 20 
milionë pemëve deri më 2020, me 
një rekord të hiperbolizuar prej gati 
27 mijë pemësh në ditë. Sigurisht të 
vetmet pemë që u mbollën ishin ato 
përpara kamerave, ku personazhe 
groteskë marketonin veten. Njëjtë si në 
spotin ku ministri diletant pretendonte 
dekonstruktimin e filmit të një aktori 
të njohur të kinemasë botërore – dhe 
po aq qesharak sa paraardhësit e tij që 
premtonin përmirësimin e cilësisë së 
Diellit dhe të rërës.
Duke u kthyer te potenciali i 
pashfrytëzuar i autenticitetit, duket 
e pashpjegueshme se si shteti nuk 
po arrin të lexojë si duhet rritjen e 

qëndrueshme të numrit të vizitorëve 
në qendrat muzeale, arkeologjike e 
historike, duke mos e orientuar një 
pjesë të vëmendjes dhe të investimeve 
serioze tyre. Po aq i pashpjegueshëm 
është keqpërdorimi deri në tallje i 
funksionalizimit për një herë të vetme 
– ditën e zgjedhjeve të 25 Prillit 2020 
– i Aeroportit të Kukësit, në zemër të 
Nënrajonit Verilindor, që në Strategjinë 
e Turizmit 2019-2023 konsiderohet si 
një ndër polet për zhvillimin e turizmit. 
Ndonëse ky është një nga qarqet më të 
rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në 
mbarë vendin – për shkak se nga Pika 

EDIT

Dekada e tretë duhet të na çojë 
drejt turizmit autentik
Irhan Jubica

© Studio "Volaj"

Projekte si “Rilindja 
rurale”, apo edhe 
“Rilindja urbane” i kanë 
bërë qesharakë sheshet 
e fshatrave dhe qyteteve 
tona. Përmes krijimit 
të një modeli të paqenë 
dhe replikimit të tij në 
çdo terren, Tamara e 
Shishtaveci nuk dallojnë 
më nga Voskopoja e 
Tushemishti. The  definit ion of 

eleg ance  and luxury
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ideuara prej njerëzve të ngecur në zyrat 
e betonta të një Tirane shfarosëse ndaj 
trashëgimisë, projektet qeveritare janë 
aq të palidhura me veçantitë e kontekstit 
vendor, sa kanë çuar në shpërfytyrimin 
e destinacioneve unike të turizmit në 
Shqipëri, duke rrezikuar edhe më – 
humbjen e identitetit dhe uniformizimin 
e tyre në të gjithë vendin. Projekte si 
“Rilindja rurale”, apo edhe “Rilindja 
urbane” i kanë bërë qesharakë sheshet 
e fshatrave dhe qyteteve tona. Përmes 
krijimit të një modeli të paqenë dhe 
replikimit të tij në çdo terren, Tamara 
e Shishtaveci nuk dallojnë më nga 
Voskopoja e Tushemishti. Në vend që 
të thellohet në vizione dhe të hartojë 
politika për mbërritjen e tyre, perveçse 
ka centralizuar investimet, qeveria ka 
vite që merret me bartjen e pllakave të 
gurit nga Tomori drejt Alpeve. Ose shpall 
misione të pamunduara, si ai i harruari 
i tre viteve më parë për mbjelljen e 20 
milionë pemëve deri më 2020, me 
një rekord të hiperbolizuar prej gati 
27 mijë pemësh në ditë. Sigurisht të 
vetmet pemë që u mbollën ishin ato 
përpara kamerave, ku personazhe 
groteskë marketonin veten. Njëjtë si në 
spotin ku ministri diletant pretendonte 
dekonstruktimin e filmit të një aktori 
të njohur të kinemasë botërore – dhe 
po aq qesharak sa paraardhësit e tij që 
premtonin përmirësimin e cilësisë së 
Diellit dhe të rërës.
Duke u kthyer te potenciali i 
pashfrytëzuar i autenticitetit, duket 
e pashpjegueshme se si shteti nuk 
po arrin të lexojë si duhet rritjen e 

qëndrueshme të numrit të vizitorëve 
në qendrat muzeale, arkeologjike e 
historike, duke mos e orientuar një 
pjesë të vëmendjes dhe të investimeve 
serioze tyre. Po aq i pashpjegueshëm 
është keqpërdorimi deri në tallje i 
funksionalizimit për një herë të vetme 
– ditën e zgjedhjeve të 25 Prillit 2020 
– i Aeroportit të Kukësit, në zemër të 
Nënrajonit Verilindor, që në Strategjinë 
e Turizmit 2019-2023 konsiderohet si 
një ndër polet për zhvillimin e turizmit. 
Ndonëse ky është një nga qarqet më të 
rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në 
mbarë vendin – për shkak se nga Pika 

EDIT

Dekada e tretë duhet të na çojë 
drejt turizmit autentik
Irhan Jubica

© Studio "Volaj"

Projekte si “Rilindja 
rurale”, apo edhe 
“Rilindja urbane” i kanë 
bërë qesharakë sheshet 
e fshatrave dhe qyteteve 
tona. Përmes krijimit 
të një modeli të paqenë 
dhe replikimit të tij në 
çdo terren, Tamara e 
Shishtaveci nuk dallojnë 
më nga Voskopoja e 
Tushemishti. The  definit ion of 

eleg ance  and luxury
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e Kalimit Kufitar të Morinës hyjnë në 
vend gati 50% e vizitorëve (vetëm gjatë 4 
muajve të parë të vitit 2021, nga kjo Pikë 
hynë në Shqipëri rreth 380 mijë vizitorë) 
– numri i turistëve që qëndrojnë qoftë 
edhe përkohësisht në këtë qark është i 

pakonsiderueshëm, e rrjedhimisht edhe 
të ardhurat për zonën janë thuajse zero. 
E njëjta gjë mund të thuhet për Mirditën 
përmes së cilës kalon Rruga e Kombit 
që sjell miliona vizitorë në bregdet, 
sikurse edhe për malet e Labërisë, ku 
investimet publike për resortet private 
rrezikojnë ta injorojnë sërish orientimin 
e vëmendjes së vizitorëve të huaj drejt 
thesareve dhe njerëzve më genuinë 
të Shqipërisë së Jugut. Sepse Alpet 
Shqiptare, Mirdita, Verilindja dhe Labëria 
janë zonat ku traditat kulturore, veshjet 

dhe ritualet e pasura kanë mbijetuar 
deri më tash në formën e tyre më të 
paprekur nga modernizmi, prandaj këto 
zona me elementë të tillë përcaktues 
për turizmin kulturor do të duhej të ishin 
në krye të listës së prioriteteve, ndoshta 
edhe përpara qyteteve me ndikim 
të theksuar otoman, aq të përhapur 
nëpër Ballkan e më gjerë. E sigurisht 
edhe përpara sajimit, financimit dhe 
promovimit të festivaleve të muzikës 
elektronike, me të cilët asnjëherë nuk 
do të mund ta çudisim botën.
Duke pasqyruar këtë dekadë të 
zhvillimit, që prej themelimit të saj 
në Maj 2011, revista Travel ka mëtuar 
të tërheqë vëmendjen ndaj kësaj 
trashëgimie që ka fuqinë të na bëjë të 
dallueshëm në mesin e smogut gri të 
globalizmit, ashtu si një malësore me 
xhubletë dallon mes koleksionit me 
Barbie miliarda dollarëshe. Përmes 
artikujve, intervistave, forumit të debatit, 
shënimeve të udhëtarëve të huaj, 
personazheve dhe fotografive, në të 33 
numrat e deritashëm është theksuar 
nevoja e ripozicionimit strategjik 
të Shqipërisë drejt autenticitetit në 
ofertën e saj turistike, natyrshëm të 
diversifikuar me agroturizmin, turizmin 
bregdetar e ujor në përgjithësi, e më 
pas me nënsektorë të tjerë të turizmit, 
në përplotësim me Kosovën dhe rajonin 
për të konkurruar në tregun global si një 
ofertë e përbashkët. I aktualizuar deri 
në kufijtë e motos së Delfit për shkak të 
bllokimit të lëvizjes së lirë nga pandemia, 
potenciali i vlerave autentike mund të 
jetë pararendësi i kësaj epoke të re 
(edhe) për turizmin shqiptar: dekadës së 
ringritjes. Ashtu si sipërmarrjet turistike 
duhet të vazhdojnë rrugën e nisur duke 
gjetur mënyra dhe mjete të reja dhe të 
zgjuara për të tërhequr dhe mbajtur 
turistët në destinacionet kulturore dhe 
natyrore të Shqipërisë, që më pas edhe 
institucionet qendrore të turizmit t’u 
shkojnë pas me politika, edhe revistës 
Travel do t’i duhen njerëz me energji 
dhe ide të reja për ta shoqëruar, e pse 
jo edhe për t’ia treguar rrugën turizmit 
shqiptar. Mirëpo ashtu si e kemi thënë 
në editorialin e numrit të parë, revista do 
të jetë si të jetë vetë turizmi.
“Edhe pse ne, të gjithë bashkë, do të 
përpiqemi shumë që të bëjmë sadopak 
magji.”

Duke pasqyruar këtë 
dekadë të zhvillimit, që 
prej themelimit të saj 
në Maj 2011, revista 
Travel ka mëtuar të 
tërheqë vëmendjen 
ndaj kësaj trashëgimie 
që ka fuqinë të na 
bëjë të dallueshëm në 
mesin e smogut gri të 
globalizmit, ashtu si një 
malësore me xhubletë 
dallon mes koleksionit 
me Barbie miliarda 
dollarëshe. 

© Tradita Popullore "Edlira"
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Brand new jewel on your
hol idays diar y!

Hotel "Miami II" is the newest beachfront hotel in Golem area, in 
Durrës coastline. The highest value of Hotel Miami II is its staff. 

A big crew of professionals which are dedicated to make your stay 
in the hotel unforgettable. 

Dinning at Hotel Miami II, gets pleasure in the creation of 
gastronomical experiences that are simple yet elegant, with the focus 

on the usage of fresh ingredients.

30 luxurious rooms all at your disposition!

Golem Albania
 +355 52 801 801; +355 69 929 0665

info@hotelmiami2.com
www.hotelmiami2.com

Socials
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Si asnjëherë në historinë e turizmit 
shqiptar, sezoni turistik filloi më 
herët se të gjitha vitet e shkuara, 
qyshkurse në vend nisi epoka e 
paketave turistike të prenotuara, 
ose siç quhet ndryshe, ajo e turizmit 
me çartera. Ishte pikërisht data 
25 prill kur në aeroportin e vetëm 

Sezoni
turistik
2021,
u çel me 
25 prill
nga 
ALER
Travel

Si kurrë më parë, qëkur 
Shqipëria çel sezon turistik, nuk 
kishte ndodhur që ai te çelej 
zyrtarisht në prill, sikurse ndo-
dhi këtë vit, edhe pse në mes të 
krizës së pandemisë

mjaft të gjerë mes Ukrainës e 
Shqipërisë, përsa i përket turizmit 
“incoming”. 
Këtë vit, bashkë me stafin e ALER 
Travel, turistët i priti në aeroport 
ambasadori i ambasadës më të 
re në Shqipëri, ai i Ukrainës, Z. 
Volodymyr Shkurov, shoqëruar nga 

FOKUS

shqiptar “Nënë Tereza”, u ul avioni 
i parë me turistë, duke shënuar 
kështu simbolikisht edhe nisjen 
e këtij sezoni turistik. Dhe ashtu 
si vitin e shkuar, ata ishin turistët 
nga Ukraina, ardhur përmes ALER 
Travel, operatorit turistik që tashmë 
ka hapur e zgjeruar një koridor 

Më shumë se 50 mijë pritet të jetë 
numri i turistëve që do të vijnë 
këtë verë nga vendet rusishtfolëse, 
ndërkohë që numri i tyre në vitin 
2020 ishte afërsisht 25 mijë. Edhe 
pse gjithë Europa ishte në mes të 
krizës së pandemisë, Shqipëria 
ishte i vetmi vend që uli  avionë 
çarter me turistë përgjatë të gjithë 
sezonit turistik 2020
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Tatjana Bajraktari, 
administratorja 
e ALER Travel 
thotë se këtë verë 
synimi është që 
në Shqipëri të vijë 
dyfishi i vizitorëve 
të vitit të shkuar, 
me një shtrirje 
kohore prej 25 
prillit e deri me 
24 tetor 

konsulli i nderit të Ukrainës, Z. Bledi 
Bajraktari. 
E hapur vetëm vitin e shkuar, 
Ambasada e Ukrainës, erdhi si një 
domosdoshmëri prej shkëmbimeve 
të shumta të viteve të fundit sidomos 
në turizëm. Një prej personave 
me kontributin më të spikatur në 
arritjen e këtij hapi, është pa asnjë 
dyshim  Z. Bledi Bajraktari si një 
personazh i pranishëm pothuajse në 
çdo ngjarje të lidhur me historinë 
dhe kulturën e të dyja vendeve dhë 
këmbëngulës për praninë e një 
ambasade mes tyre. 
Nëse vitin e shkuar, në mes të 
krizës së thellë të pandemisë së 
Covid - 19, që kishte përfshirë 
gjithë botën, avioni i parë u ul 
me 12 qershor, si rezultat i një 
komunikimi të përditshëm, shtyrjesh 
të njëpasnjëshme e anulimesh të 
diktuara nga dinamika e zhvillimit 
të ngjarjeve, këtë vit datat ishin 
përcaktuar qysh herët e megjithëse 

kufizimet nëpër botë vazhdojnë 
ende të jenë penguese serioze 
për ekonominë e shumë vendeve, 
ALER Travel u tregua e vendosur 
për të shpalosur një situatë më 
të qëndrueshme, sigurisht e 
mbështetur fort edhe nga partnerët 
e saj në Ukrainë e Bjellorusi, dhe 
për ta parë sezonin si një realitet të 
sigurt.
Në bisedë me Tatjana Bajraktarin, 
administratoren e ALER Travel, 
mësuam se planet e këtij viti janë 
më ambicioze se ato të vjetshmet, 
meqenëse edhe mes dy vendeve nuk 
ka rregulla të ashpra të kufizimeve 
që vijnë prej pandemisë. Ajo pohon 
se synohet që këtë vit të arrihet 
dyfishi i vizitorëve të vjetshëm, 
numri i të cilëve ishte rreth 25 mijë. 
Me një bilanc pozitiv të përvitshëm 
jo vetëm të prurjeve por edhe të 
përshtypjeve të turistëve, Ukraina 
tashmë është shndërruar në një 
burim të qëndrueshëm prurjesh 

të turistëve dhe kjo ka bërë që 
të ketë një vëmendje të shtuar 
edhe të autoriteteve shtetërore, 
me pjesëmarrje në panaire të 
përvitshme.

Historiku
Nisja e tureve me paketa të 
parapaguara e nisur nga ALER 
Travel, fillimisht me turistët nga 
Ukraina, u pasua shumë shpejt me 
ata nga Bjellorusia, duke studiuar 
në mënyrë të vazhdueshme edhe 
mundësinë e përfshirjes së vendeve 
të tjera rusishtfolëse, sidomos të 
vetë Rusisë, një vend me kërkesa 
mjaft të larta në turizëm. Tatjana 
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e di se sjellja e turistëve nga 
Rusia kërkon një situatë tjetër në 
Shqipëri, me rritjen e standarteve 
të strukturave pritëse në të gjithë 
bregdetin. Prandaj edhe si një tur 
operator që tashmë e di se çfarë 
kërkojnë turistët, ka shtrirë gjerë 
edhe planin e rritjes së numrit 
të hoteleve të zinxhirit ALER në 
Durrës. Vlorë e Sarandë, duke e 
kombinuar ofertën mes paketave 
“all inclusive” dhe atyre me kërkesë 
sipas vakteve. Ofrimi gjithashtu i 

ekskursioneve nëpër Shqipëri dhe 
rajon, bën që turistët të marrin një 
shërbim të plotë me cikël të mbyllur, 
duke e rritur numrin vit pas viti. 
Këtë vit pritet që ky numër të shkojë 
afërsisht në 50 mijë, nëse situata 
me pandeminë nuk do të rezervojë 
surpriza të minutave të fundit. 
Sidoqoftë, shtimi gradual i turistëve 
sezon pas sezoni ka dhënë vetvetiu 
një siguri që vera e vitit 2021 do të 
jetë e mbushur plot me turistë që 
Shqipërinë e kanë gjetur përmes 
paketave të ALER Travel. 

Top hotels 2021
by Aler Group

Këtë vit turistët i priti 
në aeroport ambasadori 
i ambasadës më të re në 
Shqipëri, ai i Ukrainës, 
Z. Volodymyr Shkurov. E 
hapur vetëm vitin e shkuar, 
Ambasada e Ukrainës, erdhi 
si një domosdoshmëri prej 
shkëmbimeve të shumta të 
viteve të fundit sidomos në 
turizëm. një prej personave 
me kontributin më të 
spikatur në arritjen e këtij 
hapi, është pa asnjë dyshim  
Z. Bledi Bajraktari.
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Top hotels 2021
by Aler Group

www.alertravel.com

ALER Luxury Resort Durrës

ALER Hotel Durrës

ALER Grand Hotel Vlora

ALER Luxury Hotel Vlora

ALER Holiday Inn Saranda

ALER Bianco Hotel Saranda
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Studentë dhe mësues 
nga Ukraina, vijnë të 
njohin Shqipërinë

27 studentë e 26  mësues, disa prej tyre 
me origjinë shqiptare e banues në Odesë, 
erdhën në kërkim të rrënjëve të të parëve 
dhe për të njohur një vend të bukur për 
pushimet që mund të duan të bëjnë në të 
ardhmen. 
Ishte një nismë e konsullit të nderit të 
Ukrainës, Z. Bledi Bajraktari, për të 
sjellë  në Shqipëri të rinj ukrainas, me 
qëllim njohjen e tyre me bukuritë e 

27 studentë, disa prej tyre me origjinë shqiptare e banues në 
Odesë, erdhën në kërkim të rrënjëve të të parëve por edhe 
për të njohur një vend të bukur për pushimet që u kishin 
treguar miqtë më parë.

Shqipërisë dhe shkëmbimin e përvojave 
mes tyre e të rinjve të vendit. Bashkë 
më nxënësit erdhën edhe 26 mësues e 
drejtorë shkollash, të cilët gjithashtu 
shkëmbyen takime e rrahën mendime me 
kolegët e tyre shqiptarë, për të lidhur ura 
bashkëpunimi kulturor, rinor, arsimor e 
historik, jo vetëm në rrafshin pedagogjik 
por edhe atë njerëzor. 
Lidhja shpirtërore mes një pjese të këtyre 

të rinjve, që sot banojnë në Odesë me 
rrënjët e hershme shqiptare çon në një 
tërheqje të vetvetishme për të mësuar 
më shumë. Madje disa prej tyre si Olga 
bukuroshe, kanë trashëguar prej prindërve 
edhe gjuhën shqipe, të cilën e shpërfaqin 
gjithë krenari, bashkë me dashurinë për 
vendin e origjinës.
Grupi i miqve të veçantë u prit nga stafi 
i ALER Travel e u dërgua gjithashtu në 
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i Këngëve dhe Valleve të Shqipërisë, dha 
një koncert, ku repertori përfshiu këngë 
e valle nga jugu në veri, si dëshirë e mirë 
për njohjen dhe prekjen nga afër të sa 
më shumë vlerave kombëtare. Atmosfera 
që u krijua ishte aq e ngrohtë saqë 
këngëtarë, valltarë e miq, u bënë njësh e 
dorë për dore kërcyen deri vonë.
Gjatë një jave qëndrimi në Shqipëri, 
të rinjtë të shoqëruar nga guidat 
profesionale të ALER Travel vizituan 
Tiranën Durrësin e Krujën, për të zbuluar 
më të mirën e trashëgimisë tonë e për të 
krijuar një ide më të qartë të Shqipërisë 
turistike, si një ofertë interesante e 
pushimeve në të ardhmen. 
Në ikje të rinjtë pohuan se pa asnjë 
dyshim ata do të jenë secili, zëdhënësi i 
vlerave të Shqipërisë dhe me siguri do 
të vijnë në të ardhmen bashkë me miq të 
tjerë për të kaluar pushimet në Shqipëri. 
Dhe stafi ALER Travel, do të jetë aty për 
t`i pritur e shoqëruar, si miq por kësaj 
radhe edhe si turistë. 

strukturat e ALER Hotels në Durrës, për 
një javë, e cila u kalua mes pushimeve, 
ngjarjeve, pritjeve të ngrohta dhe 
ekskursioneve nëpër Shqipëri. Të rinjtë u 
pritën përzemërsiht edhe nga ambasadori 
i Ukrainës në Shqipëri Z. Volodimir 
Shkurov, i cili pati kënaqësinë t`i priste 
në selinë e ambasadës. 
Në mjediset e Aler Luxury Resort, 
përveç pritjes së ngrohtë me pesë yje, 
shërbimeve të standartit si miq të veçantë 
e shpalosjes së traditave të Shqipërisë, 
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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
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Tel.1: +355 4 2258 429; Tel. 2: +355 4 2249 494

email: almirogurakuqi@hotmail.com; www.toti-gurakuqi.al
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 Mob: +355 67 206 9432

Boutique Wanted

butik_wanted

Summer mood. . .  ! ! !

BOUTIQUE



28

GJURMË

Si një nga institucionet më të 
rëndësishme muzeore në Qarkun e 
Fierit ai përmban një fond të pasur 
objektesh materiale, artefaktesh 
dhe veprash arti, ku përfaqësohen 
historia, etnografia dhe kultura 
popullore. Në sallat dhe pavionet e 
tij sipas rendit kronologjik paraqiten 
të gjitha periudhat e zhvillimit të 

Muzeu Historik Fier ndodhet 
në qendër të qytetit të Fierit 
dhe është përuruar në 18 
korrik 1978. 
I konceptuar si një një godinë 
dykatëshe me tre pavione, në 
ndërtimin e tij kanë punuar 
një sërë emrash të njohur të 
arkeologjisë dhe historisë 
shqiptare si Neritan Ceka, 
Paskal Milo, Myzafer Korkuti, 
Frederik Stamati etj..

Ilirjan GJIKA

Muzeu i Fierit
një thesar 

i pashfrytëzuar 
në zemër 

të Myzeqesë
historisë vendore, duke nisur që nga 
Parahistoria, për të vijuar me 
Antikitetin, Mesjetën, Rilindjen 
Kombëtare, Pavarësinë, Luftën 
Antifashiste Nacionalçlirimtare, 
Socializmin, Etnokulturën dhe 
Ikonografinë. 
Pavarësisht se konsiderohet si muze 
historik, ky institucion kryen edhe 
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Pavarësisht se konsiderohet 
si muze historik, ky 
institucion kryen edhe tre 
funksione të tjera në fushën 
e muzeologjisë. Në fakt ai 
përbëhet nga katër sektorë, 
si arkeologjia, historia, 
ikonografia dhe etnografia

tre funksione të tjera në fushën e muzeologjisë. Në fakt 
ai përbëhet nga katër sektorë si, Arkeologjia, Historia, 
Ikonografia dhe Etnografia ku secila prej tyre përmban 
rëndësi më vete dhe rolin e saj specifik. Në secilin seksion ka 
aq shumë material, sa mund të hapej një muze i veçantë për 
të katër zërat. 

  ARKEOLOGJIA
Kështu, arkeologjia, përfaqësohet nga objekte të ekspozuara 
që i përkasin në pjesën më të madhe qytetit antik të 
Apolonisë, por nuk mungojnë edhe artefakte nga qytetet 
fqinje ilire të Bylisit, Nikajës, Margëlliçit, Gurëzezës dhe 
Dimalit. Së bashku me muzeun, pavioni i këtij sektori, ofron 
tema të veçanta për njohjen e qytetërimit ilir, fortifikimet, 
organizimin e jetës, ritet pagane, numizmatikën, teatrin, 
skulpturën, rrugën Egnatia, bazilikat, mozaikët, të cilat, 
së bashku me objektet e shumta të qeramikës, armët e 
luftës apo veglat e punës, i krijojnë vizitorëve një atraksion të 
mirëfilltë. 

  HISTORIA
Ndërsa zhvillimet historike zënë edhe ato një vend të 
rëndësishëm në sektorin përkatës ku përveç dokumentave 
dhe fotografive ka të ekspozuara edhe armë të periudhave 
të ndryshme që nga shpatat, jataganët apo armët e zjarrit 
të periudhës osmane e deri te armët e lehta dhe të rënda të 
Luftës së II-të Botërore. 
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  IKONOGRAFIA
Në pavionin e ikonografisë gjenden 
objekte me vlerë të artit ikonografik, 
qëndistarisë dhe skulpturës 
dekorative kishtare. Ato lidhen me 
veprimtarinë ndërtuese të kishës 
ortodokse në shek. XVIII-XIX, nën 
kujdesin e së cilës u ndërtuan objekte 
kulti dhe bashkë me to u krijuan 
edhe dhjetëra vepra të mirëfillta arti. 
Në rrethin e Fierit duke filluar nga 
shek. XVI e deri në fillim të shek. 
XIX, ushtruan aktivitetin e tyre dy 
shkolla të ikonografisë shqiptare, 
siç ishin ato të Beratit dhe Korçës. 
Përfaqësues të shkollës së Beratit 
ishin Nikolla i Onufrit, i cili së bashku 
me kolegun e tij Joanin, pikturuan në 
vitin 1578 afresket e kishës së Shën 
Nikollës në Kurjan. Ndërsa shkolla e 
Korçës përfaqësohej nga Kostandin 
dhe Tërpo Zografi, të cilët në vitin 

1782 pikturuan afresket e kishës 
së Shën Gjergjit në Libofshë. Më 
pas, në shekujt XVIII-XIX, kjo shkollë 
ikonografike e vijoi aktivitetin me 
piktorët e familjes Çetiri, veprimtaria 
e të cilëve në trevën e Fierit ndeshet 
në kishat e Kolkondasit, Vanajt dhe 
Strumit.

 ETNOGRAFIA
Ndërkohë që edhe trashëgimia 
kulturore me vlerat e saj materiale 
ka gjetur një pasqyrim të gjerë dhe 
të shumëllojshëm në sektorin e 
etnografisë të Muzeut Historik Fier. 
Objekte prej cohe, druri, kashte, 
metali, briri apo qeramike, janë të 
ekspozuara në stendat e ndryshme 
të këtij pavioni. Si pjesë e kulturës 
tradicionale shqiptare ato dëshmojnë 
edhe mjeshtërinë e komunitetit 
të trevës së Fierit në prodhimin e 
mjeteve dhe sendeve të përdorimit të 
përditshëm. 
Po kështu, ai, përmban edhe një 
material të pasur arkivor me 
dokumenta, dëshmi memoristike, 
fotografi, materiale filmike, libra dhe 
studime historike. Fondit të tij nuk i 
mungojnë kostumet popullore, veshjet 
e traditës, objektet të përdorimit 
personal dhe të përditshëm, armët 
e periudhave të ndryshme, si dhe 
vepra të shumta të artit figurativ të 
karakterit historik.

 PIKTURAT
Në galerinë e tij gjen piktura të 
skulptorëve më të njohur shqiptarë si 
Vilson Kilica, Skënder Kamberi, Josif 
Droboniku, Nestor Jonuzi,Minella 
Saro, Pandeli Lena, etj. Për tu 
përmendur është se në këtë muze 
gjen edhe sende personale nga ato që 
dikur i perkisnin figurave të njohura 
historike, si Ali Pashë Tepelenës, 
Esat Pashë Toptanit, familjes Vrioni, 
Jashar Cakranit, Liri Geros, Sejfulla 
Malëshovës, etj. 

 QENDËR  KULTURORE
Muzeu Historik Fier është edhe një 
institucion që nëpërmjet organizimit 
të aktiviteteve kulturore nxit edhe 
edukimin e publikut dhe shoqërisë. 
Në sallën e konferencave të tij janë 
zhvilluar me dhjetëra konferenca 
shkencore, akademi përkujtimore dhe 
mbledhje solemne, ku kanë referuar 

historianë, studiues apo intelektuakë 
shqiptarë dhe të huaj. Të shumta 
janë botimet e ndryshme ndër vite 
ku mund të përmendim 13 libra 
monografikë, historikë dhe studime 
në fushën e folklorit.
Çdo ditë të javës, kjo qendër 
komunitare, është e hapur jo vetëm 
për vizitorët dhe turistët, por edhe për 
studentët, nxënësit e shkollave dhe 
studiues të ndryshëm. Dhe në këtë 
drejtim ka vërtet se ç`të ofrojë. 

Nr 33  TRAVEL 2021 31

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

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

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

brand of tourism in Velipoja

HOTELS & SUITES          VELIPOJË, SHKODËR, ALBANIA

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

Hotel Lakaj Velipoje
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Muzeu Onufri
Shumë njerëz sot në botë i bashkojnë 
disa karakteristika themelore në 
drejtimin e turizmit, siç janë: “ndjesia 
dhe perceptimi i një vendi”. Duke patur 
parasysh që shumë turistë udhëtojnë 
për interesa të ndryshme, në vetvete 
ka një efekt sinergjik të cilin e jep 
turizmi në përgjithësi, apo turizmi që 
përmbledh trashëgiminë kulturore të 
një vendi në veçanti. 
Sigurisht njohja e turizmit i drejtohet 
tregut më të madh të mundshëm që 
ka mundësi të përshtatet me cilësitë 
dalluese të një vendi turistik, dhe 
padyshim qyteti muzeal i Beratit, i ka 
këto cilësi dalluese në aspektin faktik 
të turizmit, të vlerave të trashëgimisë 
kulturore e monumentale.

Në radhë të parë Berati i përket atyre 
qyteteve ku jeta ka pulsuar që prej 
krijimit të tij si një qendër me vlera të 
një qytetërimi të lashtë, dhe si i tillë i 
ka të ravijëzuara në rrjedhat e historisë 
të gjitha periudhat e qytetërimit, nga 
antikiteti Ilir tek periudha Romake, 
Bizantine, Sllave, post-biznatine 
(Osmane) e deri në ditët tona.

Sigurisht që periudha e kulturës 
bizantine dhe post-bizantine është 
një nga periudhat e përfaqësuara 
denjësisht me objekte me shije të lartë 
arkitektonike dhe artistike të kultit 
Kristian Orthodhokse (kisha), atij Islam 
e Tarikateve Muslimane (xhami), dhe 
me një sërë teqesh të mrekullueshme 
të besimit Bektashi.
Duhet marrë në konsideratë faktin 
që Muzeu i Ikonografisë “Onufri” 
ndodhet fizikisht në një nga qendrat 
më të rëndësishme të zonave muzeale 
të Beratit, në mes të një numri të 
konsiderueshëm kishash bizante dhe 
post-bizantine në kalanë e Beratit. 
I organizuar në ambientet e një prej 
objekteve më të rëndësishme kristian 
orthodhokse siç është Katedralja 
“Fjejta e Hyjëlindëses” (viti 1797), si 
dhe përbëhet nga një koleksion shumë 
i pasur i veprave të artit ikonografik, 
i cili zgjerohet si koncept zhvillues, jo 
vetem në përçimin e interpretimin e 
veprave të mjeshtrit Onufri, por i të 
gjithë produktit, të Artit dhe kulturës 
Ikonografike bizantine dhe post-
bizantine nga shek XIV deri në fund të 

Përditësimi i 
kapaciteteve 
profesionale 
dhe komunikimi 
i duhur 
nëpërmjet 
teknologjisë 
bashkëkohore, 
gjthçka për 
të cilën kanë 
nevojë sitet tona 
muzeore. 

si model i ofertës turistike me teknologji bashkëkohore

Arjan PRIFTI 
Muzeu i Ikonografisë “Onufri” 
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shek XIX, me shtrirje në të gjitha kishat 
e manastiret në rajonin e Beratit, duke 
luajtur kështu një rol dhe mision shumë 
të rëndësishëm.
Si një institucion muzeor, me Muzeun 
e Ikonografisë “Onufri”, operohet 
në tregun e madh të turizmit edhe 
nëpërmjet asaj që quhet “paketa 
turistike” të cilën e servirin agjensitë 
dhe operatorët turistikë, vendas dhe të 
huaj. 
E parë nga këndvështrimi dhe 
ndjeshmëria e publikut vendas, por 
edhe më gjerë, ndoshta ende vizitori 
vendas nuk është kaq i interesuar 
ndaj institucioneve muzeore në gjithë 
Shqipërinë. Ne shpesh ngremë pytejet: 
cilat janë shkaqet e vërteta? 
Mos vallë është mungesa e kulturës 
dhe edukimit kulturor të publikut në 
vend apo e vërteta shtrihet më thellë? 
Njëra nga arsyet që pengon njerëzit 
për të vizituar institucionet muzeore në 
Shqipëri është apatia e përgjithshme 
dhe mosinteresimi ndaj kulturës dhe 
artit. Kjo mund të jetë disi e vërtetë 
përsa i përket vizitorit vendas, por 
nuk mund të thuhet e njëjta gjë për 
vizitorinë e huaj. Por nga ana tjetër një 
arsye kryesore është edhe shërbimi 
dhe mungesa e aftësive të mira 
profesionale, mungesa e theksuar 

shpeshherë e ideve të qarta për të 
mbrojtur projekte, për të bërë lobuar 
dhe për të bërë marketing. Pra na 
mungojnë disa elementë bazikë të cilët 
janë:
“Misioni ose mantra”, idetë dhe 
programimi i projekteve, menaxhimi 
sa më efikas i vlerave të trashëgimis 
kulturore, dhe format e komunikimit me 
publikun, i përkthyer në turizëm. 

Fusha e mbështetjes së turizmit është 
kaq e re saqë sot ekspertiza në këtë 
fushë është akoma jo qartësisht e 
orientuar; ajo duhet të rritet në mënyrë 
shumë të shpejtë, që të arrijë presionin 
që vjen nga zhvillimi. Instrumenti ose 
edhe mantra kryesore që përdoret 
sot përkufizohet në shoqëritë e 
zhvilluara, si:“Turizmi mbështet dhe 
rrit karakterin gjeografik, historik, të 
një vendi - ambientin e tij, kulturën, 
estetikën, trashëgiminë dhe mirëqënien 
e banorëve të tij.”
Në përballje me një rritje permanente 
dhe të fuqishme të turizmit, sot nevoja 
për sa më shumë njohuri, informim, 
asistencë, për praktikimin e tij në 
një mënyrë mbështetëse por edhe 
konstruktive, është bërë absolutisht 
parësore, dhe e menjëhershme në 
Shqipëri.

Po të imagjinoni njëherë një muzeum 
në Shqipëri, çdo ditë si të ishte dita e 
parë e hapjes së tij, për herë të parë 
do të kishte interes të vazhdueshëm 
mbi Shqipërinë jo të tipit politik por 
kulturor. Kjo hipotezë nuk është shumë 
larg realitetit, duke qenë se premisat 
dhe dëshira ekzistojnë dhe ka disa 
vite që puna është fokusuar në këtë 
drejtim. Por nëse duam të ekzistojmë 
dhe të mbijetojmë në një ekonomi 
globale, duhet të integrojmë edhe 
artin, kulturën, turizmin dhe gjithë 
trashëgiminë tonë në parametrat e 
kësaj shoqërie globaliste.  Sot e kaluara 
(klishe), që muzeumet tona ekspozojnë, 
përzihet me të tashmen e marketingut, 
e vlerave që duhet t’ia “shesim” ose 
servirim publikut. Idetë e reja dhe 
komunikimi i duhur i tyre janë gjthçka 
që institucione tona muzeore kanë 
nevojë për të hyrë dhe konkuruar në 
këtë 10-vjeçar të tretë të shekullit XXI.
Një përfitim shumë i rëndësishëm për 
sitet muzeore, parqet arkeologjike 
dhe monumentet e trashëgimisë 
dhe turizmit kulturor është përfitimi 
financiar, i cili mund të vijë dhe nga 
furnizimi i turistëve me elemete të një 
kulture të re shërbimi e cila përfitohet 
dhe nga komunikimi i duhur nëpërmjet 
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teknologjisë inovative bashkëkohore. 

Është e vërtetë që sot shumë organizma 
të turizmit e trashëgimisë kulturore 
ekzistojnë dhe punojnë në aspekte të 
ndryshme të mbështetjes së turizmit, 
ruajtjes historike, trashëgimisë e 
integrimit kulturor, institucioneve 
muzeore, cilësinë e peisazheve, 
gjeoturizmin, zhvillimin e komunitetit 
e kështu me radhë. Por megjithatë kjo 
fushë është kaq e re, saqë informacioni 
mbi të është i copëzuar, dhe vjen në 
mënyrë josistematike. Shumica e 
programeve të një shkalle të avancuar 
në këtë fushë kanë veçse pak vite jetë. 
Këto programe e projekte kanë filluar 
të zhvillohen dhe të jenë të pranishme 
këto vitet e fundit, nën konceptin 
për forcimin  dhe përditësimin e 
kapaciteteve profesionale e teknologjike 
në sitet dhe qendrat muzeore, por edhe 
për shumë aktorë të tjerë publikë të 
turizmit kulturor, por edhe më gjerë. 

Me asistencë dhe ekspertizë të 
ekspertëve të ndryshëm të huaj, 

aktorëve të trashëgimisë dhe 
turizmit kulturor, ne do të  përfitojmë 
bashkërisht përvojat relevante dhe 
efektive në institucionet tona, për t`u 
fokusuar në të gjithë problematikën e 
sotme,  por edhe duke u orientuar drejt 
një vizioni dhe koncepti bazik për një 
turizëm kulturorë bashkëkohor. 
Për të krijuar sot një imazh të ri 
dhe konkurues, kjo gjë nuk mund të 
ndodhë pa përmirësim, përditësim 
dhe menaxhimin e kapaciteteve 
profesionale, marrëdhënies së stafeve  
muzeore, duke theksuar potencialin 
njerëzor dhe metodologjia e përdorur, 
si dhe komunikimin e duhur nëpërmjet 
teknologjisë bashkëkohore. 

Në kuadër të një koncepti i cili po 
projektohet nën moton: “Fuqizojmë 
muzetë nëpërmjet tekonologjisë 
digjitale”, sigurisht një sipërmarrje 
madhore dhe risi për dixhitalizimit 
e sitetve dhe qendrave muzeore në 
Shqipëri, Qendra Muzeore Berat prej 
disa vitesh ka implementuar vendosjen 
e Guidës me sistem QR-cod në 

ambientet e Muzeut të Ikonografisë 
“Onufri”, që ofron guidën mbi 
artifaktet (ikona & objekte liturgjie) e 
përzgjedhura nga ky koleksion. Është 
një produkt i ri që i seviret si pjesë e 
guidës (Audio). Guida me QR-cod, i cili 
zhvillohet në eksterierin dhe interierin 
e muzeut, me sinjalistikën përkatëse 
u mundëson vizitorëve konceptin e 
përdorimit nëpërmjet internet wireless-
ii dhe faqes të webit: muzeumet-berat.
al. 
Në Muzeun e Ikonografisë “Onufri” 
për vizitorin bëhet e mundur mbërritja 
tek informacioni  me sallat dhe fondin 
historik më të zgjeruar, në 3 gjuhë të 
ndryshme: shqip, anglisht, italisht. 
Ky produkt është një shërbim që ofrohet 
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pa pagese shtesë vizitorit, vendas dhe 
të huaj, mjafton që vizitori të ketë në 
përdorim personal, një aparat iphone 
ose smartphone e tij.

Ndërsa promovimi në vitin 2019 i 
“Audio - Guidës” në 4 gjuhë (shqip, 
anglisht, italisht dhe gjermanisht) është 
një teknologji, e aplikuar për herë të 
parë në muzetë kombëtarë në vend, 
ndërtuar në kuadër të projektit Into 
Albania (Innovative Tourism in Albania).  
Ky projekt erdhi si një bashkëpunim i 
ngushtë mes ekipit të projektit Creative 
Business Solutions “CBS”, stafit të 
Muzeut të Ikonografisë “Onufri” (që dha 
ndihmesën në të gjitha hapat e projekit) 
dhe kompanisë së mirënjohur franceze 
“Orfeo” (Orpheus), e specializuar në 
dixhitalizim të shërbimeve muzeale, si 
dhe “A.A FILM Company” në Tiranë. I 

mbështetur financiarisht nga USAID & 
Sweden Sverige. 
Pas një pune të gjatë dhe me sfida të 
shumta, Muzeu i Ikonografisë “Onufri” 
ka tashmë një teknologji të re, siç 
është sistemi i shërbimit Audio-Guide. 
Turistët do të kenë mundësinë të 
zbulojnë muzeun dhe kryeveprat e tij, 
duke ndjekur ritmin që i përshtatet 
atyre, në 40 rubrika, nën një rrëfim për 
rreth 90 minuta.
Këto 40 rubrika në qendër kanë 
informacion përshkrimor mbi ikonat, 
artifaktet, dhe mjeshtrit (autorët), 
që i realizuan këto thesare, pjesë e 
koleksionit të Muzeut të Ikonografisë 
“Onufri”. 
Ky informacion vjen tek vizitorët përmes 
një rrëfimi të kuruar dhe studiuar 
mirë, duke bërë një udhëtim vetjak në 
historinë e ikonave dhe mjeshtrave 

ikonografë, ndër më të njohurit në 
rajonin e Shqipërisë, dhe shoqërohet në 
sfond me tingujt e muzikës bizantine, 
çka e bën vizitën më të pëlqyeshme, të 
thjeshtë dhe tërheqëse. Duke i dhënë 
njëkohësisht “liri & privatësi”, që 
vizitori të fokusohet në rubrikat (ikonat 
& artifaktet) e dëshiruara, nëpërmjet 
udhërëfyesit (Manuale Përdorimi) në 4 
gjuhët e përzgjedhura, pa praninë e një 
guide didaktike.
Padyshim që ky projekt i përmbush 
pritshmëritë tona, në raport me rritjen 
dhe ofertën e një shërbimi shumë 
dinjitoz, i cili është konsideruar si 
një hap i ri për kulturën e muzeve 
shqiptarë. 
Nga ana tjetër, ky projekt ishte tepër 
angazhues dhe madhor në të gjithë 
përbërësit e tij, si produkt promovues 
që do të sjellë një përvojë krejtësisht të 
re, për shumë turistë në këtë muze.
Guidë didaktike e specializuar që 
ofrohet për grupe të organizuara, 
për delegacionet, për nxënësit e 
shkollave, për specialistë të fushës 
së trashëgimisë kulturore (në gjuhët 
shqip, anglisht, italisht, kohëzgjatja 
nga: 45 -55 min). Moduli i broshurave 
me fisha, (Guida format- A3) që ofrohet 
si një gjetje e guidës alternative, si një 
udhëtim vetjak me përshkrim narrativ 
deri në 18 gjuhë: shqip, anglisht, 
italisht, gjermanisht, frëngjisht, 
spanjisht, hollandisht, çekisht, rusisht, 
sllovenisht, hungarisht, polonisht, 
bullgarisht, maqedonisht, greqisht, 
japonisht, suedisht, kinezçe, është 
sot padyshim krijimi i një imazh 
të ri dhe konkurrues turistik për 
muzetë, e cila nuk mund të ndodhë 
pa përmirësimin, menaxhimin 
dhe përditësimin e kapaciteteve 
profesionale dhe komunikimin e 
duhur dhe të menjëhershëm, i cili vjen 
edhe nëpërmjet teknologjisë së re 
bashkëkohore, gjthçka për të cilën kanë 
nevojë sot sitet tona muzeore.

Në kuadër të një koncepti 
i cili po projektohet nën 
moton: “Fuqizojmë muzetë 
nëpërmjet tekonologjisë 
digjitale”, Qendra Muzeore 
Berat prej disa vitesh ka 
implementuar vendosjen 
e Guidës me sistem QR-
cod në ambientet e Muzeut 
të Ikonografisë “Onufri”, 
sistemin e shërbimit 
Audio-Guide dhe një 
sërë shërbimesh të tjera 
teknologjike 
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Ajo është shqiptarja e parë 
në fushën e turizmit në 
Australi dhe shqiptarja e 
vetme që punon për gjigandin 
EXPEDIA. Njëherësh 
promotore e fuqishme e 
turizmit shqiptar jo vetëm në 
këtë vend, por edhe në botë

Znj. Dula, tashmë prej vitit 2002 jetoni në kontinentin e largët, 
në Australi. Pse zgjodhët këtë vend për të jetuar dhe sa ka 
qenë e vështirë për ju, të integroheni me një kulturë të re?

Si çdo fëmijë edhe unë kisha gjithmonë një kureshtje për vendet e 
largëta apo për ishujt e izoluar e po ashtu edhe për Australinë i cili më 
dukej një vend shumë interesant, i qetë dhe i bukur, mirëpo atëhere as 
që e mendoja se një ditë do te jetoja këtu. Në fillim të vitit 2002 emigrova 
në Australinë e largët dhe u vendosa në Sidnej, për të vazhduar 
shkollimin dhe ndërtuar karrierën time profesionale. Sa i përket 
integrimit, unë nuk e kam pasur vështirë të integrohem me kulturën 
lokale pasi që njerëzit në Australi për nga natyra janë shumë miqësorë 
dhe të hapur ndaj të gjithëve që emigrojnë aty. 

Prej 2006 ke punuar në disa kompani ndërkombëtare duke u 
specializuar në sektorin online, atraksione dhe hoteleri. Tani 
jeni pjesë e gjigantit të turizmit Expedia. Sa ka qenë e vështirë 
dhe sfiduese të arrihet kjo?  

Fusha e turizmit është mjaft sfiduese pasi që është një aktivitet shumë 
i përhapur dhe ka një konkurencë të madhe, mirëpo siç e dime të 
gjithë, me punë dhe dedikim  mund të arrihet çdo gjë. Pas përfundimit 
të studimeve në vitin 2006, fillova menjëherë punën në industrinë e 
turizmit, fillimisht në një kompani australiane që merrej me turizëm 
të brendshëm dhe të jashtëm, ku edhe ndërmora e hapat e parë në 
këtë fushë, duke specializuar në shtetet e Lindjes së Mesme. Në atë 
kohë Expedia kishte hapur zyrën në Sydney dhe dëshira ime ishte 
të punësohem aty pasi që trendi online kishte filluar të marrë hov 
dhe ishte një ndër kompanitë më të suksesshme. Mirëpo për t`u 
punësuar në Expedia ishte vështirë sepse nevojitej një përvojë më e 
gjate kohore nga ajo që e kisha unë. Dëshira ishte e madhe dhe fillova 
të studioj çdo aspekt të kompanisë në mënyrë që të isha e përgatitur 
për intervistë, pasi që kishte konkurrence. Dhe kështu u pranova dhe 
isha një ndër shqiptarët e parë të punësuar në gjigandin online. Në 
vitin 2009 Expedia më nderoi me çmim si një ndër menaxherët më të 
suksesshëm në rajonin Azi-Paqësor. Pas disa viteve punë në sektorin 
online, kisha rastin të punoja si drejtoreshë e përgjithshme në sektorin 
e hotelerisë për grupin e hoteleve "Pan Pacific" nga Singapori, me bazë 
në Sidnej ku e mora një përvojë shumë të mirë në këtë fushë. Sektori i 
aktiviteteve dhe atraksioneve ishte një gjë që më ngjallte kureshtje dhe 
më pas fillova punën në kompanine "Merlin Entertaintments Group" 
nga Anglia, ku përfaqësoja atraksionet e Australisë dhe Zelandës në 
tregun e brendshëm dhe ndërkombëtar për një periudhe disavjeçare. 
Që nga viti 2019 jam kthyer në Expedia ku edhe jam duke punuar në disa 
sektorë të ndryshëm. Gjatë karrierës sime kam përfaqësuar kompanitë 
e lartpermendura në konferenca, panaire dhe misione të ndryshme në 
Angli, Gjermani, Skoci, Francë, Zelandë, Azi, Amerikë etj., dhe po ashtu 

Miss Dula, you have been living since 2002 in the distant continent of 
Australia. Why did you choose this particular place to live and how 
difficult was the cultural integration? 

From an early age like everyone else I was always curious about distant 
places and isolated islands, so Australia always seemed as an interesting 
destination that’s beautiful and tranquile, however I never thought that I 
would be living there one day in the future. I migrated to Australia at the 
beginning of 2002 and settled in Sydney in order to continue my education 
and build my professional career. The integration was easy right from the 
start and not difficult at all since people in Australia are very friendly and 
welcoming towards visitors and migrants from overseas.  

From 2006 you have been working in different international companies 
specialising in the online sector, attractions and accomodation. Currently, 
you are part of the tourism giant Expedia. How hard and challenging has 
it been for you during your journey?

Tourism industry is very challenging as it is a widespread activity and very 
competitive, but with hard work and effort everything is achievable. After 
completing my studies, I started working in 2006 for an Australian company 
that dealt with inbound and outbound tourism with a focus in Middle 
Eastern countries. At the time Expedia had opened its office in Sydney and 
my wish was to get a job there. The online trend had already become very 
popular and Expedia was one of the most successful companies, so I got 
a job there. After few years of work in the online sector, afterwards I also 
had the opportunity to work as a director for Pan Pacific, a Singaporean 
company, where I gained additional experience in the hotel industry. I then 
moved to activities and attractions sector and started working for Merlin 
Entertainment Group where for several years I represented Australian 
and New Zealand attractions domestically and internationally. As of 2019, 
I am back at Expedia where I am working in different sectors. During my 
career I have represented the above-mentioned companies at conferences, 
seminars and missions in UK, Germany, France, New Zealand, Asia, US 
and I have also been invited as a motivational speaker during graduation 
ceremonies of tourism students in Australia.
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Ajo është shqiptarja e parë 
në fushën e turizmit në 
Australi dhe shqiptarja e 
vetme që punon për gjigandin 
EXPEDIA. Njëherësh 
promotore e fuqishme e 
turizmit shqiptar jo vetëm në 
këtë vend, por edhe në botë

Znj. Dula, tashmë prej vitit 2002 jetoni në kontinentin e largët, 
në Australi. Pse zgjodhët këtë vend për të jetuar dhe sa ka 
qenë e vështirë për ju, të integroheni me një kulturë të re?

Si çdo fëmijë edhe unë kisha gjithmonë një kureshtje për vendet e 
largëta apo për ishujt e izoluar e po ashtu edhe për Australinë i cili më 
dukej një vend shumë interesant, i qetë dhe i bukur, mirëpo atëhere as 
që e mendoja se një ditë do te jetoja këtu. Në fillim të vitit 2002 emigrova 
në Australinë e largët dhe u vendosa në Sidnej, për të vazhduar 
shkollimin dhe ndërtuar karrierën time profesionale. Sa i përket 
integrimit, unë nuk e kam pasur vështirë të integrohem me kulturën 
lokale pasi që njerëzit në Australi për nga natyra janë shumë miqësorë 
dhe të hapur ndaj të gjithëve që emigrojnë aty. 

Prej 2006 ke punuar në disa kompani ndërkombëtare duke u 
specializuar në sektorin online, atraksione dhe hoteleri. Tani 
jeni pjesë e gjigantit të turizmit Expedia. Sa ka qenë e vështirë 
dhe sfiduese të arrihet kjo?  

Fusha e turizmit është mjaft sfiduese pasi që është një aktivitet shumë 
i përhapur dhe ka një konkurencë të madhe, mirëpo siç e dime të 
gjithë, me punë dhe dedikim  mund të arrihet çdo gjë. Pas përfundimit 
të studimeve në vitin 2006, fillova menjëherë punën në industrinë e 
turizmit, fillimisht në një kompani australiane që merrej me turizëm 
të brendshëm dhe të jashtëm, ku edhe ndërmora e hapat e parë në 
këtë fushë, duke specializuar në shtetet e Lindjes së Mesme. Në atë 
kohë Expedia kishte hapur zyrën në Sydney dhe dëshira ime ishte 
të punësohem aty pasi që trendi online kishte filluar të marrë hov 
dhe ishte një ndër kompanitë më të suksesshme. Mirëpo për t`u 
punësuar në Expedia ishte vështirë sepse nevojitej një përvojë më e 
gjate kohore nga ajo që e kisha unë. Dëshira ishte e madhe dhe fillova 
të studioj çdo aspekt të kompanisë në mënyrë që të isha e përgatitur 
për intervistë, pasi që kishte konkurrence. Dhe kështu u pranova dhe 
isha një ndër shqiptarët e parë të punësuar në gjigandin online. Në 
vitin 2009 Expedia më nderoi me çmim si një ndër menaxherët më të 
suksesshëm në rajonin Azi-Paqësor. Pas disa viteve punë në sektorin 
online, kisha rastin të punoja si drejtoreshë e përgjithshme në sektorin 
e hotelerisë për grupin e hoteleve "Pan Pacific" nga Singapori, me bazë 
në Sidnej ku e mora një përvojë shumë të mirë në këtë fushë. Sektori i 
aktiviteteve dhe atraksioneve ishte një gjë që më ngjallte kureshtje dhe 
më pas fillova punën në kompanine "Merlin Entertaintments Group" 
nga Anglia, ku përfaqësoja atraksionet e Australisë dhe Zelandës në 
tregun e brendshëm dhe ndërkombëtar për një periudhe disavjeçare. 
Që nga viti 2019 jam kthyer në Expedia ku edhe jam duke punuar në disa 
sektorë të ndryshëm. Gjatë karrierës sime kam përfaqësuar kompanitë 
e lartpermendura në konferenca, panaire dhe misione të ndryshme në 
Angli, Gjermani, Skoci, Francë, Zelandë, Azi, Amerikë etj., dhe po ashtu 

Miss Dula, you have been living since 2002 in the distant continent of 
Australia. Why did you choose this particular place to live and how 
difficult was the cultural integration? 

From an early age like everyone else I was always curious about distant 
places and isolated islands, so Australia always seemed as an interesting 
destination that’s beautiful and tranquile, however I never thought that I 
would be living there one day in the future. I migrated to Australia at the 
beginning of 2002 and settled in Sydney in order to continue my education 
and build my professional career. The integration was easy right from the 
start and not difficult at all since people in Australia are very friendly and 
welcoming towards visitors and migrants from overseas.  

From 2006 you have been working in different international companies 
specialising in the online sector, attractions and accomodation. Currently, 
you are part of the tourism giant Expedia. How hard and challenging has 
it been for you during your journey?

Tourism industry is very challenging as it is a widespread activity and very 
competitive, but with hard work and effort everything is achievable. After 
completing my studies, I started working in 2006 for an Australian company 
that dealt with inbound and outbound tourism with a focus in Middle 
Eastern countries. At the time Expedia had opened its office in Sydney and 
my wish was to get a job there. The online trend had already become very 
popular and Expedia was one of the most successful companies, so I got 
a job there. After few years of work in the online sector, afterwards I also 
had the opportunity to work as a director for Pan Pacific, a Singaporean 
company, where I gained additional experience in the hotel industry. I then 
moved to activities and attractions sector and started working for Merlin 
Entertainment Group where for several years I represented Australian 
and New Zealand attractions domestically and internationally. As of 2019, 
I am back at Expedia where I am working in different sectors. During my 
career I have represented the above-mentioned companies at conferences, 
seminars and missions in UK, Germany, France, New Zealand, Asia, US 
and I have also been invited as a motivational speaker during graduation 
ceremonies of tourism students in Australia.
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kam qenë e ftuar disa herë të mbaj fjalime motivuese në ceremonitë e 
diplomimit të studenteve të rinj në fushën e turizmit në Australi. 

Jeni ndër shqiptarët e parë, në fushën e turizmit në Australi. Po ashtu, 
edhe një promotore e fuqishme e turizmit shqiptarë në këtë vend. Sa keni 
bërë, që australianët ta njohin jo vetëm Kosovën, por edhe trojet e tjera 
shqiptare?
 
Çdoherë që kam takuar kolegë të rinj, klientë e qytetarë australianë, 
menjëherë më kanë pyetur se nga jam me origjinë dhe që aty fillonte 
kureshtja sepse shumica më thoshin se je shqiptarja e parë që kemi takuar, 
pasi që komuniteti shqiptar në Australi është mjaft i vogël në krahasim 
me numrin e shqiptarëve të mërgatës në vendet e tjera të botës. Gjatë 
tërë kohës së qëndrimit tim këtu, jam munduar ta promovoj Kosovën dhe 
Shqipërinë me mundësitë modeste që kisha pasi që të dyja shtetet ishin 
destinacione ende jo shumë të njohura për vendasit këtu. Duke filluar prej 
shpjegimit të saktë të vendndodhjes, gjithmonë mundohem të pasqyroj 
veçoritë dhe karakteristikat, bukuritë natyrore, kulturën, gastronominë etj. 
Gjatë takimeve të punës me operatorë turistikë brenda Australisë e po ashtu 
gjate udhëtimeve të punes në Azi, Evropë dhe Amerikë, gjithmonë kam 
shfrytëzuar rastin të flas dhe t`i promovoj të dy shtetet Kosovë dhe Shqipëri. 
Kohëve të fundit është duke u folur më shumë për Kosovën dhe Shqipërinë 
pasi operatorët turistikë, mediat e ndryshme dhe mediat sociale kanë filluar 
t`i promovojnë të dy destinacionet si pjesë e pakos turistike në Ballkan. 
Gjatë  viteve të fundit po ashtu ka pasur mjaft artikuj nga revista botërore 
me ndikim dhe shtrirje të gjerë që kanë shkruar për Kosovën e sidomos 
për Shqipërinë, duke e renditur si një ndër vendet më të preferuara për t’u 
vizituar. Kjo e ka bërë më të lehtë përpjekjen time. 

Çfarë duhet të bëjnë Kosova dhe Shqipëria, për të promovuar turizmin 
shqiptar, në një konkurencë apo “luftë” destinacionesh joshëse me të 
cilën përballet e gjithë bota?

You are among first Albanians in the tourism industry in Australia. You are 
also a strong promoter of the Albanian tourism in Australia. How much 
have you done so that the Australians get to know not only Kosovo, but 
also the other Albanian destinations?

Every time I meet new colleagues, clients and other people they always 
ask about my background and they become curious because mostly 
they have never met an Albanian before, that’s because our community 
is quite small compared to the number of Albanians that live in other 
parts of the world. Throughout my stay here I have tried to promote 
both Kosovo and Albania with my modest means as they were not 
known much as tourist destinations until few years ago. Starting from 
accurate description of their location I always try to specify the unique 
characteristics, natural beauty, culture, gastronomy etc. I do that a 
lot also during my meetings with tourism operators in Australia and 
overseas in Asia, Europe, and US where I have used the occasions to 
talk about them and promote both countries. Lately, there is much more 
awareness about Kosovo and Albania because tourism companies, 
media and social media have been promoting both destinations as part 
of holiday packages in the Balkans. Many articles have been written by 
influential magazines about Kosovo and particularly about Albania listing 
it as a top destination to visit.

What should Kosovo and Albania do to promote the Albanian tourism in 
todays competitive market? 

Tourism industry is very competitive because every moment thousands 
of destinations around the globe are engaged in campaigns to attract 
visitors and to promote their products. Tourism in Kosovo and in Albania 
should be prioritised and treated seriously by relevant government 
and local authorities. Lately though, the government awareness has 
increased about the importance of tourism in promoting the identity of 
the country and the financial benefits it brings as an important sector of 
the economy. However, the developments are not fast enough, and more 
effort is needed to become competitive with other countries in the region.
Other important factors where much more work is needed are 
environmental care, prohibition of all sorts of pollution and illegal 
dumping sites, stopping the degradation of river beds and revitalizing 
the rivers, stricter building laws and prohibition of new buildings that are 
not aesthetic and that have negative impact on the image of towns and 
villages, heritage preservation work, etc.

What sort of cooperation is there with the Kosovo and Albanian embassy 
to promote the Albanian tourism in Australia? Are there any concrete 
initiatives or projects happening?

I have an excellent relationship with the Kosovo embassy in Canberra 
where we have often talked about promotion of Kosovo in Australia. In 
2019 two activities Open Window and Floriada were held in Canberra. Its 
important to note that the Kosovo embassy has great relationship with 
Australia and gets a lot of diplomatic support.
As far as the Albanian embassy is concerned, despite some difficulties 
during their accreditation they still managed to open their office recently 
and have started work as a diplomatic institution. With limited means, 
the Albanian embassy in cooperation with DFAT, Albanian associations 
and honorary consuls is trying to start some projects. First meetings 
with the Australian parliament have been held and work is being done to 
create the Australia-Albania and Australia-Kosovo friendship groups. The 
proposals for the establishment of the Albanian Chamber of Commerce 
in Australia and of a Cultural Office in Melbourne are part of the recent 
activities that have taken place after opening the Albanian embassy in 
Australia. 
Tourism activities have slowed down a lot due to current circumstances 
with the pandemic crisis, however we are all maintaining contact and 
after improvement of current conditions and  opening of the borders 
we hope to have a joint meeting where we will discuss plans around 
promotions and invitations of journalists and tourism businesses.  
   
Like the absolute majority of our diaspora, I am also connected strongly 
with my hometown, Kosovo, Albania and all other parts where Albanians 
live in the region. I visit home at least once a year, sometimes twice when 
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Industria e turizmit në përgjithësi është njëra ndër industritë me nivelin 
më të lartë të konkurrencës, për shkak se në çdo cast, mijëra destinacione 
anembanë botës luftojnë në joshjen e turistëve dhe promovimin e 
produkteve të tyre. Turizmi në Kosovë dhe Shqipëri duhet trajtuar seriozisht 
si nga institucionet relevante qëndrore e po ashtu edhe nga ato lokale. 
Kohëve të fundit ka një vetëdijësim më të theksuar nga ana e autoriteteve 
për rëndësinë e turizmit si mjet që shërben për promovimin e identitetit 
të vendit si dhe për përfitimin ekonomik që sjellin të ardhurat nga kjo 
veprimtari. Sidoqoftë, zhvillimet janë mjaft të ngadalshme dhe kërkohet 
një qasje më serioze nga ana e institucioneve nëse dëshirojmë të jemi 
konkurentë me vendet e tjera të rajonit.
Vlen të theksohet rëndësia e mirëmbajtjes së ambientit, konkretisht 
moshedhja e mbeturinave, ndalimi i ndotjes dhe degradimit të shtretërve të 
lumenjve dhe rivitalizimi i tyre, ndalimi i atyre ndërtimeve që nuk kanë asnjë 
vlerë estetike urbane dhe që ndikojnë negativisht në imazhin e qyteteve dhe 
fshatarve, si dhe të ndërmerren shumë masa te tjera që kanë për qëllim 
ruajtjen e ambientit, karakterit dhe arkitekturës së qyteve dhe fshatrave 
tona.

Cili është bashkëpunimi mes Ambasadës së Kosovës dhe Shqipërisë, 
në Australi, për të promovuar turizmin shqiptar atje? Pra, a ka ndonjë 
iniciativë apo projekt konkret në këtë drejtim?
   
Personalisht kam një raport të shkëlqyeshëm me Ambasadën e Kosovës 
në Kanberra, ku kemi pasur bisedime të ndryshme rreth asaj që duhet të 
bëjmë për promovimin e Kosovës në Australi. Gjatë vitit 2019 janë mbajtur 
disa aktivitete në Kanberra “Open Ëindoë” dhe “Floriada”.  Ambasada e 
Kosovës ka raporte shumë të mira diplomatike me Australinë dhe përkrahje 
të gjerë në sferën diplomatike. 
Sa i përket Ambasadës së Shqipërisë, pavarësisht nga pengesat dhe vonesat 
që u krijuan në akreditimin dhe hapjen zyrtare të Ambasadës, ajo tashme si 
institucion diplomatik është themeluar dhe ka filluar punën e saj rishtazi. 
Edhe pse me mundësi shumë të kufizuara, amabasada e Shqipërisë në 
bashkëpunim me DFAT, shoqatat shqiptare dhe konsujt e nderit, janë duke 
u përpjekur të nisin disa projekte. Me parlamentin australian janë zhvilluar 
takimet e para dhe janë duke punuar për ringritjen e Grupeve të Miqësisë 
Australi-Shqipëri dhe Australi-Kosovë. Po ashtu është propozuar ngritja 
e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Australi-Shqipëri, ngritja e një Zyre 
Kulturore me atashe në Melburne, etj. 
Për shkak të rrethanave aktuale, aktivitetet rreth turizmit janë pakësuar për 
momentin por kontaktet i kemi të vazhdueshme dhe pas përmirësimit të 
situatës dhe hapjes së kufinjve, shpresoj që së shpejti do të kemi takim të 
gjithë së bashku, ku do të diskutojmë dhe shfaqim planet për promovimin 
e të dy vendeve në tregun Australian duke ftuar gazetarë dhe operator 
turistikë. 

Sa shpesh vizitoni vendlindjen, meqë jeni një promotore e fuqishme e 
turizmit, dhe njëherit jeni nga Gjakova, i cili konsiderohet një vend me 
trashëgimi të shumta kulturore?

Sikurse shumica absolute e diasporës, edhe unë jam shumë e lidhur me 
vendlindjen, tërë Kosovën, Shqipërinë dhe viset shqiptare në përgjithësi. 
Vendlindjen e vizitoj së paku një herë në vit apo edhe dy herë në vit në rastet 
kur ndodhem në ndonjë takim pune në Europë. Sa i përket Gjakovës, më 
duhet të rikujtoj përshkrimin që udhëpërshkruesi i famshëm otoman Evlija 
Çelebi i bën Gjakovës në vitin 1663, e i cili vlen edhe sot, pra ku ndër të tjera 
thotë: "Gjakova, qytet i bukur, me klimë të mirë dhe njerëz të butë...".  Nëse 
këto nuk janë vlerat më themelore që karakterizojnë një qytet të bukur, të 
dashur dhe mikpritës atëherë unë nuk e di se çfarë i nevojitet më shumë 
një qyteti për të fituar vetëbesimin e humbur dhe për të marrë timonin e 
prijësit të destinacionit më atraktiv në Kosovë. Aktualisht, Gjakova ende 
shfrytëzohet vetëm si pikë ndalesë e tureve dhe pakove të ndryshme që 
vijnë nga Shqipëria dhe rajoni, dhe pastaj që vazhdojnë në qytete të tjera të 
Kosovës.

Gjate periudhës 2017-2019 keni qëndruar në Kosovë. Na tregoni për 
aktivitetet  tuaja. 

Edhe pse larg vendlindjes, kontaktet i kam ruajtur gjithmonë dhe kur u 
ktheva atje përkohësisht me qëllim të qëndrimit më gjatë në vitin 2017, për 
një periudhe gati dyvjeçare unë kam hasur në mikpritje shumë të ngrohtë 
dhe mbështetje nga miq dhe nga njerëz të sektorit të turizmit dhe fushave 

I happen to travel for work in Europe. As far as Gjakova is concerned 
I would like to quote the description that the Ottoman explorer Evliya 
Celebi made about Gjakova in 1663, which still stands today and where 
among other things he says: Gjakova, beautiful town, with good climate 
and kind people. If these are not the most important values that 
characterise a beautiful and hospitable town, then I don’t know what 
else is needed for a town to regain its self-confidence and regain its spot 
as one of the leading destinations in Kosovo. Currently, Gjakova is being 
used only as a stopover of different tours and holiday packages that 
come from Albania and the region and continue to other parts of Kosovo.
You stayed in Kosovo for an extended time during  2017-2019, tell us 
about your activities there.
         Despite leaving far away, I have always kept in touch and when I 
returned in 2017 for a nearly two-year period I was warmly welcomed 
and supported from friends and people that work in tourism industry and 
other sectors. Some of the examples of my activities during that time 
are the engagement from PPSE (an organization that for many years 
has been supporting the development of tourism in Kosovo) in Japan to  
prepare the presentation of Kosovo tour operators to Japanese market, 
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të tjera. Si shembuj të aktivitetit tim të kësaj periudhe gati dyvjeçare, 
në Kosovë mund të përmend angazhimin në Japoni për përgatitjen e 
prezantimit të operatorëve turistikë të Kosovës në tregun Japonez, ku isha e 
angazhuar përkohësisht nga Sëiss Contact PPSE, organizatë kjo që vite me 
radhë mbështet zhvillimin e turizmit në Kosovë. Po ashtu kam marrë pjesë 
në projektin e organizimit të mikpritjes së operatorëve turistikë Japonezë 
dhe Koreanë në Kosovë, ku kemi bërë njohjen e tyre me operatorët vendës 
dhe prezantimin e tregut Kosovar. Po në këtë periudhë, në bashkëpunim 
me UNDP-në, kemi bërë trajnimin e pronarëve të disa bujtinave në Gjakovë, 
të cilat u zhvilluan me ndihmën e kësaj organizate dhe sot të gjitha këto 
bujtina janë një tregim suksesi, funksionale dhe mirëpresin turistë nga 
vende të ndryshme të botës. Gjithashtu, në bashkëpunim me USAID-in, 
kemi bërë edhe një analizë të gjendjes aktuale të turizmit në Kosovë, 
analizë kjo tashmë e botuar dhe publikuar nga USAID-i dhe Ministria 
e Tregtisë dhe Industrisë. Po ashtu, gjatë qëndrimit atje pata rastin të 
angazhohem për konsulencë nga pronarët e hotelit "City Inn" ne Prishtine 
rreth trajnimit të stafit, procedurave, praktikave të industrisë, etj. Kjo pak 
a shumë është një përmbledhje e veprimtarisë gjatë atij qëndrimi gati 
dyvjeçar.

A mund të na tregoni se sa është i organizuar komuniteti shqiptar 
në Australi, dhe si mund të ndihmojë në promovimin e vlerave 
tona në këtë vend?

Komuniteti Shqiptar në përgjithësi është mjaft mirë i organizuar dhe i 
integruar në jetën e përditshme dhe punën që bën. Ky komunitet duke 
pasqyruar kulturën e tij me tipare shqiptare por siç thashë më lart i 
integruar mirë në shoqërinë Australiane në një mënyrë apo tjetër, jep 
kontributin e tij në forma të ndryshme për ngritjen e vetëdijësimit tek 
komuniteti Australian rreth Kosovës dhe Shqipërise si destinacione 
turistike. Duhet theksuar që përtej fushatave të organizuara, po ashtu 
sjellja, bisedat, mikpritja dhe postimi i imazheve të bukura në rrjete sociale 
janë metoda që zgjojnë kureshtjen dhe kontribuojnë në promovimin e dy 
vendeve tona dhe viseve tjera shqiptare në rajon.

also participation in the project of hosting Japanese and Korean tour 
operators in Kosovo where we introduced them to the local operators and 
to the Kosovo market. At the time, I also worked in a project with UNDP 
where we trained the owners of hostels in Gjakova and today all those 
hostels are a success story, they are all functional and welcome guests 
from all over the world. I also cooperated with and wrote an analysis of 
the tourism situation in Kosovo for USAID which was published by both 
USAID and the Ministry of Trade and Industry that same year. Also, during 
my stay there, I had the opportunity to be engaged as a consultant from 
the owners of City Inn hotel in Prishtina and advise around staff training, 
procedures, best practices in the industry etc. These are more or less my 
activities during my extended stay there.

Can you tell us how organized is the Albanian community in 
Australia and how it can help in promoting our countries?

Overall, the Albanian community is very well organised and integrated in 
the Australian society. The community by reflecting its typical Albanian 
culture contributes towards increasing awareness around Kosovo and 
Albania as tourist destinations. Its worth noting that beyond organised 
campaigns, also the behaviour, chats, hospitality and posting of beautiful 
images in social media are methods that help promoting our two 
countries and other Albanian places in the region. 
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DESTIANCIONEDESTINACIONE & ITINERARE

Dilemat e përhershme të verës se ku do 
të shkojmë sivjet me pushime, nuk ka pse 
të jenë dilema këtë vit, ato thjesht duhet të 
jenë vendime të qarta e të thjeshta; merrni 
valixhen dhe nisuni!
Nuk ka rëndësi se ku, mjaft që të dilni 
nga shtëpia dhe ta lini pas njëherë e mirë 
angështinë e këtij dimri të gjatë, që "i shtriu 
kthetrat" deri në buzë të verës.
Por sidoqoftë, ne jua kemi bërë ca 
rekomandime, për të ndërmarrë një udhëtim 
në Jug, të cilin mund ta nisni nga Saranda, ku 
mund të mbërrini përmes Gjirokastrës e ta 
përfundoni në Vlorë përmes Rivierës. 
Dhe keni marrë kështu një përvojë të sigurt 
kulturë-det-argëtim.
Por nëse jeni dembelosur më shumë se 
ç`duhet, asnjë problem; këtu pranë keni 
Durrësin, i cili dalngadalë po ndërton një 
ofertë të konsoliduar të pushimeve luksoze, 
me ndërtimin e dhjetëra hoteleve e resorteve 
SPA, ku çdokush do të donte të pushonte 
qoftë edhe një fundjavë.
Por po ashtu, nuk kemi lënë pas plazhet plot 
diell e rërë të Shëngjinit e Velipojës, aq të 

Arratisjet e verës ....
summer escapes

dashura për familjet me fëmijë por edhe për 
të rinjtë e aventurave, që duan të arratisen nga 
zhurma e rrëmuja e plazheve të tejmbushura.
Ju kemi sjellë edhe pak Alpe, në verilindje e 
veriperëndim, për më shumë freski e mikpritje 
si ajo që veç vendasit dinë të ofrojnë. 
E kemi thënë shpeshherë: sot nuk është më 
aq i rëndësishëm vetëm destinacioni por edhe 
rruga për në destinacion, përjetimet, njerëzit 
që do të takoni. Prandaj fjala vjen nuk mund të 
shijohet siç duhet Riviera pa pirë një kafe në 
Vuno apo pa ndaluar në Himarë, edhe sikur 
të mos keni kohë të vizitoni vende të caktuara 
që kërkojnë ditë të tjera, të cilat ndoshta nuk i 
keni planifikuar jashtë plazhit. 
Nuk mund të shijohet Lezha pa shkuar në 
Ishull Lezhë, për të parë jo vetëm natyrë por 
dhe histori. Nuk është njësoj Velipoja, nëse 
nuk keni shkuar një ditë në Vilun për një xhiro 
me varkë, apo nuk kanë kuptim pushimet pa 
një fundjavë në Alpe. 
Është në dorën tuaj t`i bëni pushimet të 
bukura, mjafton t`i konsideroni ato si një 
ngjarje. Dhe një ngjarje është historia që do t`i 
tregoni miqve kur të ktheheni në shtëpi. 

The perpetual summer dilemmas of where we 
are going on holiday this year do not have to be 
dilemmas this year, they just have to be clear and 
simple decisions; take the suitcase and leave! 
It does not matter where, just enough to get 
out of the house and leave behind once and 
for all the anxiety of this long winter, which 
"stretched its claws" to the edge of summer. 
However, we have made some 
recommendations for you, to undertake 
a trip to the South, which you can start 
from Saranda, where you can reach 
through Gjirokastra and finish it in Vlora 
via the Riviera. And so you get a complete 
package of culture-sea-fun experience. 
But if you are too lazy, no problem; nearby 
you have Durrës, which is slowly building 
a consolidated offer of luxury vacations, 
with the construction of dozens of hotels 
and SPA resorts, where everyone would 
like to feel the relax even for a weekend. 
But also, we have considered to offer the sunny 
and sandy beaches of Shengjin and Velipoja, 
so wanted for families with children but also to 
young adventurers, who want to escape from 
the noise and clutter of overcrowded beaches. 
We have brought to you a little Alps, northeast and 
northwest, for more freshness and hospitality 
like what only the locals know how to offer. 
We have said it many times: today not only the 
destination is so important but also the way 
to the destination, the experiences, the people 
you will meet. Therefore the word comes 
can not be enjoyed properly Riviera without 
drinking a coffee in Vuno or without stopping 
in Himara, even if you do not have time to visit 
certain places that require other days, which 
you probably did not plan outside the beach. 
You can not enjoy Lezha without going to 
Lezha Island, to see not only nature but 
also history. Velipoja is not the same, if 
you have not gone one day to Vilun for a 
boat tour, or it does not make sense to 
vacation without a weekend in the Alps. 
It is up to you to make the holidays beautiful, 
it is enough to consider them as an event. And 
one event is the story you will tell your friends 
when you get home.
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Pushimet në Jug?

Vacations in the South?
start from Saranda
and close your trip
in Vlora!

Fillojini nga

dhe mbyllini në

VLORË
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17 Shkurti Street, nr 50
 Saranda, Vlorë, Albania

Tel.: +355 699127999; 
Whatsap/Viber: +355 69 24 70 353

vilaebardhe@yahoo.com
www.vilaebardhe.com

A construction of 2014 with 13 standard double,1 triple and 8 suites most with walkout balconies and 
unparalleled view of the Ionian sea. We offer an impeccable service ,very friendly and professional staff attitude. 
At the restaurant, delicious food can be enjoyed in a truly picturesque and beautiful area just a few meters by the 
sea. Traditional Albanian, Italian and Greek cuisine at their best!
Vila e Bardhe Has the perfect location for those searching for a quiet but to a walking distance from the city : just 
700 meters . The rooms are arranged on the second,third and forth floors. Furnished with care and in a modern 
style with white dominating and just ‘a touch of colour’.

Socials
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Adresa: Rruga. “Idriz Alidhima”
Lagja nr.4, 970, Sarandë, Albania

Mob: 0692962715; info@mucobegahotel.com
mucobega_jaup@yahoo.com;  www.mucobegahotel.com

Socials

Hotel

Hotels

Muçobega

Muçobega

s

Amaizing destination by the Ionian Sea, with a private beach.

Perfect for families and couples with all facilities available to have 

a relaxing break… In the most beautiful city of Albania, between 

the crystal waters of Ionian sea, hidden in a fairytale bay, in a 

space of 3 thousand square meters, between Mediterranean 

flavors, are located Muçobega Hotels, a two cozy and modern, 

guest structures, where your vacation will be unforgettable. 

Muçobega Hotels offer now all modernly and comfortably 

furnished rooms, a pool and a lot of other services. Far away 

from the noise of the city but close to the waves, enjoy the 

wonderful cocktails, the Mediterranean cuisine with fresh seafood, 

unforgettable afternoon under the stunning sunsets 

and walks along the coast of Saranda.
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Me siguri që kur vini me pushime në Sarandë, 
dy destinacionet e para që ju vijnë në mendje për 
t`u vizituar janë Ksamili dhe Butrinti.
Shumë mirë! 
Dhe nuk duhet t`i lini pa vizituar kurrsesi!
Por Saranda ka aq shumë thesare që ndoshta nuk 
e kanë famën e Butrintit apo të Ksamilit por janë 
po aq të bukura e sidomos të veçanta, secila në 
llojin e vet. Shtrirja gjeografike e Sarandës është 
shumë e larmishme dhe duke qenë e rrethuar 
me zona shumë të bukura, fshatra bregdetarë, 
burime natyrore të mrekullueshme, zona malore 
që i japin jo vetëm hijeshi por edhe tjetër ngjyrë 
pushimeve tuaja, ajo paraqet mjaft interes edhe 
me zonat që e rrethojnë atë. Duke nisur që nga 
kufiri me Himarën, ku ndodhet Borshi e Lukova, 
e deri në kufijtë e ekstremit jugor si Konispoli 
apo edhe zona e bukur e Delvinës që ndodhet 
fare pak kilometra pranë saj, Saranda përbën një 
thesar vlerash e bukurish, që nuk bëjnë gjë tjetër 
veçse pasurojnë pushimet tuaja. 

Çfarë s`duhet të lini pa bërë? 
Përveç vizitave në sitet kulturore dhe natyrore 
e kemi fjalën. Të shijoni një ditë plazh tek 
Muçobega, një gji i veçuar që do t`ju bëjë të 
shijoni një Sarandë krejtësisht të ndryshme, larg 
plazheve të populluara të Ksamilit apo Sarandës, 
ku nuk gjen vend ku të rrotullosh shezlonin!
Të shijoni një koktejl tek Cocktail Dreams 
Saranda. Janë më të mirat në qytet!
Të prenotoni me miqtë  një drekë apo darkë 
tek Manxuranë Restorant. Ky vend i vogël 
e i ngrohtë, do t`ju kujtojë shtëpinë! (shih më 
shumë në faqen 122).

Surely when you are on vacation in Saranda, the 
first two places  you want to visit are Ksamili 
and Butrint. Very good! And don`t miss them 
at all!
But Saranda has so many treasures that probably 
do not have the fame of Butrint or Ksamil but 
are just as beautiful and especially special, each 
of its kind.
The area outside of Saranda is very varied 
and surrounded by many beautiful elements 
that feature great possibilities to have unique 
experiences. Several coastal villages, wonderful 
natural resources, mountainous areas that give 
not only charm but also other colors of your 
vacation, it also presents a lot of interest in 
the areas that surround Saranda. Starting from 
the border with Himara, where Borshi and 
Lukova are located, to the southern extremities 
of Konispoli or the beautiful area of Delvina, 
which is just a few kilometers away, Saranda 
constitutes a treasury of beautiful values that do 
nothing else than enrich your vacation. 

What you shouldn`t miss?  
In addition to visits to cultural and natural 
sites we mean. Enjoy a day at the beach at 
Muçobega, a secluded bay that will make you 
enjoy a completely different Saranda, away from 
the populated beaches of Ksamil or Saranda, 
where you will not find a place to turn the deck 
chair! Enjoy a cocktail at Cocktail Dreams 
Saranda. They are the best in town! Book a 
lunch or dinner with friends at Manxurana 
Restaurant. This small and warm place will 
remind you of home! (see more on page 122).

What to do in Saranda? 

1 The short City Tour
The famous “Evening walk” is what every 
tourist takes when he comes for a vacation 
in Saranda. Now the promenade is 
completely new! 

Now the promenade is completely new! 

2. Castles & Monasteries
Tour. The information about the castles, 
is detailed in “Places to visit” section. If 
you want to organize a personalized tour, 
contact the travel agencies that are offered 
in this guidebook. 

3. Jeep Safari Tour. 
This special tour is offered from Finikas 
Lines (www.finikas-;ines.com) and 
includes “wild” areas of South, from 
Saranda, to Himara and Vlora.

4. Boat tour. If you want to enjoy 
a very special experience, don miss the 
“water trail” that is offered from IonAlb 
travel, with Onhezmus Boat 1, which 
leads you to some beaches of Saranda that 
can be reachable only by boat. 
One of the beast water trails is toward 
Krorëzi and Plakoto Bay

5. Diving tour. If you visit Saranda 
for several days, plan to dedicate one of 
them to the amazing world of Saranda
underwater area. With Spiranca Diving 
Center you can take a tour of diving, 
snorkeling, fishing or whatever you wish. 

6. The Mussle & Farming Tour. 
Butrinti Lake is a “must-see”
on your “Things to see” list in Saranda. If 
you want a better experience, take a tour 
around the lake and visit the mussle farms,
where the “Queen of the Lake” is 
cultivated. This tour can be offered from 
the Mussel House. 

7. The wine tour. Tasting the best 
local drinks of the zone, it`s an experience 
you shouldn`t miss. We suggest you to visit 
Isak Winery, a small place to visit, on the 
road that leads from Saranda to Delvina. 
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Vitet e fundit ai është shpallur jo pak herë 
nga media të ndryshme botërore si një 
prej plazheve më të bukur në botë. Ishujt e 
magjishëm që ndryshe quhen edhe Ishujt 
e Tetranisit, ngjyra e bruztë, që thyhet larg 
në blu të thellë, plazhet e bardha, gjiret 
e fshehura, guvat e vogla, aroma e Jonit 
mbi qytezë, ullinjtë dhe agrumet që dikur 
shqiptarët i mbollën me punë vullnetare, 
pasi brezuan tokat shkëmbore, janë vetëm 
disa prej arsyeve pse ky vend vazhdon të 
mahnisë.

Qyteza është një kakofoni e tërë, që turisti 
e ndjen dhe e sheh sa hyn në rrugën 
kryesore, e deri poshtë në brigjet përballë 
ishujve, kaos i cili vazhdon edhe drejt 
rrugës për Butrint. Por me të hequr rrobat 
dhe bezdinë e djersës në rrugën plot vapë 
dhe sapo gjendesh përballë detit, i harron 
të gjitha. Kaltërsia të thith si magnet dhe 
ti nuk dëshiron gjë tjetër veçse të kridhesh 
në ato ujra të kristalta e të shkosh me not 
deri në brigjet e ishujve të vegjël. 
Ksamili ndodhet 18 km larg Sarandës dhe 
me infrastrukturën e re rrugore, edhe 
pse jo në kushte perfekte, bëhet për disa 
minuta. Është i përshtatshëm për turizmin 
familjar dhe pothuajse të gjitha godinat 
që e kanë populluar, që nga hotelet më 
të mira e deri tek shtëpitë më të vogla, 
kthehen në pritëse të turistëve të shumtë 
e asnjëherë nuk janë mjaftueshëm.

Plazhet e Ksamilit
Natyrisht që arsyeja kryesore se pse 
keni ardhur në Ksamil, janë plazhet e tij 
të mrekullueshme. Për fat të keq është 
vështirë të gjesh një hapësirë publike 
në plazhet e Ksamilit por kjo nuk e ndal 
aspak fluksin e shumtë të turistëve.
E gjithë vija bregdetare e Ksamilit, është 
e përthyer dhe e ndërprerë nga “xhepa” 
plazhesh, me numër të kufizuar çadrash, 
ku në disa syresh, mund të qëndrojë 
edhe një familje e vetme, apo deri në 
dhjetë persona. Disa prej plazheve kanë 
një rërë të imët e të bardhë që nuk e has 
asgjëkundi në bregdetin shqiptar. Ju mund 
të zgjidhni kudo por ne po ju sugjerojmë 
disa prej plazheve më të spikatura, si Gjiri 
i Hartës, Plazhi i Pasqyrave, Pema e Thatë 
e natyrisht plazhet përballë Ishujve. 

In recent years it has been proclaimed 
by the world media as one of the most 
beautiful beach spots in the world. The 
magnificent islands that are also called 
the Tetranis Islands, the turquoise color 
that breaks away in deep blue, the white 
beaches, the hidden small bays, the small 
open caves, the Ionian flavor in the air, the 
olive trees and citrus trees that once was 
planted from the Albanians with volunteer 
work, generating the rocky lands into a 
small paradise, are just few reasons why 
this country continues to impress.
Ksamili is the main crown pearl on the 
head of Saranda, a destination that 
“springs” regularly, despite the complete 
chaos that has caused the urban 
development and the high demand for 
vacation there.
The town is a cacophony and one can feel 
ad see it as he gets at the main road, till 
down to the banks of the islands, a chaos 
that continues along the way to Butrint. 
But by removing the clothes and sweat 
from the hot dirty road, once you are in 
front of the sea, feeling the breeze, you 
forget it all. The Blueness sucks like a 
magnet, and you just want to cram on 
those crystal-clear waters and go for a 
swimm “running” into the shores of the 
small islands.

 Ksamili
Ksamili is located 18 km from Saranda 
and with the new road infrastructure, 
though not in perfect conditions, it takes 
a few minutes. It is suitable for family 
tourism and almost all the buildings that 
have populated it, from the best hotels 
to the smallest homes, turn into hosts of 
many tourists and never are enough.

Ksamil Beaches
Of course, the main reason why you came 
to Ksamil are its wonderful beaches. 
Unfortunately, it is difficult to find a 
public space on the beaches of Ksamil, 
and moreover, it is highly rumored and 
discussed for the high prices of lying beds 
and umbrellas but this does not stop the 
many influx of tourists.
The entire coastline of Ksamil is 
interrupted by “beach pockets” with a 
limited number of umbrellas, where in 
some cases a single family or up to ten 
people can stay. Some of the beaches 
have a fine white sand that can be found  
nowhere else  on the Albanian coast. 
You can choose anywhere but we are 
suggesting some of the most spectacular 
beaches.
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Riviera St. in front of Lori beach, Ksamil, 
Sarande 9706, Albania

Telephone: +355682420065
Email: Info@olivehotel.al
Web: www.olivehotel.al

An elegant boutique-style structure,
which allows you to enjoy Ksamil in all its beauty 

and comfort. Opposite the islands, a few steps from 
the sea, away from the noise and close to nature, 
Olive Hotel is a part of the Mediterranean, which 

comes to you as the best offer
of your vacation.

The perfect rooms with a family atmosphere, the 
restaurant with Mediterranean cuisine and carefully 
selected wines, the fresh views of the beaches from 
the terraces and especially the staff of Olive, will 

make you not understand how
holiday time is over!

enjoy your summer !

Socials
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Located in Borsh, Sole Luna Hotel has 
a private beach area, garden and 

bar. Featuring a 24-hour front desk, this 
property also provides guests with a 

restaurant. The rooms are equipped with 
a balcony with views of the sea. 

At the hotel, all rooms are equipped with 
a desk and a flat-screen TV. Each room 

is equipped with a private bathroom with 
free toiletries. 

All guest rooms have a closet.

Beach Street - Borsh, ALBANIA
 +355 85 221222;  +355 69 566 2222
 info@soleluna.al; www.soleluna.al

Borshi beach has 
never been so beautiful before!

Socials

Your luxury retreat 
               in a luxury area!

B O R S H ,  A L B A N I A

H O T E L
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Lukovë - Borsh
Emri i Lukovës u shfaq për herë të parë 
në “defterët” e regjimit osman të vitit 1431 
me 13 familje dhe në 1520 me 49 familje. 
Një mbishkrim i shkruar në relievin e vitit 
1813, rreth këmbanës së Manastirit të 
Shën Marisë së Kurorës, i referohet disa 
shtresave (ushtarëve) nga fshati Lukove që 
shërbenin në mbretërinë e dy Sicilive.
Udhëtari francez Pukëvili në fillim të 
shekullit të XIX e krahason këtë fshat të 
vogël me “Kopshtin e Edenit”.
Lukova dikur ishte komunë në në jug të 
Himarës që përfshinte fshatrat Borsh, 
Fterrë, Çorraj, Piqeras, Sasaj, Lukovë, 
Shën Vasil dhe Nivic-Bubar. Në reformën 
e qeverisjes vendore të vitit 2015 u bë 
nënndarja e re dhe Lukova është tashmë 
njësi admininistrative nën bashkinë e 
Himarës. 
Në jug të Lukovës dhe në drejtim të Gjirit 
të Kakomesë, shtrihen disa kilometra 
plazhesh të bardha prej gurësh e pllakash 
shkëmbore, karakteristike për të gjithë 
Rivierën. E veçanta është se në brigjet 
e Lukovës gjendet një numër i lartë 
shpellash nënujore. Prej njërës prej tyre, 
ka marrë edhe emrin plazhi më i madh i 
Lukovës.

Borshi
Është palzhi më i gjatë i Rivierës e 
ndër më të bukurit por jo ndër më të 
vlerësuarit dhe ne duam t`ju kthejme 
mendjen, që ta shikoni me sy tjetër. Ideal 
për pushime familjare por krah shtëpive 
të pritjes që janë të gjitha në dispozicion 
të pushuesve poshtë në plazh, ka edhe 
plot hotele luksoze e shumë të këndshëm, 
sepse ky plazh ka shumë vizitorë, ata 
duan të pushojnë bukur dhe kërkojnë 
tashmë që ta shijojnë plotësisht këtë zonë 
të mrekullueshme. 

Një vizitë në Borshin e vjetër
Vishni një palë atlete, ose sandale 
praktike, pantallonat e shkurtra, një 
bluzë pambuku për djersën, mos harroni 
çantën e shpinës ku patjetër duhet të 
ketë ujë, dhe nisuni lart burimit, për tek 
fshati i vjetër dhe kalaja. Gjurmët e fshatit 
ndodhen mbi një shkëmb në lartësinë 300 
m mbi det. Do të kënaqeni duke shijuar 
vlerat e ndërtimeve karakteristike, të 
gjitha në gur, ku nuk mungon fantazia dhe 
prakticiteti.  Kjo është një ditë ndryshe në 
Borsh!

Lukove has become known among 
Albanians during communism as 
one of the most important volunteers 
works for terracing the hills of this 
area, which began in the mid-60s. 
Today, the giant plantations with 
tens of thousands of trees, for which 
many generations of prisoners 
and volunteers worked, are mainly 
abandoned.
Today, this small village is hosting 
several guest houses and its 
preferred among tourist that want 
relaxing and quiet holidays. 
Close to this village is the church of 
St. Premtes, which dates back to the 
15th century. Lukove is also a rich 
archaeological site, where you can 
visit the ancient walls of Hundecovo, 
the ancient graves of Jelima and the 
prehistoric fortification of Gjashnjari.
The church of St. Sava’s is a typical 
example of dome basilicas, consisting 
of our naos and the altar environment 
in which you can enter the two doors, 
respectively on the southern and 
western sides. Currently her physical 
condition is very damaged. The 
church of St. Sabbath is thought to 
be built in the 17th century. It is easily 
visited in one of the lower quarters of 
Lukove.
South of Lukova and toward the Gulf 
of Kakome, there stretch several 
kilometers of gleaming white flint 

stones, a characteristic of the 
area. You also can find a number of 
underwater caves. 

Borshi
If we say that we know Borsh, 
we probably have in mind that 
unobtrusive blue space that appears 
on your eyes on the right of  your 
window, just as you have passed 
the last turn of Qeparo. But to know 
Borshi better, of course, one needs 
more than that.
Borshi itself is a land rich in history 
- it still has a very good fortress that 
proves its early roots - and its traces 
of existence lie extensively, which 
makes it worth not just as a fresh 
vacation spot but as a genuine tourist 
destination that has what you offer.

A visit to the ancient Borsh
Put your sneakers, or practical 
sandals, shorts, a cotton sweatshirt, 
do not forget your backpack where 
you must have some water, and go 
upstairs to the old village. You will 
enjoy the value of characteristic 
buildings, all in stone, where there is 
no lack of fancy and practicality. This 
is of course the same itinerary we 
recommend to visit the castle.
Down to the beach there are plenty 
of entertaining bars and also hotels, 
because this beach has many visitors, 
they want to relax beautifully and now 
seek to fully enjoy the wonderful area.

Nuk duhet të lini pa provuar

Një shëtitje me varkë nga Borshi 
në Lukovë, për të zbuluar thesare 
që syri nuk i shikon dot nga rruga 
kombëtare.

What you shouldn`t miss
A boat trip from Borshi to Lukova, 
to discover treasures that the eye 
cannot see from the national road.

©Nëntor Oseku

©A Daily Odisey
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Qeparoi
Qeparoi që ne njohim për destinacion, është ai plazhi blu pa anë 
e fund që na del përpara sa kalojmë Himarëndhe kthesat e sam 
mes maleve të gjelbra. Por Qeparoi është edhe një fshat i bukur i 
Shqipërisë, që mbart një ndjesi të ngrohtë, duke ruajtur formën e 
tij përgjatë trazirave politike ndër shekuj. Të ecësh në Qeparo është 
si të ndeshesh me udhët e jetës të humbura prej kohësh. Fshati 
ngrihet mbi një kreshtë shkëmbore rreth 300 m mbi nivelin e detit, 
me nje vendosje urbane që i ngjason kështjellës. Në krahasim me 
fshatrat e tjerë të bregdetit, ai ka ruajtur me se miri arkitekturën 
tradicionale dhe strukturën urbane.
Fshati i vjetër të impresionon me bukurite mahnitëse, harmonine 
me terrenin dhe shtëpitë e vjetra prej guri me arkitekturen e tyre 
tradicionale, ashtu si në fshatrat e tjerë të bregdetit.  Ajo është 
mirëmbajtur, pavarësisht faktit që një numër shtëpish historike po 
braktisen.  Ndërtimi është kompakt dhe në veçanti krijon tipologji 
interesante të mjediseve të hapura dhe të mbyllura, rrugica dhe 
kalime. Mënyra se si shtëpitë vijnë pranë, duke parë njëra-tjetrën 
nga lart, dhe hapësira e kopshteve të brendshme, është mahnitëse.

The beach and the village
Qeparo is a beautiful Albanian village, which has maintained its 
form through centuries of political turmoil, and bears a weathered, 
wizened, and calm feeling, as if nothing could phase it. To walk 
through Qeparo is to encounter ways of life that have been lost 
for a century. The village rises on a rocky ridge about 300 meters 
above sea level, having a castle like urban setting. In comparison 
with other villages of the coast, it has the best preserved traditional 
architecture and urban fabric.
The old village impresses with the stunning beauty, the harmony 
with the terrain and the stone houses with their typical traditional 
architecture, as in other coastal villages. It is very well preserved, 
in spite of the fact that a number of historic houses are being aban-
doned. The built environment is compact and produces particularly 
interesting typologies of open and close spaces, routes and connec-
tions. The way how houses come together, looking from above one 
another, and the inner garden space it`s impressive. 

©A GIZ Albania

Çfarë s`duhet të humbisni
Qeparoi shumë mirë mund të ishte vendi i pushimeve tuaja me 
familjen, që do të kalonin mes plazheve të qeta, shëtitjeve në 
mbrëmje e ndjesive të paqes së thellë që ta jep vetëm natyra. Por 
nëse nuk e keni zgjedhur për të qëndruar, duhet patjetër që të shijoni 
një drekë ose qoftë edhe një koktej tek Valta Hotel, një stukturë që aq 
mirë i përgjigjet stilit mesdhetar dhe atmosferës së tij në çdo detaj. 

What you shouldn`t miss
Qeparoi could very well be the place of your vacation with the family, 
who would be spent among the quiet beaches, evening walks and 
the feelings of deep peace that only nature gives. But if you have not 
chosen to stay there, you 
should definitely enjoy a 
lunch or even a cocktail 
at Valta Hotel, a structure 
that so well suits the 
Mediterranean style and 
its atmosphere in every 
its detail.
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Nëse i keni vënë vetes si qëll im që të 
udhëtoni përmes Rivierës shqiptare, 

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

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

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

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

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

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

to let during season !

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

www.piazzahimare.blogspot .com
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Himara
E ç`shije do të kishin pushimet tuaja pa një ndalesë në Himarë? 
Themi një ndalesë, sepse idealja do të ishte disa ditë qëndrim, 
për të shijuar jo vetëm qytetin, me plazhin ku të vjen të turresh 
e të zhytesh me vrap atyre ujrave të kristalta, apo të ulesh 
këmbëkryq nën hijen e pishave por edhe gjithë plazhet përreth, 
Himarën e vjetër ku kalaja do t`ju japë ndjesinë sikur keni 
pushtuar botën, apo gjiret e fshehura që ende s`janë zbuluar të 
gjitha?

Himara e vjetër
Fshat shtrihet mbi një kodrinë, me në sfond një masiv 
shkëmbor, i cili ka nje sens "krenarie" në qëndrimin e tij 
përballë detit. Orientimi përgjatë fshatit është i thjeshtë; 
çdokush mund të ecë lirshëm duke shuar kuriozitetin e tij me 
zbulime magjike gjatë rrugës. Kisha të vjetra, shtëpi me gurë 
përmbytur me lule në çdo stinë, grumbij me kaktuse (fiq deti) 
dhe në fund, kalaja, ku mund të "ngresh" flamuri tënd e ta kesh 
detin nën këmbët e tua. Përjetimi? I magjishëm!

Himara
And what would your vacation be like without a pit stop in Himara? 
We say "a pitstop" because the ideal would be a few days stay, to 
enjoy not only the city, the beach where you would want to run and 
dive into those crystal clear waters, or sit cross-legged under the 
shade of pine trees but also all the surrounding beaches , The old 
Himara where the castle will give you the feeling as if you have 
conquered the world, or the hidden bays that have not all been 
discovered yet?

Himara old Village
The Himara Village is stretched long and low across a rock outcrop-
ping, which has a kind of pride in its posture as it looms over the 
sea. The orientation through the village is easy; one can wander the 
streets freely and easily being rewarded for curiosity with magical 
discoveries along the way.
Old churches, stone houses flooded with flowers in every season, 
clumps of cacti (sea figs) and finally, the castle, where you can 
"raise" your flag and have the sea under your feet. The feeling 
Magical!

Çfarë s`duhet të humbisni
OK, do të qëndrojmë tek rekomandimet klasike: thonë se nuk ke 
qenë fare në Himarë, nëse nuk ke ngrënë një drekë te PIAZZA, që 
tashmë është bërë emblema e qytetit dhe "Meka" gastronomike e 
të huajve. Shikoni përshtypjet nëpër internet po nuk besuat!
Ne do të shtojmë edhe, të shijoni një koktej apo një birrë të ftohtë 
tek "MANOLO BAR" edhe kjo një ndjesi që nuk duhet humbur. 

What you shouldn`t miss
OK, let us stick with a common classification: usually now one says 
that you haven`t seen Himara at all, unless you haven`t had a lunch 
or dinner  at PIAZZA restaurant in the center, as it has become 
the emblem of the city and the the temple of foreigns. Look at the 
reviews if you don`t believe us! 
We also would suggest , to enjoy a cocktail or a cold beer at 
"MANOLO BAR", to have a complete sensation that Himara gives to 
you, even if you coudn`t stay there for some days. 

MANOLO Bar ©Anxhela Çikopano
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Vunoi apo Dhërmiu? 
Vunoi blu është ai poshtë këmbëve tuaja e që e shikoni vetëm nëse ngjiteni 
lart në fshat.  Ose përndryshe, Plazhi i Jalit, aq i kërkuar nga të gjithë 
e i përzier me një strukturë mes luksit të të tepruar e kampingjeve por 
në mes të cilave qëndrojnë hotelet familjare. Nuk ka shumë hapësirë 
për aktivitete por nëse keni shpirt aventure, mund të bridhni nëpër gjiret 
e vogla si ai i Akuariumit, i famshëm tashmë apo të bëni zhytje nëpër 
thellësitë e pasura me florë e faunë detare. 

Vunoi të përcjell ndjeshmërinë si të ishte një ndër fshatrat klasikë 
grekë ose italianë në pjerrësinë e tyre dhe në shkurtimet e rrugëve. Ne 
të, gjithashtu janë shumë shembuj të mirë të arkitekturës rajonale nga 
shekulli i XVII-të si në shtëpitë dhe kishat. Fshati po ashtu ka qene shtepia 
e shume dijetareve te shquar. Ashtu si Kudhes dhe Qeparo, Vunoi eshte 
mjaft mahnites ne qendrimin perballe lartësive tipike te jugut shqiptar, 
dhe nje lloj i caktuar kozmopolitanizmi: barinjte dhe profesoret kane 
bashkejetuar ne shtepi prej guri te vjetra e shekullore te vendosuara ne 
lartesi mbi det.

Nëse nuk keni kohë apo mundësi të ngjiteni në fshat, së paku duhet të 
ndaloni për një kafe, me qëllim që të keni mundësi të provoni ndjesinë e 
përjetimit të udhëtimit në një kohë tjetër, shekuj më parë.  

Dhërmiu është një nga perlat e Shqipërisë së Jugut: tepër i pasur 
në histori dhe për shkak të stabilitetit familjar (të fiseve) ndër kohëra, më 
i zhvilluar dhe pak me i madh se fshatrat e tjerë. Gjeografia e tij eshte 
dramatike. Nga rruga nacionale fshati duket sikur mezi është grumbulluar 
kundrejt shkëmbinjve të pjerrët. Këmbanoret e kishave të vjetra shekullore 
ngrihen në profil kundrejt tekstures së bardhë ne sfond, e gjitha e 
ndërprere vende-vende me hapësira të gjelbra të bukura dhe shume të 
rritura, kudo ajo e merr një shans. Edhe një shëtitje nëpër fshat tregon mbi 
të një peizazh me të bute dhe rripa të gjelbër të gjere e të drejtë ne disa 
sheshe të bukura.
Tanimë mbi  ka edhe disa shtigje që mund t`i përshkoni në mënyrë 
të organizuar ose jo, siç është për shembull "Shtegu i Mullinjve". Por 
sidoqoftë, ajo që nuk duhet të anashkaloni kurrsesi në vizitën tuaj, është të 
takoni banorët; ata janë të mrekullueshëm! Të dashur e të qetë!
Për plazhin pastaj është e kotë t`ju flasim, madje duhet të themi që e keni 
vizituar mjaftueshëm. Por ajo që mund t`ju themi është që të mos e vizitoni 
në korrik e në gusht se nuk do ta shijoni dot. Qershori dhe shtatori është 
periudha ideale!

Vuno or Dhërmi?
The "blue Vuno" is the one under your feet that you see only if you go up 
in the village. Or alternatively, Jal Beach, so famous already to everyone 
and mixed with a structure amidst the excessive luxury of campings 
but between which stand the family hotels. There is not much space for 
activities but if you have an adventurous spirit, you can wander through 
small bays like the one already famous Aquarium bay or dive into the 
depths rich in marine flora and fauna.

Vuno can feel at times like classic Greek or Italian villages 
in their steepness and cutback roads. In it, too, are many fine 
examples of the regional architecture from the eighteenth 
century, both in houses and churches. Vuno has been home to 
many notable scholars as well. Like Kudhës and Qeparo, Vuno 
is quite stunning in juxtaposition to classic south Albanian 
ruggedness, and a certain kind of cosmopolitanism: shepherds 
and professors have coexisted in centuries-old stone houses 
perched above the sea.
If you do not have the time or opportunity to climb the village, 
you should at least stop for a coffee, in order to be able to ex-
perience the feeling of travel  another time, centuries ago.

Dhërmi  is one of the gems of south Albania: incredibly 
rich in history, and due to its relative stability over time, more 
developed and a bit larger than other villages. Its geography is 
dramatic. From the national road the village seems impossibly 
stacked against the steep rock. The bell towers of centuries-old 
churches rise up in profile against the white fabric behind them, 
all of it interrupted in places by lush swaths of green overgrowth, 
anywhere it gets a chance. A stroll through the village though 
reveals a much more gentle landscape above—even wide swaths 
of flat space in a couple of lovely plazas.
There are already some trails that you can cross in an organized 
way or not, such as the "Mills' Path". But nonetheless, what you 
should never overlook on your visit is to meet the residents; they 
are gorgeous! Dear and calm! 
For the beach then it is useless to talk to you, we must even say 
that you have visited it enough. But what we can suggest you not 
to visit it in July and August because you will not be able to enjoy 
it. June and September is the ideal period!

©A GIZ Albania

©A Blue Albania
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 Tel.: + 355 391 21 000
Mob: +355 67 500 0052

info@hotelorangedhermi.al
www.hotelorangedhermi.al

Vetëm 100 metra larg bregut të detit të 
mrekullueshëm të Plazhit Drimades, ndodhet 

Hotel Orange me një kapacitet prej 20 
dhomash luksoze të cilat plotësojnë çdo 

dëshirë tuajën për komfort.
I gjendshëm lehtë dhe me ambiente komode 

dhe relaksuese,  në të do të ndjeheni të 
përkëdhelur brenda një oazi mesdhetar, e 

mund të shijoni kuzhinën më të mirë 
në zonë.

Hotel 

dhë rm i   a lban ia

Mirësevini  në zemrën e Dhërmiut!Mirësevini  në zemrën e Dhërmiut!
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Rilindja 
e lagjes
Muradie

MSc. Aurela LAMEPETRO
Historiane / Muzeologe

bashkë me lagjen Muradie rilind 
dhe historia e ndërtesave të saj
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 Sa herë del në dritë prej rijetëzimit ndonjë 
pjesëz e bukur e qytetit, që deri para se të 
restaurohej, të apasionuarve të rrjeteve 
sociale as nuk u binte ndër mend se 
ekzistonte, direkt fillojnë fotot dhe check 
in-et në instagram. E njëjta situatë po 
ndodh edhe në qendrën historike të Vlorës 
ose e quajtur ndryshe Lagjja Muradie. 
Shumë e vizitojnë, shumë ndalojnë për 
të kaluar një mëngjes apo një pasdite të 
këndshme në baret dinjitoze të zonës e 
ndërsa të tjerë ndalojnë qoftë edhe për 
të bër një foto. Deri këtu gjithçka shkon 
shumë mirë por kur përshkrimi në foto 
është bombastik i tipit: “Puerto Rico në 
Shqipëri”, apo kur turistë të ardhur prej së 
largu të ndalojnë dhe të pyesin në mënyrë 
krejt të pafajshme: “Të lutem ku ndodhet 
lagjja me ngjyra”? Në fakt tingëllon sa 
qesharake, por dhe aq e trishtueshme, 
saqë arrin të kuptosh se vetëm një fjalë 
apo një përshkrim i gabuar e zhvesh gjithë 
zonën e cila në fakt është një ansambël 

historik dhe monument kulture nga 
identiteti i vet.
Lagjja Muradie është më shumë se një 
lagje me ngjyra ashtu sikurse Vlora është 
shumë më shumë sesa vetëm deti dhe 
riviera.
   Që të mos mbetemi te ngjyrat, por t`i 
japim identitetin e merituar historik kësaj 
zone vitale sot dhe shekuj më pare, le të 
merremi pak me brendinë historike të 
ndërtesave, brendi e cila flet më shumë 
dhe është shumë më e pasur sesa thjesht 
koloriti i tyre i theksuar si për të evidentuar 
edhe karakterin vlonjat.
   Kjo zonë përbëhet nga një ansambël 
ndërtesash të cilat datojnë në vitet 1700-
1800 fillimisht një katëshe dhe më pas 
disave prej tyre iu shtuan katet e dyta dhe 
të treta. Zona përbëhet nga trotuare në të 
dyja anët me sistem ndriçimi dhe sistem 
kullues të ujit dhe me godina me çati. 
Pas realizimit të Reformave të Tanzimatit, 
familjet më të pasura vlonjate të asaj 

kohe filluan të zhvillonin në këtë hapësirë 
aktivitetet e para tregtare duke shënuar 
kështu fillesat e para të kapitalizmit në 
qytet.
   Para shpalljes së Pavarësisë kjo njihej 
si “Rruga e kafeneve”, pasi këtu gëlonte 
jeta tregtare dhe ekonomike e qytetit dhe 
çdo njeri që vinte dhe mbaronte punët në 
Vlorë, ndalonte për një kafe. Pas shpalljes 
së Pavarësisë, zona dhe rruga morrën 
emrin “Liria”, pasi Ismail Qemali në këtë 
lagje kaloi natën e 27 nëntorit 1912, dhe  
disa ditë më vonë Isa Boletini me trimat e 
tij kaloi pikërisht te kjo hapësirë. Në vitin 
1921 me vendim të këshillit bashkiak të 
Vlorës rrugës që kalon mes për mes zonës 
iu vendos emri “Justin Godard” për nder 
të këtij diplomati, juristi dhe politikani 
francez që mbrojti çështjen shqiptare 
në Konferencën e Paqes në Paris, i cili u 
shpall edhe mik i vendit tonë.
   Në lagjen Muradie ndodhet Xhamia e 
kuqe, aty ndodhet edhe godina ku dikur ka 
qenë libraria e parë në Vlorë ajo e Ibrahim 
Shytit një koleksionist dhe atdhetar i vjetër 
i luftrave për pavarësi.
Po ashtu këtu ndodhet edhe ndërtesa e 
bankës së parë e hapur në vitin 1850 nga 
familja e Bezhanajve. Dokumentat që e 
vërtetojnë janë gjetur në almanakët e 
Londrës dhe pas kësaj ndërtesë janë edhe 
dëshmitë e ekzistencës së një punishteje 
ulliri.
   Në zonë janë zbuluar disa puse të cilat 

Para shpalljes së 
Pavarësisë kjo njihej si 
“Rruga e kafeneve”, pasi 
këtu gëlonte jeta tregtare 
dhe ekonomike e qytetit 
dhe çdo njeri që vinte dhe 
mbaronte punët në Vlorë, 
ndalonte për një kafe. Pas 
shpalljes së Pavarësisë, 
zona dhe rruga morën 
emrin “Liria”, pasi Ismail 
Qemali në këtë lagje kaloi 
natën e 27 nëntorit 1912, 
dhe  disa ditë më vonë 
Isa Boletini me trimat e 
tij kaloi pikërisht te kjo 
hapësirë.
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pretendohet të jenë të lidhur me njëri- 
tjetrin dhe të kenë po ashtu ujë të pijshëm. 
Shumë pranë këtyre puseve ndodhen edhe 
katet e para të disa  ndërtesave në pjesën 
e hyrjes së lagjes të cilat kanë shërbyer si 
hajate, ose si zona për të strehuar kuajt.
   Po ashtu në këtë zonë ka qenë edhe 
ndërtesa e klubit patriotik “Labëria” i 
themeluar në 1908 me kryetar Ismail 
Qemalin, sot Muzeu Etnografik i qytetit 
të Vlorës  dhe jo shumë larg saj ndodhet 
edhe godina ku ka pas jetuar mësuesja 
dhe patriotia Marigo Posio. Prej restaurimit 
kanë dalë në dritë të gjithë elementët 
dekorativë të ndërtesës dhe po në këtë 
zonë ajo themeloi dhe shkollën e vashave 
pasi misioni i saj ishte ai  i krijimit të gruas 
intelektuale shqiptare. Të mos harrojmë që 
këtu është xhiruar edhe një pjesë e filmit 
historik “Nëntori i dytë”. 
Shumë pranë ka qenë pallati i familjes 
Sharra, e cila në ndërtesën e saj hapi 
dyert për delegatët e Pavarësisë si dhe për 
funksionimin e disa ministrive të qeverisë 
së Ismail Qemalit.
Dikur në kompleksin historik ka ekzistuar 
edhe një sinagogë e cila sigurisht ka qenë 
dëshmi e prezencës së komunitetit hebre 
në vendin tonë dhe mikpritjes vlonjate 
ndaj këtij komuniteti, prandaj edhe shumë 
pranë Muradies, ndodhet edhe lagjja e 
hebrenjve dhe ku shumë shpejt do të hapet 
muzeu i hebraizmit.
 Shumë pyesin… Përse Muradie? Në fakt 
nuk ka ende një shpjegim të bazuar mbi 
fakte, mendohet  që këtu mund të ketë 
kaluar sulltan Murati, ose prej afërsisë që 
lagjja ka me xhaminë e Muradies.
   Sido që të jetë një gjë është e sigurt 
që edhe në kohën kur u krijua, edhe në 
periudhën e degradimit të saj arkitekturor 
dhe funksional edhe sot që ajo është në 
fillesat e lulëzimit të saj ekonomik, turistik, 
estetik, ka qenë përherë e frekuentuar, ku 
pulsonte dhe vazhdon të pulsojë zemra 
e qytetit. Muradia është një pjesëz e 
krenarisë vlonjate, e cila edhe këtë verë 
pret të eksplorohet. Këtë verë të pres në 
MURADIE!

Dikur në kompleksin 
historik ka ekzistuar 
edhe një sinagogë e cila 
sigurisht ka qenë dëshmi 
e prezencës së komunitetit 
hebre në vendin tonë 
dhe mikpritjes vlonjate 
ndaj këtij komuniteti, 
prandaj edhe shumë pranë 
Muradies, ndodhet edhe 
lagjja e hebrenjve dhe ku 
shumë shpejt do të hapet 
muzeu i hebraizmit.

Muradia është një pjesëz e 
krenarisë vlonjate, e cila edhe 
këtë verë pret të eksplorohet. 

Këtë verë të pres në MURADIE!
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APARTMENTS 
Radhime, Vlora – Albania 

STUDIO - APARTMENTS 
LOUNGE BAR - PRIVATE BEACH 

PARKING - LIFT - WIFI FREE 
 

A&G Apartments 
Phone: +355 69 364 08 55 

albaniatourismmanagement@gmail.com 
National Road SH8 Vlore - Orikum km 13 - Vlora 

COME TO DISCOVER VLORA,  

THE DESTINATION YOU LOVE   

AND ENJOY IT THROUGH THE SERVICES                

OF A&G APARTMENTS! 

THE RESULT OF A LONG EXPERIENCE                      

IN CREATING COMFORT AND                             

QUALITATIVE SERVICES 

 

New and modern apartments located on 

the coast of Vlorë, in Radhime, 100 m from 

the beach and 12 km from the center of 

Vlore. The property has studios and one-

room apartments with equipped kitchen, 

excellently furnished, bedroom and living 

area with sofa-bed, reachable by elevator.  

All solutions have a balcony overlooking 

the sea or the mountains. Bar and private 

beach facing structure with boat trips to 

karaburun peninsula. 

FACILITIES: bar, reception, elevator, a/c, tv, 

equipped kitchen, cleaning service, reser-

ved parking, private beach, breakfast with 

extra supplement. 
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Pushimet në Durrës? 
i duam "luxury & SPA!"

Shpeshherë qaheni për Durrësin si një destinacion i rrëmujshëm e që 
nuk ofron bukurinë apo luksin e plazheve të jugut. Epo dijeni pra se 
e keni gabim. Nëse ende nuk e dini se sa hotele e resorte të reja janë 
hapur e hapen çdo vit në Durrës, të cilat tani thuajse të gjitha ofrojnë 
edhe shërbimin SPA, po ju rreshtojmë ne një listë, që ta keni parasysh 
për pushimet e kësja vere. Dhe nuk po flasim për hotelet e famshme si 
Adriatik Hotel, me qendrën e tij të mirëqenies Queen 
Teuta Thalasso & SPA, i cili tashmë është një markë historike 
e turizmit shqiptar. Po flasim për emra që ndoshta nuk i keni dëgjuar 
ende të gjithë. 

Kur themi pushime luksoze, nënkuptojmë që ju jeni gati të paguani. 
Sa për standartet dhe shërbimin e këtyre strukturave, ju sigurojmë që 
janë të gjitha me katër dhe pesë yje. Ja ku i keni disa prej tyre, natyrisht 
është e pamundur t`jua ofrojmë të gjitha. 
Qw nga Ura e Dajlanit, e deri nw ekstremin e bregdetit tw Kavajws, nw 
Qerret, 

Grand Blue Fafa Resort & Damai Wellnes SPA
Tashmë zinxhiri i resorteve FAFA në Golem dhe malin e Robit, është 
i njohur si destinacioni më i frekuentuar i turistëve të huaj dhe duket 
sikur ai nuk ka vend për shqiptarët por kjo është absolutisht jo e vërtetë. 
Jo vetëm verës që shumë shqiptarë brenda Shqipërisë dhe nga Kosova, 
Maqedonia e Diaspora e zgjedhin Fafën për pushime por edhe jashtë 
sezonit të lartë, Fafa është plotësisht në dispozicionin tuaj me një sërë 
shërbimesh që nuk keni pse t`i kërkoni jashtë. Tashmë me Damai 
Wellnes Center, ndër qendrat më të mëdha në bregdet, FAFA i ka 
kompletuar më së miri shërbimet e saj. 
Për të qenë më të informuar klikoni në www.fafa.al

Brilliant Hotel & Spa, Qerret 
Është i ri e natyrisht i bukur, sepse resortet që ndërtohen vitet e fundit 
e kanë të rëndësishme edhe arkitekturën, e cila i identifikon qartësisht. 
Ka hapësira të mjaftueshme për të lëvizur lirshëm edhe në kohë dimri, 
me hollet e mëdha e ambientet argëtuese, të cilat ndonëse nuk janë 
plotësuar të gjitha, ju japin mundësi të kaloni kohë cilësore në shoqëri të 
miqve dhe familjes. E ku ka më bukur se një mëngjes në dhomë ose me 
pamje nga Adriatiku i pamatë? Një qetësim i plotë nën masazhet natyrale 
të Jaccuzi-t mbuluar me petale lulesh apo aromaterapi? Një përhumbje 
në qendrën SPA  ku pishina e brendshme, saunat, masazhet, banjo turke 
apo shërbimet estetike janë një kurë e e vërtetë relaksi? Shiko faqen e 
fundit të revistës ose klikoni në www.brilliant.al 

You often complain about Durrës as a messy destination that does not 
offer the beauty or luxury of the southern beaches. Well, know that you 
are wrong. If you still do not know how many new hotels and resorts are 
opened every year in Durrës, which now almost all offer the SPA service, 
we are listing some for you to keep in mind for this summer vacation. And 
we are not talking about famous hotels like Adriatik Hotel, with its 
Queen Teuta Thalasso & SPA wellness center, which is already 
a historical brand of Albanian tourism. We’re talking about names you 
probably haven’t heard of yet. 
 
When we say luxury vacation, we mean you are ready to pay. As for the 
standards and service of these structures, we assure you they are all 
four- and five-star. Here are some of them, of course it is impossible to 
offer them all.

Grand Blue Fafa Resort & Damai Wellnes Spa
Fafa's chain of resorts is now known as the most visited destination of 
foreign tourists and it seems that there is no place for Albanians but that's 
absolutely not true. Not only summer that many Albanians in Albania and 
Kosovo, Macedonia and Diaspora choose Fafas for holidays but also for 
off-season, Fafa is fully at your disposal with a range of services that you 
do not have to look out for. Already now with Damai Wellness Center, one 
of the largest centers on the coast, FAFA has best completed its services. 
To be more informed click on www.fafa.al

Brilliant Hotel & Spa, Qerret
It is new and of course beautiful, because resorts that are built in recent 
years have a delightful architecture style, which clearly identifies them. 
There are enough space to move freely even in winter time, with large 
halls and entertainment venues, which though not all completed, give 
you the opportunity to spend quality time in friends and family. Where is it 
nicer than a breakfast in the room or overlooking the unspoilt Adriatic? A 
complete seduction under Jaccuzi's natural massages covered with flower 
petals or aromatherapy? A splash in the SPA center where the indoor pool, 
saunas, massages, Turkish bath or aesthetic services are a real cure of 
relaxation. As you think, click on www.brilliant.al

Gloria Palace, Qerret
Gloria Palace, Carts 
Absolutely one of the most elegant five-star structures that have been 
built to date on the Albanian coast. Set up in a quiet place like Cart Beach, 
with a structure where space is the key word and attention to detail that 
goes all the way to art, Gloria Palace services are a pet package that you 

Damai Wellnes SPA nëGrand Blue Fafa Resort & SPABrilliant Hotel & Spa
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Holidays in Durrës?
we want them luxury!

Marbella HotelKlajdi Resort

Gloria Palace, Qerret
Absolutisht një prej strukturave më elegante 
me pesë yje, që janë ndërtuar deri më sot në 
bregdetin shqiptar. E ngritur në një vend të 
qetë si plazhi i Qerretit, me një strukturë ku 
hapësirat janë kryefjala dhe një kujdes për 
detajet që shkon deri në art, shërbimet e Gloria 
Palace janë një paketë përkëdhelëse që do 
ta ndjeni në çdo qelizë, në dhomë, në hollet 
gjigande, në verandat plot dritë në pishinën 
moderne, në qendrën e masazheve e pishinën 
dimërore, në shijen e pjatave. Kudo
Shikoni më shumë detaje në ballinën e fundit, 
aty ku Gloria është shpërfaqur me detajet më 
elegante. Ose www.gloria-palace.com

Klajdi Resort 
Ka rreth njëzet vjet që pushuesit e njohin 
emrin e Klajdit. Vit pas viti, shërbimet e 
tij janë shtuar ne tani mund të themi që 
struktura ka pamjen dhe shërbimet e një 
resorti të mirëfilltë që nuk ka asgjë për 
t`i pasur zili një resorti në ndonjë breg 
të vendeve bregdetare fqinje. Njëmijë 
shërbime, mëngjes në dhomë, jacuzzi të 
hapur ku mund të rrini sa të doni duke 
shijuar një film me një gotë verë në dorë, 
surpriza me atmoferë festash etj, pa folur 
për standartet e larta.  Shërbimet SPA 
me pishinën dimërore me ujë të ngrohtë, 
Jaccuzi, sauna, banjo turke, hamam, 
masazhe, një qendër estetike me të gjitha 
shërbimet, qendra e fitnesit dhe të gjitha 
ambientet e relaksit, e bëjnë Klajdin një 
prej resorteve SPA më të plotësuar. 
Nëse doni, klikoni në www.hotelklajdi.al
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VM Resort & SPA
Në qendër të Plazhit të Golemit, me një kapacitët të dyfishuar 
tashmë prej kërkesave të larta por edhe i pajisur plotësisht 
me shërbimet e SPA qysh prej këtij dimri që iku, VM Resort, 
ju shërben nën përvojën e gjatë të Vëllerzërve "Murrizi", aq të 
njohur në sektorin e turizmit sa kuzhina dhe shërbimi i tyre 
besohet me sy mbyllur. Kur të shijoni një fundjavë atje, do na 
jepni të drejtë. vmresort.com
 
Aler Luxury Resort
Edhe pse është një resort që shijohet kryesisht nga pushuesit 
ukrainas dhe bjellorusë, që vijnë përmes paketave turistike të 
ALER Travel, Aler Luxury Resort si pjesë e zinxhirit të ALER 
Hotels, është padyshim një strukturë luksoze që ju ofron 
shërbime të standartit me katër yje që çdokush mund t`i 
shijojë nëse e zgjedh për pushime. www.alertravel.com

Amara Hotel & SPA
Në krye të Urës së Dajlanit, me një pozicion shumë të 
favorshëm për të mos humbur në trafik gjithë ditën por 
edhe me një shërbim të patëmetë, Amara Hotel & SPA hyri 
menjëherë në listën e të preferuarave. Sepse shërbimi dhe 
standartet janë super! www.amarahotel.al

Marbella Beach Hotel
I fundit por jo më pak i rëndësishmi. Një strukturë e këndshme 
dhe elegante e tipit butik, ku detajet mbretërojnë në gjithçka 
që ju vini re. Të kujdesen për ju në çdo moment, është motoja 
e stafit të këtij hoteli plot sharm!

will feel in every cell, in the room, in giant halls, on light-filled verandas 
in the modern pool, in the massage center and winter pool, in the taste of 
dishes. Everywhere. See more details on the last front page, where Gloria has 
appeared with the most elegant details. Or www.gloria-palace.com

Klajdi Resort
Year after year, its services are added, we can now say that the structure has 
the look and the services of a genuine resort. A thousand services, breakfast 
in the room, an outdoor jacuzzi where you can stay as you want while enjoying 
a movie with a glass of wine in your hand, surprises with festivals, etc., 
without talking about the high standards. Spa services with an indoor and 
outdoor pool, Jaccuzi, sauna, Turkish bath, hammam, massages, 
a beauty center with all amenities, fitness center and all relaxation 
facilities make Klajdi one of the most complete SPA resorts.
Take a look at  www.hotelklajdi.al

VM Resort & SPA 
In the center of Golem Beach, with a capacity already doubled by high 
demands but also fully equipped with SPA services since this winter 
that passed, VM Resort, serves you under the long experience of the 
"Murrizi" Brothers, so known in the tourism sector how much their 
cuisine and service is believed with their eyes closed. When you enjoy 
a weekend there, you will give us the right. vmresort.com 
  
Aler Luxury Resort 
Although it is a resort enjoyed mainly by Ukrainian and Belarusian 
vacationers, coming through ALER Travel tour packages, Aler Luxury 
Resort as part of the ALER Hotels chain is definitely a luxury facility 
that offers standard four-star services that anyone you can enjoy them 
if you choose it for holidays. www.alertravel.com  

Amara Hotel & SPA 
At the top of the Dajlan Bridge, with a very favorable position not to 
get lost in traffic all day but also with impeccable service, Amara 
Hotel & SPA immediately entered the list of favorites. Because the 
service and standards are super! www.amarahotel.al
 
Marbella Beach Hotel 
Last but not least. A nice and elegant boutique-type structure, where 
details reign in everything that you notice. Taking care of you, is their 
moto!

Gloria Palace QerretVM Resort & SPA

Amara Hotel  & SPA

Hotele të reja të 2020-2021

New hotels of  2020-2021
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MARBELLA BEACH HOTEL
Bulevardi i Pishave, Golem, Albania; Tel: +355 686952996' Email: info@marbellahotel.al; wwwmarbellahotel.al

An ideal choice for your holiday in Albania
Book your perfect vacation in an elegant 4 – star hotel, where we pay attention to every detail and we strive to make your stay 

relaxing and unforgettable.
Spend your days soaking under the sun at our private sandy beach, or relax by the hotel pool while enjoying your favorite cocktail, prepared 
with creativity and passion by our professional staff. Indulge your senses in Mediterranean flavors, while experiencing a perfect mix of modern 

cuisine and traditional recipes. The freshness of local and organic produce will always accompany your table.
Let us pamper you with our impeccable hospitality, elegant setting, and the comfort of ‘home away from home’.   

Experience a perfect sunset from the view of your own balcony.

Best price guarantee
Flexible cancellation policy
Free private transportation to/from Durrës
Late check-out or early check-in (upon availability)

Warm hospital it y 
with a  be au tif ul  smile !
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With a professional service that 
maintains the standarts, which has the 

costumer in focus, this hotel makes your 
holidays and your different activit ies 
or events unforgettable. Traditional 

Albanian hospitality and professional 
service, international dishes without 

forgetting typical Albanian cuisine, are 
dhe added values of our hotel. Fish 

specialit ies, different types of f i rst dishes, 
as well as the desserts, makes us special 
and a possibil ity not to be missed. The 
comfortable and contemporar y rooms 
décor along with the wonder ful beach 
dedicated to relax spending time. With 
a long tradition in gastronomy, inherited 
by generations, be sure that you wil l not 

forget what you wil l taste here!

Rruga "Pavarësia"
Sektor i   Apol lonia ,  Durrës ,  AL

Phone:  +355 68 200 0434
info@hoteledart .com; www.hoteledart .com

A blend of elegance
and gradeur of 
the magnificent 

Adriatic shores!

More than 20 years of hotel and more than 40 years 
of experience in gastronomy, the whole Braholl i family 
is at your service! The dishes of Arjan, the hospitality 
of Eduart and the artisanal desserts and ice-creams 

of their mother Sanije, wil l leave you speachless!

Socials
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In the center of Mali Robit. A place where you 
go on vacation, come back. For everything, for 
the service, for the care, for the kitchen, for the 

people, for the accommodation, for the pleasure 
of freshness under the shade of the pines. Even 
for the details and the passion that the pos-

sessors have to collect the details of the past. It ’s 
a very welcoming place you have to choose for 

a vacation.

Adresa: Mali i Robit, Kavajë, Albania
Tel: +355 68 20 12 338; email: 

gjergjlusha@gmail.com
www.hotelkapri.al

Hotel Kapri

Hotel Kapri
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Shëng j i n  Tale
Shëngjini, qyteza bregdetare e Lezhës, 
vetëm 7 km nga superstrada Milot – Lezhë 
është një destinacion sa familjar aq edhe 
rinor e ideal për aventura.
Udhëtimi drejt plazheve të Shëngjinit si tek 
Rana e Vogël, Rana e Hedhun, Kune dhe 
Vain, do të shfaqë para jush një peisazh 
të bukur dhe një endje për syrin. Larmia 
e zgjedhjeve për të qëndruar, ushqyer, 
mundësitë e argëtimit, vizitave turistike dhe 
shëtitjet buzë mbrëmjeve janë arsye të mira 
për të cilat ky plazh ka kaq shumë vizitorë. 
Pushuesit nga Kosova e kanë vendosur në 
top listën e zgjedhjes për pushimet verore, 
por së fundmi është kthyer në rezidencën e 
shumë shtetasve italianë që e kanë zgjedhur 
për të jetuar dhe dëshira e shumë shtetasve 
polakë, çekë, gjermanë e shtetas të tjerë 
europianë.

Për vlerat peisazhore, klimën dhe ambientin 
tërheqës, në breg të detit të Ranës së 
Hedhun, organizohet çdo vit festivali më 
i madh i muzikës elektronike “UNUM 
Festival”. Të rinjë nga e gjithë bota kanë 
si orientim të tyrin Shëngjinin në fillim 
qershori, duke e shndërruar krejt Lezhën në 
qytetin e të rinjve.

Një plazh vetëm 3 km në jug qytetit të 
Shëngjinit, duke ndjekur rrugën Lezhë 
– Knallë është edhe ai i Kunes. Në këtë 
bregdet mund të gjeni pushimet më të qeta 
dhe me shumë elementë të veçantë. Mund 
të mos keni një çadër me vete, por mos 
u shqetesoni, pishat do ju dhurojnë hije 
natyrale dhe nje ambient shumë të bukur. 
Pishat, të cilat përshkojnë të gjithë rrugën 
dhe bregdetin e Kunes, e bëjnë akoma 
më të veçantë këtë zonë. Shëtitjet me 
biçikleta janë mundësi për ata që zgjedhin 
të pushojnë në këtë plazh. Pushime kaq 
ndryshe në vende magjepsëse është ftesa 
për vizitorët dhe turistët këtë verë në Kune.

Mos harroni që në Shëngjin ka një plazh 
që vijon të mbërthejë shumë kureshtje e 
që tërheq gjithnjë e më shumë të huajt. 
Rana e Hedhun, nuk ofron thjesht 
turizëm por momentet më të bukura ndërsa 
temperaturat rriten ndjeshëm gjatë verës. 
Plazhi arrihet në këmbë pasi keni lënë 
makinën në një prej vendparkimeve të 
operatorëve turistikë në këtë zonë. Përgjatë 
vijës bregdetare gjenden bare, beach bare, 
restorante, hotele, ku do të veçonim sidomos 
Princ Adriatik Resort  dhe 

Foto: Bjant Çami ©

kampingje ndër më të mirat dhe shumë të 
frekuentuara. Çdo fillim qershori, në plazhet 
e Ranës së Hedhun, zhvillohet festivali më 
i madh i muzikës elektronike UNUM. D.J 
ndër më të njohurit në botë luajnë muzikë 
përgjatë 24 orëve në 4 ditë. Turistët e huaj, 
kryesisht të rinj, janë vizitorët e këtij festivali 
duke e bërë Lezhën epiqendër të turizmit në 
Shqipëri. Një aktivitet që nuk duhet humbur.

Si mund të udhëtosh
Transporti është i mundur nga qyteti i 
Lezhës me autovetura, linja të transportit 
publik apo duke marrë taksi. Në këtë plazh 
mund të vini edhe nëpërmjet detit duke 
përdorur anije personale me vela apo 
kroçera të vogla

Çfarë mund të bësh
Lundrimi me anije turistike për të parë 
peisazhin e bukur të Ranës së Hedhun, 
Rrjollit dhe Kepin e Rodonit janë një 
mundësi e mirë për të eksploruar gjithnjë 
e më shumë. Bukuria që shfaqet me malin 
pranë e bën Shëngjinin një vend interesant 
për aktivitete në natyrë, duke përfshirë 
kampe, shëtitje, udhëtim me biçikletë në 
mal, gara me varka apo kajakë. Hiking drejt 
malit të Rrencit duke eksploruar natyrën 
e bukur, elementët kulturorë, bimësinë 
e shumtë dhe elementët historikë, do ta 
bëjnë qëndrimin tuaj në Shëngjin edhe më 
interesant dhe me shumë kujtime. Nga 
Shëngjini mund të vizitoni disa nga objektet 
më të rëndësishme historike e kulturore 
si Memoriali i Skenderbeut, Kalanë 
mesjetare, Muzeun Etnografik, agroturizme 
ndër më të mirët në vendin tonë, punishte 
artizanale, fabrika të prodhimit të verës 
me rrush lokal, lagunat e bukura të Kune – 
Vainit dhe shumë më tepër.

&
një binom pushimesh për relaks  & aventura

Ushqimi
Shëngjini është i lidhur ngushtë me 
peshkimin. Varka të shumta shfaqen 
çdo mëngjes duke dalë në det të hapur 
dhe nga ku vjen më pas peshku i freskët 
dhe produkte të tjera të detit. Ushqimet 
e përgatitura me këto produkte janë të 
veçanta, të shijshme, unike dhe me plot 
vlera ushqyese. Por nëse po kërkoni të 
eksploroni edhe në kuzhinë, thjesht do të 
identifikoni restorantet në zonë, pasi do të 
gjeni pjata po kaq të mira edhe me mish 
apo gatime me produkte lokale nga banorët 
e zonave përreth. Restorantet nisin nga 
ato afër shëtitores dhe vijojnë si në Kune, 
Rana e Hedhun, Ishull – Shëngjin dhe Ishull 
Lezhë, por të gjithë të veçantë në pjatat që 
ofrojnë. Dreka apo darka juaj duke përfshirë 
produkte mishi dhe prodhime bujqësore e 

Resorte të reja në Shëngjin
 Delfin Resort – Ju fton në Pre Opening të 

kompleksit më të ri të vijës bregdetare të Adriatikut. 

Delfin vjen tek ju me energjinë dhe cilësinë e lartë 

të mundësive të larmishme të shërbimeve dhe 

produkteve.

Ju mund të vini tek ky resort, për të përfituar nga  të 

gjitha ofertat që do të ofrojë. 

Në verën e  këtij viti, kompleksi turistik me 5 yje, 

Delfin Resort hap dyert për herë të parë. 

I ndodhur në Kune, Shëngjin, Delfin Resort është 

një nga resortet më të mira në bregdet, duke 

ofruar akomodim   luksoz për të gjithë pushuesit.

Lehtësisht mund të themi që çdo pushues në 

këtë resort do të ndihet i privilegjuar. Duke i 

qëndruar standartit të tij  me 5 yje, resorti këtë 

verë do të ofrojë shërbimin e hotelit, restorantin 

mesdhetar dhe tradicional të tipologjisë self-

service. Gjithashtu për të apasionuarit e picave 

do të kenë mundësinë të shijojnë në picerinë 

tonë shijet më të mira. Për më të vegjlit pushues 

do të ketë një kënd lojrash me larmi dhe ngjyra 

të adhurueshme për çdo fëmijë.  Bari veror dhe 

pishina me përmasa pothuajse olimpike do të 

jenë kryefjala e freskisë dhe relaksit per çdo 

pushues në Delfin Resort. Përfitoni nga ofertat 
që i paraprijne hapjes së madhe në 1 Maj 
2022. “Jepini vetes dhe familjes tuaj mundësinë e 

pushimeve në një vend unik si Delfin Resort!

Përgatiti  Sebastjana LECI
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Plazhi i Kunes, Shëngjin, Albania 
+355 67 60 500 15

info@delfinresort.com
rezervim@delfinresort.com
www.delfinresort.com
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blegtorale do të kushtojë jo më shumë nga 
12 – 15 euro për person, ndërsa për produke 
peshku ato variojnë nga 15 – 20 euro 
personi. Ju mund të gjeni cilësi dhe sasi të 
ndërthurura me njëra-tjetrën dhe gjithmonë 
mund ta shoqëroni me verën më të mirë të 
prodhuar në kantinat e Lezhës me varietetin 
e rrushit Kallmet.

Akomodimi në plazhet e bukura të 
Shëngjinit do t`ju ofrojë mundësi zgjedhjesh 
dhe me çmimet më konkurruese. 
Një natë në hotelet prestigjoze dhe me 
pamje nga deti kushton vetëm 40 euro nata, 
por në qershor ky çmim mund të jetë akoma 
më i lirë. Normalisht çmimet variojnë nga 
15 euro për person për apartamente, në 
20 euro nata për hyrje në shtëpi private, 
hotele që nisin nga 30 euro nata dhe në 
rritje në varësi të standarteve hoteliere 
por gjithmonë do mbeteni të kënaqur për 
shërbimet që ofrohen. Çmimet e shezlloneve 
variojnë  nga 300 në Kune deri në 700 lek 
tek Rana e Hedhun, ndërsa baret janë 
një tjetër mundësi për të zgjedhur sipas 
parashikimeve të shpenzimeve tuaja. Për 
më tepër ju mund të klikoni dhe në Booking 
dhe mund të njiheni me çmimet, hotelet dhe 
bujtinat.

Shëngjini në dy vitet e fundit ka pësuar të 
tjera ndryshime. Shëtitorja që përshkon 
bregdetin e Kunes është një vlerë e shtuar 
që mundëson të shijoni peisazhin e bukur 
ndërsa ndodheni mes natyrës së lagunës 
dhe dallgëve të detit. Nuk mungojne 
aktivitetet gjatë mbrëmjes, ndërsa ambientit 
i është kushtuar një vëmendje e madhe 
duke bërë që pastërtia të jetë një element 
tërësisht i dukshëm. Në këtë bregdet janë 
përcaktuar edhe plazhe publike, si një 
mundësi për të gjithë ata që duan të kenë 
të vendosur në rërë çadrën e tyre. Hyrja e 
qytetit është një prezantim fantastik nga ku 
duhet të marrë patjetër një kujtim fotografik. 
Plazhi është më i pastër falë angazhimit të 
Bashkisë Lezhë për të ofruar një shërbim 
ndryshe dhe gjithnjë më të përmirësuar nga 
viti në vit. Kjo ka sjellë edhe sensibilizimin 
e vizitorëve e pushuesve duke bërë që 
rëra të jetë më e pastër ashtu si i gjithë 
ambienti. Për të shmangur ndotjen, në 
bashkëpunim me banorët dhe bizneset, janë 
përcaktuar orare të veçanta për hedhjen e 
mbeturinave e kjo ka krijuar një imazh të 
bukur për Shëngjinin. Efektet kanë qënë të 
menjëhershme pasi është reduktuar sasia 
e mbetjeve që qëndron në breg duke e bërë 
këtë plazh të pastër edhe jashtë sezonit 
veror. Siguria në këtë bregdet është rritur, 
janë vendosur pika vrojtimi në çdo stacion 
plazhi, janë vendosur bovat kufizuese si dhe 
përcaktohen vende të posaçme për mjetet 
motorrike të ujit.

Këtë vit, vizitorët, pushuesit dhe turistët 
që do të frekuentojnë plazhin e Shëngjinit, 
do të kenë mundësi të marrin më shumë 
informacion për asetet turistike në Lezhë, 
shërbimet e ndryshme dhe gjithçka që 

lidhet me turizmin. Zyra e Informacionit që 
do të vendoset në shëtitoren e qytetit do të 
jetë takimi i vazhdueshëm i pushuesve me 
Lezhën turistike dhe mundësive që do të 
kenë ndërsa do të pushojnë në plazhin e 
bukur të Shëngjinit.

Më shumë info: www.visitlezha.al

Foto: Nëntor Oseku ©
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Nëse dëshironi privatësi, qetësi, të 
pushoni të sigurt dhe duke shpenzuar jo 
shumë, nuk ka më mire se në plazhin e 
Tales. Aty do të ndiheni si në shtëpinë tuaj 
por vetëm me një ndryshim, do të jeni 
pranë deti dhe shtrirë në një rërë kurative. 
Siguria është një element që e bën kaq të 
dëshirueshëm këtë zonë turistike.

Ku ndodhet? 
Plazhi i Tales ndodhet në jug të qytetit të 
Lezhës (17 km nga qendra) dhe shtrihet 
në një vijë bregdetare rreth 7 kilometra 
dhe me një gjerësi rëre që shkon nga 
100 në 150 metra duke filluar nga laguna 
e Vainit deri në grykëderdhjen e lumit 
Mat. Distanca e shkurtër me kryeqytetin, 
qytet verilindore, Rrugën e Kombit dhe 
infrastruktura rrugore e afrojnë më 
shumë këtë zonë turistike me pushuesit. 
Drejt Tales edhe për të shmangur trafikun 
e rënduar që krijohet gjatë sezonit 
veror dhe kjo do t`ju dërgojë në një prej 
destinacioneve më të reja të turizmit veror, 
por pa dyshim në një prej plazheve më të 
mirë.

Me çfarë mund të shkoni? 
Në Tale mund të shkoni me makinën tuaj 
duke synuar që të zgjidhni zonën që do 
të ju tërheqë më shumë, pasi densiteti i 
pushuesve është i ndryshueshëm përgjatë 
7 km të këtij plazhi. Janë dy vende ku 
ju mund të zgjidhni nëse udhëtoni drejt 
plazhit të Tales dhe shumë të veçantë. 

Rrugët ndahen në fund të tangenciales 
superstradë – hidrovor dhe në të djathtë 
gjendet plazhi Tale 2 dhe në të majtë plazhi 
Tale. Ju mund të zgjidhni të shkoni edhe 
në mënyrë të organizuar me agjenci apo 
transport publik në linjën Lezhë – Plazh 
dhe duke shpenzuar akoma më pak për 
udhëtimin.

Pse duhet të shkoni?
Arsyet pse duhet të shkoni janë të 
ndryshme por më kryesoret janë:

1. Për rërën e pastër dhe kurative.
2. Për detin e pastër.
3. Për privatësi dhe të shijuarit e qetësisë.
4. Për çmime që nuk do ti besoni as vetë.
5. Për pushimet që kanë vertetë emrin 
pushime.

Veçantia e plazhit të Tales?
Ndërsa keni ndaluar makinën dhe jeni 
akomoduar në një prej strukturave 
akomoduese duhet të planifikoni që të 
eksplorini të gjithë vijën bregdetare të 
Tales. Këtu nuk ka vetëm ujë dhe rërë, 
por një florë dhe faunë që do të mbërthejë 
kuriozitetin tuaj. Peshkimi me grep është 
një prej sporteve më të zhvilluara në këtë 
zonë, dhe ku padyshim të apasionuarit nuk 
e humbasin rastin për të testuar aftësitë 
e tyre. 
Në të djathtë të Tales gjendet edhe një 
pjesë e lagunës që është vazhdimësi e 
zonës së mbrojtur Kune – Vain – Tale. 
Nëse keni vendosur të ngulni çadrën tuaj 
në këtë zonë, kjo do t`ju japë mundësinë 
për të parë një pyll të madh dhe bimësi 
të harlisur e gjallesa të shumta. Merr 
gjithmonë një zgarë me vete, kjo pasi 
peshku që mund të zini do të jetë ushqimi 
juaj i freskët.

Këto mundësi janë edhe në jug të plazhit, 
zonë që njihet si Tale 2. Këtu bimësia 
derdhet deri në det dhe pulëbardhat janë 
krejtësisht të qeta ndërsa qëndrojnë në 
breg, pasi pushuesit në këtë zonë janë 
aq të pakët saqë nuk  janë shqetësim 
për shpendët e ndryshëm. Xhirot deri 
në fund të plazhit, aty ku ndodhet edhe 
delta e lumit Mat, do t`ju prezantojnë një 
peisazh sa të bukur aq edhe të veçantë. 
Ky udhëtim nuk mund të përfundojë pa 
fiksuar në foto thuajse çdo hap, pasi e tillë 
është natyra në këtë zonë dhe pushimet 
verore. Të gjithë keta elementë së bashku 
e bëjnë plazhin e Tales më të veçantë.

Kjo zonë turistike është shumë pak 
e shfrytëzuar dhe e pacënuar nga 
ndërtimet. Ka një sipërfaqe të madhe që 
ju jep mundësinë të organizoni sporte 
të ndryshme. Është një zonë mjaft e 
përshtatshme për pushuesit që kanë 
kampera duke të dhënë mundësinë për 
të qendruar afër plazhit. Në këtë zonë, 
operatorët turistikë ofrojnë ushqim, pije 
e shezllone me çmime të arsyeshme 
dhe me cilësinë maksimale. Baret do 
t`ju sjellin tradicionalen, ekzotiken, 
mesdhetaren dhe padyshim edhe 
modernen. 
Banorët e zonës janë peshkatarë 
tradicionalë dhe ju mund të merrni 
edhe produkte te freskëta të detit. Ju 
sugjerojmë ta vizitoni dhe të dëgjoni 
zhurmën e dallgëve, cicërimin e zogjve 
dhe të ndjeni aromën e pushimeve verore 
të jetë çdo moment me ju. Pushuesit e 
huaj dhe vendas po shtohen çdo ditë e 
më shumë, mos mungoni dhe nuk do 
zhgënjeheni.

Në Tale? Po! 
për pushimet më 
të mira familjare!
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Sebastjana Leci dhe Erjona Smaçi

Është quajtur ‘ishull’ për shkak të 
sistemit lagunor që afrohet deri pranë 
qytetit të Lezhës. Janë sisteme ujore 
që kanë ndërprerë komunikimin e 
kënetës me Lezhën dhe tokat e saj 
duke formuar një ishull, por në të 
vërtetë, sot ai lidhet normalisht me 
superstradën. Kjo zonë përmbledh 
një sistem ligatinash, ku përfshihen 
laguna e këneta, ujëra detare dhe 
toka nën nivelin e detit, me pyje tipike 
bregdetare, shkurre mesdhetare, 
rrjedhje ujore dhe toka bujqësore e 
kullota. Është një fshat që ushtron 
edhe aktivitetin bujqësor, por kryesisht 
prioritet ka atë turistik.

Historia e ishullit
Ky fshat përmendet që prej shekullit të 
XV, pasi ishte streha e banorëve të Lezhës 
ndërsa qyteti u pushtua nga osmanët 
në 1478. Ishte edhe një formë porti në 
këtë fshat, pasi pikërisht këtu zbriti me 
trupat e tij Skënderbeu i Ri, nipi i Gjergj 
Kastriotit, me 5 mars 1501. Për 23 vjet me 
radhë, Ishull Lezha ishte i vetmi vend në 
bregdetin e Shqipërisë së veriut që ishte i 
lirë dhe i vetëadministruar.

Njihet si një nga destinacionet turistike 
më të vizitueshme në veriun e Shqipërisë 
për natyrën e bukur, për turizmin e 
vëzhgimit të shpendëve ujorë, për 
gastronominë por edhe për kuriozitetin 
kulturor që mbart. Një rezidencë e 
ndërtuar si një shtëpizë gjuetie gjatë 
pushtimit Italian nga Konti Galeazzo 
Ciano, Ministri Italian i Punëve të Jashtme 

dhe dhëndri i Benito Mussolinit, që u 
vizitua nga elita e kohës dhe më pas si 
një rezidencë për udhëheqjen komuniste 
ku flitet për histori të ndryshme, janë 
elementë që shoqërojnë vizitën dhe 
kuriozitetin tuaj në zonë.
Ky fshat ka një hapësirë të zgjeruar dhe 
turistë e kureshtarët kanë mundësi ta 
vizitojnë atë deri në bregdet. Është një 
hapësirë e gjerë me bukuri të rrallë, ku 
laguna ujore gërshetohet me mjedisin 
përreth me shkurre e drurë të lartë.

Fshati i vogël me 300 banorë është i 
njohur për numrin e lartë të restoranteve, 
rreth 30, dhe ku shërbehen kryesisht 
produkte deti por nuk mungojnë edhe 
prodhimet e ndryshme lokale dhe mishi 
i freskët. Ky është quajtur ndryshe edhe 
“Ishulli i Restoranteve” dhe vijon të 
tërheqë shumë vizitorë.

Ku ndodhet?
Ndodhet 1 km nga superstrada dhe 
3 km larg qytetit të Lezhës në anën e 
majtë të lumit Drin. Një zonë shumë 
pranë kryeqytetit, rrugëve kombëtare 
dhe pikave doganore, me pak fjalë e 
arritshme lehtësisht nga të gjithë. Kjo 
është një zonë me histori të lashtë që 

Ishulli që mund të 
vizitohet pa varkë

Ishulli i Lezhës, mrekullia 
natyrore në “100 fshatrat”
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Zona ofron mundësi për të eksploruar 
natyrën, pastërtinë e ujit dhe rërës dhe të 
qëndrosh në qetësinë e saj duke dëgjuar 
vetëm zhurmën e dallgëve dhe këngën e 
zogjve. 
Në Ishull-Lezhë do të kesh edhe disa 
elementë mjaft interesantë për tu 
vëzhguar dhe parë si  Flora dhe fauna e 
pasur, shpellën e Ujit në Lujs, Kënetën e 
Kashtës dhe Rivat e Drinit.
 
Peshkimi sportive me grep, vrojtimi 
përmes kullave të ngritura në lagunë, 
potenciali i bimëve medicionale, ecje 
në natyrë duke eksploruar krej zonën 
apo shëtitjet me varkë përvec asaj më 
biccikletë, janë një mundësi e mirë për 
argëtim ndërsa do të vizitoni fshatin 
turistik të Ishull – Lezhës.
 

 ITINERARE      
1. Vizitë te Hoteli i Gjuetisë:  
Peisazhi i mrekullueshem dhe 
ndërtesa e vecantë
2. Vizitë në Zonat e mbrojtura ADZM: 
Informacion i detajuar në pikën e 
turistëve nga specialistët e zyrës.
3.  Vizitë te laguna Vain: Ecje në 
natyrë, shëtitje me biccikleta, vrojtim 
zogjsh
4. Takim me peshkatarë tradicionalë 
dhe bashkbisedim me ta.  
5.  Vizitë në plazhin Vain   
6. Ushqime tipike: 
Pjata e fazanit, supa e peshkatarit, 
tave ngjale, byreku i pulës.

vjen që prej Ilirisë, kulturë të hershme, 
një sistem lagunor shumë interesant dhe 
destinacion turistik.

Çfarë të shohësh?
Hotelin e Gjuetisë: Hoteli i Gjuetisë 
në Ishull - Lezhë i ndërtuar në vitit 1936 
në një peizazh magjepsës natyror, një 
objekt me vlera të veçanta historike i 
është rikthyer aktivitetit turistik. Kjo 
ndërtesë ndër më të bukurat për kohën 
u shndërrua në një hotel qeveritar gjatë 
periudhës komuniste. Ajo do të hapej 
për vizitorët e huaj vetëm pas vdekjes 
së diktatorit në vitin 1985 dhe dhomat e 
gjumit u vunë në dispozicion të vizitorëve 
që ishin të shumtë në këtë zonë si rrallë 
në ndonjë vend tjetër të vendit. Hoteli 
i Gjuetisë është një vend ku mund të 
shijohet edhe kuzhina vendase ndërsa 
pjata e fazanit është tipikja e një tradite 
të krijuar kryesisht gjatë periudhës 
komuniste. Restoranti dhe dhomat e saj 
janë të veshura në dru ndërsa rrugicat e 
brendshme që shkojnë përgjatë hotelit 
janë stë shtruar më qilima dhe në muret 
e saj janë vendosur piktura të ndryshme 
dhe trofe gjuetie. Zona është e rrethuar 
me pemë të shumta dhe në ccdo cep 
të saj mund të dëgjosh një histori të 
ndodhur e të rrëfyer pas rënies së 
komunizmit nga punëtorët e hotelit.

Zonat e mbrojtura: 
Laguna e Kune-Vainit është një sistem 
ligatinash, ku përfshihen laguna e 
këneta, ujëra detare dhe bregdet, 
toka nën nivelin e detit dhe pyje tipike 

bregdetare, shkurre mesdhetare, rrjedhje 
ujore dhe toka bujqësore e kullota. Ishulli 
i Kunes është një zonë e mbrojtur e 
veçantë, shumë i rëndësishëm për zogjtë 
IBA (Zonë e rëndësishme zogjsh) në nivel 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Speciet 
kryesore që i japin këtë status janë 
Ardeidet and Phalocrocoridet.

Laguna ka qenë një zonë e veçantë apo 
rezervë gjuetie ndër më të pasurat në 
vend, me rosa të egra uji, me fazanë, 
disa lloje kafshësh, disa lloje peshqish. 
Në Vain, ka vegjetuar fuqishëm flora 
dhe është rritur një faunë shumë e 
pasur. Veçohen grumbujt pyjorë me 
vidh, frashër, rrënjë, etj. Ndër kafshët 
veçohen vjedulla, dhelpra, lepuri, disa 
brejtës, lundërza, etj. Po ashtu, laguna 
ka qenë e rëndësishme për peshkim, si 
veprimtari e organizuar, thuajse tërësisht 
shtetërore. 
Në vitin 1978, afër repartit ushtarak 
u ndërtua një fazaneri moderne për 
kohën, ku rriteshin për eksport dhe për 
vend raca të caktuara fazanësh. Këta 
lloj zogjsh u sollën nga Kina. Përveçse 
për eksport, fazanët u përdorën për 
popullimin e lirë në pyjet e zonës për 
gjueti ose ushqim në restorante. Në Vain 
u eksperimentua në vitin 1980 shumimi 
dhe rritja e rosës egër, si objekt gjuetie 
dhe për eksport, çka nuk i pati ato 
rezultate të fazanit.

Plazhi Vain: Ky plazh gjendet pranë 
lagunës së Vainit dhe rruga kalon 
ndërmjet lagunës dhe lumit Drin. 
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Why island? 
It is called 'island' because of the lagoon 
system that approaches near the city of 
Lezha. There are water systems that have 
interrupted the communication of the 
swamp with Lezha and its lands forming 
an island, but in reality, today it is normally 
connected to the highway. This area 
comprises a system of wetlands, which 
include lagoons and marshes, seawater 
and land below sea level, with typical 
coastal forests, Mediterranean shrubs, 
watercourses and agricultural and pasture 
land. It is a village that also carries out 
agricultural activity, but mainly prioritizes 
the tourist one.

The history of the island
This village is mentioned since the 
XV century, as it was the refuge of the 
inhabitants of Lezha while the city was 
conquered by the Ottomans in 1478. It was 
also a form of port in this village, as it was 
here that Skanderbeg the Younger, the 
grandson of Gjergj Kastrioti, descended 
with his troops. , March 5, 1501. For 23 
years, Lezha Island was the only place on 
the coast of northern Albania that was free 
and self-governing.

It is known as one of the most visited tourist 
destinations in the north of Albania for its 
beautiful nature, for waterfowl tourism, 
for gastronomy but also for the cultural 
curiosity it carries. A mansion built as a 
hunting lodge during the Italian occupation 
by Count Galeazzo Ciano, the Italian 
Foreign Minister and son-in-law of Benito 
Mussolini, visited by the elite of the time 
and later as a mansion for the communist 
leadership where various stories are told , 
are elements that accompany your visit and 
curiosity in the area.
This village has an expanded space and 
tourists and curious people have the 
opportunity to visit it up to the coast. It is a 

vast space of rare beauty, where the water 
lagoon intertwines with the surrounding 
environment with tall shrubs and trees.

The small village with 300 inhabitants is 
known for the high number of restaurants, 
about 30, and where mainly seafood is 
served but there is also a variety of local 
products and fresh meat. This is also called 
"The Restaurants Island" and continues to 
attract many visitors.
It is located 1 km from the highway and 3 
km from the city of Lezha on the left side of 
the river Drin. 

What to see?
Hunting Hotel: Hunting Hotel on the Island 
- Lezha built in 1936 in a stunning natural 
landscape, an object of special historical 
value has returned to tourist activity. This 
one of the most beautiful buildings of the 
time was converted into a government 
hotel during the communist period. It 
would open to foreign visitors only after 
the dictator's death in 1985, and bedrooms 
were made available to visitors who were 
numerous in the area as rarely in any other 
place in the country. The Hunting Hotel 
is a place where you can also enjoy local 
cuisine while the pheasant dish is typical 
of a tradition created mainly during the 
communist period. The restaurant and its 
rooms are covered in wood while the inner 
alleys that run along the hotel are paved 
with carpets and on its walls are placed 
various paintings and hunting trophies. The 
area is surrounded by numerous trees and 
in every corner of it you can hear a story 
that happened and told after the fall of 
communism by hotel workers.

Protected areas:
Kune-Vain Lagoon is a system of wetlands, 
which includes lagoons and marshes, 
seawater and coastline, land below 
sea level and typical coastal forests, 
Mediterranean shrubs, watercourses and 

agricultural and pasture lands. Kune Island 
is a special protected area, very important 
for birds nationally and internationally.

Vain Beach: This beach is located 
near the Vain lagoon and the road passes 
between the lagoon and the Drin river. The 
area offers opportunities to explore nature, 
the purity of water and sand and stay in its 
tranquility listening only to the sound of the 
waves and the song of birds.
 Sport fishing, fishing through the towers 
erected in the lagoon, the potential of 
medicinal plants, nature walks exploring 
the whole area or boating in addition to 
cycling, are a good opportunity for fun while 
visiting the tourist village of the Island - 
Lezha.

ITINERARIES
 
1. Visit to the Hunting Hotel: 
Wonderful landscape and special 
building. 
2. Visit to ADZM Protected Areas: 
Detailed information at the tourist 
point by office specialists. 
3. Visit to Vain lagoon: Outdoor 
hiking, cycling, bird watching 
4. Meeting with traditional 
fishermen and talking to them. 
Visit to Vain beach 
6. Typical foods: 
Pheasant dish, fisherman's soup, 
eel pan, chicken pie.

The island that 
needs no boat
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Designed in the middle of a small forested plain forest, surrounded by 
greenery, it was once the villa of Count Ciano, Italy’s foreign minister. He 

was the one who designed and built it in 1939. With the idea of   a hunting 
hotel, it is a complex located only 2 km away from the city, in the area 
known by the historical name Lezha Island, although it is not an island.

Hotel & Resort
Historic site
Event place
Natural spot
Restaurant

Make Yourself at Home!

Ishull - Lezhë, Albania
Tel.: +355 (0)68 906 6660

info@hoteligjuetise.al
www. hoteligjuetise.al

Socials
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Po ta konsideroni Velipojën thjesht 
një plazh të bukur për të pushuar 
me familjen, dijeni se e keni  gabim. 
Domethënë, edhe krejt gabim nuk e 
keni sepse pushimet me familjen, në një 
plazh me rërë të kadifenjtë, ngopur me 
jod e plot me veti shëruese shëndetsore, 
i keni të përfshira në paketë. 
Por Velipoja është një destinacion 
shumë kompleks, që ashtu si edhe 
plazhe të tjera të bregdetit që janë të 
vendosura në ultësirë, përfaqëson një 
habitat natyror shumë të pasur me 
diversitet. 
Larmia e relievit, e cila ndjehet edhe 
rrugës për në plazh, ku këneta e 
Domjes, tashmë është kthyer në një 
shtëpi për plot shpendë ligatinorë, që do 
t`i hasni rrugës tek kullosin qetësisht, 
ku fushat e pamata shpeshherë 
mbushen me kuaj, që po të doni mund 
t`i kalëroni. Por edhe malet ose kodrat 
shkëmbore, që nisin në Malkolaj e 

Velipoja
ky plazh i bukur 
në gji të Adriatikut

vazhdojnë deri në Baks-Rrjoll, janë 
gjithashtu një pjesë interesante e 
rrugëtimit. 
Nëse llogarisni pushime të gjata në 
Velipojë, krahas plazhit, ju sugjerojmë që 
gjatë ditëve të qëndrimit, të konsideroni 
disa ture ditore, që mund t`i bëni 
edhe vetë, pa ndihmën e guidave apo 
agjencive turistike. 
Një ditë në Vilun, për të viziutuar 
lagunën, pyllin e magjishëm me pisha, të 
ruajtur mirë dhe gjithë zonën ligatinore 
në këmbët e Malit të Rrencit, do t`i jepte 
ngjyra e gjallëri pushimeve. Organizojeni 
ditën si një piknik dhe shijoni ushqimin 
e marrë me vete nën hijen e pishave, 
teksa shëtitjet në paraditen e herët ose 
pasditen e vonë, shkojnë të gjitha për 
llogari të botanikës. Nëse jeni pak shpirt 
aventure, mund të organizoheni për 
ngjitje në Malin e Rrencit. Ndërsa një 
ditë tjetër patjetër duhet t`ia kushtoni 

Velipoja është një 
destinacion shumë 
kompleks, që ashtu si 
edhe plazhe të tjera 
të bregdetit që janë të 
vendosura në ultësirë, 
përfaqëson një habitat 
natyror shumë të pasur 
me diversitet. Ture ditore që mund t`i bëni pa ndihmën e guidave

Vizitohen: Rezervati i Gjuetisë, Laguna e Vilunit, 
Ishulli i Franc Jozefit, Mali i Rrencit, kalimi 
Velipojë-Rana e Hedhun, Grykëderdhja e Bunës, 
Ishulli Ada Bojana.

To visit:  Hunting Reserve, Viluni Lagoon, Franz 
Joseph Island, Rrenci Mountain, Velipoja-Rana 
and Hedhun crossing, Buna estuary, Ada Bojana 
Island.

Foto: Terenc Pepa ©

Plazhit të Rrjollit, në jug të Velipojës, 
një plazh ku pafundësia do t`ju bëjë të 
përjetoni dimensione të tjera.  Në veri të 
plazhit, ndodhet Rezervati i Velipojës, një 
zonë e pasur me bimësi të larmishme, 
që përfundon në kufi me grykëderdhjen 
e Bunës, ku gjithashtu është e 
këshillueshme të bëni një shëtitje. E 
nëse doni të shtyheni më përtej, Ishulli i 
Franc Jozefit dhe në bregun e përtejmë 
të Bunës Ada Bojana, janë destinacione 
që gjithashtu do ta shtojnë mjaft larminë 
e pushimeve tuaja. 
E, duke qenë në Velipojë, pushimet 
mund t`i kombinoni me destinacione 
të tjera shqiptare e të hidheni në Ulqin 
për të një ditë në kërkim të të tjera 
kënaqësive, përzier me det e histori të 
bukura shqiptare. 
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Hotel Godija & Suites is a resort providing services of a great standard striving for excellence, only a few steps away 
from the blue sea and the magic sand, cafes, restaurants and entertainment venues. The grounds of the hotel, fully 
covered by elegantly landscaped lusciously green and blooming gardens, artistically and craftily laid pathways, the 
pool buzzing with children or other holidaymakers during the day and the romantic live music in the evening, the 
restaurant with its unique and perfect Mediterranean cuisine, ample covered parking and lightening of the areas 
have all rendered Hotel Godija & Suites as one of the most favourite and sought after hotel by the holidaymakers, 
who keep coming back year after year to find what only Hotel Godija & Suites offers in Velipoje.
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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

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

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

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

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

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

GODIJA  HOTEL AND SUITES

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

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

Think holidays - think Godija Hotel & Suites!
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Address 1: Rr. "Frosina Plaku", 
Kompleksi |Magnet", Tirana, Albania

Address 2: rruga e Dibres, Tirana, Albania

e-mail: info@begejatours.com
begeja1900@gmail.com

Tel:  +355672070302
web: www.begejatours.com

Service ofered by Begeja Family
We offer:
Round trips in 
Albania and Balkans
Daily excursions 
Summer packages
Winter packages
Outgoing packages
Rental car

Tirana capital and the 
Begeja family
Tirana once had at its head an assembly of 
wise men, strong loyal and patriots, who 
were united spiritually with the imposition of 
a strong moral obligation to their city. These 
men were members of wealthy families in 
Tirana, with a strong economic position, 
with their social power gathered and made 
great decisions to welcome in their lands 
the compatriots that were away from the 
war from the Albanian-speaking territories, 
but also whenever the community needed 
them where they humbly and respectfully 
performed charitable deeds for their fellow 
citizens. 

Begeja Family was one of those 
and we proudly show our story of 
great men.

We have been known in the market for 
several years as Begeja Group with: 
Begeja Tours DMC, “Tourism” Hotel 
in Puke, North Albania, with the artisan 
beer “Puka”,  Aber Engineering with 
the production of Smart glasses and also as 
investors in the construction business for 
Homeplan and Magnet residences.
We are currently in the market as 
incoming and outgoing tour operator 
collaborating with Belgian, Dutch and 
French markets. We offer summer 
packages, round trips, adventure trips 
etc. depending on the requests.

More than 100 years 
   of experience together!

Under the long experience of Xhimi Begeja, one of  
the most carismatic persons of the Albanian Society 

and now under the experience of his son Imo 
Begeja, who have explored the whole Albania and 

have climbed mountains from Himalaja and the rest 
of the peaks, we will show you an amazing country!
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Adresa:  Velipojë, Shkodër, Albania; Tel: +355 267 800 65; 
Mob: +355 67 25 56 622; hotelfantazia@gmail.com

Hotel Fantazia Velipoje hotel.fantazia

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

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

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

Montenegro. Other services: outdoor bar & 
restaurant, pizza in wood oven, live music, private 

beach, sport area, garden, etc. The best on the 
seaside area!

A t j e  k u  k ë n a q ë s i a  d h e  a r g ë t i m i  j a n ë  k r y e f j a l a  e  p u s h i m e v e  t u a j a  . . .
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Hotel VALZ, known for i ts quality services and high standard 
of accommodation, always stays true to your wishes. We 
welcome you to the relaxation that our hotel offers, by the 
po ol, tasting delicious dishes inside or outside the restaurant 
and at the same time. keeping the body in shape through the 
gym. But the surprises do not end, our services do not just 
stay inside the hotel. VALZ offers a private beach by the sea 

to make your vacation even more memorable.

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

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

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

Your quality holidays in Velipoja!
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Arratisje nga rutina, çlodhje nga streset e 
jetës së përditshme, ripërtëritje e energjive, 
por edhe zbulime fshatrash e luginash të 
mbuluara nga mjegulla e kohës, shijime 
të gatesave karakteristike me prodhime të 
rralla bio dhe mundësi pa fund për fotografi 
mbresëlënëse, që do t’i lënë me gojë hapur 
miqtë tuaj në rrjetet sociale: një fundjavë 
e kaluar në krahinat rurale përreth qytetit 
të Shkodrës, në veri të Shqipërisë, do t’ju 
shpërblejë me kujtime të bukura, që do t’i 
mbani mend gjatë e me kënaqësi.

Relaksi i plotë nën hijen e pemëve frutore, 
mes ajrit të pastër dhe qetësisë së prishur 
vetëm nga cicërimat e zogjve, ecjet e lehta 
në natyrë, përmes shtigjeve të shumta, të 
gjelbëruara e të përshtatshme për të gjitha 
moshat, apo shëtitjet romantike me varkë 
në liqenet e Shkodrës e të Vaut të Dejës, në 
kërkim të shpendëve dhe zambakëve ujorë 
me bukuri të rrallë, janë padyshim disa prej 
veprimtarive kryesore që ofron ky territor i 
pasur në burime e tradita.

Po aq tërheqëse dhe akoma më origjinale, 
janë vizitat e organizuara në fermat që 
zbatojnë parimet e bujqësisë organike, 
mundësia për të ndihmuar (sipas dëshirës) në 
punë të thjeshta bujqësore e blegtorale, dikur 
të përditshme e tashmë krejt të harruara nga 
ata që banojnë në qendrat e mëdha urbane, 
apo shoppingu për artikuj të rrallë e unikë 
të artizanatit, drejtpërdrejt pranë atelieve të 
mjeshtrave të zonës.  
Itineraret që propozojmë janë zgjedhje ideale 
edhe nëse udhëtoni me fëmijët tuaj të vegjël 
dhe kërkoni një fundjavë të përshtatshme 
për gjithë familjen. Veprimtari si noti (në 
verë) pranë plazheve ranore buzë liqeneve, 
shëtitjet me kanoe, lojërat në natyrë mes 
plantacioneve me pemë frutore, njohja nga 
afër me patat, kecat, kuajt e të gjithë banorët 
e tjerë të oborreve të fermave, janë vetëm disa 
nga përvojat që do t’i bëjnë të paharrueshme 
pushimet e familjeve tuaja.
Vizitorët e rritur, ndërkaq, mund ta pasurojnë 
fundjavën e tyre me vizita në vreshtaritë dhe 
kantinat me famë të krahinës, të cilat ofrojnë 
ture të mirëfillta dhe shijimin e verërave të 
tyre organike, me cilësi superiore. 
Tjetër veprimtari e veçantë është mundësia 
e vizitave të organizuara pranë fermave të 

Një fundjavë ndryshe 
në fshatrat përreth Shkodrës

Zadrima, Shkreli apo 
Malësia e Madhe:

Nga Benko Gjata
bashkautor i guidave turistike në 
gjuhën italiane “Tirana e Albania” 
dhe “Albania e Kosovo”

ITINERAR
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An escape from daily routine, time away from 
work or life-related stress, an opportunity 
to recharge your batteries, but also a great 
occasion to discover century-old villages in 
hidden valleys covered by the fog of time, to 
taste characteristic dishes made with rare 
organic products and to take impressive 
photos that will leave your friends on social 
networks speechless: a weekend spent in 
the rural areas around the city of Shkodra, 
in northern Albania will reward you with 
beautiful memories that will last for a long 
time.
Total surrender to relaxation, under the shade 
of fruit trees where the peace and silence 
are only broken by the chirping of wild birds; 
light and pleasant walks through nature, 
following shaded, green paths suitable for all; 
romantic boat trips over the green waters of 
lakes Shkodra and  Vau i Dejës, looking for 
rare birds and water lilies of extraordinary 
beauty: these are undoubtedly some of the 
main activities offered by this territory rich 
in resources and traditions.
Equally attractive and even more original are 
the organized visits to farms that apply the 
principles of organic farming, the opportunity 
to help (at will) in simple agricultural and 
livestock work, once daily activities and now 
completely forgotten especially by those who 
live in large urban areas, or the experience 
of shopping for rare and unique handicraft 
items, directly from the workshops situated 
in the area.
The itineraries we propose are ideal choices 
even if you are traveling with your young 
children and looking for a suitable weekend 
for the whole family. Activities such as wild 
swimming (in summer) along the shores 
of sandy lake beaches, canoeing, outdoor 
games among the fruit tree plantations, close 
encounters with geese, goatkids, horses and 
the very many other inhabitants of the farm 
yards are just some of the experiences that 
will make your family vacation in these areas 
quite unforgettable.
Adult visitors, on the other hand, can enrich 

By Benko Gjata
co-author of the 
tourist guides in Italian 
“Tirana e Albania” & 
“Albania e Kosovo”

their weekend with visits to the province's 
famous vineyards and wineries, which offer 
exclusive tours and opportunities to taste 
their rare, organic, superior quality wines.
Another special activity is the possibility 
of organized visits to farms specializing 
in the cultivation of medicinal plants and 
the production of spices, herbal teas and 
essential oils, much sought after for their 
healing and aesthetic properties.
Whatever your favorite activities are, the 
ideal accommodation to enjoy them as 
fully as possible are the small agritourism 
farms, which skillfully combine hospitality 

with typical countryside activities. In these 
new and comfortable structures, built and 
furnished in a traditional style, you will also 
have the opportunity to enjoy the renowned 
characteristic dishes of these lands. 
The beauty of untouched landscapes, great 
biodiversity and rich cultural heritage, 
together with the warm hospitality of local 
people, the improved road infrastructure 
and the ease of arrival (not only from Tirana, 
Podgorica, Gjakova and Prizren, but also from 
Pristina and Skopje, the north of Montenegro 
or the south of Albania) make the weekend 
in the Shkodra region a very attractive tourist 

Zadrima, Shkreli or 
Malësia e Madhe:
An original 
weekend escape 
in the unexplored regions around 
Shkodra in northern Albania

A great occasion to discover century-old villages in 
hidden valleys covered by the fog of time, to taste 
characteristic dishes made with rare organic products 
and to take impressive photos that will leave your friends 
on social networks speechless: a weekend spent in 
the rural areas around the city of Shkodra, in northern 
Albania will reward you with beautiful memories that 
will last for a long time.
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specializuara në rritjen e bimëve mjekësore 
dhe prodhimin e erëzave, çajrave bimorë 
dhe vajrave esencialë, shumë të kërkuar për  
vetitë e tyre shëruese dhe estetike.  
Cilatdo qofshin veprimtaritë tuaja të 
preferuara, akomodimi ideal për t’i shijuar 
ato sa më plotësisht janë fermat e vogla 
agroturistike, që ndërthurin me mjeshtëri 
mikpritjen me punët e fshatit. Pranë këtyre 
strukturave të reja e komode, të ndërtuara e 
të mobiluara me stil tradicional, do të keni 
gjithashtu mundësinë të shijoni gatimet 
karakteristike me famë të krahinës.
Bukuria e peizazheve të paprekura, 
biodiversiteti i madh dhe trashëgimia e pasur 
kulturore, bashkë me mikpritjen e ngrohtë të 
banorëve, përmirësimin e infrastrukturave 
rrugore dhe lehtësinë e mbërritjes (jo vetëm 
nga Tirana, Podgorica, Gjakova e Prizreni, por 
edhe nga Prishtina e Shkupi, veriu i Malit të 
Zi apo jugu i Shqipërisë), e bëjnë fundjavën 
në rajonin e Shkodrës një propozim turistik 
mjaft tërheqës për udhëtarët nga Shqipëria 
dhe nga vendet fqinje të Ballkanit. 
Në vijim do të gjeni një ndër itineraret e 
propozuara. Ture të tjera do të botohen në 
numrat e ardhshëm të revistës Travel, por 
edhe në faqen e internetit zanamaleve.com

Projekti “DIASPORA”
Itineraret janë realizuar në kuadër të projektit 
D.I.A.S.P.O.R.A., një nismë e organizatave 
Centro Albanese (centroalbanese.it) dhe VIS 
Albania (zanamaleve.com), e financuar nga 
IOM Albania me donator AICS, Agjencinë 
Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim. 
Projekti synon mbështetjen e sipërmarrjeve 
të vogla artizanale në zonat rurale të rajonit 
të Shkodrës, në fushat e marketingut e 
të promovimit brenda e jashtë vendit, falë 
përfshirjes aktive të diasporës shqiptare në 
Itali. Për më shumë informacion ju ftojmë të 
ndiqni linkun: https://www.centroalbanese.
it/index.php/il-centro/progetti/progetto-
diaspora.

Liqeni i Shkodrës 
dhe Parku Natyror 
Bashkiak i Shkrelit
Peizazhe, përjetime dhe shije të rralla gjatë 
një fundjave krejt ndryshe mes natyrës së 
virgjër, fshatrave piktoreskë dhe krijimeve 
unike artizanale. 
Liqeni i Shkodrës është më i madhi në 
Gadishullin Ballkanik. Mbi 400 kilometrat 
katrorë të sipërfaqes së tij të përgjithshme 
ruajnë një trashëgimi natyrore të 
jashtëzakonshme, që i shpërblen vizitorët 
me pamje mbresëlënëse. Përgjatë brigjeve të 
tij, në Shqipëri dhe në Malin e Zi,  ndodhen një 
sërë fshatrash piktoreskë me famë në rajon 
e më gjerë, si vendmbërritje të preferuara të 
turizmit natyror dhe tempuj të ekselencës 
enogastronomike. 
Itinerari i propozuar nis pikërisht në brigjet 
lindore të liqenit, në trojet shqiptare, ndoshta 
pjesa më pak e njohur dhe e vizituar e 
tij, për të vijuar drejt pyllit të famshëm të 
gështenjave në fshatin Reç, pjesë e parkut 
natyror bashkiak të krahinës historike të 
Shkrelit. Përgjatë rrugëtimit ju sugjerojmë një 
sërë vizitash krejt origjinale pranë kantinave, 
fermave organike dhe atelieve të artizanëve 
të zonës: bletërritës, vreshtarë, prodhues 
të djathrave me shije të rrallë, por edhe 
kultivues të bimëve mjekësore, prodhues të 
vajrave esencialë dhe artizane të kozmetikës, 
të cilët ruajnë dhe kultivojnë me pasion dije 
e zanate të vyera, të trashëguara ndër breza. 

Kohëzgjatja ideale: 2.5 ditë, nga e premtja 
pasdite deri të dielën në mbrëmje.

Moshat: Tërësisht i personalizueshëm 
sipas shijeve dhe kërkesave tuaja, turi është 
i përshtatshëm për të gjitha moshat, si edhe 
për familjet me fëmijë të vegjël.

Distancat kryesore: 
Tiranë - Shkodër: 103 Km, rreth 2 orë
Prizren – Shkodër: 194 Km, rreth 3 orë 
(përfshi kalimin në pikën kufitare)
Shkup – Shkodër: 338 Km, rreth 4.5 orë 
(përfshi kalimin në pikën kufitare)
Shkodër - Koplik: 18 km, 25 minuta
Podgoricë – Koplik: 41 Km, rreth 1 orë e 15 
minuta (përfshi kalimin në pikën kufitare)
Koplik - Bajzë: 8 km, 10 minuta
Bajzë - Reç: 10 km, 15 minuta
Reç – Gruemirë: 23 Km, rreth 25 minuta
Reç – Shtoj i Ri: 30 Km, rreth 30 minuta

Programi i detajuar:

DITA 1 – E premte pasdite: 
VENDI I NISJES SUAJ - SHKODËR - REÇ

Për ta shijuar sa më plotësisht vizitën në 
këtë kënd mjaft tërheqës, por ende pak të 
njohur të Shqipërisë së Veriut, ju këshillojmë 
ta organizoni udhëtimin tuaj në mënyrë që 
pasditja vonë e ditës së premte, ende pa u 
errur, t’ju gjejë në agroturizmin “Rruga e 
Mullirit”, në fshatin Reç, vendqëndrimi që 
ju rekomandojmë në këtë udhëtim. 
Bujtina, e pajisur me tre dhomat të mobiluara 
me stilin tradicional të krahinës, ndodhet 
rreth pesë minuta larg qendrës së fshatit, 
mes gjelbërimit dhe qetësisë çlodhëse të 
natyrës dhe peizazheve bukolike të Shqipërisë 
rurale.
Ndërkohë që pritja e ngrohtë e Mirashit dhe 
Zinës, të zotërve të shtëpisë, do t’ju bëjë të 
ndiheni menjëherë të mirëpritur,  lisharëset e 
varura nën degët e pemëve, stolat dhe tryezat 
prej druri të përhapura në oborrin e madh e 
të hijeshuar me lule shumëngjyrëshe, do t’ju 
joshin drejt natyrës. Bujtina në fakt është e 
rrethuar nga të gjitha anët me pemë frutore, 
kopshte të mbjella me perime dhe livadhe të 
gjelbra, ku kullosin të lira kafshë shtëpiake 
nga më të ndryshmet.
Ferma karakterizohet nga larmia e madhe e 
prodhimeve bio, që janë edhe baza e menusë 
së pasur e krejt të veçantë që u ofrohet 
vizitorëve, ku spikasin specialitete të rralla 
tradicionale si patatet e furrës me mazë, apo 
mishi i fërlikut, të shoqëruara me verë dhe 
raki të prodhuara nga vetë fermerët. Mrekulli 
të tryezës shqiptare që mund t’i shijoni në 
oborr, nën qiellin e ndriçuar nga drita e hënës 
e nga miliona yje, ose pranë zjarrit të ngrohtë 
të oxhakut, sipas stinës. 

DITA 2 – E shtunë: 
REÇ – KOPLIK – BAJZË – GRUEMIRË - REÇ
Ajri i pastër, qetësia e thellë dhe kushtet 
komode të dhomave të reja të bujtinës 
mundësojnë një pushim të përsosur, pas 
të cilit do të zgjoheni plot energji dhe të 
gatshëm për një ditë të mbushur me vizita 
dhe përjetime, duke filluar nga tryeza e 
mëngjesit, e shtruar në oborr me ushqime 
të freskëta të fshatit, që vështirë se mund t’i 
gjeni tjetërkund.  
Pas mëngjesit ju sugjerojmë të transferoheni 
drejt brigjeve të Liqenit të Shkodrës, për 
një ekskursion me varkë vajte-ardhje nga 
lokaliteti i Stërbeqit (në Koplik) deri tek vendi i 
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proposal for travelers from Albania and the 
neighbouring Balkan countries.

Below you will find one of the proposed 
itineraries. Other tours will be published 
in future issues of the Travel magazine, but 
also on the website www.zanamaleve.com.

“DIASPORA” Project
The itineraries were created within the 
project D.I.A.S.P.O.R.A., implemented 
by the association “Centro Albanese” 
(centroalbanese.it), in partnership with 
VIS Albania (zanamaleve.com), as part 
of a larger program called “Engaging the 
Albanian Diaspora in the Economic and Social 
Development of Albania” implemented by the 
International Organization for Migration (IOM) 
in Albania and funded by the Italian Agency 
for Cooperation and Development (AICS) 
in Tirana. The project D.I.A.S.P.O.R.A. aims 
to support small craft enterprises in rural 
areas of the Shkodra region, in the fields of 
marketing and promotion inside and outside 
the country, thanks to the active involvement 
of the Albanian diaspora in Italy. For more 
information we invite you to follow the link: 
https://www.centroalbanese.it/index.php/
il-centro/progetti/progetto-diaspora.

Shkodra Lake and 
Shkreli Municipal 
Natural Park:
Beautiful landscapes, rare experiences 
and great tastes during a completely 
different weekend between unspoilt nature, 
picturesque villages and unique handicraft.
Shkodra Lake is the largest in the Balkan 
Peninsula. The over 400 square kilometers 
of its total area preserve an extraordinary 
natural heritage, which rewards visitors 
with impressive views. Along its shores, in 
Albania and Montenegro, there are a number 
of picturesque villages, famous in the region 
and beyond as favorite destinations of natural 
tourism and temples of eno-gastronomic 
excellence.
The proposed itinerary starts exactly on 
the eastern shores of the lake, in Albania, 
perhaps the least known and visited part, to 
continue towards the famous chestnut forest 
in the village of Reç, part of the municipal 

natural park of the historical province of 
Shkreli. Along the way we suggest a series 
of completely original visits to the canteens, 
organic farms and ateliers of the artisans 
of the area: beekeepers, winemakers and 
producers of rare, flavoured cheeses, but also 
cultivators of medicinal plants, producers of 
essential oils and organic cosmetics, who 
passionately preserve and cultivate age-old, 
valuable knowledge and crafts. 

Ideal duration: 2.5 days, from Friday 
afternoon to Sunday evening
Ages: Fully customizable according to your 
tastes and requirements, this tour is suitable 
for all ages, as well as for families with small 
children.

Main distances:
Tirana - Shkodra: 103 Km, about 2 hours
Prizren - Shkodra: 194 Km, about 3 hours 
(including crossing the border point)
Skopje - Shkodra: 338 Km, about 4.5 hours 
(including crossing the border point)
Shkodër - Koplik: 18 km, 25 minutes
Podgorica - Koplik: 41 Km, about 1 hour and 
15 minutes (including crossing the border 
point)
Koplik - Bajza: 8 km, 10 minutes
Bajzë - Reç: 10 km, 15 minutes
Reç - Gruemirë: 23 Km, about 25 minutes
Reç–Shtoj I Ri: 30 Km, about 30 minutes

Detailed program:
DAY 1 - Friday afternoon: 

PLACE OF YOUR DEPARTURE - 
SHKODRA – REÇ
To fully enjoy the visit to this very attractive, but 
still little known corner of northern Albania, 
we advise you to organize your trip so that 
late Friday afternoon, still before dark, finds 
you in the agritourism "Rruga e Mullirit", 
in the village of Reç, the accommodation we 
recommend for you on this trip.
The guesthouse, equipped with three rooms 
furnished in traditional style is located 
about five minutes from the center of the 
village, in the heart of nature and the bucolic 
landscapes of rural Albania.
While the warm reception of the owners 
Mirash and Zina will make you feel 
immediately welcome, the hanging swings 
under the tree branches, as well as the 
many benches and wooden tables spread 
all overthe large courtyard decorated with 
colorful flowers will lure you to surrender to 
nature. The guesthouse is in fact surrounded 
on all sides by fruit trees, vegetable gardens 
and green meadows where many household 
animals graze free.
The farm is characterized by a great variety 
of organic products, which are also the basis 
of the rich and very special menu offered 
to visitors. Such traditional specialties as 
baked potatoes with local cheese, grilled or 
slow baked meat, accompanied by  wine and 
brandy produced by the farmers themselves, 
stand out. You can enjoy these wonders of the 
Albanian cuisine in the yard, under the sky 
illuminated by the moonlight and millions of 
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quajtur Syri i Sheganit, një gji i vogël e i bukur 
panoramik, jo larg pikës kufitare me Malin e 
Zi. I kryer në freskinë e mëngjesit, ky udhëtim 
do t’ju shpërblejë me pamje e fotografi të 
bukura të ujërave, zogjve dhe bimësisë së 
rallë të liqenit. 
Kontaktet e varkëtarëve mund t’i gjeni në 
faqen zanamaleve.com, ose përmes të 
zotërve të bujtinës “Rruga e Mullirit”.

Shëtitja fillon e mbaron në Koplik, një qytezë 
e vogël, kryeqendër e Bashkisë së Malësisë 
së Madhe, ku jetojnë pak më shumë se 
4,000 banorë. Krahina kufitare me histori 
të dokumentuar ndër shekuj, Kopliku dhe 
Malësia e Madhe kanë qenë përherë vend 
takimesh, nganjëherë edhe përplasjesh, mes 
popujve, pushteteve dhe principatave këtej e 
andej kufirit. Sot ky territor është i famshëm 
në Shqipëri dhe në botë për prodhimin e 
bimëve mjekësore, disa prej të cilave, si 
sherebela, më cilësi të pakrahasueshme. 
Për këtë arsye ju sugjerojmë të planifikoni 
të paktën një vizitë në fermat e zonës, ndër 
të cilat rekomandojmë të mirënjohurën 
“Salvia Nord”, e specializuar në kultivimin 
dhe prodhimin e mbi dhjetë llojeve të bimëve 
mjekësore, si: lavanda, trumza, rozmarina 
dhe natyrisht sherebela (salvia), nga të cilat 
përftohen vajra esencialë, erëza dhe çajra të 
rrallë bimorë, të gjitha prodhime që mund 
t’i zbuloni dhe blini aty drejtëpërdrejt. Një 
tjetër prodhues cilësor i këtyre mrekullive të 
natyrës është edhe ferma “Vajra Malësie”, 
të cilën mundeni gjithashtu ta kontaktoni 
për një vizitë. 
Itinerari i sugjeruar vazhdon më tej drejt 
veriut, me dy vizita të tjera mjaft origjinale. 
E para në Bletarinë “Kastrati”, në fshatin 
Bajzë (rreth 10 min nga Kopliku), ku mund të 
takoni bletërritësin e apasionuar Landi Skaqaj 
dhe familjen e tij, të gjithë të angazhuar 
në prodhimin e disa llojeve mjaltesh të 
shkëlqyera organikë, të propolisit dhe të 
qumështit mjaft të kërkuar të bletëve. 
Jo larg prej aty, në fshatin Hot ndodhet edhe 
ferma dhe punishtja ku prodhohen djathërat 
e rrallë e të shumëllojshëm “Veleçiku”, 

që mund t’i keni shijuar në ndonjë prej 
restoranteve më të mira të Shqipërisë e të 
Kosovës. Bimët mjekësore të krahinës, por 
edhe frutat e pyllit, arrat apo speci djegës 
kombinohen bukur me qumështin e freskët 
të dhive apo lopëve të kullotave alpine të 
krahinës së Kastratit duke krijuar djathëra 
origjinalë më shije superiore. Po të njoftoni 
më herët, mund të vizitoni fermën e dhive 
dhe punishten, si edhe, natyrisht, të blini 
drejtëpërdrejtë djathrat tuaj të preferuar.  
Në mbyllje të paradites ju këshillojmë të 
ktheni për drekë në restorantin karakteristik 
“Shporta e Reçit”, në tryezën e të cilit do të 
gjeni një larmi prodhimesh të fermerëve të 
zonës, të koordinuar nga inkubatori “Agro-
Reçi”, gjithashtu një prodhues djathi mjaft 
cilësor.
Krahina përgjatë brigjeve lindore të Liqenit 
të Shkodrës është edhe skaji më verior 
i territorit historik të kultivimit të njërit 
prej varieteteve më të njohura autoktone 
shqiptare të rrushit, Kallmetit. Për këtë arsye, 
të apasionuarve pas verës, por jo vetëm, ju 
sugjerojmë t’ia kushtojnë orët e pasdites e 
të mbrëmjes vizitës së vreshtave të kantinës 
“Mani”, që shtrihen në një hapësirë prej 2.2 
hektarësh në fshatin Gruemirë, rreth 25 Km 
larg Reçit. Aty do t’ju presë e do t’ju shoqërojë 
vreshtari i apasionuar Fatjon Mani, i cili e ka 
ndërtuar fermën dhe kantinën pas një përvoje 
të gjatë pune në disa shtete të Evropës. Pranë 
kantinës “Mani” do të keni mundësinë të 
shijoni Kallmetin e vjetëruar në voza druri, 
të shoqëruar me ushqime të zgjedhura të 
traditës lokale.  

DITA 3 – E diel: REÇ – SHTOJ – SHKODËR 
– VENDBANIMI JUAJ
Agroturizmi “Rruga e Mullirit”, që kemi 
zgjedhur për ju si pikë mbështetëse në këtë 
itinerar, ndodhet praktikisht brenda pyllit të 
famshëm të gështenjave të Reçit, pjesë e 
Parkut Natyror Bashkiak të Shkrelit, krijuar 
në vitin 2015 për të mbrojtur këtë zonë 
natyrore me bukuri të rrallë. 
Pyllit të gështenjave, të shpallura Monument 
Natyror që prej vitit 1974, ju sugjerojmë t’i 

kushtoni gjithë paraditen e ditës së diel. 
Gështenjat e Reçit, një varietet autokton i 
mbrojtur, janë mbi 30,000 pemë, disa prej të 
cilave më shumë se 300 vjeçare. Ato mbulojnë 
një sipërfaqe prej 450 hektarësh, të përshkuar 
nga shtigje të shumta, të hijeshuara e të 
shenjuara ku mund të shëtisni gjatë gjithë 
vitit.   

Në mbyllje të fundjavës, përpara largimit 
për në shtëpitë tuaja, ju sugjerojmë një vizitë 
të fundit pranë punishtes së prodhimit të 
sapunëve të vlerësuar artizanalë, "Natyra 
Ime", në Shtoj të Ri, fare pranë qytetit të 
Shkodrës (rreth 10 minuta). Themeluar dhe 
drejtuar nga artizania e apasionuar Jetmira 
Kajoshi, "Natyra Ime" është një laborator 
ku realizohen prodhime kozmetike 100% 
natyrale. Po ta njoftoni pak më herët, Jetmira 
është e gatshme t’ju presë e t’ju paraqesë 
disa nga teknikat dhe sekretet e artit të 
saj të prodhimit të sapunëve dhe kremrave 
organikë. 

KONTAKTET E FERMERËVE 
DHE ARTIZANËVE:

CONTACTS OF FARMERS 
AND ARTISANS:

Agritourism “Rruga e Mullirit" (Reç), 
+355 682014700 / +355 693198026

"Natyra ime" (Shtoj i Ri), 
+355 672860849

"Salvia Nord" (Koplik), 
+355 673706392

"Vajra Malësie" (Kamicë) 
+ 355 673912723

Bletari “Kastrati" (Bajzë)
 +355 672302887

Restaurant "Shporta e Reçit" (Reç), 
+355 685665945

Kantina “Mani" (Gruemirë), 
+355 672889009

"Veleçiku Cheese" (Hot), 
+355 694675505
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stars, or by the warm fireplace, according to 
the season.

DAY 2 - Saturday: REÇ - KOPLIK - 
BAJZË - GRUEMIRË - REÇ
The fresh air, the deep peace and comfortable 
conditions of the new guest rooms will make 
you rest perfectly, allowing you to wake up 
full of energy and ready to face a day with 
plenty of memorable visits and experiences, 
starting from the breakfast table, laid out in 
the courtyard with fresh village food, which 
you can hardly find anywhere else.
After breakfast, we suggest you transfer to 
the shores of Lake Shkodra, for a boat trip 
back and forth from the locality of Stërbeq 
(in Koplik) to the place called Syri i Sheganit, 
a small and beautiful panoramic bay, not far 
from the border with Montenegro. Taken in 
the morning, this trip will reward you with 
beautiful views and photographs of the clear 
waters, rare birds and vegetation of the lake 
and shores. You can find the contacts of the 
boatmen in the website zanamaleve.com  
or through the owners of the guesthouse 
"Rruga e Mullirit".

The trip begins and ends in Koplik, a small 
town and main center of the Municipality 

of Malësia e Madhe, with just over 4,000 
inhabitants. Border provinces with a 
documented century-old history, Koplik and 
Malësia e Madhe have always been a place of 
meetings, sometimes even clashes, between 
peoples, powers and principalities across 
the border. Today this territory is famous in 
Albania and in the world for the production of 
medicinal plants, some of which, like sage, 
with incomparable quality.
For this reason we suggest you to plan 
at least one visit to the farms of the area, 
among which we recommend the well-known 
"Salvia Nord", specialized in the cultivation 
and production of over ten types of medicinal 
plants such as lavender, thyme, rosemary and 
of course sage (salvia), from which essential 
oils, spices and rare herbal teas are obtained, 
all products that you can discover and buy 
there directly. Another quality producer of 
these natural wonders is the farm "Vajra 
Malësie", which you can also contact for 
a visit.
The suggested itinerary continues further 
north, with two other quite original visits. The 
first in “Kastrati” Beekeeping, in the village 
of Bajza (about 10 min from Koplik), where 
you can meet the passionate beekeeper 
Landi Skaqaj and his family, all engaged in the 

production of some excellent organic honey, 
propolis and the much sought afterbee-milk. 
Not far from there, in the village of Hot is 
the farm and workshop where the rare and 
varied “Veleçiku cheeses” are produced, 
which you may have enjoyed in one of the best 
restaurants in Albania and Kosovo. Medicinal 
plants of the province, but also fruits of the 
forest, nuts or chili peppers are combined 
beautifully with the fresh milk of goats or 
cows of the alpine pastures of the province 
of Kastrati, creating original cheeses with 
superior taste. If you notified the owners in 
advance, you can visit the goat farm and the 
workshop, as well as, of course, buy your 
favorite cheeses directly from the shop.
At the end of the morning we advise you 
to return for lunch to the characteristic 
restaurant "Shporta e Reçit", on the table of 
which you will find a variety of products from 
local farmers, coordinated by the incubator 
"Agro-Reçi", also a high quality cheese 
producer.
The province along the eastern shores of 
Lake Shkodra is also the northern most tip 
of the historic cultivation territory of one of 
the most famous autochthonous Albanian 
grape varieties, the Kallmet. For this reason, 
for those passionate about wine, but not only, 
we suggest you to spend the afternoon and 
evening hours visiting the vineyards of the 
Kantina “Mani” (“Mani” Winery), located 
in an area of 2.2 hectares in the village of 
Gruemirë, about 25 Km away from Reç. There 
you will be greeted and accompanied by the 
passionate viticulturist Fatjon Mani, who has 
built the farm and winery after a long work 
experience in several European countries. 
At the“Mani”Winery" you will have the 
opportunity to taste the famous Kallmet, aged 
in wooden casks, accompanied by selected 
foods of the local culinary tradition.

DAY 3 - Sunday: REÇ–SHTOJ I RI - SHKODRA 
- YOUR RESIDENCE
Agritourism "Rruga e Mullirit", our 
accommodation choice in this itinerary, is 
located practically inside the famous chestnut 
forest of Reç, part of the Shkreli Municipal 
Natural Park created in 2015 to protect this 
natural area of rare beauty.
We suggest you dedicate the whole Sunday 
morning exploring the Chestnut Forest, 
declared Natural Monument since 1974. 
The Reç chestnuts, an indigenous protected 
variety, count today over 30,000 trees, some 
of which are more than 300 years old. They 
cover an area of 450 hectares, traversed by 
numerous, shaded and signposted trails 
where you can walk all year round.
At the end of the weekend, before returning 
to your homes, we suggest a last visit to the 
workshop of handcrafted soaps, "Natyra 
ime" (“My nature”), in Shtoj i Ri, very close 
to the city of Shkodra. Founded and run by 
the passionate artisan Jetmira Kajoshi, this 
laboratory produces 100% natural cosmetics. 
If you let her know a little earlier, Jetmira is 
ready to welcome you and present you some 
of the techniques and secrets of her art of 
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Turet e luleve
Nëse do marrim parasysh faktin se Flora 
Shqiptare ka më shumë se 3330 lloje 
speciesh, që rriten në tokën e Shqipërisë, 
të cilat jo vetëm që përfaqësojnë pjesën 
kryesore të florës ballkanike, por edhe 
30% të asaj europiane, atëhere do të 
thoshim se ideja e një turi të dedikuar 
botanik në turizëm është pakëz e vonuar. 
Megjithatë nuk është se bimësia jonë e 
mrekullueshme me specie të rralla nuk 
është shijuar gjithmonë përgjatë tureve të 
natyrës. Por le të themi që vetëm kohët e 
fundit po bëhen përpjekje për të ndërtuar 
ture enkas për të soditur florën, sidomos 
lulet e saj të veçanta që rriten vetëm në 
disa zona të Shqipërisë, siç u ideuan pak 
vjet më parë ture për vëzhgimin e zogjve 
e sot lulëzojnë suksesshëm në Divjakë-
Karavasta apo Kune-Vain. 
Ju kujtojmë “Shtegun e Ngjyrave” që verën 
e kaluar dërgoi aq shumë të rinj në Kukës 
e Korab, sa nuk ishin parë në shumë 
dekada bashkë, falë përkushtimit të Ermal 
Hallaçit dhe Afrim Tahirajt.

Prandaj këtë herë vetëm do t`ju listojmë 
disa prej tureve që janë ideuar e po 
realizohen nga botanistë, biologë, inxhinierë 
pyjesh dhe dashurues e njohës të natyrës e 
zonave ku rriten këto specie. 
Ideja e organizimit të tureve vjen prej 
disa agjencive e udhërrëfyesve që 
po i realizojnë ato në terren kurse 
informacioni për speciet për këtë herë 
vjen nga Abdulla Diku, inxhinieri i 
mirënjohur i pyjeve
Shumë prej luleve mund të mos jenë më 
në stinë çeljeje kur ju të merrni në dorë 
revistën por siç e dimë,  lulet çelin çdo 
vit, kështu që edhe oferta vlen po ashtu 
gjithmonë. 

Tulipani shqiptar 
(Tulipa Albanica Kit Tan & Shuka)
Është lulja më e bukur që rritet në trojet 
shqiptare. Është gjithashtu bima më e 
rëndësishme që kemi si komb e si shtet. Në 
të gjithë botën rriten vetëm 250 individë nga 
kjo bimë, të gjitha vetëm në Shqipëri, vetëm 
në Kukës. Të gjitha rriten në një sipërfaqe 
shumë të vogël, rreth 1 kilometër katror, 

por që i jep vlerë çdo metri katror të trojeve 
tona. Sipas IUCN (Unioni Ndërkombëtar 
i Ruajtjes së Natyrës) Tulipani shqiptar 
është bimë e rrezikuar në mënyrë kritike 
(CR). Kjo për shkak të numrit shumë të 
vogël të bimëve, shtrirjes shumë të kufizuar 
që ka si bimë dhe presionit njerëzor.
Bimës i janë dashur qindra e mijëra vite të 
zhvillohet dhe të evoluojë  që ne ta shohim 
dhe shijojmë sot. 
Ka ngjyrën e flamurit tonë! Ka ngjyrën e 
gjakut, ngjyrën e jetës!
Paraqitet me dy ngjyra kryesore; e kuqe dhe 
e verdhë si dhe ndonjëherë kombinim i tyre.
Është bimë 100% endemike shqiptare. 
Tulipani shqiptar, lulja jonë emblematike!
Më e bukura e dheut tonë, më e hijshmja e 
botës!
Tulipanit shqiptar është zbuluar dhe 
identifikuar vetëm vitet e fundit.
Identifikuesit e kësaj specie janë Prof.
Lulëzim Shuka, pedagog i Fakultetit të 
Shkencave të Natyrës në Universitetin 
e Tiranës, dhe Prof. Kit Tan, pedagoge 
në Institutin e Biologjisë në Universitetin 
e Kopenhagenit, Danimarkë. Ka ndihmuar 
shumë në zbulimin e kësaj specieje Besnik 
Hallaçi, biologu i mirënjohur nga Kukësi.

Zambaku shqiptar
 (Lilium albanicum Griseb.)  është një 
lule shumë e bukur që rritet në disa zona 
malore të vendit tonë. Tani ka periudhën e 
lulëzimit dhe duket se është në formë të 
mirë. Ngjyra bazë e lules është e verdha por 
ka raste kur ajo shfaqet edhe në ngjyrë si 
të kuqe, madje edhe vjollcë. Përveçse lule 
shumë e bukur, vlera më e mdhe e bimës 
është edhe emri që ajo mbart ‘Zambaku 
shqiptar’, duke bërë të njohur emrin 
“shqiptar” kudo në literaturën botanike të 
botës. E gjeni kudo nëpër Alpe por edhe në 
Dajt. Lulëzon gati gjithë verën.

Zambaku i poetit 
ose Narcizi, Shishtavec
Lulezoja, Luleshelgji, Lulebatre (Narcissus 
poeticus L.) në Shishtavec formon një tapet 
të bardhë si askund tjetër në Shqipëri. 
Narcizin e gjejme gjithashtu edhe në Xibër. 
Ka aq shumë lule këtu sa të duket sikur 

gjelbërimi i livadheve është mbuluar me 
borë. Përveç shumë gjërave të tjera, këto 
lëndina duhet të jenë në axhendën tuaj. 
Duket sikur vetë parajsa ka zbritur në tokë. 
Vetëm 30 km larg Kukësit, pjesë e Parkut 
Natyror “Korab-Koritnik”, në Shishtavec 
gjendet kjo dhuratë e jashtëzakonshme 
e natyrës, e gjitha për t`u shijuar nga 
vizitorët.
Është ndër zonat më të lehta për tu 
vizituar, fare afër rrugës. Në je poet, do 
frymëzohesh dy herë më shumë, e nëse 
nuk je poet - do bëhesh i tillë sapo të 
shkelësh në këto lëndina!

Informacioni për për këtë 
material  vjen nga Abdulla Diku.
Persona të tjerë që mund të kontaktoni në 
rrjetet sociale për t`u bërë pjesë në 
Turet e Luleve:

Afrim Tahiraj, Ermal Hallaçi, Mend 
Zavalani, Arjana Hysa Isaku (Dea Lines), 
Ndoc Mulaj, Xhimi Begeja, Aida Gjeçaj
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Mos harroni se narcizi çel vetëm dy javë 
gjatë qershorit e mos përtoni, bëjeni një 
xhiro deri atje. Natyra nuk të zhgënjen 
kurrë.  Zambaku jo e jo!

Shafrani i Sharrit, Korab
Shafrani i Sharrit (Crocus scardicus 
Kosanin) është një bimë endemike që 
gjendet vetëm në disa zona të kufizuara në 
Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.  Është i 
përhapur në lartësitë e maleve të Korabit, 
Kallabakut, Sharrit dhe Jabllanicës, të 
vendosura midis kufijve të tre vendeve. 
Paraqitet në dy ngjyra, e verdhe dhe lejla. 
Emrin e ka marrë prej malit të Sharrit, ku 
është zbuluar dhe identifikuar për herë të 
parë si bimë. Duke qenë lloj shumë i rrallë 
dhe me shtrirje gjeografike të kufizuar, 
bima është pjesë e listës së kuqe të IUCN.
Bima rritet në kullota subalpine dhe alpine 
dhe livadhe pranë brezave të borës ose në 
afërsi të rrjedhave ujore, nën shoqërimet 
me Poion violaceae, Ranunculion crenati 
dhe Seslerion comosae të rajoneve të 
maleve të larta, midis lartësive prej 700 dhe 
2.500 m mbi nivelin e detit.
Disa nga vendet ku gjendet kjo bimë 
ndikohen nga njeriu si psh.; ngarja e 
makinave në lëndinat me shafranë, zhvillimi 
i turizmit, sportet dimërore etj.
Fotot janë bërë në Sorokol (Dibër) afër 
malit të Korabit, lartësia 2150 m lartësi. 
Zona është pjesë e Parkut Natyror “Korab-
Koritnik”. Koha e vizitës: kryesisht maj. 

Iris Illyricum, Has
Hasi pak përmendet për turizëm, por ka 
zona e fshatra shumë të bukura që ja vlen 

të vizitohen. Ka malin e Pashtrikut (1986 m), 
por ka edhe liqenin e Fierzës (290 m). Edhe 
qyteti i Krumës është shumë simpatik. 
Thuajse çdo familje ka anëtarë të sajë në 
Angli, dhe fshatrat janë të mbushura me 
vila elegante. Gatuhet mirë e shërbehet 
mirë ndaj kaloni e shiheni njëherë. Plus që 
në këtë zonë do takoni edhe një nga lulet 
më të vjetra shqiptare, zambakun ilir, që e 
gjejmë në dy ngjyra, të verdhë e lejla. 

Lulëkuqja
Edhe pse rritet kudo, ka zona në Shqipëri 
ku fusha të tëra skuqen si gjaku e 
çelin thuajse në të njëjtat vende çdo vit. 
Hasi, Maqellara, por edhe Pogradeci 
e Mallakastra, kanë fusha të tilla të 
mrekullueshme që do t`ia kishin bërë zili 
edhe Van Gogut!

Ndër të tjera mos harroni edhe fushat e 
mrekulleshme me lavandër të Koplikut në 
Malësi të Madhe, për të cilat ju kemi folur, 
Karafilin e Egër në Theth e Alpe por edhe 
në Kolonjë, Orkidenë e Egër dhe lulen e 
Salepit, që mbush fushat e Myzeqesë, 
Është e pamundur t`jua listojmë të gjitha 
lulet e bukura, ju e kuptoni vetë, janë më 
shumë se tremijë! Por këto janë ndër më 
të bukurat! Dhe të shkoni e t`i vizitoni atje 
ku ato rriten e hijeshojnë gjithë natyrën 
përreth, do të jetë pa asnjë dyshim një nga 
përvojat më të bukura të jetës tuaj. Do t`ju 
bëjë njerëz më të mirë! 
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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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Turizëm në rajon
Prishtinë, Pejë, Prizren
për të shijuar përvoja të paharrueshme aventurash e mikpritjeje

Të ofrojmë itinerare nëpër Kosovë, për 
të njohur trashëgiminë dhe natyrën e 
saj, është tashmë një prej rubrikave 
më të rëndësishme të Travel Magazine, 
për të pasqyruar sa më të plotë 
ofertën rajonale e thesaret thuajse të 
panjohura të Kosovë. Edhe pse hyri në 
"arenën" ndërkombëtare me sloganin 
"The Young Europeans", Kosova nuk 
është më aq e panjohur për turistët, 
sidomos ata që janë të dashuruar me 
aventurat dhe natyrën.
Por gjithaq interesante është edhe 
trashëgimia e saj kulturore, që në 
raport me turizmin e natyrës, është më 
pak e njohur dhe e lëvruar. Andaj në 
këtë numër ju kemi ofruar tri itinerare 
në Prishtinë, Pejë e Prizren, për të 
njohur më në thellësi tiparet ë saj 
kulturore. 
Por edhe kemi hyrë thellë në natyrë, 
për t`ju zbuluar vende të veçanta si 
Pylli i Arinjve në Prishtinë, të zbuloni 
Rugovën në Pejë dhe mënyrat më të 
mira të shijimit të natyrë atje, turet e 
aventurës për të gjithë ata që duan 
adrenalinë. 
Është një ofertë që nuk duhet ta 
humbisni e që mund të bëhet në çdo 
stinë!

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 
Peja e Rugova kjo botë 
e bukur dhe e fshehtë 
në gji të maleve të 
Sharrit në Kosovë

Në Ulqin për pushime "All Inclusive"!
Por nuk kemi lënë pas dore as 
bregdetin e Adriatikut në anën tjetër 
të kufirit, atje ku resortet e mëdha si 
Azul Beach Montenegro, do t`ju bëjnë 
të shijoni gjithë relaksin për të cilin 
keni nevojë e që shpesh vraponi deri në 
Turqinë e largët për ta gjetur! 
Këtë verë nuk keni pse. Zgjidhni Ulqinin 
dhe keni një ofertë të plotë relaksi e 
argëtimi, që mund ta pasuroni me 
kulturë e histori, përmes Kalasë e 
Ulqinit të vjetër, që mund ta shijoni 
sipas dëshirës pasditeve të freskëta e 
mbrëmjeve të magjishme. 

Një tur në Ada Bojana
Por edhe një tur në natyrë mund të 
ndërmerrni, për një ditë ndryshe 
ku mund të zgjidhni të vizitoni 
këtë destinacion interesant, në 
grykëderdhje të Bunës, fare pranë 
resortit Azul Beach. Në numrat e 
ardhshëm, do t`ju flasim më shumë 
për Ada Bojanën, si një vend kur duhet 
shkuar jo vetëm për një ditë por këtë 
herë, mos harroni; jeni për pushime 
relaksi në bregdet!
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Kryeqyteti i Prishtinës ofron mjaft 
atraksione dhe aktivitete për t’i bërë 
dhe një ditë nuk mjafton për ta njohur 
nga afër këtë qytet. 

Shëtitja nëpër pjesën e vjetër të qytetit 
përfshin disa pika të interesit: Muzeumi 
i Kosovës, Pazari i Vjetër, Xhamia e 
Gurit, Xhamia e Jashar Pashës, Kulla 
e Sahatit, Xhamia e Madhe Sulltan 
Mehmet Fatih, Hamami dhe Muzeumi 
Etnologjik i Kosovës. 

Bulevardi Nëna Tereze të përfshin 
në jetën dhe shpirtin e qytetit. Aty 
has në statujën e Presidentit Ibrahim 
Rugova dhe statujën e Skënderbeut 
përballë ndërtesës së Qeverisë. Prapa 
kësaj ndëtesë është i ashtuquajturi 
Monumenti i Vllaznim-Bashkimit nga 
koha e ish-Jugosllavisë. Përballë 
Pallatit të Rinisë është simboli ikonik i 
Prishtinës Newborn dhe Monumenti i 
Heroinave. 

Një shëtitje 

Prishtina Më tutje, shëtitja e Prishtinës vazhdon 
për tek Katedralja e Nenë Terezës 
ku vizitorët mund të ngjiten deri lart 
dhe prej aty të shohin të gjithë qytetin, 
kampusin universitar, Bibliotekën 
Kombëtare dhe Galerinë Kombëtare të 
Arteve. 

Pas kësaj shëtitjeje nëpër Prishtinë, 
vizitorët shpesh vazhdojnë për tek 
Parku Arkeologjik i Ulpianës, rreth 
12 kilometra larg Prishtinës. Këto 
rrënoja të qytetit që nga kohërat 
romake shtrihen në mes të një fushe 
të gjerë. Për adhuruesit e trashëgimisë 
shpirtërore, aty pranë mund të vizitojnë 
Manastirin e Graçanicës. Për ta shijuar 
ditën në gjirin e natyrës, vizitorët mund 
të vazhdojnë pak kilometra më larg 
për tek Pylli i Arinjve për një shëtitje në 
natyrë dhe për t’i parë nga afër arinjtë 
e shpëtuar. Pylli i Arinjve është edhe 
qendër edukimi mjedisor për të vegjlit, 
ofron lojëra dhe aktivitete edukative 
dhe një restorant me produktet e 
zonës.   

nëpër Kosovë

A walk through Kosovo
PËRKRAHJA ZVICERANE 

PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 
NË KOSOVË

 
Që nga viti 2014, organizata Swisscontact 
përkrah zhvillimin e turizmit në Kosovë. 

Shembuj të kësaj përkrahjeje janë 
edhe zhvillimi i produkteve të reja apo 

i destinacioneve, sikurse platforma 
www.kosovopass.com, PYLLI I ARINJVE 

Prishtinë, apo edhe trajnimi i guidave 
dhe pasurimi i ofertës turistike të 

rajoneve brenda vendit. Përmes projektit 
Promovimi i Punësimit në Sektorin 

Privat (PPSE) që financohet nga Agjencia 
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim 
(SDC), janë zhvilluar shumë aktivitete në 
fushën e zhvillimit të turizmit, që kanë 
kontribuuar në rritjen e punësimit dhe 
të të hyrave për komunitetin lokal. Këto 
aktivitete janë fokusuar në koordinimin 

dhe menaxhimin e destinacionit, 
promovimin e tij, përmirësimin e ofertës 

turistike dhe të shërbimeve turistike.

SWISS SUPPORT 
FOR THE DEVELOPMENT 
OF TOURISM IN KOSOVO

 Since 2014, Swisscontact supports devel-
opment of tourism in Kosovo. Examples 
of such support are the development of 
new products or destinations, like the 

platform www.kosovopass.com, the BEAR 
SANCTUARY Prishtina, or the training of 

guides and enrichment of the tourism offer 
of the regions in the country. Through the 
project Promoting Private Sector Employ-
ment (PPSE) funded by the Swiss Agency 
for Development and Cooperation (SDC), 

many activities were carried out in the area 
of tourism development. These activities 
have contributed in increasing employ-

ment and income for the local community. 
Such activities focused in coordinating and 
managing the destionation, its promotion, 
the improvement of the tourism offer and 

tourism services. 
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Prishtina
Prishtina, the capital of Kosovo, offers 
many attractions and activities to do and 
one day is not enough to get to know this 
city closely.
The walk through the old part of the 
city includes several points of interest: 
the Museum of Kosovo, the Old Bazaar, 
the Stone Mosque, the Jashar Pasha 
Mosque, the Clock Tower, the Great 
Sultan Mehmet Fatih Mosque, the 
Hammam and the Ethnological Museum 
of Kosovo.
Mother Teresa Boulevard incites you 
to get into the life and spirit of the city. 
There one encounters the statue of 
President Ibrahim Rugova and the statue 
of Skanderbeg in front of the Government 
building. Behind this building is the so-
called Monument of Brotherhood-Union 
from the time of the former Yugoslavia. 
Opposite the Palace of Youth is the iconic 
symbol of Prishtina the “Newborn” and 
the Heroine Monument.
Further, the walk through Prishtina 
continues to the Cathedral of Mother 
Teresa where visitors can climb up 
and from there see the whole city, the 
University Campus, the National Library 
and the National Gallery of Arts.
It can be said that the building of the 
National Library is one of the objects 
with the most interesting architecture 
and one of the most photographed in the 
city. Seen from above it has a hive-like 
appearance, with which the architect 
wanted to demonstrate the hives of 
knowledge.

After this walk through Prishtina, 
visitors often continue to the Ulpiana 
Archaeological Park, about 12 kilometers 
away from the city. These ruins of the 
ancient city, since Roman times lie in 
the middle of a wide plain. For the lovers 
of spiritual heritage, they can visit the 
Graçanica Monastery nearby. To enjoy 
the day in the wild, visitors can continue 
a few miles to the Bear Sanctuary for 
a nature walk and to see the rescued 
bears up close. Bear Sanctuary is also 
an environmental education center for 
children, offering games and educational 
activities as well as  a restaurant with 
local and traditional dishes.



96

Peja
Peja është destinacioni 
i shëtitjeve në natyrë në 
Kosovë. Aty ndodhen zonat 
më të spikatura natyrore, 
të cilëat e kanë përfshirë të 
gjithë Kosovën në listën e 
atraksioneve natyrore në 
Ballkan. Vizitorët mund të 
kalojnë disa ditë duke shijuar 
bukuritë e kësaj zonë. Një 
shëtitje në Ujëvarën e Drinit të 
Bardhë, aty ku buron ky lumë, 
kombinohet me vizitën në 
Shpellën “Bukuroshja e Fjetur”. 

Në drejtimin e Grykës së 
Rugovës, ka shumë pika 
turistike për t’u ndalur dhe 
aktivitete për t’i bërë. Patrikana 
e Pejës është një nga objektet 
e mbrojtura nga UNESCO-
ja ku vizitorët mund të njihen 
me këtë pjesë të trashëgimisë 
shpirtërore të vendit. Nga 
Patrikana vazhdon lëvizja 
përgjatë Grykës së Rugovës 
për të arritur tek pika prej 
ku vizitorët e pasionuar pas 
adrenalinës mund tëpërjetojnë 
emocionin e “fluturimit” nëpër 
një Zipline 640 metra të gjatë 
dhe më pas të testojnë veten 
duke u ngjitur nëpër Via 
Ferrata.

Më tutje rruga të çon në 
fshatrat piktoreske të Drelaj, 
Reke e Allages, Shkrelit e 
Bogës ku ka me dhjetëra 
bujtina e ku vizitorët shijojnë 
mikpritjen tradicionale. 

Brenda në qytetin e Pejës, 
vizitorët mund të bëjnë një 
shëtitje relaksuese nëpër 
pazarin e vjetër ku mjeshtrit 
punojnë plisin (qeleshen) me 
teknikat e vjetra. Këtu janë dhe 
mjeshtrit e njohur të punimit të 
filigranit dhe arit. 

Vetëm dy kilometra nga 
qendra e Pejës është Parku i 
Aventurave. Në këtë atraksion 
turistik, vizitorët e të gjitha 
moshave mund të provojnë 
forcën fizike në nivelet e 
ndryshme të ngjitjes nëpër 

platformat me dru dhe litarë 
të instaluara në natyrë apo 
të shohin të gjithë Pejën 
nga lisharësja 15 metra e 
lartë. Restoranti me ushqime 
tradicionale ofron pushimin e 
merituar! 
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Peja is the nature walks 
destination of Kosovo. There 
are the most prominent natural 
areas, which have included 
the whole Kosovo in the list of 
the natural attractions in the 
Balkans. Visitors can spend 
several days enjoying the 
beauties of this area. A walk 
in the Drini i Bardhë (White 
Drin) Waterfall, where this river 
originates, is combined with a 
visit to the Cave of the "Sleeping 
Beauty".
In the direction of Rugova 
Gorge, there are many tourist 
spots to stop and activities to do. 
The lakes of Rugova are of a 
stunning alpine beauty. 
The Patriarchate of Peja is 
one of the objects protected by 

UNESCO where visitors can 
get acquainted with this part 
of the spiritual heritage of the 
country. From the Patriarchate 
the movement continues along 
the Rugova Gorge to reach the 
point from where adrenaline-
fueled visitors can experience 
the thrill of "flying" through a 640 
meter long Zipline and then test 
themselves by climbing the Via 
Ferrata.
Further the road leads to the 
picturesque villages of Drelaj, 
Reke e Allages, Shkreli e Boga 
where there are dozens of inns 
and where visitorscan  enjoy the 
traditional hospitality.
Inside the city of Peja, visitors 
can take a relaxing walk through 
the Old Bazaar where craftsmen 

work the “plisi” or “qeleshe” (the 
fez) with old techniques. Here 
are the workshops of the famous 
masters of filigree and gold 
work.
Only two kilometers from the 
center of Peja is situated the 
Adventure Park. In this tourist 
attraction, visitors of all ages can 
experience physical strength 
at different levels of climbing 
through platforms with wood 
and ropes installed in nature 
or see the whole of Peja aerial 
view from the 15-meter-high 
roller coaster. The restaurant 
with traditional food offers the 
deserved relax for all!

Peja
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Prizreni
Prizreni njihet si qyteti me larminë 
më të madhe kulturore dhe të 
identiteteve të Kosovës, është 
qyteti ku shumë qytetërime janë 
bërë bashkë dhe i kanë dhënë 
formën unike zhvillimit të tij ndër 
shekuj. 

Shëtitja në qytet bëhet kryesisht 
në këmbë. Ecja fillon nga 
pikëtakimi në Urën e Gurit, ku 
bëhet një prezantim i Prizrenit, 
përmbledhje e zhvillimit historik 
dhe i karakteristikave të qytetit, si: 
gjuhët lokale, harmonia fetare dhe 
diversiteti kulturor. Ndalesa e parë 
është në Kishën Katolike Zonja 
Ndihmëtare. Vazhdohet nëpër 
sheshin Shadërvan. Ndalemi në 
Kishën Ortodokse Shën Gjergji 
dhe dy kapellat e vogla. Ndalesa 
tjetër është të Kroi i Shadërvanit 
dhe më pas në Xhaminë e Sinan 
Pashës. Pastaj kalohet në pjesën 
moderne të qendrës histroike ku 
prezantohet periudha dhe zhvillimet 
në qytet gjatë mesit të dytë të 
shek. XX. Më pas vazhdohet për 
në Kompleksin e Marashit, për t’u 
kthyer në Kompleksin e Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit. Radhën më 
pas e ka Hamami i Gazi Mehmed 
Pashës, Teqeja Halveti, rruga e 
Farkatarëve dhe ndalesa e fundit 
në Kino Lumbardh. Në rastet kur 
ka ndonjë aktivitet kulturor në Kino 
Lumbardh, e përcjellim së bashku 
me vizitorët. Ky është një prej 
itinerareve gjysëm-ditore, që më së 
shpeshti kërkohet nga vizitorët, por 
varësisht nga koha dhe interesimi i 
tyre, mund të vizitohen edhe Kalaja 
e Prizrenit, apo Muzeu Arkeologjik 
me Sahat Kullë dhe Kisha e 
Shën Premtes, apo ndonje nga 
lokacionet e shumta në Prizren.

Përveç shëtitjes kulturore, Prizreni 
ofron edhe argëtim në natyrë: 
shëtitje me biçikleta, lundrim 
me kajake apo ngjitje nëpër Via 
Ferratan “Panorama” dhe fluturim 
me paragliding. 
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Prizren Prizren is known as the city with 
the greatest cultural diversity 
and identity of Kosovo, it is the 
city that many civilizations have 
come together and have formed 
its unique character over the 
centuries.
A Walking tour in the city is 
suggested. The walk starts from 
the meeting point at the Stone 
Bridge, when a presentation is 
made for Prizren, summarized 
in the historical school and the 
characteristics of the city, such 
as: local languages, religious 
harmony and cultural diversity. 
The first stop is at the Catholic 
Church Helping Lady. Continue 
through Fountain Square. We 
stop at the St. George Orthodox 
Church and the two small 
chapels. The next stop is at the 
Fountain Source and then in 
the Mosque of Sinan Pasha. 
It then moves on to a modern 
historic center that features a 
period and development in the 
city during the second half of a 
century. XX. Then continue to 
the Marash Complex, to head 
to the Complex of the Albanian 
League of Prizren. Next is the 
Hammam of Gazi Mehmed 
Pasha, Helveti Tekke, the 
Smiths street and the last stop at 
Kino Lumbardh. In cases where 
there is cultural activity in Kino 
Lumbardh, you can stop and 
set together with visitors. This is 
one of the half-day itineraries, 
which is most often requested 
by visitors, but depending on 
their time and interest, can also 
be visited Prizren Castle, or the 
Archaeological Museum with 
Clock Tower and the Church of 
St. Friday, or any of locations 
used in Prizren.
In addition to the natural 
itineraries, Prizren also offers 
outdoor entertainment: cycling, 
kayaking or climbing through 
the Via Ferrata "Panorama" and 
paragliding. The national Park 
of Sharri Mountain is a powerful 
“spending time” for nature 
lovers.
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“PYLLI I ARINJVE Prishtina” 
ndodhet rreth 20 kilometra larg 
Prishtinës, në fshatin Mramor, 
pranë Liqenit të Badovcit. I hapur 
për vizitorët që nga muaji maj i vitit 
2013, ky kënd i gjelbëruar pranë 
kryeqytetit është shndërruar në 
destinacion relaksimi ndryshe në 
zemër të natyrës. 

Hapësira e pamatë që njihet me 
emërtimin “PYLLI I ARINJVE 
Prishtina” vazhdimisht sjell risi 
në konceptin e vet fillestar, duke 
i ndenjur gjithnjë besnik misionit 
të vet: një strehë e sigurtë për 
arinjtë e keqtrajtuar dhe vend ku të 
gjithë të eksplorojnë natyrën dhe të 
mësojnë për të.
“PYLLI I ARINJVE Prishtina” është 
projekt i nisur nga organizata 
globale për mirëqenien e kafshëve 
“VIER PFOTEN” nga Austria. 

"Pylli i 
arinjve
Prishtina"

Misioni i organizatës është të 
zbulojë kafshët që vuajnë nga 
veprimet e njeriut, t’i shpëtojë dhe 
t’i mbrojë ato. Shpëtimi i arinjve 
që mbaheshin nëpër restorante 
në Kosovë, si formë argëtimi për 
klientët, u bë dhe pikënisja e këtij 
lokacioni që, në vitin 2020, është 
shndërruar në një nga atraksionet 
turistike më të njohura të Kosovës. 

Tani, në këtë hapësirë jetojnë të 
patrazuar 20 arinj nga Kosova 
dhe Shqipëria, të shpëtuar nga 
kafazët dhe kushtet e mjeruara ku 
mbaheshin më parë. Ata shijojnë 
rehabilitimin dhe jetën e re në 
habitatin e tyre natyror, ku secili ka 

territorin e vet dhe nuk e pengojnë 
njëri-tjetrin.   

“PYLLI I ARINJVE Prishtina” është 
i hapur për vizitorë çdo ditë të 
javës. Gjatë muajve prill – tetor 
në orarin 10:00 – 19:00, ndërsa 
gjatë periudhës nëntor – mars, 
kur arinjtë janë në gjumin e tyre 
letargjik, vizitorët mund të shkojnë 
në orarin 10:00 – 16:00, por nuk i 
shohin dot arinjtë që flenë. Vizitorët 
këtu mund të kalojnë një ditë të 
tërë shëtitje, argëtim dhe edukim. 

Në kuadër të këtij destinacioni 
funksionon Qendra për Edukimin 
Mjedisor “THESARET E NATYRËS”, 

relaksim 
ndryshe 
në zemër 
të natyrës  
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"BEAR SANCTUARY 
Prishtina"
a special relaxing destination 
in the heart of nature

"BEAR SANCTUARY Prishtina" is 
located about 20 kilometers from 
Prishtina, in the village of Mramor, 
near of Badovci Lake. Open to 
visitors since May 2013, this green 
corner close to the capital has been 
transformed into a special relaxing 
destination in the heart of nature.

The vast space known as the “BEAR 
SANCTUARY Prishtina” constantly 
brings innovation to its original 
concept, always telling the truth to 
its mission: a safe haven for abused 
bears and a place where everyone 
can explore nature and learn about 
it.
"BEAR SANCTUARY Prishtina" is 
a project launched by the global 
animal welfare organization "VIER 
PFOTEN" from Austria. The mission 
of the organization is to detect 
animals suffering from human 
actions, to rescue and protect them. 
The rescue of bears that were kept 
in restaurants in Kosovo, as a form 
of entertainment for customers, 
became the starting point of this 
location that in 2020, has become 
one of the most popular tourist 
attractions in Kosovo.

Now, 20 bears from Kosovo and 
Albania live undisturbed in this 
area, rescued from cages and 
miserable conditions where they 
were kept before. They enjoy 
rehabilitation and new life in their 

natural habitat, where each one of 
them has its own territory and does 
not interfere with each other.

"BEAR SANCTUARY Prishtina" is 
open to visitors every day of the 
week. During the months of April 
- October from 10:00 to 19:00, 
while during the period November 
- March, when the bears are in 
their lethargic sleep, visitors can go 
from 10:00 to 16:00, but can not see 
the sleeping bears. Visitors here 
can spend an entire day walking, 
entertaining and educating.

Within this destination there 
is operating the Center for 
Environmental Education 
"NATURAL TREASURES", outdoor 
hiking trail, space for activities and 
conferences and a restaurant with 
local products.

Every element of the “BEAR 
SANCTUARY Prishtina” is 
conceived to give the message that 
man, animals and nature exist on 
Earth as a single system and how 
important is for man to be friendly 

INFO BOX: 
Biletat prill – tetor:

Të rritur: € 2
Fëmijë 3 -14: €1

Bileta familjare 2+1: €4
Bileta familjare 2+3: €5

Studentët: €1
Grupe 10+: €1 (pp.)
Të moshuar 65+: €1
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shtegu i ecjes në natyrë, hapësira 
për aktivitete dhe konferenca dhe 
restoranti me produkte të zonës. 

Çdo element i “PYLLIT TË ARINJVE 
Prishtina” është konceptuar për 
të dhënë mesazhin se njeriu, 
kafshët dhe natyra ekzistojnë në 
Tokë si një sistem i vetëm dhe sa 
e rëndësishme është që njeriu të 
jetë miqësor ndaj natyrës dhe si 
të kujdesemi më mirë. “Shtegu i 
Natyrës” prej 400 metrash nëpër 
pyll ka të integruara elemente 
si kodra e miligonave, labirintin, 
shpellën e ariut ku dëgjohen 
rrahjet e zemrës së një ariu, është 
instaluar një rrjetë merimange, 
foleja e zogjve dhe pika e vëzhgimit. 

Tabela të ndryshme të vendosura 
nëpër shteg i prezantojnë vizitorët 
me 20 banorët më të veçantë të 
këtij pylli: arinjtë e shpëtuar. Po 
ashtu, ka aktivitete të ndryshme 
fizike për fëmijët që duke shëtitur 
në natyrë, të mund të gjejnë 
argëtim dhe pse jo, të shohin dhe 
arinjtë që tashmë janë të sigurtë. 

Edhe në hapësirën e restorantit 

është menduar për vizitorët më 
të vegjël. Dekori i brendshëm 
përngjan me pyllin. Në restorant 
është instaluar një imitim “shpelle” 
ku fëmijët mund të hyjnë dhe të 
kuptojnë se si ndjehet ariu. Video të 
ndryshme edukative shpërndajnë 
informatat kryesore për arinjtë. 
Libra, postera dhe materiale të 
tjera edukative janë të vendosura 
kudo nëpër qendrën edukative 
të quajtur “Thesaret e Natyrës”. 
Personeli i specializuar i qendrës 
udhëheq vizitat dhe shpërndan 
informata. 

Fëmijët mund të jenë pjesë e 
“Shkollës së Pyllit” – orë edukative 
që mbahen në natyrë – ose të 
përcjellin programin “Gjuetia e 
thesareve” brenda qendrës ku edhe 
mund të fitojnë certifikatën “Hero i 
Natyrës”!   

Vizitorët më të shpeshtë të këtij pylli 
janë familjet dhe grupet e fëmijëve 
të organizuara nga shkollat, për të 
kaluar një ditë argëtuese rrethuar 
nga natyra. 

Pika e suvenireve “Thesaret e 
Natyrës” shpalos për vizitorët një 
gamë të pasur të produkteve me 
tematikë arinjtë dhe natyrën. Të 
gjitha fitimet nga shitja e suvenireve 
shkojnë për mirëqenien e arinjve 
dhe mbarëvajtjen e qendrës. 
Shumica e produkteve që shiten 
këtu: punëdore, dekorime, apo 
produkte natyrore si çajra të 
ndryshëm punohen nga gratë e 
zonës. 

“PYLLI I ARINJVE Prishtina” është 
një destinacioni në Kosovë që duhet 
vizituar për bukurinë e natyrës, 
për argëtimin që të ofron dhe për 
mesazhet pozitive që i jep secilit 
vizitor si ta duam dhe mbrojmë 
natyrën dhe kafshët.   

INFO BOX: 
Tickets April - October: 

Adults: € 2 
Children 3 -14: € 1 

Family ticket 2 + 1: € 4 
Family ticket 2 + 3: € 5 

Students: € 1 
Groups 10+: € 1 (pp.) 

Elderly 65+: € 1



Nr 33  TRAVEL 2021 103

to nature and how to take better 
care of it. The 400-meter "Nature 
Trail" through the sanctuary has 
integrated elements such as the 
hill of ants, the labyrinth, the bear 
cave where a bear's heartbeat can 
be heard, a spider web has been 
installed, the bird's nest and the 
observation point.
Various signs placed along the 
trail introduce visitors to the 20 
most unique inhabitants of this 
sanctuary: rescued bears. Also, 
there are various physical activities 
for children that while walking in 
nature, can have fun and why not, 
watch the bears that are already 
safe.

Even the restaurant space is 
intended for younger visitors. 
The interior decor resembles the 
sanctuary. A "cave" imitation has 
been installed in the restaurant 
where children can enter and 
understand how the bear feels. 
Various educational videos share 
information about bears. Books, 
posters and other educational 
materials are placed everywhere 
in the educational center called 
"Treasures of Nature". The 
specialized staff of the center leads 
the visits and shares information.

Children can be part of the 
"Sanctuary School" - educational 
classes held in nature - or follow 
the program "Treasure Hunt" inside 
the center where they can also earn 
the certificate "Hero of Nature"!

The most frequent visitors of this 

sanctuary are families and groups 
of children organized by schools, 
to spend a fun day surrounded by 
nature.
The souvenir shop "Treasures of 
Nature" reveals to the visitors a rich 
range of products with the theme 
of bears and nature. All profits 
from the sale of souvenirs go to 
the well-being of the bears and the 
well-being of the center. Most of 

the products sold here: handicrafts, 
decorations, or natural products 
like various teas are made by local 
women.
"BEAR Sanctuary Prishtina" is a 
destination in Kosovo that should 
be visited for the beauty of nature, 
for the entertainment it offers and 
for the positive messages it gives to 
each visitor how to love and protect 
nature and animals.
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Platforma digjitale www.kosovopass.
com jo vetëm lidh vizitorët me produktet 
dhe përvojat turistike në Kosovë, por 
mundëson edhe planifikimin e aktiviteteve 
të ndryshme dhe blerjen online të biletave 
për pushime të arranzhuara sipas 
dëshirës dhe kohës në dispozicion.

Jeni në kërkim të një shkëputjeje për 
fundjavë me shoqërinë apo doni të 
planifikoni pushime më të gjata me 
familjen, por jo shumë larg Shqipërisë? 
Kosova është një ndër destinacionet më 
pak të eksploruara, por që ofron përvoja 
të jashtëzakonshme dhe të larmishme. 

Viteve të fundit, oferta turistike e Kosovës 
ka marrë formën e saj të veçantë, si një 
destinacion i Via-Ferratave (në Kosovë ka 
shtatë të tilla), i turizmit të aventurës (në 
Grykën e Rugovës është Zipline 640 metra 
i gjatëm, një ndër dhjetë të tillët më botë), 
i trashëgimisë historike dhe kulturore 
(Parku Arkeologjik i Ulpianës, Manastiri i 
Deçanit, Kalaja e Novobërdës etj), i jetës 
së natës (Prishtina ka atmosferë unike 
në Ballkan) dhe i shijeve të kuzhinës 
tradicionale (keni dëgjuar për krelanë me 
duqa?). 

Për të gjitha moshat dhe dëshirat ka 
ofertë të pasur. Për të arranzhuar 
një vizitë plot aktivitete, ku çdo çast 
shfrytëzohet për të shijuar më të mirat e 

Kosovo Pass

destinacionit, vjen në ndihmë udhërrëfyesi 
digjital për Kosovën: platforma www.
kosovapass.com 

Platforma Kosovopass mundëson 
organizimin e çfarëdo aktiviteti. Kur 
vizitorët hyjnë në këtë faqe online, do të 
gjejnë aty të gjitha informatat që kërkojnë, 
qoftë për turizëm të aventurës, çfarë 
aktivitetesh mund të bëjnë me fëmijët, ku 
të mësojnë të përgatisin flinë tradicionale 
dhe të shijojnë produktet vendore. 

Kjo platformë është krijuar nga 
Ardall Celina, një i ri i pasionuar pas 
aktiviteteve në natyrë që njëkohësisht 
ofron për turistët dhe vizitorët përvojën e 
paharrueshme të paragliding. 

“Për turistët dhe për vetë banorët e 
Kosovës ka patur mungesë të një faqeje 
me informacione se çfarë mund të bëjnë 
në Kosovë” thotë Ardalli, i cili u nis nga 
përvoja e tij personale për ta zhvilluar 
këtë platformë. “Me shoqëri ose familje 
kërkonim të planifikonim aktivitete në 
natyrë, por nuk mund të gjenim informata 
të mjaftueshme për çmimet, arranzhimet 
apo mundësitë e eksplorimit në Kosovë” 
vazhdon ai.

 “Për shembull, edhe vetë kur kemi 
dashur të bëjmë aktivitet nuk kemi ditur 
ku të shkojmë apo çfarë ndodh dhe na 

është dashur të pyesim shoqërinë. Kështu 
lindi ideja ta bëjmë një platformë ku t’i 
prezantojmë këto aktivitete. Me pas, i 
shtuan edhe sistemin e rezervimit dhe 
vlerësimit për të rritur kredibilitetin e 
ofertave që janë aty. Platforma është e 
ndarë në dy pjesë kryesore: aventurat në 
natyrë dhe eksperiencat” tregon Ardalli. 
  
Përveç se shërben si një faqe ku mund 
të gjesh informata për aktivitete turistike 
në Kosovë, platforma mundëson edhe 
rezervimin e këtyre aktiviteteve përmes 
sistemit të pajisjes me biletë digjitale. 
Mënyra e pagesës është shumë praktike. 
Pra, pa u nisur ende për në Kosovë, 
vizitorët mund ta kenë të arranzhuar çdo 
minutë të qëndrimit të tyre atje. 

Platforma Kosovapass u krijua në një 
kohë të vështirë për turizmin në mbarë 
botën, në vitin 2020 dhe përveç ofrimit 
të informatave të freskuara dhe praktike 
për vizitorët, u shndërrua në një dritare 
mundësie për operatorët turistikë, të cilët 
u përballën me sfidën më të madhe për 
ekzistencën e tyre në treg.   

Në këtë platformë, secili biznes që bëhet 
pjesë e saj e ka profilin e vet që mund ta 
freskojë me të dhëna sa herë të jetë e 
nevojshme. Ajo u mundëson operatorëve 
turistikë të blejnë dhe shesin produkte 
turistike online, si dhe u siguron atyre 

www.kosovopass.acom

Udhërrëfyesi digjital për Kosovën, ju bën një turist të pavarur
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të gjitha mjetet e nevojshme për t’i 
menaxhuar ato produkte. 

“Synimi ynë fillestar ishte të plotësonim 
një zbrazëti informatash dhe mundësish 
arranzhimi në tregun e Kosovës duke i 
lidhur operatorët turistikë me blerësit, 
aq më tepër që deri pak para pandemisë 
turizmi i aventurës dhe i natyrës në 
Kosovë pati një rritje të hovshme” tregon 
Ardalli. Ai dhe ekipi i tij vazhdimisht i 
shtojnë funksionalitete të reja platformës 
për t’i avancuar edhe më tej shërbimet. 
“Pushime të mirëinformuara dhe të 
planifikuara sipas dëshirës, kjo është 
motoja” thotë ai.  

The digital platform kosovopass.com 
not only connects visitors with tourism 
products and experiences in Kosovo, 
but also enables the planning of various 
activities and the online purchase of 
tickets for holidays arranged according to 
preferences and available time. 
 
Are you looking for a weekend break 
with friends or do you want to plan 
longer vacations with your family, but not 
far from Albania? Kosovo is one of the 
least explored destinations, but it offers 
exceptional and diverse experiences. 
 
In recent years, the tourist offer of 
Kosovo has taken its special profile, as 
the  destination of "Via-Ferrata"-s (there 
are seven ones in Kosovo), adventure 
tourism (in the Rugova Gorge the Zipline 
640 meters long, has been constructed 
one of ten of them around the world), 
historical and cultural heritage (Ulpiana 
Archaeological Park, Deçan Monastery, 
Novobërdë Castle, etc.), nightlife 
(Prishtina has a unique atmosphere in 
the Balkans) and the taste of traditional 
cuisine. Have you heard about "Krelanë 
me duqa"(a cake-like salty dish, made 
with corn flour)? 
 
There is a rich offer for all ages and 
requirements. To arrange a visit full of 
activities, where every moment is used to 
enjoy the best of the destination, comes 
the digital guide for Kosovo: the platform 
www.kosovapass.com 
 
Kosovopass platform enables the 
organization of any activity. When visitors 
enter this online site, they will find there 
all the information they are looking for, 
whether for adventure tourism, what 
activities they can do with children, where 
they can learn to prepare traditional 
dishes and taste local products. 
 
This platform was created by Ardall 
Celina, a young man passionate about 
outdoor activities that simultaneously 
offers to the  tourists and visitors an 
unforgettable paragliding experience. 
 
"For tourists and for the people of Kosovo 
themselves, there has been a gap of a 
page with information on what they can 
do in Kosovo," Ardalli says, who started 

makes you an independent tourist
from his personal experience to start 
up this platform. "We wanted to plan 
outdoor activities with friends or family, 
but we couldn`t find enough information 
about prices, arrangements or 
opportunities for exploration in Kosovo," 
he continues. 
 
 "For example, even when we wanted to 
do some activity, we didn`t know where 
to go or what is happening and we had 
to ask the company. This is how the idea 
of   creating a platform to present these 
activities was born. Then, they added the 
booking and rating system to increase 
the credibility of the offers that are 
unfolded there. The platform is divided 
into two main parts: outdoor adventures 
and experiences" Ardalli says. 
   
In addition to serving as a site where you 
can find information on tourism activities 
in Kosovo, the platform also enables 
the booking of these activities through 
the digital ticket equipment system. The 
method of payment is very practical. 
So, beforedeparting toward Kosovo, the 
visitors can arrange every minute of their 
stay there. 
 
The Kosovapass platform was created 
at a difficult time for tourism worldwide, 
in 2020 and in addition to provide up-
to-date and practical information 
for visitors, it became a window of 
opportunity for tour operators, who faced 
the biggest challenge for their existence 
in the market. 
 
On this platform, each business that 
becomes part of it has its own profile 
that can be updated with data whenever 
needed. It enables tour operators to 
buy and sell travel products online, and 
provides them with all the tools they need 
to manage those products. 
 
"Our initial goal was to fill a gap 
of information and arrangement 
opportunities in the Kosovo market by 
connecting tour operators with buyers, 
especially since shortly before the 
pandemic adventure and nature tourism 
in Kosovo had a rapid growth," Ardalli 
says. He and his team are constantly 
adding new functionalities to the 
platform to further enhance the services. 

The digital guide 
about Kosovo,



106

Liqeni i Liqenatit

Në Pejë, 
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Kjo është Peja turistike, me një ofertë 
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për 2021
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Nëse ende nuk keni vendosur se 
ku doni të shkoni për të kaluar një 
javë pushime të qeta por dinamike, 
Peja është destinacioni i cili 
plotëson kërkesën tuaj.
E vendosur në veri-perëndim të 
Kosovës, Peja është një qytet perlë 
që ofron pika interesi të shumta 
kulturore dhe natyrore për të gjithë 
vizitorët. Është një qytet shumë 
tërheqës, i cili ndahet në dy pjesë 
nga Lumbardhi, një nga lumenjtë 
kryesorë të Kosovës, i cili buron nga 
Rugova dhe kalon përgjatë  qendrës 
së qytetit duke i ngritur vlerat 
atraktive dhe turistike këtij qyteti.
Peja është një komunë relativisht jo 
e madhe me territor prej 603 km2 
dhe me 100.000 banorë. Ajo njihet 
ndryshe edhe si qyteti alpin pasi 
që vetëm 1 km larg nga qendra e 
qytetit, fillojnë bjeshkët e Rugovës, 
që janë porta hyrëse në parkun 
kombëtar të Bjeshkëve të Namuna. 
Vetëm qyteti i Pejës përfshin një 
territor prej 20 km2. Kjo tregon që 
ky qytet është i rrethuar me zona të 
gjelbra, në pjesën veriperëndimore 
me bjeshkët e Rugovës dhe në 

anën e juglindore me fushat 
pjellore, ndërsa vetëm qyteti tregon 
oazën ku banojnë rreth 50.000 
banorë. 
Andaj, të jesh në Pejë do të thotë se 
ke ardhur në vendin e rekreacionit 
dhe aventurave në natyrë.

Katër majat e Pejës 
dhe aventura 
e hiking
Siç edhe është tradita e 
bjeshkatarëve të Pejës, pushtimi 
i këtyre majeve duhet të fillojë 
me një makiato me shoqërinë 
bjeshkatare në mëngjes në ndonjë 
nga baret në sheshin e bukur 
të Pejës, nën freskinë dhe ajrin 
e pastër që vjen nga bjeshkët e 
Rugovës, për të vazhduar pastaj me 
pushtimin e njërës nga 4 majet më 
atraktive në destinacoinin turistik 
të Pejës e që janë: Guri i Kuq 
2522m, Hajla 2403m, Cfërla 
2461m dhe Vjelaku 2014m. 

Një zonë turistike e jashtëzakonshme, 
me potenciale të turizmit gjithëvjetor, 
Peja nuk është vetëm një destinacion i 
madh e shumëplanësh për t`u vizituar 

por një ofertë turistike e mirëorganizuar, 
falë punës së madhe që komuna e Pejës, 
projektet ndërkombëtare por edhe vetë 

operatorët turistikë të Pejës kanë bërë së 
bashku e në koordinim të shkëlqyer. Edhe 

ky informacion, vjen në sajë të kuadrit 
të promovimit të vazhdueshëm turistik 

të komunës së Pejës. Më shumë info për 
atraksionet e Pejës gjeni në:

www.pejatourism.org

Peja Tourist Information
@visitpeja
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 Dy majet e para gjinden në 
territorin e Rugovës dhe për t`i 
pushtuar ato nevojitet transporti 
deri tek mbërritja në fshatrat. 

Maja e Hajlës e cila arrin lartësinë 
prej 2403 m gjindet në veri-
perëndim të Pejës apo në pjesën 
veriore të Rugovës dhe është një 
nga majet më atraktive në territorin 
e Rugovës që pushtohet nga shumë 
bjeshkatarë në të gjitha sezonat. 
Ecja juaj mund të fillojë nga 
fshatrat Reka Allages apo Drelaj 
por deri aty ju nevojitet transport. 
Nga kjo pikë ju mund të ndiqni 
rrugën kryesore për t`u lidhur me 
fshatin Pepaj, i cili është fshati më 
i lartë në pjesën e Rugovës. Nga 
ky fshat pastaj duhet të vazhdoni 
përjetiminj tuaj për të arritur deri 
në majën e Hajlës 2403m. E gjithë 
kjo ecje do të zgjasë rreth 7 deri 
në 8 orë. Për adhuruesit të cilët 

dëshirojnë të kalojnë edhe natën në 
këtë zonë do të gjejnë akomodim 
në pika të ndryshme. 

Guri i Kuq është maja më e lartë 
në komunën e Pejës që arrin 
lartësinë prej 2522 m dhe njëherësh 
është maja më e bukur në Pejë. 
Pushtimi i kësaj maje duhet të 
fillojë herët në mëngjes me qëllim 
që ecja juaj të mos jetë e shpejtë 
dhe do të përjetoni bukuri të ralla 
natyrore, pamje madhështore 
dhe peizazhe të bjeshkëve të 
Rugovës por mbi të gjitha do të 
relaksoheni me pamje të kurorave 
të Bjeshkëve të Namuna nga 
territori i Shqipërisë dhe Malit të 
Zi, prandaj edhe ju nevojitet kohë e 
mjaftueshme për ta përjetuar këtë 
udhëtim.
Pasi të keni kaluar Grykën e 
Rugovës dhe keni vazhduar të 
ndiqni rrugën kryesore me makinën 

tuaj përgjatë rrugës kryesore, 
do të arrini në zonën turistike të 
njohur si “Liqenati i Kuqishtës” në 
fshatin Kuqishtë (kjo zonë turistike 
ofron shërbime të akomodimit dhe 
ushqime tradicionale, andaj për të 
gjith ata që dëshirojnë të jenë gjithë 
kohën në male, ju sugjerojmë që 
së paku një natë ta kaloni këtu). 
Nga aty do të fillojë aventura juaj e 
ecjes. Pas një ecjeje prej dy orësh 
do të arrini tek atraksioni i radhës 
që është liqeni i Liqenatit si zonë 
me një biodiversistet të madh. Nga 
aty vazhdoni në drejtim për nga 
liqeni i Drelajve që po ashtu është 
një atraksion unik për të vazhduar 
pastaj nga Lugu i Shkodrës (ku 
kalojnë edhe shtigjet e Majave të 
Ballkanit dhe Via Dinarica) dhe 
pushtimin e majës Guri Kuq, 2522 
m. E gjithë kjo ecje vajtje-ardhje do 
të zgjasë rreth 7 deri në 8 orë. 

Maja e Cfërles me lartësi prej 
2461m e cila gjendet në pjesën jug-
perëndimore të Pejës, është një nga 
majat më tërheqëse për ta ngjitur 
në rajonin perëndimor të Kosovës 
apo në komunën e Pejës. Bën pjesë 
në majat mbi 2000 m të Pejës dhe 
njëherit ka emër edhe në Parkun 
Kombëtar Bjeshkët e Namuna si 
majë e cila ofron eksperienca të 
ndryshme gjatë ngjitjes. Ajo që 
e bën edhe më interesante këtë 
ngjitje, është se ju mund të pini 
kafen e mëngjesit në ndonjë nga 
baret e qendrës së qytetit, për të 
vazhduar pastaj shtegtimin tuaj 
deri në pushitmin e majës Çfërla 
dhe për t`u kthyer prapë në qytetin 
e Pejës, ku mbrëmjen mund ta 
kaloni duke u dëfryer në baret dhe 
verandat që ofrojnë ambient shumë 
të ngrohtë, ushqime të shijshme si 
dhe tinguj të muzikës. 

Maja e Cfërles

Maja Guri i Kuq
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Maja e Vjellakut 2004 m gjendet 
në veri të Pejës dhe është një majë 
e cila ofron pamje madhështore. 
Është e lehtë për ta ngjitur dhe 
mund të realizohet brenda 5 deri 6 
orësh. Ecja fillon nga qyteti i Pejës 
duke ndjekur rrugën për në zonën 
e njohur si Maja e Zezë. Në këtë 
drejtim do të ndiqni sinjalizimin për 
të vazhduar shtegun që tek banorët 
njihet si “Shtegu i banderave” për 
të dalë në qafën e Peklenës ku 
gjendet edhe një përmendore. 
Tani jeni në pjesën e fundit për 
pushtimin e majës andaj në këtë 
pikë mund të bëni një pushim 
të shkurtër duke shijuar pamjet 
e mrekullueshme  të Grykës së 
Rugovës, bjeshkëve të Namuna dhe 
pjesës së Rrafshit të Dukagjinit.

Liqenet e 
magjishme të 
Rugovës
Zona turistike e Liqeneve të 
Rugovës (Liqeni i Liqenatit 
dhe liqeni i Drelajve) njihen 
si perla unike të natyrës së 
Rugovës nëpër të cilin kalojnë 
shtigjet ndërkombëtare “Majat e 
Ballkanit” dhe “Via Dinarica” por 
edhe vizitohen nga shumë turistë 
gjatë gjithë vitit pasi që janë lehtë të 
aritshëm.  Shtrihen në pjesën jug-
perëndimore të Rugovës dhe njihen 
si një nga zonat me bukuri më të 
mëdha natyrore, florë dhe faunë 

mjaft të pasur, burime ujore, liqej 
dhe gjallesa ujore, andaj kjo zonë 
është në mbrojte me ligj për shkak 
të biodiversitetit që ofron. Liqejt 
gjinden në një lartësi mbidetare 
prej 1860 m. 

Liqeni i Liqenatit është një 
liqen i cili nuk shteron asnjëher 
por edhe mbushet nga të reshurat 
atmosferike e sidomos ato të borës. 
(edhe gjatë dimrit është shumë 
tërheqës pasi që i gjithë liqeni ngrin 
dhe mund të ecësh brenda tij).
Ajo që e bën gjithashtu tërheqës 
këtë liqen është gjallesa e cila 
jeton në këto ujëra e njohur me 
emrin Triton. Është një lloj gjallese 
e llojit të hardhuceve e cila nuk 
rritet më tepër se 15 cm, dhe kur 
mbizotëron koha e mire, jeton në 
ujë ndërsa gjatë dimrit largohen 
nga aty për t`u strehuar në vende 
më të ngrohta për t`u kthyer prap 
në liqen. Gjatë verës shumë vizitorë 
të cilët vijnë në këtë zonë apo edhe 
bjeshkatarë që kalojnë nga shtigjet 
ndërkufitare, ndalojnë këtu për të 
pushuar por edhe për t`u freskuar 
në ujin e këtij liqeni.

Liqeni i Drelajve apo liqeni i 
vogël gjindet 20 min larë nga liqeni 
i Liqenatit. Për të arrtiur atje duhet 
ndjekur shtegu në anën e majtë të 
liqenit të Liqenatit. Ky liqen ka një 
bukuri të rrallë kur është i mbushur 
me ujë andaj preferohet të vizitohet 

Liqeni i Drelajve

Liqeni i Liqenatit
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në pranverë apo në fillim të verës 
kur edhe bukuria e tij është në 
kulmin e vet.
Si zonë në tërësi është e njohur 
për zhvillimin e frutave të malit 
dhe çajra shërues. Ka hapësira të 
mëdha ku rritet boronica ndërsa në 
zona tjera mund të mbledhësh çajin 
e malit, kantarionin etj.

AKTIVITETET NË NATYRË
VIA FERRATA është një aktivitet 
i cili ngjason me ngjitjen në shkëmbinj 
por dallon nga ajo pasi që via ferrata ju 
mundëson të gjith turistëve të përjetojn 
adrenalinën e ngjitjes pa pasur ndonjë 
trajnim specifik. Është aktivitet i cili 
zhvillohet në shkëmbinj ku përmes 
shkallëve metalike dhe litarëve të 
hekurt, bëhet ngjitje ose kalim, një 
aktivitet që arrijnë ta realizojnë të 
gjithë. Tani edhe në Grykën e Rugovës 
janë zhvilluar 4 Via Ferrata, të cilat 
ofrojnë eksperienca të ndryshme për të 
gjith turistët. Është aktivitet i cili është 
duke u kërkuar gjithnjë e më shumë 
nga turistët. Via Ferrata “Mati” dhe 
“Marimangat” i takojnq via ferrata-ve 
horizontale ndërsa “Ari” dhe “Shpellat” 
i takojn llojit të via ferrata-ve vertikale. 
Gjatë ngjitjes në këto via ferrata do 
të përjetoni një ndjenjë të veçantë e 
cila përfitohet jo vetëm nga pamjet 
madhështore të Grykës së Rugovës 
por edhe nga adrenalina që fitohet nga 
lartësitë, që i arrini gjatë ngjitjes. Nëse 
nuk e keni përjetuar deri me tani ju 
ftojmë që ta realizoni këtë verë-vjeshtë! 

  Për rezervim kontaktoni     
shoqatën Marimangat e Pejës.  
marimangat@gmail.com  
Tel: +383 49 

SPELEOLOGJIA 
apo hulumtimi i bukurive të nëntokës 
në Pejë është gjithashtu një aktivitet 
të cilin mund ta zhvilloni lirisht. Pra 
përveç që ka bukuri mbi tokë Peja ka 
po aq edhe bukuri nën tokë. 
Shpella “Bukuroshja e Fjetur” dhe 
Gryka e Madhe janë dy shpellat më të 
bukura të cilat gjinden në Pejë. Janë 
shumë tërheqëse dhe kanë bukuri të 
mahnitshme, të krijuar nga stalagmitet 
dhe stalaktitet, koridore dhe dhoma të 
cilat shndrisin si kristali, ujra, përroçka 
të vogla dhe ujvara përbrenda saj. 
Shpella “Bukuroshja e Fjetur” gjindet 
ne zonën e Radacit ku është edhe Foto: Marimangat ©
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ujvara e Drinit të Bardhë. Kjo është 
një shpellë e pajisur me infrastrukturë 
dhe mund të vizitohet nga të githa 
moshat ndërsa Gryka e Madhe gjindet 
në Grykën e Rugovës dhe është ende 
e paprekur, pra nuk ka infrastrukturë 
të brendshme andaj edhe grupet që e 
vizitojnë këtë shpellë duhet të jenë më 
të përgatitura fizikisht.

Për të vizituar këto shpella mund 
të kontaktoni shoqatën “Aragonit 
speleo”. metorbojku@yahoo.com
Tel: +383 44 221 365  

PARKU I AVENTURAVE  
është një vend që vlen të vizitohet si 
për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. 
Gjindet në pjesën e kodrinave të Pejës 
dhe vetëm 10 min me makinë larg 
qendrës së qytetit të Pejës. Është një 
zonë majft tërheqëse dhe i vetmi park 
i aventurave në Kosovë, i cili ofron 
disa lloje të aktivitete rekerative. Në 
përbërjen e këtij kompleksi rekreativ 
gjeni edhe mundësinë e kalërimit me 
kuaj, që kërkohet mjaft nga vizitorët, 
zonën e restoranit në një pozitë 
ku shihet gjith qyteti i Pejës si dhe 
mundësinë që të bëni ecje në natyrën 
e bukur që mbretëron përreth këtij 
kompleksi.  

Për aktivitete kontakto
Parku i Aventurave Pejë. 
adventureparkpeje@gmail.com   
Tel: +383 49 125 274

ZIP LINE – është 
gjithashtu një aktivitet rekreativ që 
ju mundëson të bëni një fluturim 
në gjatësi prej 640 m ndërsa 
shpejtësia juaj e fluturimit mund 
të arijë deri në 60 km/h përderisa 
lartësia e fluturimit është 40 m mbi 
lumin Lumbardh. Këtë aktivitet 
mund ta gjeni në Grykën e Rugovës 
dhe njëherit është aktivitet i cili 
lidhë Via Ferrata Marimangat me 
atë Ari duke krijuar vlerë të shtuar 
për eksperiencat tuaja.  
Për rezervime kontaktoni 
shoqatën Marimangat e Pejës.

 marimangat@gmail.com  
 Tel: +383 49
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This new-generation Ultra All-Inclusive resort in Montenegro is the 
perfect beach oasis for families, couples, and singles seeking a 
deluxe fun-filled vacation.
Located on the one-of-a-kind Long Beach on the southern 
coast of Montenegro, the longest sandy beach of the Adriatic, 
Azul Beach Resort Montenegro is the place for luxury, pleasure, 
and absolute fun.

THE HOTEL
We provide to all guests an upscale style and comfort 
withing 17 hectares of private land: 479 rooms and suites, 11 
restaurants and bars, 8 pools featuring the largest pool area on 
the Adriatic, 8 sports facilities, 14 km long and over 50 m wide 
sandy beach, outdoor theater, sports facilities and conference 
facilities.

THE DESTINATION
What Montenegro is all about is not only the sun and sea. It is 
a specific emotion awaken by the mild Mediterranean climate 
and endless possibilities for both active and relaxing vacation. 
Enchanting medieval towns with the exciting history behind 
and such a nature that will inspire every visitor to explore and 
discover more.
Just imagine the 14 km of a sandy beach, packed with contents 
for people of various interests and ages. Conquer the waves, 
play with your children, and then take a comfortable seat in one 
of the various cafes and restaurants. Pick the windsurfing or go 
ahead and try kitesurfing. That’s what the Long Beach in Ulcinj is 
all about. 

Enter the world of Ultra All-Inclusive 
indulgence and entertainment!

Vacation Experience 
like no other on the magical 

Adriatic Coast!

Address: Velika Plaza, 85360, Ulcinj, Montenegro
Telephone: +382 20 405 881

Reservations: reservations@azulbeachmontenegro.com

www.azulbeachmontenegro.com
www.karismahotels.com

Azul Beach Resort Montenegro abrmontenegro
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Family Vacation 
Experience like no 
other on the Magical 
Adriatic Coast
The 479 rooms and suites are tastefully 
designed in a contemporary and modern 
style. With categories ranging from Kiwi 
Studio for those that spend their time 
outside, rooms and suites for families, 
Honeymoon Suites for romantic getaways 
and couples, sea view suites for the 
sealovers and into the blue lifestyle, swim-up 
suites for the extra solitude holidaymakers, to 
our Premium Section rooms and suites that 
offer an exclusive amenities and experience 
to our guests. The resort room and suite 
inventory feature the largest selection of 
family suites in the region with 261 suites 
designed with families in mind.
Each room is equipped with air-conditioning, 
flat screen satellite TV, shower, hairdryer, safe 
deposit box, coffee/tea making facilities, 
mirror, mini-bar, and toiletries.
Children age policy: infants 0-2.99; children 
3-12.99

INCLUDED IN YOUR ULTRA ALL 
INCLUSIVE PACKAGE:
• Welcome drink
• Unlimited meals (breakfast, lunch, dinner)
• Unlimited drinks
• Unlimited snacks at Snack corners
• Kids’ Menu and Kids’ corners
• Tea and coffee making facilities in the room
• WI-FI in all areas
• Outdoor gym
• Tennis
• Football
• Beach Volleyball courts and Archery
• Kid’s playground
• Kids’ Club
• Daytime and nightly activities program
• Live music
• Professional shows
• Beach lounge chairs & sun umbrellas
• 4 swimming pools + 2 kids pools + 2 dedicated pools*
• Pool sunbeds and sun umbrellas*
• Beach & Pool towels
• Toiletries
• Housekeeping daily
• Parking
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VOSKOPOJË

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Vendodhja:

Te tjera:

rooms with very comfortable conditions with a con
  heating sy

 offers a rich menu of traditional area, 

 panoramic bar, restaurant with winter 
and summer rooms, conference room, recreation 

tourist walk as expeditions and mountain activities 

Ashtu siç e do tradita myzeqare

Kashtëbardhë, Lushnje, Albania
Për prenotime: +355 69 40 60 262

Te Fatmiri
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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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Your personal travel agent !
Hospitality     
Tours & packages
Ticketing       
Hotel reservation
Car rental      
Get to know Vlora

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

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

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

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

North Macedonia, Croatia, 
all inclusive packages 

around the world, cruises holidays
and personalized tours

for every budget

travel with 
the best !



116

Your personal travel agent !
Hospitality     
Tours & packages
Ticketing       
Hotel reservation
Car rental      
Get to know Vlora

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

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

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

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

North Macedonia, Croatia, 
all inclusive packages 

around the world, cruises holidays
and personalized tours

for every budget

travel with 
the best !

Nr 33  TRAVEL 2021 117

TRAVEL suplement

Enjoy the spirit of 
a noble nation

through the products 
and small family-run 

farms and Inns
"Made in Albania!

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

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

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

MADE IN ALBANIA

Bee Eco, ose si të shijoni Lumin e Shalës me të gjithë 

madhështinë që një destinacion ka

Në kërkim të qosheve (jo dhe aq) të fshehura të 

Sarandës, që mbajnë aromë Manxuranë

Në Malinat te Kantina "Vila Hadaj", ku vera shijohet 

me aromë pylli

Qeramika, ky art mijëravjeçar nga duart e mjeshtrave 

të Art Zadrima

Çantat e Inës, të denja për  pasarelat botërore 

Në studion e Denisa Markut, ku sundon e veçanta

Handmade Jorean, miqësor e i dobishëm si natyra

Klara Profka, artistja topografe

Vende të arta dhe njerëz 
me duar të arta

Find us: 

made.in.albania___

Kur kemi filluar në Travel Magazine projektin 
“Made in Albania” kemi pasur parasysh gjithmonë 
nxjerrjen në pah të produkteve dhe sipërmarrjeve 
të vogla lokale, që në turizëm janë të përfshira 
me anë të një aktiviteti që anon nga tradicionalja 
dhe ruajtja e trashëgimisë, e deri tek mjedisi 
rural, agrar, natyror e lokal, të cilët kombinohen 
me njëri-tjetrin për të ofruar një përvojë sa më 
autentike. Kështu para syve na kanë kaluar e do 
na kalojnë produkte unike të artizanatit, ushqime 
e pjata unike që nga më të thjeshtat e deri tek më 
të sofistikuarat, tradita e zakone, festa, ture e rite, 
të cilat të gjitha bashkë përbëjnë atë produkt 
turistik, të cilin ne e kemi quajtur thjesht 
“Made in Albania” 
Ideja që ushqyem më tej për të ndërtuar në 
të ardhmen edhe një vitrinë, që në rastin kur 
janë produkte, të mund të shiten e të shkojnë 
tek konsumatori edhe nëpërmjet një platforme 
online, na shtyu të shkojmë më thellë kësaj bote 
dhe të gjejmë aty shumë më shumë nga ç`kishim 
kujtuar se dinim. Në përpjekje për t`i dhënë një 
dorë produkteve lokale, atyre të bëra me dorë e 
nga individë ose sipërmarrje të vogla, jo vetëm 
atëherë kur ato karakterizohen nga tipare të 
traditës por edhe kur janë krejtësisht të reja e 
moderne, na futi në këtë botë ku kemi zbuluar 
thesare. Dhe në ndryshim nga çmund të mendohet 
se artizanati dhe puna e dorës ka mbetur peng 
i brezit të vjetër e po zhduket, vajza të reja plot 
ide dhe jetë, krijojnë vepra arti me fije, me letra, 
me plastikë, me dru, me rezinë, me tel, me bojëra e 
penela, me lule e gjethe apo edhe me mbetje të 
riciklueshme, duke na çuditur e bërë të ndërrojmë 
mendim edhe neve vetë, se artizanati qenkësh një 
dukuri në zhdukje. 

Disa prej thesareve që kemi zbuluar, do t`ua 
sjellim në këtë numër. Do t`ju tregojmë për Inën, 
çantat e së cilës shumë bukur mund të qëndrojnë 
në dorën e modeleve që parakalojnë nëpër 
pasarelat botërore të modës, për Denisën e 
punët e saj të veçanta në pirografi, e cila e bën 
të lulëzojë edhe njëherë drurin e vdekur, për 
Alketën që me duart e arta e nga bimët e rritura 
në natyrë krijon sapunë organikë e miqësorë me 
lëkurën, për Klarën, topografen artiste, që me një 
material e një një teknikë jo fort të njohur për ne 
të tjerët siç është rezina, krijon vepra të vërteta 
arti që jetojnë përgjithmonë. Do t`ju tregojmë 
edhe për Linditën, Valentinin e Antoninin, që me 
dashuri e këmbëngulje po ruajnë artin e lashtë të 
qeramikës në Zadrimën e tyre të bukur. 
Ndoshta janë pak në raport me numrin e madh 
të duarartave e duarartëve të shumtë që kemi 
takuar e “zbuluar”. Por do të sjellim të tjerë e 
vazhdimisht. Në çdo numër do të sjellim produkte 
e histori unike, të kësaj bote të mrekullueshme ku 
jetesa përmes punës së vështirë të dorës, është 
misioni më fisnik që këta njerëz i kanë vënë vetes. 
Natyrisht nuk kemi lënë pas dore as sipërmarrjet 
e vogla dhe historitë e njerëzve që me nismat 
e tyre kontribuojnë që turizmi shqiptar të ketë 
fytyrën dhe karakterin e vet. Do t`ju çojmë në 
Lumin e Shalës, ku Gjystina dhe Mondi presin 
njerëz e rrisin bletë, në Malinat të Beratit, ku 
Shkëlqimi ka ndërtuar mbretrinë e tij të verërave 
apo në Sarandë, ku Fatmiri tempullin e tij të 
vogël e ka spërkatur me aromë manxuranë dhe 
dashurinë e nënës së tij.
Nëse doni mendimin tonë, kjo është Shqipëria e 
vërtetë turistike. 

Nga Flora Xhemani Baba
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guest house Destinacioni i Lumit të Shalës ka kohë që ka 
hyrë në listën e vendeve më të bukura për t`u 
vizituar në Shqipërinë e viteve të fundit. Dhe 
siç ndodh në këto raste, aty ku shkon shumë 
rrjedhë, uji turbullohet, shtrati prishet dhe 
rryma merr me vete  gjithçka që gjen përpara.
Ka ardhur koha të kthehemi mbrapsht dhe 
ta shikojmë edhe njëherë Lumin e Shalës 
me sy tjetër. Ashtu siç duhet dhe ashtu siç e 
meriton. Duke e shijuar pikë më pikë ujin e tij 
kristal dhe çdo pëllëmbë tokë që e rrethon. 
Sepse çdo gur aty ka vlera dhe mbart një 
histori.
Prandaj dhe në këtë numër, nuk do t`ju flasim 
për Lumin e Shalës si destinacion, se këtë e 
kemi bërë shumë herë në Travel por për një 
bujtinë në këtë zonë, përmes të cilës ju mund 
të shijoni Lumin e Shalës dhe Blinin e Gurit 
të Lekës në të gjithë dimensionin e vet. E nuk 
do të jeni as të parët, as të fundit. Do t`ju 
ftojmë në shtëpinë e Gjystinës dhe Mondit, një 
çift bletërritësish prej brej brezash, që para 
se t`ju ofrojnë mikpritjen e tyre këtu, vijnë 
nga familje me tradita shekullore në rritjen e 

ose si të shijoni 
Lumin e Shalës 

me të gjithë madhështinë 
që një destinacion ka 

Bee Eco 
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Ata janë jo vetëm të zotët 
e një bujtine që pret e 
përcjell turistë, bjeshkatarë, 
dashurues të natyrës dhe 
çdo bujtës që dëshiron të 
shijojë mikpritjen malësore 
përmes qëndrimit në 
Lumin e Shalës por edhe 
pinjollët e një familjeje 
bletërritësish prej dyqind 
vjetësh. Po po, prej dyqind 
vjetësh. Prej dy shekujsh, 
gjyshërit, stërgjyshërit e 
katragjyshërit e tyre, kanë 
rritur bletë. Duke i ushqyer 
me pekule e duke i çuar atje 
ku natyra ka faluar lulet 
më të mira. Që mjalti të 
jetë krejt bio. Prandaj dhe 
nuk kishte sesi ta quanin 
ndryshe bujtinën e tyre.

quanin ndryshe bujtinën e tyre përveçse 
Bee Eco Guesthouse, apo, Bujtina e 
Bletëve, që rriten bio e prodhojnë mjaltë 
bio.
E vendosur aty, në zemër të luginës, 
ku shumë prej jush mund të kenë qenë 
verës, vetëm për t`u freskuar në ujin 
brisk të Lumit të Shalës, Bee Eco, është 
epiqendra e kartolinës së këtij peisazhi 
të mrekullueshëm por që nuk duhet 
shijuar kurrsesi vetëm si një kartolinë 
por si libër që pret t`i shfletoni faqet. 
Prandaj ju ftojmë t`i ngjisni ato shkallë 
e të bëheni mysafirët e Gjystinës e 
Mondit, për të shijuar copëza të traditës 
malësore qysh prej momentit të parë që 

kësaj qenieje kaq fisnike, që mban 
sot botën në ekuilibër. Ata janë jo 
vetëm të zotët e kësaj bujtine që 
pret e përcjell turistë, bjeshkatarë, 
dashurues të natyrës dhe çdo bujtës 
që dëshiron të shijojë mikpritjen 
malësore përmes qëndrimit në 
Lumin e Shalës por edhe pinjollët 
e një familjeje bletërritësish prej 
dyqind vjetësh. Po po, prej dyqind 
vjetësh. Prej dy shekujsh, gjyshërit, 
stërgjyshërit e katragjyshërit e tyre, 
kanë rritur bletë. Duke i ushqyer 
me pekule e duke i çuar lule më 
lule, atje ku natyra ka faluar lulet 
më të mira. Që mjalti të jetë krejt 
bio. Prandaj edhe nuk kishte sesi ta 

Kontakte: +355 68 839 9060
shalarivereco@gmail.com

https://beeeco.business.site/
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do të shkelni atje lart. 
Mikpritja dhe ushqimi organik që 
vjen veçse nga bjeshkët, qumështi i 
freskët, mishi i të imtave, mjalti bio, 
arrat e pyjeve të egra, mjediset alpine, 
qëndismat e velenxat nëpër dhoma, 
janë vetëm prologu i historisë tuaj të 
fundjavës, e cila do të mbushet me 
copëza rrëfenjash pranë zjarrit për Lekë 
Dukagjinin, Mollën e Shoshit, Blinin e 
Gurit të Lekës e legjenda pa fund që 
kjo zonë i ka pjesë të vetes, si rrëketë e 
akullta të bjeshkëve. 
E po të jeni me fat të takoni udhëtarë 
si Ndoci, që mund ta gjeni shpesh asaj 
ane, bashkë me shokë e miq të tjerë, 
që po hapin shtigje për shëtitje në zonë, 
që përmes Lumit të Shalës, ju të mos 
shkoni e të ktheheni vetëm nga Komani 
me varkë por edhe nga malet me 
këmbë, atëhere historitë do të bëhen 
më të bukura e më të gjata. Sepse Ndoc 
Mulaj, si djalë i Nikaj Mërturit, di e ka 
jetuar aq shumë histori të malësisë e jo 
vetëm nga vendlindja e tij, saqë nuk do 
t`ju mjaftojë vetëm një natë qëndrimi 
në bujtinë por shumë netë apo ditë, që 
të do të duhet t`i ndani mes udhëtimeve 
nëpër shtigjet rreth e qark. 
Sepse Gjystina e Mondi, nuk ju presin 
vetëm në bujtinë. Ata bashkë me 
Ndocin e guida të tjera lokale, ju ftojnë 
të shëtisni nëpër të gjithë zonën rreth 
e qark Lumit të Shalës, duke ju bërë 
që ta shijoni atë luginë nga pikat më 
të bukura natyrore, e madje të shkoni 
edhe më përtej, në Valbonë, më Theth, 
Në Prekal e Dukagjin të Shkodrës, 
përmes shtigjeve që kanë hapur e po 
hapin përditë këta djem të palodhur. 

Mëngjesi në një bujtinë alpine është 
një simfoni e natyrës. Ajo e gjelbra e 
thekshme e rrepeve, që vetëm ajri i 

pastër i Alpeve arrin ta nxjerrë në pah, 
përzier me të kuqërremtën e drurit e të 
ngrohtën e ngjyrave që hedhin valle mbi 
tavolinën e mëgjesit dhe uji që këndon 
poshtë këmbëve tuaja, nuk paguhet dot 
as me flori. Nuk është çështje ushqimi. 
Është punë ndjesish, e që të ndjehet, 
duhet të jesh aty. Kush e ka provuar, e 
di se për çfarë po flasim. Dhe mendoni 
pak në këtë atmosferë, Gjystina që 
shkon e vjen, me kanën plot qumësh 
të ngrohtë, tabakanë me vazot e qelqta 
plot me mjaltë e arra, petullat që 
avullojnë, bukën e sapobërë…. 
Ju thamë, nuk është çështje ushqimi. 
Është çështje dashurie. Këta njerëz, e 
duan atë vend. Dhe prandaj e trajtojnë 
si një qenie e jo si vend. Prandaj dhe 
i dhemb, kur shohin se sa keq, sa 
keq po e ç(shijojnë) turistët. Që vijnë 
deri në buzë të ujit dhe ikin, pa e 
parë dashurinë në sytë e Gjystinës, 
gëzimin e saj kur pret e përcjell njerëz, 
buzëqeshjen e  Mondit kur me duart 
plot hyn e del në bujtinë, duke sjellë 
ajkën e ushqimit të pastër të maleve, 
kur me dorën hedhur supeve, bisedon 
me Ndocin e me ata që duan të shëtisin 

me turistët shtigjeve, duke e bërë 
vendin më të dashur e më të larmishëm 
në sytë e tyre.
Po nëse nuk është çështje dashurie 
edhe për ju, mos shkoni kot. Nuk do 
shijoni dot atë që po ju tregojmë. 
Ftesa jonë është për ata që si ne, 
kuptojnë në radhë të parë sakrificën e 
këtyre njerëzve, që kërkojnë t`ju japin 
dritë pa energji elektrike përreth e që 
për t`jua servirur ushqimin të ngrohtë, 
vatrën të ngrohtë e bujtinën të ngrohtë, 
energjinë e marrin  jo vetëm nga mjetet 
rrethanore por nga zemra e bardhë. 
Madje së pari nga aty. Pastaj gjithçka 
tjetër bëhet më e lehtë. Si flladi i 
bjeshkëve.
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Ndoc Mulaj, është ndër ato personazhe që 
ka ka më shumë se dy dekada që lufton 
për të promovuar turizmin në Alpe. E ndër 
përpjekjet e shumta është edhe hapja e 
shtigjeve turistike. Ai na tregon se në këtë 
sezon të ri turistik destinacioni Blini i Gurit 
të Lekës (Lumi i Shalës) do të jetë ndryshe 
nga vitet e kaluara. Deri tani turistet vinin 
vetëm me varka në Blini dhe hanin një 
drekë, laheshin në lumë, disa edhe flinin 
aty dhe  ktheheshin po me varkë nga liqeni, 
pra nga kishin ardhur. Aktualisht jemi 
në përfundim të punës për hapjen dhe 
markimin e shtigjeve nga te cilat do të jenë 
katër shtigje të gjata të cilat do të lidhin 
Blinin me Shkodrën nëpërmjet Cukalit, 
(Blini-Qafe Srane-Malajgji-Cukal-Fusha e 
Liqenit-Muri i Turkut-Ura e Mesit-Shkodër), 
me Thethin nëpërmjet Lotajve (Blini-
Stupe-Kodqr Kunjit-Ndreaj-Lotaj-Breg 
Lumi-Ndqrlysa-Theth) dhe Qafqs sq Agrit 
(Blini-Molla e SHoshit-Qafa e Agrit-
Vuksanaj-Breglumi Shalqs-Ndërlysa-Theth) 
dhe Nikaj-Mërturin e Valbonën nëpërmjet 
po Qafes së Agrit (Blini-Molla e Shoshit - 
Qafa e Agrit - Nikaj Mërturi - Theth)
Gjithashtu do te kete edhe tre shtigje ditore 
në forme rrethi, në mënyre që turistët që 
do të qëndrojne në Blini dhe do të kthehen 
po me varkë, të kenë mundësi të ecin 
dhe të shijojnë atraksionet pa fund që të 
ofron natyra rreth e rrotull Blinit e Lumit 
të Shalës. Shtegu më klasik do të jetë nga 
Blini të Guri i Lekës, zbritet në Stupe dhe 
nëpërmjet shtratit të Lumit të Shalës, 
bëhet kthimi në Blini.  Shtegu tjetër do të 
jetë duke u nisur nga stacioni i Mollës së 
Shoshit, në breg të liqenit përballë Guest 
House “Riverside”, duke u ngjitur në Mollë 
të Shoshit (një nga fshatrat më interesantë 
të këtij vendi, të cilin unë do ta shpallja 
menjëhere monument kulture) dhe duke u 
kthyer nga rruga tjeter e zbritur në krahun 
tjetër të Blinit te Guest House “Eagle Land”.
Shtegu i tretë dhe më legjendari e historiku 
do të jetë ai i Komlemit, duke u nisur nga 
Blini, ngjitur në Komlem dhe zbritur te 
Riverside ose e kundërta. Ky shteg është i 
vështirë dhe do të jetë vetëm për alpinistë, 
deri në momentin që do të montojmë 
pajisjet për climbing. Në të gjitha këto 
shtigje vazhdon puna për hapjen e markimin 
e tyre dhe vendosjen e tabelave, një proejkt 
ky i Qendrës Alpe, i mbeshtetur nga GIZ 
Albania.
Shumë shpejt në këtë zonë do të vendoset 
edhe Zip Line-i i parë në Shqipëri, duke e 
kthyer Lumin e Shalës në një vend jo vetëm 
për natyrë e relaks por edhe për sort e 
aventura.

Katër shtigje të reja 
për dashuruesit e
Lumit të Shalës
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Manxuranë

Në kërkim të qosheve 
(jo dhe aq) të fshehura të 
Sarandës, që mbajnë aromë 

Rruga Butrinti, 9701, 
Sarandë, Albania 

manxurana.sarande@gmail.com
+355 69 208 8113

Fine Albanian and World Cuisine
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Dilema e përhershme e 
turistëve kur i drejtohen 
qyteteve të populluara turistike 
është thuajse po ajo; përse 
duhet të shkojmë me pushime 
në një qytet që gëlon nga 
vizitorët, ku zhurma dhe fluksi 
nuk të lejojnë të ndjesh shijen e 
vërtetë të një destinacioni?

Dhe përgjigja e kësaj pyetjeje vjen 
(thuajse) gjithmonë nga ata që duke 
qenë në kërkim të përhershëm, gjejnë 
gjithmonë arsye pse dhe vende ku.
Kështu edhe ne. Edhe pse Saranda 
vuan pasojat e një destiancioni 
të tejshfrytëzuar në çdo drejtim e 
shpeshherë jo në mënyrën e duhur, ka 
njerëz me qasje të ndryshme që shtyrë 
nga shumë arsye e ndjesi të brendshme, 
vendosin të bëjnë të pamundurën, ta 
ofrojnë atë si një vend me qoshe intime, 
familjare, të qeta, të ngrohta, mikpritëse, 
të thjeshta e të vërteta njëkohësisht por 
edhe të sofistikuara deri në detaj, detaj i 

cili nuk flet gjithmonë vetëm me anë të 
sendit por edhe me anë të njeriut. 
Dhe me “sensorët” vazhdimisht të ngritur 
në kërkim të këtyre “shenjave”, gjejmë 
Manxuranën. Një vend që flet me gjuhën 
e shijeve të Fatmirit. Më pak se një hotel, 
më shumë se një restorant. Mbi të gjitha, 
një shtëpi. E duke e ilustruar me gjithë 
ç`ky term mbart, një destinacion. 
Dhe e dini pse? Sepse është e ndërtuar 
me një filozofi. Të kuptohemi, gjithkush 
që ndërton diçka, ka një filozofi të vetën 
dhe këtu nuk ka asgjë të veçantë. E 
veçanta qëndron pikërisht tek e veçanta. 
Një vend i vogël, lindur nga asgjëja, 
që bëhet i veçantë qysh në hyrje, ku 
dikur një kabinë e vjetër dhe e shëmtuar 
elektrike (si shumë gjëra të tjera kur nuk 
kanë kujdes njerëzor) sot ka çelur lule 
dhe reflekton pulsin e jetës. 
Thuhet rëndom se janë detajet ato që 
bëjnë diferencën. Ashtu është vërtet. 
Sapo kapërcen kangjellat përmbytur 
në mëllaga plotngjyrëshe, rozmarinë e 

manxuranë, syri të shkon tek dollapi i 
verërave. Është një sergjen më shumë 
se 100-vjeçar i blerë në Krujë, na thotë 
Fatmiri. Po ashtu edhe sepetja që shkon 
bashkë me të. Nuk janë te vetmet objekte 
të veçanta që të tërheqin vëmendjen. 
Ashtu është edhe lavamani prej guri në 
hyrje të tualetit, dera e të cilit gjithashtu 
është e veçantë dhe këndi që të çon për 
atje, ka po aq detaje ku syri shkon vetë. 
Si për shembull mbajtësja prej teneqeje, 
ku verës vendosen fruta e perime të 
stinës, e cila nuk duket aspak luksoze 
fjala vjen por që është aq shtëpiake! Si 
ata lambikët e dikurshëm që mbanim 
për të larë duart. Vazhdojmë më tej. 
Në banak, në vend të dizenjove apo 
gdhendjeve që mund t`i gjeni kudo, 
shpaloset një qilim i leshtë, motivet e të 
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cilit ndoshta vetëm aty nuk do t`i kishit 
pritur! E nëse do t`i rrëshqisni sytë nëpër 
pllakat e kuzhinës, që ngjan krejt si ajo 
e një shtëpie fshati, lart në tavan do të 
shikoni tjegulla të vëna mbrapsht, lidhur 
me trarë druri, në mënyrë fare origjinale. 
Fatmiri thotë se ka dashur të ndërtojë 
njëfarë tempulli, foleje, të qetësisë së 
shpirtit, të mikpritjes, të dashurisë për 
njeriun, ushqimin, verën (kryesisht 
shqiptare). Ai thotë se është frymëzuar 
nga shpirti i madh i nënës së tij, nga 
dashuria e saj për njerëzit, lulet, aromat, 
ushqimin. Bima e saj e preferuar është 
Manxurana dhe emër me të mirë se kaq, 
për të shprehur këtë ndjesi, nuk mund të 
kishte.
Fatmiri na flet edhe për miq të shtrenjtë, 
të cilët jeta e deshi që të ikin nga kjo 
botë, por që kanë lënë pas shenjat e tyre 
të pashlyeshme. Kështu ky vend i vogël 
e i ngrohtë, vetvetiu mbushet edhe me 
histori njerëzore e kujtime të shtrenjta, 
me qëllim që nesër, të kemi ç`tu tregojmë 
miqve. Me këto fjalë e përshkruan 
ai Maxhidin, “francezin” që erdhi në 
Sarandë për t’ju bashkëngjitur projektit 

të Manxuranës, që kaq shumë e deshi 
dhe kontribuoi për të, u bë njësh dhe 
kaq shumë influencoi me shpirtin e vet 
artistik dhe të paepur.
Kitara e tij e dashur dhe kapelja e tij 
epike, sot ka mbetur e varur në hyrje 
të kuzhinës, në kujtim të këtij miku të 
shtrenjtë, që iku një ditë krejt papritur, 
duke lënë pas një histori te gjallë, një 
frymë, shije dhe estetikë, jo vetëm në 
kuzhinë, por edhe në zemër, prej zemrës 
së madhe që kishte vetë.
Përveç shijes artistike në ndërtimin e 
Manxuranës, le të flasim për atë që është 
më kryesorja; ushqimin. Ky tempull i 
vogël i shijes është ngritur mbi parimin e 
ushqimit të vërtetë, ku klienti nuk është 
thjesht “konsumatori”, por është mik i 
shtëpisë.
Ushqimi duhet të jetë i vërtetë, në 
kuptimin që përbërësit për përgatitjen 
e tij duhet të jenë të gjithë, dhe në 
cilësinë më të lartë të mundur. Ruajtja 
me fanatizëm e cilësisë së ushqimit, 
shijes së larmishme e të shprehur fort të 
Mesdheut, aromave të tokës, produkteve 
bimore e shtazore natyrale e verërave 

Kitara e tij e dashur dhe kapelja 
e tij epike, sot ka mbetur e varur 
në hyrje të kuzhinës, në kujtim 
të këtij miku të shtrenjtë, që 
iku një ditë krejt papritur, duke 
lënë pas një histori te gjallë, 
një frymë, shije dhe estetikë, jo 
vetëm në kuzhinë, por edhe në 
zemër, 
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të zgjedhura, është në ADN-në e saj. 
Kot nuk e ka atë emër. Dhe njëjtë si një 
shtëpi, që kur i vijnë shumë miq, i vë 
në punë të gjithë anëtarët e familjes, 
ashtu edhe tek Manxurana, vjen e zonja 
e shtëpisë, me byrekun e saj me lakra të 
egra, me lakronin me pulë, me pispilinë 
e mrekullueshme, a limonatën me mente, 
o kushedi çfarë tjetër mund të sajojë 
dora e saj, që i le miqtë gojëhapur. E si të 
mos ndodhë kjo, kur e shikojnë me llërët 
përveshur teksa tëholl petët mbi tavolinë?
E duke qëndruar në filozofinë e të ofruarit 
një shtëpi, e keni edhe një dhomë për 
të bujtur, nëse doni ta shijoni deri në 
fund Manxuranën. Një dhomë, që si 
dhomë shtëpie, ka krevatin e madh dhe 
dy krevate për fëmijët, kombinuar aq 
këndshëm, sa nga “kuzhina” në dhomën 
e gjumit, do t`ju duket një process aq 
njerëzor e nuk do ta kuptoni dot ku 
mbaron hoteli e ku fillon shtëpia. Për të 
mos folur për mëngjeset në ballkonin 

e veshur me dru, e spërkatur me freski 
Joni, ku aroma e kafesë përzier me 
manxuranë, mund të zëvendësohet krejt 
mirë me aromën e gjalpit, petullave, 
reçelnave gatuar me barabarozë apo 
omëletave me perime të freksëta. 
Ç`t`ju themi? Ka njerëz që nga hiçi 
krijojnë diçka dhe nga diçkaja krijojnë 
gjithçka. Kështu është edhe Manxurana. 
Gjithçka në një grusht vend. 
Diku buzë rruge, rrugës për në Butrint. 

Ruajtja me fanatizëm e 
cilësisë së ushqimit, shijes 
së larmishme e të shprehur 
fort të Mesdheut, aromave të 
tokës, produkteve bimore e 
shtazore natyrale e verërave të 
zgjedhura, është në ADN-në e 
Manxuranës. Kot nuk e ka atë 
emër që ka.
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Në Malinat
te Kantina
"Vila Hadaj"
ku vera shijohet 
me aromë pylli

Një udhëtim 
në Beratin 
që nuk e 

njihni ende
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Në Malinat, tek Kantina “Hadaj”, ku 
vera shijohet me freski Tomorri
Keni qenë ndonjëherë në Malinat? Jo?
Epo tani ka ardhur koha të shkoni. 
Nëse nuk e dini ku bie Malinati, po 
ju themi që është një fshat i bukur 
i zonës së Beratit, 17 kilometra 
nga qyteti, me një natyrë të 
mrekullueshme, ku aromat e verërave 
që do të shijoni, përzihen me aromat 
e pyllit e frutave të egra rrethe qark. 
Vërtet është ca rrugë e vështirë deri 
atje por ia vlen. Dhe në fakt më mirë 
se në shqiptarët, këtë e dinë të huajt, 
që kur vjen puna për të rendur pas të 
bukurës, interesantes dhe vlerave të 
vërteta, janë të parët që vrapojnë për 
atje. 
Ne zakonisht vendet e veçanta 
i zbulojmë duke udhëtuar por 
edhe duke u takuar me miq e 
bashkëpunëtorë të shumtë që kemi 
nëpër Shqipëri dhe jo vetëm. Edhe 
kur takuam Çimin, të zotin e kantinës, 
ndodhi përmes miqve të përbashkët. 
Por pastaj nuk ishte e vështirë që 
të dalloje pasionin e dashurinë për 
verën e gjithë ç`vjen para e pas saj, 
për të kuptuar se pse turistët rendën 
menjëherë në Malinat për të shijuar 
atmosferën e Kantinës Hadaj dhe 
kilometrat e vizitës deri atje, i quajtën 
pjesë e një turi të bukur. 
Berati është me nam për vreshtat e 

Kantina “Villa Hadaj” ndodhet në 
Malinat, 17 km nga qyteti i Beratit, 
e ndërtuar midis vreshtave të zonës 
së famshme të Malinatit. Një tipar i 
veçantë i kantinës është se ajo ndodhet 
në natyrë, larg zhurmës dhe ndotjes, 
midis vreshtave që kanë lulëzuar që 
nga viti 1970. Ndërtuar me mure guri, 
sipas traditës, pronarët janë përpjekur 
të sjellin një kombinim nga traditat e 
paraardhësve të tyre. Gjithashtu, një 
tipar tjetër është vreshti në kodrat 
afër pyllit përballë malit të Tomorrit, 
i cili ia shton hijeshinë dhe e bën këtë 
zonë shumë tërheqëse për vizitorët 
që duan të largohen nga zhurma dhe 
të vijnë sa më afër natyrës. Kantina 
ofron degustim vere dhe vizita nëpër 
vreshta, përmes një udhëtimi të 
këndshëm nëpër kodra, të shoqëruar 
nga ekspertë të vjetër të vreshtave nga 
zona e Beratit

Malinat, Berat, Albania
hadajwinery@gmail.com

+355 69 64 81 987
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tij dhe jo më kot ka shumë kantina. 
Sot për fat të mirë kjo ka krijuar një 
traditë në qytet për turistët, që është 
ajo e tureve të verës, pra vizitave në 
kantina. Nuk mjafton më ka kohë, 
vetëm shijimi i verës në shishe a gotë, 
diku në ndonjë restorant të Beratit 
apo edhe ta blesh në një dyqan vere. 
Duhet patjetër të shijohet atmosfera 
që kantina përcjell, të shkosh e të 
shohësh nëpër vreshta, se si vendasit 
e rrisin rrushin me aq dashuri e 
përkujdesje, si të ishte fëmijë, si 
e trajtojnë çdo kokërr e gjethe me 
mënyrën e duhur, me qëllim që prej 
tyre të dalë rrushi më I mirë e për 
rrjeshojë edhe vera më ë shijshme 
dhe e veçantë. Kështu është edhe 
tek Kantina Hadaj, ku tradita në 
fakt, shkon përtej viteve të sotme 
të shekullit të ri. Sepse pinjollët 
e familjes Hadaj, e kanë kultivuar 
vreshtin prej më shumë se dhjetë 
dekadash. Dhe teknikat e kultivimit, 

vreshtarisë, fermentimit, procesit 
të vjetërimit e plot faza të tjera të 
rrugëtimit të verës, bëhëen nga 
profesionistë të vjetër e sot dalë nga 
shkollat më të mira të somelerisë. 
Por nëse Berati ka shumë kantina, 
atëhere pëse duhet të shkojmë 
pikërisht tek Vila Hadaj?
Po ju japim disa arsye: 
Sepse shija e verërave vjen vetëm e 
vetëm nga rrushi i vreshtave të asaj 
zone, që është një kodër e bukur 
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(pikërisht kështu është quajtur edhe 
njëra nga verërat) pranë Tomorrit, të 
cilën e puth dielli mjaftueshëm për të 
nxjerrë kokrrat perfekte për një shije 
unike. Asnjë lloj rrushi tjetër nuk futet 
në fermentim, për shtim produkti apo 
çfarëdolloj aryseje tjetër, duke ruajtur 
kështu origjinalitetin e kesaj vere. 
Sepse mjedisi rreth e qark kantinës, 
është ruajtur thuajse natyral, 
arkitektura e ndërtesës ka respektuar 
traditën e ndërtimit të fshatit dhe 
peisazhi përreth kantinës është në 
sintoni të plotë me natyrën, duke ju 
dhënë një ndjesi të pafundme paqeje 
dhe qetësie.
Sepse të zotët e shtëpisë do t`ju 
presin në një mënyrë të tillë që 
mikpritjen nuk do ta konceptoni si një 
ansambël rregullash të mirësjelljes 
që janë mësuar në shkollë por si 
dashuria e një miku që ju ka thirrur 
në shtëpinë e tij për drekë. Dhe kur 
një mik të thërret në shtëpinë e tij, 
mikpritja si ndjesi, është më e bukura 
e të gjithave nga ato që do të marrësh 
me vete kur të kthehesh.
Sepse fshati Malinat ka një histori 
shumë interesante, me të cilën mund 
të mbushni me emocion ditët tuaja 
të udhëtimit. Në kohën e sistemit të 
diktaturës komuniste, Malinati ishte 
një fshat të internuarish. Pra, të 
gjithë ata që dënoheshin nga regjimi, 
u syrjgynoseshin familjet në fshatra 
të largëta, ku lëvizja në atë kohë 
ishte thuajse e pamundur fizikisht, 
përveç lejeve të shumta që duhet të 

Ajo shijohet atje ku ofrohet. Ju duhet 
të takoni Çimin dhe gjithë familjen 
Hadaj, në shtëpinë e tyre e të shikoni 
me sytë tuaj se çfarë ndjesish të 
mrekullueshme provohen, kur bëhen 
bashkë mjedisi, shija e duhur e verës, 
natyra, peisazhi e sidomos atmosfera. 
Që të shkoni në Berat, nuk është 
më rekomandim, është një vizitë e 
pamungueshme në axhendën tuaj 
të udhëtimeve. Por që të shkoni tek 
Kantina Vila Hadaj, po. Është një 
rekomandim. I fortë madje. Jemi të 
bindur që do të na jepni të drejtë e do 
të na kujtoni. Me në dorë një gotë verë 
“Kodra e Bukur”.

Ne kemi plot 
arsye të tjera se 
përse duhet të 
shkoni tek Kanita 
Hadaj. Por duam 
që të mos i themi 
të gjitha. Sepse 
sado që t`i themi 
ne, do të ketë 
gjithmonë arsye 
të tjera

merrje. Sot fshati ka mbetur thuajse 
i paprekur dhe kudo mund të shihen 
gjurmë të së kaluarës, si të ishte një 
muze në natyrë, ashtu siç është edhe 
vetë Berati.
Ne kemi plot arsye të tjera se përse 
duhet të shkoni tek Kanita Hadaj. 
Por duam që të mos i themi të 
gjitha. Sepse sado që t`i themi ne, 
do të ketë gjithmonë arsye të tjera e 
përveç kësaj, mikpritja nuk tregohet. 
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Qeramika, 
ky art mijëravjeçar 
nga duart e mjeshtrave të 

Arti i qeramikës, 
është ndër veprimtaritë njerëzore më 
të vjetra në botë, i cili e ka zanafillën 

shumë shekuj para Krishtit. Në fakt po 
të shtyhemi thellë në kohë, gdhendjet, 

simbolet, vizatimet dhe figurat që u 
“transportuan” në qeramikë, janë bërë 

shumë më herët nëpër faqet e shpellave 
prehistorike, qysh kur shpirti dhe syri 

njerëzor filloi të perceptonte të bukurën 
dhe ndjeu nevojën që historinë dhe etapat 

e jetës së tij t`i gdhendte diku nëpër 
kujtesë. Prandaj punimet prej qeramike 

janë të lashta sa vetë njerëzimi. 

Qeramika dhe poçeria është një 
traditë që populli shqiptar e ka 
përdorur në të gjitha etapat e 
jetës së tij. Dikur, deri në fund 
të shekullit të kaluar, enët e 
baltës dhe të qeramikës ishin 
pjesë e përditshmërisë tonë, për 
gatim, transport, mbajtjen e ujit, 
zahireve, verës, vajit e madje 
edhe për pjata e supiera, pa folur 
këtu për objektet e zbukurimit. 
Sot edhe pse në përdorimin e 
përditshëm ka hyrë teknologjia 
kulinare, rizgjimi i traditës po 
bëhet dalëngadalë dhe në disa 
zona me traditë të hershme në 
punimin e qeramikës. 
Njëra prej këtyre zonave është 
edhe Zadrima.
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Lindita Lufi, Valentin Ndoja dhe 
Antonin Kukaj, janë mjeshtrat 
që "fshihen" pas emrit të Art 
Zadrima. Lindita prej vitit 2004, 
Valentini prej 2006 e Antonini 
prej 2010, janë tashmë ata që 
çojnë përpara traditën e lashtë 

të punimit të qeramikës.

Lindita, është piktorja e Art Zadrimës

Valentini është skulptori i Art Zadrimës

Antonini i bën të 
dyja; herë ndihmon 
Valentinin e herë 
Linditën

Krajën, Lezhë
valentin.ndoja21@gmail.com

+355 67 448 0052
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Valentinin në “gdhendjen” e baltës 
e herë Linditën në pikturë. Dhe 
të tre bashkë, duke i dhënë nga 
një dorë njëri-tjetrit, plotësojnë  
dëshirat dhe kërkesat e turistëve 
të së bukurës, atyre që duan 
të marrin më vete një kujtim 
nga Shqipëria si suvenir por 
edhe të shumë shqiptarëve, që 
tashmë shtëpitë e tyre duan t`i 
zbukurojnë  me qeramikat e 
Zadrimës. 
Punishtja, e vendosur thuajse në 
oborrin e kishës, është edhe si një 
vend pelegrinazhi, ku vizitorë, 
miq, blerës, turistë por edhe 
fëmijë shkollash, vijnë të shohin 
nga afër procesin e përpunimit 
të baltës. Puna e madhe që bëhet, 
është jo vetëm një mënyrë për 
të siguruar të ardhurat për 
familjet por edhe për të ruajtur 
e rigjallëruar traditën, e cila 
mbahet gjallë edhe nëpërmjet 
procesit vetë të punës, që bëhet 
e gjitha me dorë, por edhe 
simbolikës, që ravijëzohet përmes 
ngjyrave e dizajnit të vazove e 
punëve të tjera. Edhe pse është 
e vështirë që t`i gjesh të gjitha 
simbolet që trashëgimia popullore 
e artit të qeramikës ka përcjellë 

Atje prej vitesh tashmë punon 
e përpiqet një grup njerëzish të 
apasionuar pas kësaj teknike 
të lashtë, Lindita, Valentini dhe 
Antonini, të cilët punishten e tyre 
e kanë quajtur “Art Zadrima”, 
duke dashur që më shumë të 
identifikohen me zonën, sesa me 
emrin e tyre.
Valentini i jep jetë baltës, duke e 
kthyer atë në vazo, pjata, objekte 
zbukurimi e gjithfarëlloj veprash 
të tjera që dora e njeriut mund 
të krijojë, kurse Lindita e vesh 
punën e Valentinit me ngjyrat e 
ylberit, duke derdhur aty gjithë 
talentin e saj të kultivuar prej 
më shumë se dy dekadash, qysh 
kur ishte ende fëmijë. Motive 
popullore të Zadrimës por edhe të 
të gjithë Shqipërisë dhe të gjitha 
ngjyrat e mundshme të natyrës, 
zbukurojnë punimet e baltës duke 
e kthyer punishten në një atelie 
arti të mrekullueshme.
Kurse Antonini herë ndihmon 
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nëpër breza, ata përpiqen t`i 
qëndrojnë sa më besnikë kësaj 
trashëgimie. 

Kur ne hyjmë, Lindita me penelin 
në dorë e Valentini me duart 
me baltë, na kërkojnë falje që i 
gjetëm rrëmujë. Ne qeshim se 
në fakt për këtë rrëmujë kemi 
ardhur deri këtu, sepse po të 
donim të shihnim vetëm punët 
e tyre, mjafton të vizitojmë një 
dyqan suveniresh kudo,  nga 
Shkodra deri në Sarandë dhe do 
të dallojmë menjëherë produktet 
e tyre të pangatërrueshme. Por të 
vizitosh një artizan në punishten 
e tij është sot ajo që ne duam 
ta bëjë çdo turist, që të ketë 
mundësinë të shohë nga afër 
këto procese kaq të çmuara në 
përpjekje të ruajtjes së traditës.

Sot, ata janë të kënaqur me 
punën e tyre, edhe pse pohojnë që 
periudha e krizës së vjetshme i ka 
goditur, ashtu si të gjithë pjesën 
tjetër të sektorit të artizanatit. 
Diku në mes të krizës, u përpoqën 

ta ndërlidhin punën me shërbimin 
e porosive online dhe tashmë 
e kanë edhe një rrugë tjetër 
ndërveprimi me blerësin, të cilën 
shpresojnë ta bashkojnë shumë 
shpejt me turistin e vërtetë, atë 
që vjen t`i vizitojë fizikisht. 
Por ashtu siç janë realistë në 
njohjen e vështirësive, dinë të 
jenë edhe mirënjohës. Ata pohojnë 
të gjithë njëzëri se ndihma e 
Altinit të Mrizit, ka qenë mjaft 
e çmuar, jo vetëm për ata po 
për njohjen e Fishtës, Krajnit, 
Kallmetit dhe të të gjithë zonës 
së Zadrimës. Përveçse e ktheu në 
zonë turistike që sot ka fluks të 
ndjeshëm gjatë të gjithë kohës e 
jo vetëm në fundjavë, Altini u ka 
krijuar të gjithëve mundësinë të 
shesin produktet e tyre përmes 
Mrizit. 

Me ngritjen e sektorit të 
agropërpunimit, ku sot turistët 
që vizitojnë Mrizin mund të 
blejnë produkte fshati, atje është 
hapur edhe një dyqan ku mund 
të blihen punimet tona. Dhe 

ne shkojmë vetë, e furnizojmë, 
shikojmë se çfarë kanë përlyer më 
shumë turistët dhe përpiqemi të 
plotësojmë pëlqimet e tyre.
Është një punë e lodhshme pa 
dyshim, si të gjitha punët që 
bëhen me dorë por është aq e 
bukur sa ne nuk mund të jetojmë 
dot më pa këtë punë. Nuk e 
kuptojmë dot veten pa qenë pjesë 
e qeramikave të Zadrimës. 

Shpresojmë vetëm që, nga të 
gjithë ata fëmijë që na vizitojnë 
shpesh në punishte, të mbeten 
në fund disa, që do të duan ta 
përcjellin pas nesh këtë profesion 
të bukur. Mbi të gjitha për të 
mos humbur traditën e për ta 
përfshirë Zadrimën në historinë e 
përpunimit të qeramikës. Prandaj 
e kemi quajtur Zadrima Art. Sepse 
një ditë ne do ta përfundojmë 
misionin tonë. Kurse Zadrima dhe 
qeramikat e saj, do të mbeten. 
Shpresojmë përgjithmonë.

Është një punë 
e lodhshme pa 
dyshim, si të gjitha 
punët që bëhen me 
dorë por është aq 
e bukur sa ne nuk 
mund të jetojmë dot 
më pa këtë punë. 
Nuk e kuptojmë dot 
veten pa qenë pjesë 
e qeramikave të 
Zadrimës. 
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të denja për 
pasarelat 
botërore

Çantat 
e Inës

Çanta të thurura me grep, 
në ngjyra e modele nga më 
të larmishmet, që të merrnin 
më qafë me pamjen, edhe pse 
bëhej fjalë thjesht për një 
aksesor plotësues të veshjes.
Kur takuam Inën dhe pamë 
çantat nga afër, bindja jo 
vetëm që na u përforcua, 
por kuptuam edhe se pse 
produkti ishte aq cilësor. 
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Edhe pse dëshira për t`u 

marrë me këtë gjë kishte 

qenë e hershme, Ina 

pohon se çantat filloi t`i 

thurte gjatë periudhës së 

pandemisë, kur të gjithë 

patëm kohë të lirë me 

shumicë dhe kushdo e 

shfrytëzoi ashtu si deshi. E 

për të qenë një “profesion” 

i ri, puna e saj ishte aq e 

bukur, sa dukej si rezultat 

i viteve të gjata prej të 

cilave vjen përsosja. 

      Kur zbuluam çantat e Inës gjatë 
mbledhjes së informacionit për vitrinën 
“Made in Albania”, dukej që në pamje 
të parë një produkt i përkujdesur deri në 
detaje përveçse ishin shumë të bukura. 
Çanta të thurura me grep, në ngjyra 
e modele nga më të larmishmet, që 
të merrnin më qafë me pamjen, edhe 
pse bëhej fjalë thjesht për një aksesor 
plotësues të veshjes.

      Kur takuam Inën dhe pamë çantat 
nga afër, bindja jo vetëm që na u 
përforcua, por kuptuam edhe pse 
produkti ishte aq cilësor. Ina ishte një 
vajzë me pamjen ujë e sapun por ku 
dallohej qartë kujdesi për bluzën e 
hollë, xhaketën me ngjyrë deti por që 
të kujtonte diellin, flokët e mbledhur 
top, që edhe pse shkujdesur e me 
bisqe të lëshuar, përcillnin një harmoni 
të portretit të saj, që pikërisht ashtu si 
çantat, dukeshin që kishin pas një dorë 
të kujdesshme. 

      Edhe pse dëshira për t`u marrë me 
këtë gjë kishte qenë e hershme, Ina 
pohon se çantat filloi t`i thurte gjatë 
periudhës së pandemisë, kur të gjithë 
patëm kohë të lirë me shumicë dhe 
kushdo e shfrytëzoi ashtu si deshi. Kjo 
na bëri të mendojmë se sa pasione të 

tilla kishin marrë jetë në këtë periudhë të 
detyrueshme pushimi apo sa profesione 
të reja kishin lindur. E si “profesion” i ri që 
ishte, puna e saj ishte aq e bukur, sa 
dukej rezultat i viteve të gjata prej të 
cilave vjen përsosja. 
Ina e di se punimet artizanale cilësohen 
si një pasuri e çmuar që tregojnë 
kulturën dhe identitetin e një vendi . Kur 
ato zhvillohen si pasione tek brezat 
e rinj, ateherë kjo bëhet një vlere e 
shtuar, pikërisht sepse këto mjeshtëri 
artistike prodhohen me dorë, duke sjellë 
produkte unike dhe të modernizuara me 
kohën.

      Paradoksalisht me thurjen e çantave, 
një produkt tërësisht femëror e i lidhur me 
modën, ajo ka një punë që zhvillohet 
krejtësisht jashtë sektorit të modës dhe 
aksesorëve. Ina ka mbaruar studimet 
e larta për Teknkologji Informacioni 
dhe prej dy vjetësh është pjesë e 
departmentit të IT në një kompani 
ndërkombëtare e dedikuar për të ofruar 
shërbim të specializuar në sektorin e IT 
për bizneset e huaja.
Si të gjitha vajzat, të cilat janë 
te apasionuara pas modës dhe 
aksesorëve të ndryshem, ajo pohon se 
sidoqoftë, çantat janë aksesori i saj i 
preferuar.
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Crochet by Ina
Dëshira për të pasur çanta sa më të 
veçanta për veten dhe për t`u bërë 
dhurata sa me te bukura mikeshave 
të mia thotë ajo, më bëri që të zbuloj 
tek vetja pasionin në krijimin e çantave 
të personalizuara (handmade) gjatë 

periudhes së karantinës, kur e gjithe bota 
ishte e prekur nga pandemia. Interesi im 
dhe kurioziteti që më kishte përfshirë për 
këto krijime, u shtua veçanërisht gjatë 
kësaj kohë dhe hap pas hapi, vendosa 
të merrja më shumë informacione në 
disa faqe të huaja, ku ofroheshin 

tutoriale apo edhe trajnime  për të 
gjithë personat që dëshironin ta bënin 
këtë gjë. Here pas here gjatë kohës që 
shihja ato tutoriale për teknikat e krijimit 
të çantave, më dukej edhe si një “déjà 
vu” pasi më kujtohej koha e fëmijerisë, kur 
gjyshja ime bënte punime me grep apo 
thurje me shtiza. 
Kështu që vendosa ta shfaq pasionin tim 
edhe në rrjetet sociale, ku në shtator 
të 2020. lindi crochet.by.ina.
E dedikurar ndaj punimeve të çantave 
dhe aksesorëve të personalizuar 
crochet.by.ina (e thurur nga Ina) 
simbolizon gjithë procesin e krijimit të një 
çante të punuar me dorë, që nga etapa 
fillestare e deri në përfundim të produktit.
Dëshira për t`i bërë këto produkte unike 
dhe që materialet e përbërjes së tyre të 
ishin miqësore me mjedisin (eco friendly), 
bëri që të fokusohesha në bazën 
materiale. Duhet të qenë materiale të 
ricikluara dhe specifikisht fijet e punimeve 
janë materiale të ricikluara nga industria 
e tekstilit, me përbërje 90%pambuk, 10% 
poliester si edhe materiale të fijeve të 
kashtës apo fijeve të lirit (spango). 
Dëshira dhe synimi im është që këtë 
pasion ta kthej në një markë dhe sigurisht 
të finalizohet me një punishte, ku të jetë e 
mundur të angazhohen nënat dhe vajzat 
shqiptare, të cilat janë të zonjat në 
artizanat por deri tani nuk u është dhënë 
vëmendja e duhur.

      E duke qenë se interneti shikohet në 
të gjithë botën, edhe çantat e Inës e 
bënë shpejt xhiron e tij, duke u pëlqyer 
e kërkuar edhe nga bashkatdhetaret 
jashtë Shqipërisë, përveç klienteve të 
këtushme. 
Por interneti ashtu siç është i mirë e i 
dobishëm, ashtu edhe bëhet shkak që 
puna jote të mos kalojë pa u vënë re 
e të kopjohet shpejt. Kështu që edhe 
çantat e Inës ranë “pre” e prodhimit 
të menjëhershëm të plot vajzave që 
merren me punë dore. Megjithatë Ina 
nuk mërzitet. Për dy arsye; e para sepse 
edhe ajo vetë për modelet është 
frymëzuar nga faqet e huaja në internet, 
të cilat janë shumë të suksesshme dhe 
e dyta, sado që të riprodhohen këto 
modele e të shiten edhe pak më lirë, ajo 
e di që pika e saj e fortë është pikërisht 
kujdesi për detajet deri në imtësinë më të 
padukshme për syrin e lirë. Për shembull 
asnjë syth i bërë me grep nuk është më 
i madh apo më i vogël se tjetri, bashkimi 
i pjesëve duhet bërë në mëyrë të 
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përsosur, lloji i rripit që duhet përdorur për 
çantën e caktuar apo detaje të tjera, 
që një sy i zakonshëm nuk i vë re por që 
klientet e saj, po aq të kujdesshme sa 
ajo, i dallojnë shumë mirë. Ajo thotë që 
detajet i ka merak edhe kur poston në 
rrjet, edhe kur e ambalazhon produktin. 
Sepse i duket mungesë respekti për 
shijet e klientelës ose shikuesve të faqes 
së saj nëse e lë rrëmujë apo e përdor 
shkel e shko. Dhe në përfundim të kësaj 

logjike nuk është e dhënë as pas sasisë.  
Nuk vrapon të ketë as shumë kërkesa, 
as shumë ndjekës. Dëshiron që të ketë 
kohën e duhur e ta marrë me qetësi deri 
në fund një punë të nisur. Prandaj nuk i 
pëlqen ta ngusin për punë afatesh. 

Çfarë bën Ina kur 
nuk bën çanta?
I perkushtohet profesionit te saj dhe mes 
gjithe angazhimeve profesionale dhe 
familjare dhe si shkak i marredhenies 
miqesore qe ka me teknologjine, 
perpiqet  qe pasioni i saj i ri te jete i 
prezantuar sic duhet edhe ne mediat 
sociale, duke kuruar me kujdes faqen 
e saj te instagramit, deri ne detaje, qe 
vitrina e dyqanit te saj online te jete 
lehtesisht e dukshme per cdo lloj syri qe 
e sheh ate. 

Një markë e re 
ndërkombëtare?
Me kaq shumë pasion e dashuri, nesër 
“Crochet by Ina” patjetër që do të 
jetë një markë, ose siç quhet në gjuhën 
e modës, një brand. Mund të jetë që 
dikush i shikon, i pëlqen dhe i përfshin 
vërtet nëpër pasarela, edhe pse 
Shqipëria nuk e ka të zhvilluar industrinë 
e modës. Mund të ndodhë ndonjë 
rastësi fatlume që kjo të ngjajë jashtë 

kufijve. Mundet që dikush të dojë të bëjë 
fotografi për një revistë mode. Nuk i dihet 
se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen. 
Për momentin thotë Ina, unë jam shumë 
e kënaqur që çantat e mia pëlqehen 
shumë dhe të gjitha blerëset e kuptojnë 
lehtësisht që është në punë e bërë me 
pasion e dashuri. Gjithçka tjetër le ta 
vendosë koha.

crochet.by.ina.
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Shpeshherë përshtypja e parë përcakton 
rrjedhën e gjithçkaje, ashtu siç ndodh me 
plot histori jetëgjata që ishin “dashuri me 
shikim të parë”. Kështu na ndodhi edhe 
neve kur për herë të parë pamë një 
punë të Denisa Markut, që e pagëzuam 
“Pranverë në pirografi”, ku një flutur 
gjigante vallëzonte mbi një ansambël 
ngjyrash e lulesh, gdhendur mbi dru me 
teknikën e pirografisë, ose shqip, shkrimit 
me djegie. Ndoshta nuk ishte puna më 
e bukur që ekziston në pirografi, natyrisht 
që ka plot artistë që punojnë në këtë 
teknikë dhe në historinë e artit dhe të 
trashëgimisë ka me dhjetëra vepra të 
arrira e të sofistikuara në këtë fushë të artit 
figurativ. 
Por ajo na shërbeu për t`u njohur me 
Denisën. Dhe për këtë kuptuar se pas 
këzaj vajze fjalëpakë, që në një bisedë 
të gjatë me pyetje-përgjigje të shkurtra, 
të jep gjithë kohën të flasësh ti e të 
vetmet çaste kur flet ajo, me pasion dhe 
buzëqeshje në fytyrë, janë ato kur tregon 
për punën e saj. 

Arti i punës së dorës e ka bërë për vete 
që kur ishte e vogël. Dhe origjina e këtij 
pasioni rrjedh nga duart e paraardhësve 
të saj, kur shikonte se çfarë ishte punimi i 

Në studion 
e Denisa 
Markut, 
ku sundon 
E Veçanta

Shpeshherë përshtypja e parë përcakton 
rrjedhën e gjithçkaje, ashtu siç ndodh me 
plot histori jetëgjata që ishin “dashuri me 
shikim të parë”. Kështu na ndodhi edhe 
neve kur për herë të parë pamë një punë të 
Denisa Markut, që e pagëzuam 
“Pranverë në pirografi”,

E Veçanta

e_vecanta
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Shpeshherë përshtypja e parë përcakton 
rrjedhën e gjithçkaje, ashtu siç ndodh me 
plot histori jetëgjata që ishin “dashuri me 
shikim të parë”. Kështu na ndodhi edhe 
neve kur për herë të parë pamë një 
punë të Denisa Markut, që e pagëzuam 
“Pranverë në pirografi”, ku një flutur 
gjigante vallëzonte mbi një ansambël 
ngjyrash e lulesh, gdhendur mbi dru me 
teknikën e pirografisë, ose shqip, shkrimit 
me djegie. Ndoshta nuk ishte puna më 
e bukur që ekziston në pirografi, natyrisht 
që ka plot artistë që punojnë në këtë 
teknikë dhe në historinë e artit dhe të 
trashëgimisë ka me dhjetëra vepra të 
arrira e të sofistikuara në këtë fushë të artit 
figurativ. 
Por ajo na shërbeu për t`u njohur me 
Denisën. Dhe për këtë kuptuar se pas 
këzaj vajze fjalëpakë, që në një bisedë 
të gjatë me pyetje-përgjigje të shkurtra, 
të jep gjithë kohën të flasësh ti e të 
vetmet çaste kur flet ajo, me pasion dhe 
buzëqeshje në fytyrë, janë ato kur tregon 
për punën e saj. 

Arti i punës së dorës e ka bërë për vete 
që kur ishte e vogël. Dhe origjina e këtij 
pasioni rrjedh nga duart e paraardhësve 
të saj, kur shikonte se çfarë ishte punimi i 

Në studion 
e Denisa 
Markut, 
ku sundon 
E Veçanta

Shpeshherë përshtypja e parë përcakton 
rrjedhën e gjithçkaje, ashtu siç ndodh me 
plot histori jetëgjata që ishin “dashuri me 
shikim të parë”. Kështu na ndodhi edhe 
neve kur për herë të parë pamë një punë të 
Denisa Markut, që e pagëzuam 
“Pranverë në pirografi”,

E Veçanta

e_vecanta

Nr 33  TRAVEL 2021 139

dorës në punishten modeste por plot krijim 
të gjyshit të saj. Duart e ashpra të gjyshit 
nxirrnin punë aq të bukura sa ajo mahnitej.
Me kalimin  e kohës pohon Denisa, i 
zbulova “talentet” e mia gjatë orëve të 
vizatimit në klasë, por nuk isha plotësisht 
e bindur për drejtimin që doja të merrja. 
Koha kalonte me ritëm  të shpejtë e unë 
iu përkushtova studimeve në prioritet të 
sigurisë së jetës. Pasioni për të krijuar dhe 
dashuria për artin, ngjyrat, të bukurën rrinte 
i përgjumur në qelizat e mia. Por ky pasion 
u rizgjua, kur zbulova këtë teknikë të re të 
djegies së drurit, që në gjuhën e punës 
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në mjetet teknike sa më të përshtatshme 
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në ëndrra dhe në art, asgjë nuk është e 
pamundur. 
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Shpeshherë historitë tregohen në vetë të 
tretë. Dikush që të di ta bëjë mirë rrëfimtarin, 
tregon një histori e cila duke qenë vetë e 
bukur, bëhet akoma më interesante kur rrëfehet 
në mënyrën e duhur. Por ka edhe plot herë 
kur historitë që rrëfehen në vetë të parë 
janë më të bukura e më të vërteta, sepse 
përcjellin emocionin dhe ndjesinë e atij që i ka 
përjetuar. Kështu edhe ne, historinë e Alketës 
nga Vlora do t`jua përcjellim pikërisht në vetë 
të parë. Se përse ajo, një vajzë që dikur ishte 
pedagoge në universitet dhe jepte dije, sot 
prodhon sapunë artizanalë, me të njëjtën 
dashuri me të cilën dikur jeptë mësim. 

Si lindi Handmade Jorean?
Zanafilla ishte kurioziteti. Shkëndija e parë lindi 
me fjalët e dëgjuara aty-këtu për sapunët 
e Rrogozhinës. Kam fatin që vajin e ullirit ta  
nxjerr nga pemët e familjes time. Ai është baza 
me të cilën krijoj sapunët e mi. Për momentin 
sapunët e mi janë veganë : lënda e parë 
konstiston në vajrat bimorë (duke përjashtuar 
këtu vajin e palmës) si dhe bimë të kultivuara 
në kopshtin e shtëpisë sime. Hap pas hapi, 
për të krijuar sapunë me vlera specifike për 
problematika të caktuara të lëkurës, fillova të 
krijoj oleolitet e mia. Baza gjithnjë është vaji i 
ullirit dhe bimët mjekësore, kamomil, rozmarinë, 
sherebelë, aloe vera, dafinë, trëndafila, 
mente, spec djegës etj., të gjitha të kultivuara 
prej meje. Për shembull,  për fytyrat me lëkurë 
të yndyrshme në krijimin e sapunit,  përdor 
infuzionin e rozmarinës., për sapunin për lëkura 
delikate, atë të kamomilit. Një sapun i veçantë 
është ai  me vajin e dafinës, i mrekullueshëm 
për trupin apo edhe sapuni me sfungjer bimor 
të bashkangjitur.  Gjithashtu një ndër sapunët 
e mi të parë e më të preferuarit, është ai me 
xhelin e bimës së aloe verës.  Por sigurisht nga 

çdo bimë aromatike mund të nxirret një vaj 
esencial.
Asnjë aromë sintetike apo përforcues industrial 
nuk përdoret në sapunët e mi. Aroma e tyre 
vjen ekskuzivisht nga vajrat esenciale. 
Sigurisht sapunët janë produkti im bazë, 
por me kohë zhvillova edhe produkte të 
tjera, gjithnjë të lidhura me kujdesin e lëkurës. 
Bathbombs janë sa magjike aq edhe 
terapeutike për lëkurën. Kombinimi i kripërave 
me vajrat esencialë relaksojnë jo vetëm 
trupin pas një dite të lodhshme por edhe 
mendjen. Është e frikshme kur mendon se sa 
kimikate i vendosim trupit tonë në mënyrë 
të pavetëdijshme, duke përdorur produkte 
industriale. Sikur çdokush prej nesh të ndalonte 
dhe të reflektonte para një bidoni plastik 
shampoje, ky do të ishte një hap i madh drejt 
përmirësimit të shëndetit të lëkurës dhe jo 
vetëm. Duhet ditur se rreth 65% e lëndëve që 
ne vendosim në lëkurën tonë thithet brenda 
organizmit. Larësit industrialë me kohë kthehen 
në bomba me sahat për shëndetin tonë. 

Një faklt tjetër: paketimet e mia janë 100% 
të padëmshme për mjedisin (plastic free) 
zbukuruar me  lule te thara  . Mendoni sa dobi 
i bëjmë mjedisit nëse në vend të bidonave 
plastikë me shampo do të përdornim sapunët 
bio natyralë dhe ambalazhet prej letre.  Per ta 
permbledhur , mendoj se cdo prudukt i bërë 
me dashuri dhe përkujdesje është një investim 
për shëndetin .

Zanafilla ishte kurioziteti. 
Shkëndija e parë lindi me 
fjalët e dëgjuara aty-këtu për 
sapunët e Rrogozhinës. Kam 
fatin që vajin e ullirit e marr 
nga pemët e familjes time. Ai 
ështe baza me të cilën krijoj 
sapunët e mi. Gjithashtu 
edhe bimët mjekësore, 
shumicën e të cilave e 
kultivoj në kopshtin tim.

Si lindi 
Handmade Jorean? 

       Kur dashuria 
për natyrën 
ka emër 
të përveçëm

s a p u n ë  a r t i z a n a l ë  d h e  v a j r a  e s e n c i a l e
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Për Klara Profkën është e sigurt se do t`ju flasim 
sërish njëherë tjetër e shumë më gjatë.
Ajo është një personazh shumëdimensional, që 
përcaktimin “personazh” e meriton në të gjithë 
fjalëkuptimin e vet, sepse e ka farkëtuar thuajse 
qysh në fëmijërinë e hershme përmes sfidash të 
forta e që jo çdokush arrin t`i kapërcejë. 

Një inxhiniere topografe në profesion, artiste, piktore 

e vajzë me botë të pasur shpirtërore, Klara ka shumë 

dëshira në jetë dhe guxon t`i ndjekë të gjitha. 

Këtë herë, duke qenë brenda rubrikës “Made 

in Albania”, krejt shkurt ne do të flasim vetëm për 

një anë të prizmit të saj artistik, një aftësi shumë të 

veçantë dhe ende të papërhapur; punimet në 

rezinë.

Le të themi që rezina është një lloj plastike e 

lëngshme.” Ajo i jep forma të ndryshme artistike asaj, si 

shenjuese librash, varëse çelsash të personalizuara, 

tabaka,  shtroje për gota apo mbajtëse për  

bizhuteri dhe është në kërkim të vazhdueshëm për ta 

pasuruar listën me blloqe shënimesh, portrete, korniza 

të mbushura me lule dhe gjithfarëlloj objektesh të 

tjera që fantazia e njeriut mund të krijojë.  

Ajo thotë se pasioni për punët e dorës ka nisur 

shumë herët, me gjyshen dhe  mamin që i shihte duke 

thurur. Pastaj bota e internetit të jep shumë mundësi 

për të mësuar teknika të reja handmade. Aty mora 

dhe njohuritë e duhura për rezinën. 

Një punë e mirë cilësore sipas Klarës kërkon afërsisht 

1 javë kohë. Vajza nga Fieri, duke pasur një shpirt 

të madh, një pjesë të të ardhurave që siguron nga 

pasioni i saj, i çon pranë shoqatave që mbrojnë të 

drejtat e kafshëve. Dhe në këtë kuadër, ka shumë 

plane për të ardhmen, të cilat edhe ne do t`jua 

shpalosim njëherë tjetër. 

Klara thotë se i pëlqejnë shumë ngjyrat dhe se edhe 

klientët e saj të shumtë i kërkojnë produktet me ngjyra 

e të larmishme. Duke shpjeguar detaje nga puna, 

teksa duart i ka mbi tavolinë, kjo vajzë rrezaton jo 

vetëm dashuri për punën por edhe një mirësi pa fund.

Nuk po ju themi më shumë për Klarën, sepse siç jua 

thamë, do të kthehemi sërish tek ajo, për një bisedë 

të gjatë e të shtruar. Shumë shpejt. Ndërkohë, ju mund 

të vizitoni faqen e saj në Instagram ku galeria e 

pasur e punëve me rezinë, do t`ju lërë pa mend. 

Klara Profkës
Bota plot ngjyra e

by_klara_profka
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A fascinating structure, with several modern halls and delight atmosphere,

equipped with the whole luxury facilities, rooms with beautiful decoration, restaurants and bars, suitable for business events but also for gala 

dinners or family celebrations.  A professional staff works hard to give you the best service while making sure that your experience is 100% 

positive, motivated from the principles of Albanian hospitality and sharing the very best of country ’s traditions. 

Hotel Brilliant offers Fresh seafood dishes as its specialty at the beachfront restaurant, accompanied from a delightful list of wines. But you 

can also recline on the sand with a cool beverage in hand, stop in for a light meal in the lounge or join us for dinner as the sun dips 

below the horizon. 

Having a cocktail at the beach bar, enjoying the best sunsets that you have ever seen, will be one of your coolest experiences. 

Flowers, candles and a personalized, four-course menu set the mood for an intimate, romantic dinner in a private pergola on the beach is 

another experience not to be missed. If you are looking for a relaxing atmosphere of the best Spa services you have ever received, than, 

you are at the right place. The rest? Is up to you. What we`ve shown here, is only a small part of how your holidays could be, if you choose 

Brilliant Hotel & Spa

Rruga e fshatrave turistike Qerret, Kavajë, Albania
Tel: +355 69 808 4222l www.brilliant.al

Socials

The signature of glory!

E N J O Y  T H E  B E S T  O F  A L B A N I A !



Gloria Palace is one of the finest five stars luxury hotels in Albania, set in Qerret Touristic Village, one of the most beautiful 
sandy beach areas. Gloria Palace has 83 lavish modern rooms, 6 suites and 2 Presidential Suites with a breathtaking sea 
view, cozy restaurants with a delightul atmosphere, fine art cuisine, served with tha high class elements and a professional 

team, who cares about every detail of your luxury vacations. 

Rruga e fshatrave turistike Qerret, Kavajë, Albania; +355 69 702 2444
info@gloria-palace.com; www.gloria-palace.com

Socials

The signature of glory!
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