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HOTEL - EVENTS - BEERGARDEN
SPORT CENTER - spa - tours 

Relax in one of 100
rooms of Te Stela Hotel

We plan and organize
every detail of your wedding

355 67 20 333 18

Contact us to discover our offers and packages
INFO@TESTELA.AL / 355 67 20 333 09 / AUTOSTRADA TIRANË-DURRËS, KM 7 / www.testela.al

albanian hospitality

355 67 20 333 81 rezervime@testela.al

Newest 5-star SPA in Tirana
Unique body and facial treatments

355 67 20 33 309info@testela.al info@testela.al

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

 swimming
courses for all ages

355 67 20 33 309 info@testela.al

the perfect place to
 spend time with your loved ones

Positioned at a strategic point in the center: 9 km from the center of Tirana, 11 km from the airport "Mother Teresa" 
30 km from Durres, etc. gives you the opportunity to visit the locations you want in a very short time.

Staying at Stela Hotel creates a real feeling of relaxation and comfort at home.

White Valentine’s day 2021



Contact us to discover our offers and packages

Hospitality from the Heart

Families are closest to our heart, so we make sure we 
prepare for them retreats with entertainment for all ages 
and accommodation arrangements warm with comfort.
Our family retreats offer city excursions for all families. 

Family Retreats

All types of families have to be cared for in a wholesome way and this 
is the philosophy that inspires our wellness retreats.  Our wellness 
retreats are based on a combination of treatment of special food, body 
treatment and exercise through the facilities of Te Stela Beergarden,
SPA and Sport Center and other iconic like settlements along the
coast of Albania or on the mountainous peaks of the country. 

Wellness Retreats

Business personnel is just another type of family. It is surely a 
family community where people interact for almost half of their
day.  It is healthy on a personal level for every professional to fit 
in the small community he or she works. Our services offer to 
bring teams into environments where they can mix work with
play during out of the office presentations or trainings. 

Business Retreats

A particular family we are fond of is that of swimming team.  Te 
Stela Academy hosted by Te Stela Resort from the beginning has 
raised tens of teams from 2010.  From the bosom of most of 
those teams have developed elitist swimmers that have competed 
internationally and won several cups and broken several records.

Swimming Camps

Te Stela Travel is inspired from the care for families and the people behind successful companies that has developed 
out the passion for hospitality of Te Stela Resort through the years.  During the past decades, Te Stela Resort has 
had the privilege to host families in the 4 star Hotel and SPA, cultural family events with renown performers on 
the stage of the Beergarden that is home to the national beer STELA, weddings, conferences, retreat events and 

international award winning swimming academy.  This time of rich service has taught us intimately about
pampering families, optimizing retreat times of business personnel and entertaining both. 

Therefore, we were inspired as a group to serve families and business personnel beyond the capacities of Te Stela 
Resort.  We decided that families need diversity in entertainment to keep all the family engaged during time away 

from home. Likewise, business personnel need to experience new things together to bring them closer as a team and 
increase their performance in the office.   To meet their needs, through Te Stela Travel, we offer them not only the 

magic and comfort of Te Stela Resort, but that of likeminded complexes throughout Albania and the Balkans.  

Address: Tirana - Durrës Highway, km 7,  Tirana, Cel: +355 67 203 3319, E mail: travel@testela.al

Te Stela Group has always had a heart for families.  Our experience has transformed and sophisticated such love into hospitable 
care.  At the core, some of this care comes from the notorious Albanian hospitality, but most of it comes from passion for people. 
So if you ever need someone to be well cared for while experiencing Albania or the Balkans as a family, any kind of family, please 

trust them to us.  We promise to show them places while we care for them the family way.

Contact us to discover our offers and packages
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Mali Robit Golem, 
Durrës- Albania
Highway Durrës- Kavajë
Tel.: +355 68 20 44 000 
Mob: +355 69 44 41 088 
Website: www.hotelklajdi.al
hotel.klajdi@gmail.com

Slices of elegance, charm, taste, class, 
aromas, trends, full of spirit and hospitality, 
on the shores of the Adriatic, with which it 

will be impossible not to fall in love

Copëza  të vogla elegance, 
finese, shijesh, klasi, aromash, 
trendesh, plot shpirt e mikpritje, 
buzë brigjeve të Adriatikut, me 
të cilat do të jetë e pamundur 
të mos dashuroheni

The place where you can have it all !

RESORT & SPA

Klajdi Resort

Resort_Klajdi



Indoor pool, sauna, Turkish bath, beauty center, 
salt room, emotional shower, relaxing lay-beds, 

NUBIA by Klajdi Resort, is the new 
place to be!

BY
RESORT & SPA

NEW!!!
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Wellness & SPA
The new relaxing area, where body 
and mind are in perfect harmony, 
with lots of wellness services, such 

as indoor pool, the massage 
rooms, beauty treatments, sauna, 
fitness, hand games, and other 

personalized servises, mixed with 
the quiet nature of resort, will be 

the therapy of your wekeend and a 
strong energy source. 
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This resort, unlike other hotels administered by ALER 
Group, is located in a quiet and isolated area, just a 
few kilometers from the national road Plepa-Rrogozhina, 
in Karpën Beach, a virgin area free from hotels and 
resorts that belongs to the coast. of Kavaja. The 
resort is suitable for tourists seeking privacy and quiet 
environments, away from the chaos of overcrowded 
coastal areas. Dhe the five-star standards resort will 
operate  with "all inclusive" packages as well as "alla 
carte" restaurant, offering dishes from the most famous 
Albanian chefs. This completely new investment is made 
in the context of increasing the capacity of tourists 
coming with  ALER Travel.

& SPA

T h e  l u x u r y  v a c a t i o n  i n  t h e  h e a r t  o f  n a t u r e !
Socials

Adress: Karpën Beach
Kavajë, Albania

Contact: +355 69 450 4541
www.alertravel.com

Ky resort, në ndryshim nga hotelet e tjera të administruara nga ALER 
Group, ndodhet në një zonë të qetë e të izoluar, fare pak kilometra 

nga rruga kombëtare Plepa-Rrogozhinë, në Plazhin Karpën, një 
plazh me infrastrukturë turistike të pazhvilluar që i përket bregdetit të 
Kavajës. Resorti është i përshtatshëm për turistët që kërkojnë privaci 
dhe mjedise jo të zhurmshme, larg kaosit të zonave bregdetare të 
mbipopulluara. Resorti do të funksionojë në standartin me pesë yje, 

si me paketat “all inclusive” ashtu edhe me restorantin "alla carte" me 
gatimet më të mira mesdhetare nga kuzhinierë të njohur shqiptarë. 

Ky investim krejtësisht i ri bëhet në suazën e rritjes së kapacitetit 
tw turistëve që vijnë me ALER Travel , i cili vitet e fundit ka qenë i 

vazhdueshëm dhe raport të drejtë me rritjen e kërkesës.
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Into the winter`s white!
Have a nice season from Travel Magazine!Have a nice season from Travel Magazine!
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Pejë-Rugovë
© Peja Tourist Information
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Rozafa Hotel was constructed in 1971 and it 
is one of the main hotels of Northern Albania. 
Positioned in the heart of the city of Shkodër, 
it offers an excellent service and an amazing 
view of the city. Here you can enjoy cooking 
of different kinds and a variety of drinks and 
traditional food prepared with professionalism 
and kindness. With a 45-year experience and 
tradition, we offer you high quality service 
through our professional and hospitable staff. 
The staff is friendly and happy to help, with 
English, Italian and French speaking skills. We 

welcome you at any time of the year.

"Teuta" Street 4000; Shkoder Albania;  
 +355 67 40 29 369; +355 68 20 33 122

info@hotelrozafa.al; www.hotelrozafa.al
Socials

History and glory !

S H K O D Ë R  -  A L B A N I A

Part of Part of "Rozafa Group", together with "Rozafa Construction",  whose name 
derives from the Rozafa fortress in Shkoder, has more than 40 years of 
experience in hospitability and gastronomy.
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Getting ready for skiing?
Edhe pse mezi e presim sezonin e 

dimrit, e dimë se kur bëhet fjalë për 
të ngritur skitë në krahë dhe për të 

shkuar  për një rrëshqitje, Shqipëria 
nuk është tamam vendi i duhur, 

nëse nuk do të llogarisnim, Dardhën, 
Voskopojën, Pukën, dhe  ndonjë 

vend tjetër të vogël, ku ata që janë të 
apasionuar, të shkojnë të shpalosin 

talentin e tyre.
Megjithatë, nuk mungojnë mundësitë 

që argëtimin e dimrit ta keni fare 
pranë, në pista ku sërish flitet shqip, 

edhe pse jashtë territorit zyrtar të 
trojeve shqiptare.

Tashmë e dimë se pak përtej kufirit, 
në Tetovën e bukur  na pret Kodra 

E Diellit, ku  jo vetëm bora fillon 
shpejt po ku edhe resortet  (që janë 

të gjitha shqiptare), i kanë ofertat të 
ngrohta. Vitin e shkuar Aler Travel 
nisi lëvrimin e paketave turistike 
dimërore, me qëllim që turistët e 

tyre të sezonit veror, të kishin një  
mundësi gjithëvjetore për të vizituar 

Shqipërinë dhe rajonin. Edhe ju mund 
t`i shfrytëzoni, për një udhëtim sa më 

komod e me çmime mjaft të mira. E 
nëse nuk jeni të skive apo të dëborës, 

keni një revistë të tërë për të zgjedhur 
këtë dimër! Lexim të mbarë! 

Although we can hardly wait for the 
winter season, we know that when 
it comes to skiing and going for a 
slide, Albania is not exactly the right 
place, if we would not count Dardha, 
Voskopoja, Puka, and any other small 
place where those who are passionate 
go to showcase their talent. 
However, there are opportunities 
to have winter fun very close, on 
tracks where Albanian is still spoken, 
although outside the official territory 
of Albanian lands. 
We already know that a little beyond 
the border, in beautiful Tetovo, Kodra 
E Diellit (The Sunny Hill) awaits 
us, where not only the snow starts 
quickly but also the resorts (which are 
all Albanian), have warm offers. Last 
year, Aler Travel started delivering 
winter tourist packages, in order for 
their summer season tourists to have 
a year-round opportunity to visit 
Albania and the region. 
You too can use their services for a 
trip as comfortable as possible and at 
very good prices. And if you are not 
skiing or snowboarding fun, , you 
have a whole magazine to choose 
for this winter! Happy reading!
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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.

WELLNESS & SPA
DAMAI

Socials



16

www.inalbania.net

inalbania
for great experiences
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Visit Pogradec and enjoy 
your stay at Perla Hotel in 4 seasons!

Right next to the beach on Lake Ohrid, the Perla Hotel provides free Wi-Fi and free parking, 
while its bar has a terrace surrounded by green plants. The hotel has 18 rooms and 4 beautiful 

suites. The rooms have big space and are furnished with elegance. The rooms are all air 
conditioned. The restaurant serves both international and traditional Albanian specialities. 

Front desk is open 24 hours a day and offers currency exchange, ironing and laundry services. 
The hotel has a souvenir shop on site. The centre of Pogradec is about 500 metres from Hotel 
Perla. There is an amusement park 1.5 km away, Drilon National Park is 4 km from the hotel, while 

the Galiçica National Park in Macedonia is at a distance of 15 km. 
Hotel Perla received the Price of Quality from Ministry of Tourism and Albanian Tourism 

Association regarding the excellent service toward clients.

Hotel Perla Pogradec
hotelperlapogradec

Rruga “10 Dëshmorët e Pojskës”,Rruga “10 Dëshmorët e Pojskës”,
 Tel.: +355 083 226 688; Mob: +355 68 40 19 494  Tel.: +355 083 226 688; Mob: +355 68 40 19 494 

Mob:  +355 68 20 90 106;  Email: perlahotel@yahoo.comMob:  +355 68 20 90 106;  Email: perlahotel@yahoo.com
Web: www.hotelperla-pogradec.comWeb: www.hotelperla-pogradec.com
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The finest hospitality that you have always dreamed, at the most beautiful 
bay of the Albanian Coast! Regina Hotels fulfill all your wishes, for a five 

stars holiday, caressed with the best service ever!

Kontakto:
Vlorë, Albania

Tel: +355 69 20 65 399
Email: info@hotelregina.al; 
Web: www.hotelregina.al

A service you can trust

g
REGINA GROUP

r

g
REGINA GROUP

r

Socials

g
REGINA GROUP

r

g
REGINA GROUP

r

Regina Garden Hotel

14

g
REGINA GROUP

r

g
REGINA GROUP

r
A service you can trust

Offered by

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

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

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

Your Queen of the five stars holidays!
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Turizmi dalngadalë po i kthehet normalitetit 
pas një periudhe dy-vjeçare të goditjes së 
rëndë që pësoi nga pandemia botërore 
e Covid - 19. Ky sektor i rëndësishëm 
kudo në botë, që gjeneron më shumë se 
15 % të prodhimit të brendshëm bruto 
dhe që për shumë vende është zëri më 
i rëndësishëm në ekonomi, vërtetoi se e 
kishte mbajtur me të drejtë këtë pozicion të 
lartë në klasifikimin e më të rëndësishmëve. 
Paralizimi i gjithë ekonomisë botërore, ku 
turizmi zuri vendet e para, tregoi se me 
zhvillimet e dy dekadave të fundit, bota 
nuk bën dot më pa turizëm. 
Ballkani është një destinacion mjaft 
kompleks që ishte përfshirë ndjeshëm në 
listat e para të zgjedhjeve për turistët nga e 
gjithë bota. Me një ofertë turistike shumë 
të larmishme, që fillon nga brendësia e tij 
dhe zbret gradualisht në Mesdhe, ky cep 
i bukur i Europës po bëhet gjithnjë e më 
tërheqës për përvoja të paharrueshme 
e destinacione magjike. Prandaj çdo 
përpjekje për ta unifikuar këtë ofertë, merr 
vëmendje dhe fiton rëndësi, si një koridor 
lidhës mes kulturave të pasura e vendeve 
unike të gadishullit. 
I tillë është edhe aktiviteti Çmimet 
Ballkanike të Industrisë së Turizmit, një 
aktivitet i përvitshëm që organizohet 
nga kompania prestigjoze bullgare VIP 
COMUNICATION, me qëllim vlerësimin 
dhe evidentimin e strukturave turistike që 
bëjnë histori dhe kanë ndikim në tregun 
bullgar dhe atë ballkanik.

Tourism is slowly returning to normal 
after a two-year period of severe shocks 
suffered by the Covid-19 pandemic. This 
important sector in the economy, proved 
that it is quite deserved its high position 
in the ranking of the most important one. 
The paralysis of the entire world economy, 
where tourism “took” the first place, 
showed that with the latest developments, 
the world can no longer do without 
tourism.

The Balkans is a very complex destination 
that was included in the list of choices for 
tourists from all over the world. With a 
very diverse tourist offer, starting from its 
interior and descending to the corners of 
the Mediterranean, this beauty gem of 
the Europe is becoming more and more 
attractive for unforgettable experiences as a 
magical destination. Therefore every effort 
to unify this things, takes on and gains 
importance, as a connecting trail between 
the rich cultures and the unique countries 
of the peninsula.

Such is the 7-th edition of Balkan Awards 
of Tourism Industry, an annual event 
organized by the prestigious Bulgarian 
company VIP COMUNICATION, with the 
aim of identification of tourist structures 
that make history in their countries and 
have an impact on the Bulgarian and Balkan 
markets.

EDIT

ORGANIZED BY

www.vipcompr.com
Socials

The annual 
Balkan Awards 
of Tourism Industry 
Sofia - Bulgaria
2021 - 7-th edition

PARTNERËT E BALKAN 
AWARDS PËR INDUSTRINË 

E TURIZMIT JANË:

Dhoma Italiane e Tregtisë, Shoqata 
Bullgare e Hoteleve dhe 

Restoranteve, Klubi i Biznesit të 
Londrës etj.

Travel Magazine, me shumë 
kënaqësi iu bashkua këtij eventi të 

rëndësishëm për turizmin ballkanik, 
duke u kthyer në partner mediatik 

për Shqipërinë.

Ftojmë kompanitë shqiptare të 
turizmit dhe tur operatorët e 

rëndësishëm të tregut shqiptar dhe 
rajonal, të bëhen pjesë e këtij eventi 

të rëndësishëm për vitin 2022 si 
edhe e shumë aktiviteteve të tjera të 
rëndësishme me karakter ballkanik 

që VIP COMUNICATION organizon 
përgjatë të gjithë vitit të ardhshëm. 

Jepini dimensione të tjera  emrit tuaj!
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Çmimet vjetore Ballkanike të Industrisë 
së Turizmit 2021 do të kremtojnë arritjet 
e rëndësishme të kompanive që punojnë 
me zell në fushën më të rëndësishme për 
ekonominë bullgare, por dhe të fqinjëve  
në gadishull, duke i dhënë edhe njëherë 
turizmit vëmendjen që meriton, si sektori 
më i rëndësishëm në ekonomi. 

Ceremonia do të mbahet më 02.12.2021 
nga ora 20:00 në Hotel MARINELA, Sofje.
Disa nga objektivat e ndjekura nga 
organizatorët e kësaj ceremonie prestigjioze 
janë që t'i kushtojnë vëmendjen e merituar 
kompanive që operojnë me sukses në 
këtë sektor të rëndësishëm, të rrisin 
reputacionin e industrisë duke promovuar 
arritjet e rëndësishme të specialistëve të 
kësaj fushe. Fitimi i një çmimi prestigjioz 
do të sigurojë një platformë për të festuar 
suksesin e tyre.
Nismëtar i këtij eventi është organizatori 
i Çmimeve Kombëtare për arritje të 
rëndësishme në biznes dhe të ceremonive 
për ndërtime luksoze, arkitekturë dhe 
dizajn - agjencia e komunikimit publik VIP 
Communication Ltd.

Këto çmime do të ofrojnë shumë përfitime 
të tjera për kompaninë pjesëmarrëse e 
finaliste, duke përfshirë:
- perspektiva të reja për biznesin e tyre 
dhe stilin e drejtimit të kompanisë si dhe 
përmirësimin e strategjive;
- analiza krahasuese e biznesit me arritjet e 
tjera të larta në këtë fushë
- dimension i ri i mjeteve të marketingut;
- njohja e arritjeve të realizuara nga 
konkurrenca në industri
- ngritjen e shpirtit të personelit
- rritja e popullaritetit të organizatës ose 
kompanisë, për të ndihmuar në tërheqjen e 
specialistëve më të talentuar dhe investime 
të reja kapitale;
- mbulimi maksimal mediatik në hapësirën 
bullgare.

KATEGORITË E ÇMIMEVE:

ÇMIMI I MADH 
"INDUSTRIA E TURIZMIT"
TURIZMI I VERËS
EKO TURIZMI
TURIZMI KULTUROR
TURIZMI I DETIT
TURIZMI MALOR
TURIZËM BALNEAR & SPA
ATRAKSION TURISTIK
INOVACION NË TURIZËM
INVESTIM  NË TURIZËM
TURIZMI I PËRSHEGJSHËM SOCIAL
ARSIMIM DHE TRAJNIME TURIZMI
TURIZMI I BIZNESIT
FESTIVAL TURIZËM
SHËRBIMET E SPECIALIZUARA PËR 
TURIZËM
OPERATOR TURISTIK
KOMPANI AJRORE
DESTINACION TURISTIK
BASHKI E MADHE ME KONTRIBUT 
NË TURIZËM
BASHKI E VOGEL ME KONTRIBUT NË 
TURIZËM

www.vipcompr.com
Socials
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The annual Balkan Awards of Tourism 
Industry 2021 will celebrate the significant 
achievements of companies that work 
diligently in the most important field for 
the Bulgarian economy, as well as of our 
neighbours on the peninsula.

The event will be held on 02.12.2021 from 
8 pm at MARINELA Hotel, Sofia.
Some of the objectives pursued by the 
organizers of this prestigious ceremony 
are to give the deserved attention to 
companies that successfully operate in 
this important sector, to enhance the 
reputation of the industry by promoting 
the significant achievements of specialists 
in this field. Winning a prestigious prize 
will provide a platform to celebrate your 
success.
The initiator of the event is the 
organizer of the National awards 
for significant achievements in 
business and of ceremonies for luxury 
construction, architecture and design 
– public communications agency VIP 
Communication Ltd.

These awards will provide many other 
benefits to your company, including:
– new perspectives for your business and 
leadership style, and improvement of 
strategies;
– comparative analysis of business with 
other high achievements in the field;
– new dimension to marketing tools;
– recognition of the achievements 
implemented by the competition in the 
industry;
– lifting the spirit of the personnel;
– increasing the popularity of your 
organization to help attract the most 

talented specialists and new capital 
investments;
– take advantage of the maximum media 
coverage at a preferential price.

  CATEGORIES

GRAND PRIX TOURISM INDUSTRY
WINE TOURISM
ECO TOURISM
CULTURAL TOURISM
SEA TOURISM
MOUNTAIN TOURISM
SPA TOURISM AND BALNEOLOGY
TOURIST ATTRACTIONS
TOURISM INNOVATIONS
TOURISM INVESTMENTS
SOCIAL TOURISM RESPONSIBILITY
EDUCATION AND TOURISM 
TRAINING
BUSINESS TOURISM
FESTIVAL TOURISM
SPECIALIZED TOURISM SERVICES
TOUR OPERATOR
AIRLINE
TOURIST DESTINATION
BIG MUNICIPALITY WITH TOURISM 
CONTRIBUTION
SMALL MUNICIPALITY WITH 
TOURISM CONTRIBUTION

PARTNERS OF THE BALKAN 
AWARDS FOR TOURISM 

INDUSTRY ARE: 

The Italian Chamber of Commerce, 
the Bulgarian Hotel and Restaurant 

Association, 
Business Club of London, etc.

Travel Magazine is glad to join this 
excellent tourism event like a media 
partner for Albania and the regional 

Albanian lands in the Balkans.

We invite Albanian tourism companies 
and important tour operators of 

the Albanian and regional market, 
to become part of this important 

event for 2022 as well as many other 
important activities of Balkan character 

that VIP COMUNICATION 
organizes throughout the next year. 

Give other dimensions to your name!
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R i k t h e j m ë b u z ë q e s h j e n t u a j !

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

Mbi 20 vjet eksperiencë ne Implantologji orale

(metoda me mbjellje të dhëmbëve)

Të gjitha shërbimet dentare me materiale cilësore dhe jetëgjata

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

email: almirogurakuqi@hotmail.com; www.toti-gurakuqi.al
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ALER Luxury Resort Durrës

ALER Hotel Durrës

ALER Grand Hotel Vlora

ALER Luxury Hotel Vlora

ALER Holiday Inn Saranda

ALER Bianco Hotel Saranda

ARIA Karpen Resort

Top hotels 2021
by Aler Group

www.alertravel.com



24

TRAVEL TREND

Stinë suksesesh në Adriatik Hotel
partneritet dhe brand i ri turistikpartneritet dhe brand i ri turistik
Hotel & resort, qendër wellness & SPA, agjent turistik, organizator & mikpritës aktivitetesh, 
destinacion turistik dhe kazino, Adriatik Hotel shumë mirë mund të quhet edhe një produkt 
i mirëfirlltë turistik e të shërbejë si model në tregun kaotik shqiptar 
Nëse do ta shohim hotel Adriatikun 
si një hotel resort të thjeshtë, 
pra si një njësi akomodimi në 
Shqipëri, qoftë kjo edhe me pesë 
yje, këndvështrimi ynë do të ishte 
shumë i mangët pasi do të linte 
jashtë spektrit një listë shumë të 
gjatë shërbimesh të tjera, si një 
prizëm të cilit i mungojnë shumë 
faqe. Sot, kur Shqipëria po jeton 
kulmin e zhvillimit të turizmit, si një 
degë e rëndësishme e ekonomisë, 
problemet më të mëdha që shfaqen, 
janë ato të mjedisit, një hallkë që 
varet nga strukturat shtetërore 
dhe shërbimit, një aspekt që prek 
drejtpërdrejt sektorin privat. 
Një turist që ndahet i pakënaqur 
me një vend ku ka shkuar të kalojë 
pushimet, jo vetëm nuk kthehet 
më aty, por largon edhe turistë të 

tjerë, prej përshtypjeve negative. 
Dhe nisur nga pengesat e shumta 
që po ka sot sektori privat në 
rekrutimin e një stafi profesionist, 
që do të ofrojë shërbim të denjë për 
një strukturë pritëse me pesë yje, 
shumë prej subjekteve turistike në 
Shqipëri, nuk po presin shtetin që 
kjo hallkë të funksionojë por po e 
bëjnë vetë. Por edhe “ta bësh vetë”, 
nuk është aq e thjeshtë sepse për 
shkaqe të shumta, nuk arrihet kurrë 
një ekuilibër mes sektoreve, që 
turisti të marrë në fund një paketë 
shërbimi të plotë. Ti mund t`i 
ofrosh një shërbim të mirë në hotel 
por agjencia që ofroi ekskursionin 
nuk i kishte mjetet komode e as 
udhërrëyesin profesional. Ti mund 
ta kesh kuzhinën të shkëlqyer por 
stafi nuk i përmbush standartet e 

shërbimit. Ti mund të kesh plazh 
të pastër e pishinë të kontrolluar 
por qendra estetike pranë hotelit 
tënd, nuk ka kushte higjenike të 
mira për kërkesat e larta të klientit 
tënd. Ti mund të kesh plot mundësi 
argëtimi për kohën e lirë por klientit 
i pëlqejnë lojrat e fatit, që Shqipëria 
tashmë nuk i ka dhe kazinoja e 
vetme ndodhet në kryeqytet.
Kështu për të gjitha këto e ndoshta 
edhe arsye të tjera penguese, 
Adriatik Hotel, prej momentit kur 
kaloi përmes një procesi të plotë 
rikonstruksioni, filloi t`i plotësonte 
vetë këto hallka, si një nevojë për 
t`i dhënë turistit një paketë të 
plotë turistike, të “mbrojtur” nga 
problematikat e jashtme, duke i 
krijuar vizitorit të tij një mikroklimë 
për pushime perfekte. 

65
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Një model i 
shkëlqyer se si një 

operator turistik 
në Shqipëri mund 

të ndërtojë një 
paketë të plotë 

dhe t`i ofrojë 
turistit një përvojë 
krejtësisht pozitive 
në  çdo aspekt të 
qëndrimit të tij në 

Shqipëri 

Stinë suksesesh në Adriatik Hotel
partneritet dhe brand i ri turistikpartneritet dhe brand i ri turistik

Le t`i marrim me radhë:

 HOTELI

Akomodimi me pesë yje, nuk është 
thjesht marrja e një shërbimi komod 
por një process i tërë përkëdhelës, 
që fillon qysh në recepsion,  me një 
mjedis ku gjithçka flet me gjuhën 
e elementëve të traditës dhe artit 
shqiptar. Një ofertë mirëseardhjeje 
në një dhomë gjithashtu të mobiluar 
me elementë të spikatur të 
turizmit, që të zgjojnë kureshtjen 
e menjëhershme për të vizituar 
vendin, edhe nëse je këtu për herë 
të parë. Një mëngjes-bufe, ku 
shpaloset  gjithë oferta e mundshme 
e një mëngjesi ose “brunch”-i në 
çdo hotel me pesë yje kudo në botë 
por pasuruar me gatime shqiptare, 
gatime shtëpie, dhe të gjitha të 
përgatitura në kuzhinën e hotelit. 

 GASTRONOMIA

Nëse do të ishit një turist i huaj që 
do të qëndronit për një javë në Hotel 
Adriatik, para jush do të hidhte 
valle gjithë kuzhina shqiptare, 
ofruar nën një atmosferë krejtësisht 
kombëtare por me detaje moderne 
dhe elegante, të cilat prej kohësh 
kanë marrë tipare unike e të 
papërsëritshme nga Hotel Adriatik. 
Gatimet me produkte bio-organike, 
buka që gatuhet nga gruri i vendit, i 

cili bluhet diku rreth e qark në zonat 
rurale, mbush me aromë gjithë 
vendin në kohë vaktesh, shoqërohet 
me pjatat më të mira të kuzhinës 
shqiptare, përbërësit e të cilave 
janë të gjitha të prodhuara në vend. 
Por standarti ndërkombëtar e do 
që të gjitha llojet e kuzhinave të 
zenë vend në këtë hotel dhe siç e 
kërkon lartësia ku qëndron, gatime 
nga e gjithë bota, ofrohen përmes 
porosive individuale por edhe festave 
e pritjeve të shumta. Përveç kësaj, 
gatimi në Adriatik shihet edhe si 
argëtim dhe proces didaktik për 
fëmijët, të cilët mund të vijnë të 
gatuajnë, të argëtohen e të mësojnë, 
gjatë një dite pushimi me familjet e 
tyre.
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 KOHA E LIRË

Përveç shërbimeve të përfshira në 
standartin me pesë yje (që sidoqoftë 
jo të gjitha strukturat me pesë yje 
në Shqipëri i kanë) si mjediset e 
jashtme rekreative me hapësira të 
bollshme, pishinën e madhe me ujë 
deti (e vetmja në Shqipëri), plazhin 
privat, baret verore por të hapura 
gjithë vitin, këndet e argëtimit 
për fëmijët, fushën e tenisit apo 
mjediset moderne për rininë, Hotel 
Adriatik e ndjeu të nevojshme që si 
pjesë e rëndësishme e qëndrimit 
të turistit, për çfarëdolloj arsyeje 
që ai të ishte në hotel, koha e lirë 
të mbushej në mënyrë cilësore 
absolute. Prandaj ai hapi qendrën 
estetike, filloi të organizojë evente 
ose festa me natyrë kombëtare e 
argëtuese, ose i dha vlerë ditëve të 
festave në Shqipëri me organizime 
të veçanta, zhvilloi ndjeshëm turet 
ose ekskursionet nën udhërrëfyes 
profesionistë dhe së fundi, përfshiu 
në shërbimet e veta edhe një kazino.

Le t`i shikojmë pak në detaje:

QUEEN TEUTA THALASSO 
WELLNES & SPA
Qendra e estetikës dhe e 
mirëqenies, është tashmë një zë 
i domosdoshëm në strukturat me 
pesë yje dhe Adriatik Hotel ishte 
ndër të parët, që e krijoi atë veçmas, 

si një strukturë me identitet të 
qartë, sërish me përkujdesjen për të 
përcjellë elementë të kulturës dhe 
historisë, që të funksiononte edhe 
në shërbim të vizitorëve që bujtin në 
hotel por edhe të atyre që duan të 
vijnë ta shfrytëzojnë si një shërbim 
të jashtëm, me çmime shumë të 
arsyeshme për një strukturë me 
pesë yje. Pishina dimërore me ujë 
deti, shërbimet e bukurisë nën 
emrin e njohur “Forled”, palestra, 
saunat, banjo turke, dhomat e 
masazhit  etj., bëjnë që qëndrimi 
i një turisti të pasurohet edhe me 
shërbimet SPA, shumë prej të cilave 
janë të përfshira në çmim.

 EKSKURSIONE NËPËR  
SHQIPËRI E RAJON

Kalojmë tek turet, një shërbim që 
si rregull i ofron e duhet t`i ofrojë 
çdo hotel, duke thirrur në ndihmë 
një agjenci partnere, e cila zhvillon 
paketa ekskursionesh turistike 
nëpër Shqipëri. Por duke qenë se 
sot edhe ky sektor ka probleme të 
mëdha, si liçensimi i udhërrëfyesve 
turistikë, mosnjohja e plotë e vendit 
nga tur-guidat që punojnë në këtë 
treg, futja në mënyrë të paligjshme 
guidave të huaja që shtrembërojnë 
historinë e Shqipërisë, mjetet 
jokomode e brenda standarteve 
për transportimin e turistëve, 
mungesa e theksuar e ciceronëve 

dhe stafeve pritëse të monumenteve 
kulturore, muzeve dhe parqeve 
arkeologjike, ekzistonte rreziku 
i shpërdorimit të këtij shërbimi, 
duke e lënë turistin të pakënaqur 
me impaktin e jashtëm, pavarësisht 
shërbimeve të shkëlqyera në hotel. 
Ndaj lindi nevoja për krijimin e 
një infrastrukture të përhershme 
në këtë drejtim, që konsistonte 
në mjete komode transporti, 
një ose më shumë udhërrëfyes 
profesionistë, të liçensuar e në 
trajnim të vazhdueshëm, drejtues 
mjetesh të aftë e korrektë dhe një 
rrjet të shkëlqyer kontaktesh me 
pothuajse të gjitha pikat turistike të 
Shqipërisë, me qëllim organizimin 
sa më të mirë të ditës së 
ekskursionit. Madje, Adriatik Hotel 
nuk u mjaftua me kaq por shkoi 
më përtej; krijoi edhe një agjenci 
turistike, për t`i gjetur vetë turistët 
e kërkesave të larta. 

Kështu lindi ADRIATIK TOURS LLC, 
me seli qendrore në SHBA, e cila 
është tashmë një urë lidhëse mes 
turistëve amerikanë e shqiptarësh 
me banim në Amerikë, që ka sjellë 
qysh prej krijimit të saj me qindra 
mijëra turistë por edhe autoritete 
të spikatura ndërkombëtare, të 
cilët nuk kishin asnjë mundësi e 
informacion tjetër mbi udhëtimin 
në Shqipëri, edhe pse interesi ishte 
i madh. Njëkohësisht edhe shumë 
figura të njohura publike shqiptare 
që sot jetojnë në Diasporë, kanë 
ardhur në Shqipëri në sajë të 
Adriatik Tours LLC, duke e kthyer 
në një urë lidhëse mes Shqipërisë 
e shqiptarëve të emigruar.  Përmes 
pjesëmarrjeve në panaire të 
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rëndësishme turizmi në SHBA, 
Adriatik Tours po e shtrin interesin 
edhe në Europë, nëpër vende 
që ende nuk e kanë zgjedhje të 
tyre Shqipërinë, siç mund të jenë 
Hungaria apo Austria, duke synuar 
një rritje të cilësisë së turistit 
që vjen në Shqipëri e për pasojë 
edhe rritjen e vlerës së një pakete 
turistike. 

 ORGANIZATOR EVENTESH

Adriatik Hotel ka qenë i pari ndër 
strukturat pritëse në Shqipëri, 
që organizoi për vizitorët e tij një 
mbërmje argëtuese të quajtur 
“Nata Shqiptare”, ku për publikun 
e pranishëm jepej një shfaqje me 
këngë e valle popullore nga të gjitha 
trevat e Shqipërisë, në të cilën 
performuesit ishin të gjithë me 
kostume kombëtare, madje ku edhe 
stafi shërbente kuzhinë shqiptare, 
veshur me kostume kombëtare. Kjo 
nismë u përqafua shpejt dhe tani 
thuajse çdo strukturë gjatë sezonit 
veror (ndërkohë që Adriatik Hotel 
e ofron gjithë vitin), ofron “Natën 
Shqiptare”. Përveç organizmit të 
festave kombëtare, ku fjala vjen 
gjatë të gjithë nëntorit, personeli 
i hotelit shërben me kostume 
kombëtare dhe gjithë arredimi 
flet shqip, Adriatik Hotel është sot 
organizuesi më i mirë në treg i 
eventeve të çdo lloji, që nga festat 
familjare nga më të thjeshtat e 
deri tek ato më të rëndësishmet, i 
pritjeve diplomatike, evenimenteve 
kulturore e artistike, ekspozitave të 
artit (njërën prej të cilave jua kemi 

Adriatik Hotel ka qenë 
i pari ndër strukturat 
pritëse në Shqipëri, që 
organizoi për vizitorët e 
tij një mbërmje argëtuese 
të quajtur “Nata 
Shqiptare”, ku për publikun 
e pranishëm jepej një 
shfaqje me këngë e valle 
popullore nga të gjitha 
trevat e Shqipërisë
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tel : +35552260850

mob: +355692092379
www.adriatikhotel.com
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Welcome 
to Paradise
Durrës
Albania!

Contacts: 
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sjellë si ilustrim në këtë numër) dhe 
çdo lloj aktiviteti, me një kompleks 
elementësh që shkojnë deri në 
përsosmëri, duke filluar qysh nga 
dekori, stafi, shërbimi, kuzhina, 
cilësia e ushqimit, teknologjia 
ndihmëse, mbarëvajtja deri në fund 
e aktivitetit, publiciteti i gjerë me 
anë të rrjeteve të pasura sociale që 
disponon etj.. 

KAZINOJA, SHËRBIMI QË 
MUNGONTE

Një strukturë e rëndësishme  me 
pesë yje në vendet e zhvilluara 
në botë, është e pajisur edhe 
me një kazino, si një shërbim i 
domosdoshëm për klientët me 
kërkesa të veçanta,  që duan ta 
shpenzojnë kohën e tyre të lirë 
duke provuar fatin, e që mund ta 
përballojnë këtë shërbim nga ana 
financiare. Edhe pse Shqipëria 
i ka mbyllur lojrat e fatit si një 
dukuri që dëmton shoqërinë dhe 
ka impakt negativ social kundrejt 
shtresave të varfra, ofrimi i lojrave 
të fatit, është një pjesë përbërëse 
e pamohueshme e ekonomisë 
së tregut dhe është menduar të 
realizohet përmes kazinove të 
mëdha, të ndërtuara larg qendrave 
urbane. Ndërkohë, pothuajse asnjë 
strukturë pritëse në Shqipëri nuk 
e ofron këtë shërbim dhe Hotel 
Adriatik është ndër të parët që 
po “guxon”, duke plotësuar një 
boshllëk, prej të cilit shumë turistë 
shqiptarë me të ardhura të mira 
financiare, shkojnë në Budva, 
Kotor, Greqi e gjetkë, vetëm për 
të frekuentuar hotele që ofrojnë 
shërbimin kazino.
Duke qenë një argument delikat, 
edhe për këtë pjesë, Adriatik 
Hotel është kujdesur të zgjedhë 
në partneritet kompani serioze 

europiane, të njohura për 
besueshmërinë e tyre në këtë 
industri dhe që mund të gjenerojë 
miliona euro të ardhura në ekonomi.

 DESTINACION TURISTIK

Adriatik Hotel është hoteli më 
i vjetër në Shqipëri, që ushton 
aktivitet në treg. Me më shumë se 
gjashtë dekadat e moshës së tij, 
ai shfaqet shpesh në fotot e vjetra 
bardhë e zi, në kartolinat e kohës, 
si hotel ose si pjesë e plazhit të 
Durrësit, në kujtimet e shumë 
turistëve të kohës së komunizmit që 
patën rast të vizitonin Shqipërinë, 
në libra ose filma të ndryshëm dhe 
sigurisht në kërkesat e shumta 
të turistëve nga e gjithë bota, që 

duan të vijnë ta vizitojnë si një 
“historic landmark”, çka e bën 
atë automatikisht një destinacion 
turistik. Kohët e fundit ai është 
përfshirë edhe në listën e 15 
hoteleve unike në botë, pikërisht 
për karakteristikat që e bëjnë atë të 
veçantë, ndër të cilat edhe historia 
e tij.
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STRUKTURË 
NDËRKOMBËTARE ME 
PESË YJE

Dhe e fundit por jo për nga 
rëndësia, Adriatik Hotel sapo 
ka shpallur partneritetin 
me një prej brandeve më të 
njohura në botë në hoteleri, 
atë të “Premiere Best Western 
Hotel”, me qendër në SHBA, 
përveçse është edhe pjesë e 
brandit "Luxury Hotels" 
 “Nevoja” për këtë partneritet 
lindi nga zgjerimi i 
vazhdueshëm i aktivitetit, 
ardhja e turistëve të shumtë 
nga SHBA përmes Adriatik 
Tours dhe bashkëshoqërimi 
i shërbimeve me një brand 
ndërkombëtar, do t`u japë 
siguri edhe atyre turistëve që 
nuk kanë asnjë informacion 
për Shqipërinë apo që mund 
të jenë hezitues për cilësinë e 
standarteve. 

Dhe nëse i bëjmë një vlerësim 
të përgjithshëm këtyre 
shërbimeve që një turist i 
merr të gjitha vetëm përmes 
Adriatik Hotel, del se rreziku i 
zhgënjimit nga impakti negativ 
me mjedisin problematik të 
turizmit shqiptar, është zero, 

ose fare minimal. Kjo sipërmarrje 
ndoshta është një mision i 
pamundur  për çdo strukturë 
pritëse në Shqipëri, edhe atëhere 
kur ajo mund të ketë dëshirën e 
mirë për ta kënaqur vizitorin e 
vet deri në fund. Por përpjekja e 
lavdërueshme e Adriatik Hotel, 
mund të jetë një shembull i 
shkëlyer se si mund të ndërtohet 
një produkt turistik, ose një 
paketë turistike nga një tur 
operator shqiptar, duke qenë në 
kontakt të ngushtë me të gjitha 

hallkat e kësaj pakete, me qëllim 
që të lihen sa më pak hapësira 
abuzuese ku turisti do të rrezikojë 
një përjetim jo të mirë të udhëtimit 
të tij në Shqipëri. 
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Nga datat 10 deri më 17 nëntor në 
Adriatik Hotel në Durrës, u hap një 
ekspozitë arti. Titullohej “Through 
Albania”, e piktorit Dashamir 
Gurabardhi, që jeton prej një çerek 
shekulli në SHBA. Një ekspozitë 
peisazhi, e hedhur në telajo nga 
piktori gjatë dy vjetëve të fundit 
nëpër kolonitë e piktorëve, një 
pasqyrë shumë e bukur e natyrës 
së Shqipërisë cep më cep, madje 
edhe në “cepat” që nuk janë në 
vijën e parë të “hot-spoteve” të 
natyrës shqiptare por që në shpirtin 

GALLERY

Një ekspozitë artiNjë ekspozitë arti  
në mjediset e Adriatik Hotelnë mjediset e Adriatik Hotel

“RRUGËTIM NËPËR SHQIPERI”“RRUGËTIM NËPËR SHQIPERI”

“Through Albania”“Through Albania”
Dashamir Gurabardhi, jeton prej 
një çerek shekulli në SHBA. Ai ka 

lëvruar gjininë e peizazhit por edhe të 
kompozimit, duke krijuar një fond të 
pasur të punëve të tij, që shpeshherë 

janë vlerësuar edhe me çmime në 
ekspozita të ndryshme

e piktorit kanë zënë vend të 
konsiderueshëm. Por plot punë 
të tjera të tij përfshijnë edhe 
troje shqiptare jashtë territorit 
të Shqipërisë, si Ulqini apo 
edhe kompozime që përbëjnë 
të tashmen e tij si Amerika.  
Edhe pse prej vitesh piktori 
Gurabardhi i është përkushtuar 
kompozimit, dashuria dhe malli 
për natyrën e Shqipërisë, ka 
bërë që shpeshherë ai të jetë 
pjesë e kolonisë së piktorëve 
dhe të mos e braktisë gjininë 
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e peisazhit. Ai është mjaft aktiv në 
Diasporë dhe është nderuar edhe 
me çmime në festivale të ndryshme, 
duke patur si kujtime të vyera 
edhe mjaft elementë domëthënës 
në trashëgiminë e tij, siç është 
edhe letra e ish-presindetit Bush, 
e cila kishte zënë vend në krye të 
ekspozitës. 

Ekspozita qëndroi për një javë në 
mjediset e Hotel Adriatik dhe u 
vizitua nga shumë dashamirës të 
artit e kulturës e me ftesë të hotelit, 
pati gjithashtu edhe vëmendjen 
dhe praninë e ambasadores 
amerikane në Shqipëri, Juri Kim, 
e cila u tregua e vëmendshme 
edhe ndaj ceremonisë së eventit 
të rëndësishëm të partneritetit me 
Adriatik Hotel dhe Premier Best 
Western Hotel. 

Hotel Adriatik Durrës është bërë 
shpesh vend mikpritjeje dhe 

organizimi për evente artistike, 
që shpalosin vlerat e artit dhe 
kulturës tonë. T`i besosh një 
aktivitet artistik apo një ekspozitë 
stafit të Hotel Adriatik, do të thotë 
të rrisësh vlerën e produktit dhe 
ta marketosh atë në mënyrën me 
të mirë të mundshme, duke e çuar 
drejt një klientele të kualifikuar, 
siç ndodhi edhe me ekspozitën e 
Dashamir Gurabardhit, punimet e të 
cilit u pajisën të gjitha me një kod 
elektronik, ku ndodheshin të gjitha 
të dhënat e produktit dhe mënyra 
për ta blerë atë. 

Është një akt gati fisnik kur biznesi 
mbështet artin pa asnjë përfitim, 
edhe pse kostot janë të mëdha, 
ndërkohë që shteti, i cili duhe t’i 
presë krahëhapur këta artstë, 
qëndron krejtësisht indiferent 
ose mjaftohet vetëm me urime e 
rrahje shpatullash apo prezenca të 
pjesshme “kur ka kohë”. 

PAK NGA JETA DHE VEPRA 
E PIKTORIT DASHAMIR 
GURABARDHI

Ka mbaruar Institutin e Lartë të 
Arteve (sot Universiteti i Arteve), 
Artet Figurative, në vitin 1979.
- Pjesëmarres në Ekspozitat 
kombëtare 1978-1996, si dhe në 
Ekspozitat e Galerise Durrësit 
1976- 1990.
- Fitues i Çmimit Kombëtar 
(Konkursin e 40 vjetorit të Çlirimit, 
1984), 
 •Medalje “Naim Frashëri” 1988.
• Çmim në Itali (Barleta), “Diploma 
di Merito” 1996, një Konkurs 
tradicional, edicioni i 17-të.
• Çmim në "Neë York State Fair", 
për "Fine Arts Professional", si 
dhe dy “Honorable Mention” po 
në New York State Fair.
• Pjesëmarrës në disa ekspozita
 në “Everson Museum”.
• Në ekspozitën ndërkombëtare 
“Honorable Steve Jobs”
•Si dhe vepra në një sërë 
koleksionesh të ndryshme si p.sh. 
Në Kompaninë “Stickley, Audi & 
Company” Syracuse, New York, 
Denver (Colorado) etj.
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GJURMË - REPORTAZH

*  Hekali
Ilirjan GJIKA
Historian / Muzeolog

ky ballkon i bukur 
i Mallakastrës

Së bashku me skulptorin Gjergji Toska 
u nisëm një ditë gushti drejt Hekalit. 
Artisti i njohur rikthehej pas 45 vjetësh 
në fshatin e njohur të Mallakastrës, aty 
ku dikur kishte realizuar studimin për 
realizimin e bustit të tribunit popullor 
dhe patriotit Sulo Mustafa Lutaj. Me 
këtë temë bisede përshkuam tridhjetë 
e dy  kilometrat e distancës së kësaj 
rruge nga Fieri, ku përgjatë saj shijuam, 
jo vetëm magjinë e luginës së Vjosës, 
por edhe punën me të cilën e kishin 
qëndisur banorët këtë zonë. 
Pasi ngjitëm kodrat me kthesat 
gjarpëruese, në qendër të Hekalit na 
priti Profesor Pajtim Lutaj, një nga 
mjekët më të njohur të Shqipërisë, nipi 
i patriotit Sulo Mustafai; ai do të na 
shoqëronte hap pas hapi atë ditë dhe do 
të ishte jo vetëm protagonisti kryesor 
i vizitës sonë, por edhe personazhi 
kryesor i këtij reportazhi.
Nuk kisha njohur më parë një person që 
të gërshetojë në mënyrë kaq perfekte 
tradicionalen me modernen dhe vizionin 
progresist për të ardhmen. Kombinimi 
i kësaj vizite me Profesorin e Artit, 

Skulptorin Gjergji Toska, autorin e 
bustit të gjyshit të tij më bëri mua 
historianin profesionist, të adhuroja 
dëshirën e Pajtimit për të njohur 
zanafillen e veprës artistike, bustit të 
Sulo Mustafajt, dhe shpjegimeve të 
thella të skulptorit. 
Doktor Pajtimi e ka ndërtuar jetën 
e tij midis Hekalit, Tiranës dhe 
Francës, një trinomi që i qëndron 
edhe sot besnik. Këtu në fshat 
kaloi fëmijërinë dhe shkollimin 

Shënime udhëtimi për njerëzit dhe 
natyrën e Hekalit dhe ca grimca historie

e hershëm, ku u mbrujt me tiparet dhe 
virtytet më të mira të traditës vendase, me 
dashurinë për vendlindjen dhe krenarinë 
e të qenit pasardhes i Bylinëve, luftëtarit 
legjendar Rrapo Hekalit dhe këshilltarit të 
lindur Sulo Mustafaj. Më pas ai studjoi në 
shkollën e mesme mjekësore ‘’Jani Minga’’ 
në Vlorë, për të vijuar më tej në Fakultetin 
e Mjekësisë në Tiranë. Pas diplomimit si 
mjek shërbeu për një vit në spitalin e Fierit 
nga ku fitoi të drejtën për t`u specializuar 
si okulist në Tiranë. Më pas u përzgjodh 

1
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ky ballkon i bukur 
i Mallakastrës

për të vazhduar studimet e plota në 
Francë me një bursë të Qeverisë 
Franceze. 
Në Tiranë, ai do të kryente edhe një 
vit specializim për okulistikë dhe më 
pas, në sajë të formimit shkencor 
dhe disa rrethanave të krijuara, do 
të tranferohej për ta vijuar atë në një 
nga klinikat më të mira të Parisit. Në 
kryeqytetin e Francës dhe pikërisht 
në Universitetin Paris 6, Pierre e 
Marie Curie, ku do të punonte për 
katër vite ne spitalet Universitare 
të Parisit. Atje do të ishte një nga 
studentët më të zellshëm, mjekët më 
aktivë dhe më pas pjesë e pandarë e 
Shoqatës Franceze të Oftalmologeve, 
si dhe një prej bashkëpunëtorëve 
të ngushtë të mësuesit të tij, 
oftalmologut të famshëm francez, 
Ives Pouliquen, anëtar i Akademisë 
Franceze. Pas dhjetë vjetësh pune 
dhe studimi intensiv në vitin 1996 
ai vendossi të kthehej në Tiranë ku 
do të niste përsëri punën, tashmë 
për ngritjen dhe zhvillimin e 
oftalmologjise shqiptare dhe karrierën 
profesionale.

Sot Prof. Dr. Pajtim Lutaj është 
krenar që ka rimbëkëmbur nga hiri 
oftalmologjinë tonë, ka kontribuar 
në ndërtimin dhe funksionimin e 
spitalit Francez në Qendrën Spitalore 
Universitare “Nënë Tereza” Tiranë, 
në njohjen ndërkombëtare të klinikës 
universitare të oftalmologjisë dhe në 
përgatitjen e mjekëve të rinj. 
Një personalitet në fushën e mjekësisë 
i angazhuar dhe në jetën publike 
të vendit tonë, ku për kontributet, 
vlerat dhe meritat mban edhe titullin 
‘’Mjeshtër i Madh’’, akorduar nga 
institucioni i Presidentit të Republikës 
të Shqipërisë. Ndërsa për studimet 
në Universitetin Paris 6, eksportimin 
e shkollës franceze në Shqiperi 
dhe bashkëpunimin profesional të 
vazhdueshëm me kolegët francezë, 
shteti francez e ka bërë Pr Pajtim Lutaj 
qytetar të tij duke akorduar pasaportën 
franceze. Po kështu, me kompetencën 
profesionale që e karakterizon, ai 
drejton prej vitesh edhe klinikën e parë 
private në Tiranë e njohur me emrin 
Klinika e Syrit VISION pjesë e grupit 
Albanian Vision Institute. 

Doktor Pajtimi e ka 
ndërtuar jetën e tij 
midis Hekalit, Tiranës 
dhe Francës, një 
trinomi që i qëndron 
edhe sot besnik. Këtu 
në fshat kaloi fëmijërinë 
dhe shkollimin e 
hershëm, ku u mbrujt 
me tiparet dhe virtytet 
më të mira të traditës 
vendase, me dashurinë 
pëër vendlindjen dhe 
krenarinë e të qënit 
pasardhes i Bylinëve, 
luftëtarit legjendar 
Rrapo Hekalit dhe 
këshilltarit të lindur 
Sulo Mustafaj
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Ndërsa në fshatin e lindjes, në 
Hekal, ai ka rindërtuar shtëpinë 
e vjetër të gjyshërve dhe kalon 
fundjavën së bashku me familjen, 
por duke ftuar shpeshherë edhe 
miq, qoftë shqiptarë te vendit të 
huaj. Por në këtë nismë nuk është 
i vetëm sepse të njëjtën gjë kanë 
bërë jo vëtëm vëllëzërit e tij, por 
edhe shumë hekalas të tjerë. Ata 
kanë kohë që e kanë ‘’ripërtërirë’’ 
fshatin, në një periudhë të tillë 
kur braktisja demografike mbetet 
përsëri një problem shqetësues.

2
Në shtëpinë e rindërtuar të Lutajve 
që ndodhet në shpatin perëndimor 
të Bylisit, poshtë teqesë së Baba 
Azizit, ruhej akoma porta me dy 
sofatë. Këtë e kujton me nostalgji 
edhe skulptori Gjergji Toska, kur 
mbërriti këtu në një ditë të largët, 
ne vitet ‘70, të disa dekadave më 
parë. Si artist i temave historike 
ai kishte gdhendur edhe portretet 
e Rrapo Hekalit, Mehmet Ali 
Vrionit, Jani Mingës apo Bab Dud 
Karbunarës. Ndërkohë që në Hekal 
e priste një tjetër sprovë, portreti 
i patriotit Sulo Mustafai. Me të 
ai do të paraqitej në Ekspozitën 
Kombëtare të Arteve Figurative, 
organizuar në tetor 1986 nga 
Galeria e Arteve Figurative në 
Tiranë.
‘’E zgjodha këtë figurë sepse Sulo 
Mustafai ishte një ndër burrat më të 

shquar të kësaj krahine, bashkëkohës 
me Refat Rexhepin e Greshicës 
dhe Mete Sulon e Cakranit’’, tregon 
skulptori Gjergji Toska, i ulur në 
sallonin e madh të shtëpisë përballë 
fotove familjare të Lutajve.
Ndërkohë që jo vetëm në Mallakastër 
por edhe më gjerë, Sulo Mustafa Lutaj 
që në moshen 20-vjeçare si kryeplak 
i Hekalit, është njohur si luftëtar i 
lëvizjeve popullore për pavarësi, në 
Luftën e Vlorës dhe veçanërisht në 
Luftën Antifashiste Nacionalçlirimtare. 
Po kështu (megjithëse i moshuar) 
ai do të jepte kontributin e tij edhe 
pas çlirimit si kryetar i këshillit të 
fshatit Hekal. Njihen vizitat dhe 
takimet e Enver Hoxhës në Hekal 
dhe Mallakastër, kur me intuitën 
dhe inteligjencës e tij, Sulo Mustafai, 
kishte zgjidhur gjatë bisedave dhe 
kuvendimeve me të shumë probleme 
që ‘’shqetësonin këtë zonë’’, biles 
edhe nga ato që i stimulonte lufta e 
klasave.
Ky njeri kishte përfaqësuar krahinën 
edhe në evente kombëtare ndërsa 
në moshën 72-vjeçare, pavarësisht 
formimit dhe natyrës së tij, kishte 
pranuar të bëhej edhe komunist, 
duke e parë si një zgjidhje të drejtë. 
Një dëshmi e gjallë është edhe 
‘’Teslimi-medaljoni’ që bektashinjtë 
mbajnë në gjoks, i cili qëndron krahas 
objekteve të tjera në oxhakun e madh 
të shtëpisë. Ajo është një relike e 
çmuar që tregon se ‘’Xha Sulua’’, 
edhe pse feja u ndalua, ai shkonte dhe 

falej te Baba Azizi edhe praktikonte ditën e 
Ashures. Bashkëkohësit e tij tregojnë se, 
kur partia vendosi ta ftojë në Kongresin. 
X, për t`i dorëzuar teserën, Xha Sulos, në 
moshën 72-vjeçare, ai i tha, sekretarit të 
partisë:
-” … ore djemte e Babait, i keni thënë 
partisë, ju që , xha Sulua shkon herë pas 
here dhe falet te Baba Azizi?” 
Në kujtesën e njerëzve të familjes dhe 
bashkëfshatarëve kanë mbetur të freskëta 
edhe historitë e tij jetësore. Të tilla ishin 
humbja e vajzës së vetme në moshë të 
re, krushqitë e njohura në dyert e fisme, 
shqetësimet e tij për të zhvilluar fshatin, 
ndërtimi i shkollës, arsimimi i fëmijëve, 
formimi i kooperativës. Vazhdonte kjo 
gjë me kujdesin atëror për njerëzit 
që e rrethonin dhe të tjera probleme. 
Pikërisht këto tipare të shquara të këtij 
burri, trasmetuar drejtëpërdrejt tek 
pasardhësit, i zbuloi dikur edhe skulptori 
Gjergji Toska. Në këtë truall u mbështet 
ai për të përjetësuar në gips,  bustin e 
Sulo Mustafait, i cili ruhet sot në fondin e 
veprave artistike të Muzeut Historik Fier.
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Pas këtyre përjetimeve plot emocion dhe 
nostalgji do të vizitonim edhe fshatin, ku 
do të ndaleshim edhe në varreza për t`i 
bërë një homazh të thjeshtë patriotit të 
shquar. Nuk mungo këtu edhe humori fin, i 
artistit Gjergji Toska. “Më bëni një fotografi 
këtu që ta kem edhe një provë tjetër duke 
vizituar varrin e personazhit tim të skalitur 
në bust”.
Kudo që shkelëm në Hekal na shoqëroi 
fisnikëria dhe bujaria e njërëzve të dashur, 
mikpritës dhe komunikues. Puna, një 
tipar tjetër i tyre pasqyrohej fare qartë në 
plantacionet dhe blloqet e sistemuara të 
ullinjve, agrumeve dhe drufrutorëve. Sipas 
traditës dhe zakoneve të vendit, ku miku në 
këtë krahinë nderohet njëlloj si ‘’hyjnitë’’ u 
ndalëm për të drekuar. Këtu ishte një tjetër 
befasi e vizitës sonë. I tillë ishte Resorti 
Agroturizëm Bylisi, i porsahapur, investim 
i djemve të Hekalit, të cilët janë kthyer nga 
emigracioni dhe me ndihmen e shtetit, 
zhvillojnë Agroturizmin.
Një gërshetim i bukurisë natyrore, 
trashëgimisë historike, ndërtimit me shije 
dhe kulinarisë vendase bio. Në bisedën 
paraprake që zhvilluam me Roland Lutaj, 
nipin tjeter të Xha Sulos, mësuam se i 
kthyer nga Italia pas 20 vjetësh emigrim, 
ai, me ndihmën e AZHBR, ngriti këtë 
mrekulli që ne prekëm me sytë tanë. Kudo 
ambientet komode, të arreduara dhe 
mobiluara bukur dhe me shije, çlodhëse 
dhe të hapura në çdo kohë. Duke vijuar 
bisedën, gjatë drekës së këndshme, 
aty në ambientet e pastra, nën hijen e 
ullinjve shekullorë, pishinës dhe pamjes 
frymëdhënëse të luginës së Vjosës, 

mësuam për projektet zhvilluese të zonës. 
Të tilla ishin projektet e BE-së për Bylisin, 
ku së shpejti do të niste edhe rruga që do 
të lidhte Hekalin me arterien kryesore të 
jugut, Levan-Tepelenë. Kështu pas Klosit 
fqinj dhe sitit të tij arkeologjik të Nikajës, 
turistët dhe vizitorët do të shkojnë jo vetëm 
më shpejt por edhe në mënyrë komode 
në Bylis. Dhe një meritë të veçantë kishin 
këtu edhe këta njerëz me ‘’lobingun’’ e 
zhvilluar rreth këtij problemi, që për hir 
të së vërtetës duhej të ishte zgjidhur kohë 
më parë. Gjithsesi optimizmi vijon të jetë 
i madh tek njerëzit e këtij komuniteti. Pas 
turizmit historik dhe kulturor në Bylisit 
antik dhe mesjetar, atij fetar në teqenë e 
njohur të Baba Azizit, ka nisur të lulëzojë 
edhe turizmi familjar dhe ai çlodhës e 
argëtues. Ky fenomen po shihet tashmë në 
Hekal, ku këta njerëz i kanë paraprirë këtij 
proçesi, jo vetëm me punën dhe investimet 
e tyre por edhe me ripërtëritjen e traditës 

në gjurmët e të parëve. Ndoshta këtu mund 
të veçojmë edhe doktor Pajtimin, i cili jo 
vetëm ka dhënë dhe po jep kontributin e tij 
për këtë komunitet, por edhe po vë  në jetë, 
dëshirën e madhe të gjyshit Sulo. Kështu 
edhe dy vajzat e tij gjithashtu bënë mjeke, 
duke ndjekur studimet në universitetin 
më të mirë të Francës, në ;’’Paris 5’’, 
Universitet Paris Decartes.
Këto ishin disa nga shënimet e fundit 
në ditarin e udhëtimit tonë, të mbajtura 
pikërisht në verandën e këtij resorti. Ato i 
dedikohen këtyre njerëzve të mirë e fisnikë, 
si dhe natyrës mbresëlënëse të Hekalit, 
këtij ballkoni të bukur të Mallakastrës.

*Titulli është marrë nga reportazhi i 
gazetarit Thoma Goga: ”I bukur ky ballkoni 
i Mallakastrës’’, fitues i Çmimit III në 
konkursin e organizuar nga Bashkimi i 
Gazetarëve të Shqipërisë, në vitin 1990.
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Klodiana Toptani
Administratore e Kalasë së Tiranës
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Klodi Toptani:Klodi Toptani:
KALAJA E TIRANËSKALAJA E TIRANËS
vendi më i bukur në kryeqytetvendi më i bukur në kryeqytet
krenare që jam pjesë e këtij emrikrenare që jam pjesë e këtij emri

Një grua e realizuar, Një grua e realizuar, 
nënë e lumtur, nënë e lumtur, 

sipërmarrëse mjaft sipërmarrëse mjaft 
e angazhuar, emri i e angazhuar, emri i 
saj është kthyer  në saj është kthyer  në 

personfikimin e personfikimin e 
Kalasë së Tiranës dhe Kalasë së Tiranës dhe 

të mbiemrit Toptani të mbiemrit Toptani 
në mjediset publike në mjediset publike 

të kryeqytetit dhe të kryeqytetit dhe 
jo vetëm. Klodiana jo vetëm. Klodiana 

Toptani, një grua Toptani, një grua 
hijerëndë në dukje por hijerëndë në dukje por 

me një thjeshtësi të  me një thjeshtësi të  
habitshme, që shpesh habitshme, që shpesh 

mungon  edhe tek mungon  edhe tek 
njerëzit pa angazhime,  njerëzit pa angazhime,  
vjen  në një intervistë vjen  në një intervistë 
të gjatë e të plotë,  ku të gjatë e të plotë,  ku 
emocionet ishin jo të emocionet ishin jo të 

pakta,  dhe që duhet ta pakta,  dhe që duhet ta 
lexoni deri në fund.  lexoni deri në fund.  

Toptani është mbiemri më intrigues i 
historisë së familjeve të vjetra tiranase, me 
një kronologji të ndërlikuar e të ndërthurur 
në një mënyrë të atillë që është e vështirë 
ta perceptosh nga jashtë një të vërtetë 
solide, qoftë nga ana historike, qoftë nga 
ajo e pronësisë. Ti je njeriu që i di më mirë 
se kushdo të gjitha të vërtetat që lidhen me 
këtë mbiemrin. A do ta kishe të mundur të 
përmblidhje aq sa e lejon një intervistë, të 
vërtetat e familjes Toptani? 
Toptani është një emër që peshon shumë, 
pa diskutim shumë dhe unë e konsideroj 
veten me fat që jam pjesë e kësaj 
familjeje. Por në njëjtën kohë është edhe 
një barrë shumë e madhe, sepse duhet 
të kuptosh rrënjët e familjes ku ti ke hyrë 
dhe në momentin që kupton rrënjët, ke 
një përgjegjësi edhe më të madhe sesa 
një individ i një familjeje të panjohur. Për 
këtë arsye mua më është dashur të punoj 
disafish më shumë në këtë drejtim, për të 
mos humbur lidhjen me rrënjët dhe këtë gjë 
jam munduar ta bëj edhe me fëmijët e mi 
dhe kam punuar shumë fort, sepse edhe 
sistemi i sotëm ku jetojmë nuk është ai që 

meriton një shoqëri e tregut të lirë. Dua 
që edhe fëmijët e mi, ta trashëgojnë jo 
vetëm emrin dhe gjakun por edhe të qenit 
një individ i dobishëm për komunitetin, siç 
ishin paraardhësit e tyre në pjesën më të 
madhe. 
Emri Toptani ka pa dyshim edhe 
problematikat e veta, sepse duke qenë se 
flitet për shtresën më të lartë të shoqërisë 
së atëhershme të Tironës, kemi parasysh 
që është edhe pjesa që goditet më fort. 
Gjatë regjimit komunist një pjesë e madhe 
e historisë, emrave, trashëgimisë jo vetëm 
materiale, u masakrua qëllimisht, sepse 
ashtu ishte politika e sistemit komunist 
por sadoqë që u mundua, gjakun nuk 
na e bëri dot pis. Po t`i shikosh edhe sot 
pinjollët e familjes Toptani, janë prej atyre 
njerëzve që duhet t`u ngrihesh në këmbë 
për vlerat dhe integritetin që kanë. Për 
të mos folur pastaj për historinë që në 
zanafillën e familjes, (që sipas historianëve 
vjen nga Topiajt e Krujës), ku ka figura 
të jashtëzakonshme. Pa dyshim secili me 
tiparet komplekse dhe me dritëhijet e tyre 
por cili prej nesh nuk i ka? 

Kur i dërgova pyetjet Sarës, asistentes së saj të ngushtë, të nesërmen ajo më telefonoi 
dhe më tha se Klodi (ato nuk kanë distanca dhe përdorime etiketash mes tyre) dëshironte 
që intervistën ta zhvillonim live, se nuk kishte kohë që të ulej e të shkruante përgjigjet. U 
thartova pak se isha vonë me afatet e mbylljes së revistës, plus që për shkak të kohës së 
pakët fizike dhe "operativitetit" të internetit, pjesa dërrmuese e intervistave sot zhvillohen 
në mënyrë elektronike. Në fund të kësaj bisede të gjatë, e falënderova që nuk kishte pasur 
kohë të m`i dërgonte përgjigjet me email. Përndryshe nuk do të kisha shijuar dot emocionet 
dhe kënaqësinë e përjetimeve të vërteta, shumicën prej të cilave kemi filluar t`i harrojmë, 
siç mund të jenë lotët apo e qeshura me gjithë shpirt. Dhe më erdhi keq që këtë intervistë 
nuk e kisha zhvilluar në ndonjë studio televizive por thjesht me një kënd telefoni, sa për të 
regjistruar bisedën që duhet të hidhja në letër. Por me lejen e saj, ato copëza emocionesh 
që shijova, mund t`i gjeni në internet, në faqen e Kalasë ose në Travel Magazine. 

Flora Xhemani Baba
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Shumica e zhurmës së emrit vjen prej 
pronave, që janë të vendosura në qendër 
të kryeqytetit, sepse e gjithë zona, që 
njihej si zona e Toptanëve dhe jo vetëm 
Sarajet, ishte një tregues i nivelit të asaj 
kohe, ku familja më e pasur, blinte pikërisht 
zonën e qendrës së një qyteti. Sot jo 
të gjitha pronat i përkasin familjes por 
informacioni që qarkullon është gjithmonë 
i gabuar, sepse përcillet i tillë tek publiku. 
Këtu unë do të përfitoja për t`i bërë një 
thirrje gazetarëve dhe mediave, që para 
se të marrin përsipër të flasin, ose t`i vënë 
mikrofonin përpara çdo njeriu që vjen 
nga rruga dhe pretendon pronësi ose 
mendon se ka kopetencë për të folur, le t`i 
drejtohen burimeve serioze, njëra prej të 
cilave është Arkiva e Shtetit dhe Hipoteka 
(ASHK). Fjala vjen ajo që njihet masivisht 
si Sarajet e Toptanëve, ka mbi një shekull 
që nuk është më pronë e Hamind Bej 
Toptanit  por e familjes Kazazi dhe Familjes 
Kosova, si blerës të fundit të asaj prone. 
Dhe prej këtej lindin të gjitha abuzimet 
dhe informacionet e shtrembëruara, që 
nganjëehrë etiketojnë  familjen Toptani si 
familje që nuk e do kulturën dhe që do 
të shembë Sarajet për të ndërtuar kulla 
e përfituar shuma marramendëse. Sarajet 
nuk janë pronë e familjes Toptani. Kjo që 
sot kam ndërtuar dhe që quhet Kalaja e 
Tiranës dhe që gjithe e shikojnë me sytë e 
tyre se çfarë është ndërtuar, është pronë e 
familjes Toptani. 
Sot ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm 
për çfarë duam të trashëgojmë sepse 

rrënjët, themelet, origjina, janë shumë të 
rëndësishme për këtë brez që po vjen. 
Prindërit tanë, janë kujdesur shumë që 
pas çdo brezi dhe çdo ndryshimi historik, 
qysh nga koha e themelimit të qytetit, të 
na përcjellin ngjarjet e sakta, shpeshherë 
të dokumentuara, se çfarë është një vend 
ose pronë e caktuar, çfarë ka qenë më 
përpara dhe çfarë synon të bëhet, me 
qëllim që të shmangim atë lloj kaosi drejt 
të cilit kemi shkuar sot dhe që duhet ta 
shtjellojmë njëherë e mirë, sipas fakteve 
historike dhe dokumentave e jo sipas 
oreksit të gjithësecilit. 

Nëse në vitin e parë të hapjes së 
mjediseve të Kalasë, mund të kishte plot 
skeptikë që e shihnin me mosbesim, sot 
besoj se nuk ka mbetur askush që të vërë 
në dyshim faktin se Kalaja e Tiranës është 
vendi më tërheqës, më i vizituar dhe më 
trendi në kryeqytet, duke tejkaluar jo vetëm 
ish-Bllokun por edhe Pazarin e Ri, që ishte 
spoti që do të thithte turistët në Tiranë. E 
kishe menduar deri këtu rezultatin?

Në fakt, unë e kam pasur shumë të qartë 
atë që po bëja. Nuk kisha asnjëherë 
dyshime se do të dilte diçka e bukur dhe 
që do të kishte sukses. “Lufta” ka qenë 
në drejtim të përsosjes së vazhdueshme 
të projektit, se çfarë forme përfundimtare 
duhet të merrte, si duhet të vinte tek 
qyteti, që të kishte jetëgjatësi. Sepse ky 
projekt ka zgjatur shumë në kohë. Fillimet 
i ka në kohën kur kryeminstri i sotëm Edi 
Rama ka qenë kryetar bashkie, më vonë 
vazhdoi përpjekjet edhe në kohën e Lulzim 
Bashës, për t`u përmbyllur në kohën kur 
në bashki erdhi Erion Veliaj, që gjej rastin 
ta falënderoj, bashkë me kryeministrin 
Edi Rama, sepse ka qenë një mbështetje 
shpatullash, jo krahësh po shpatullash 
dhe jam e bindur se pa një bashkëpunim 
të gjithanshëm nuk do e kishim finalizuar 
dot. Tirana, biznesi dhe zhvillimi i sotëm në 
shoqërinë tonë janë një realitet kompleks 
dhe shumë gjëra mund të mos shkojnë 
ashtu siç duhet por mua më pëlqen që 

 Figurat e njohura 
të familjes Toptani, 

janë pa dyshim figura 
komplekse me dritëhijet 

e tyre,  por edhe 
me kontributet e tyre 
të jashtëzakonshme 
por historinë për ta 
duhet ta shkruajnë 

vetëm studiuesit dhe 
historianët. Zija Toptani
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gjërat t`i thërras me emrin e tyre dhe 
për këtë projekt, që është sot Kalaja e 
Tiranës, unë ndjej detyrim të falënderoj 
për mbështetjen Edi Ramën, Erion Veliajn, 
Mirela Kumbaron dhe Arta Dollanin, pa 
ndihmën e të cilëve mund të isha akoma 
me letra e projekte nëpër sirtare. Siç duket 
Veliaj e nuhati që ky projekt do të dilte një 
gjë e bukur dhe e re për Tiranën dhe që 
unë e doja shumë.  Dhe më tha “Klod ti do 
bësh një gjë të bukur për Tiranën, dhe do 
ta menaxhosh vetë”. Dhe u bë edhe sepse 
e doja shumë. Dashuria lëviz botën e jo 
më një projekt. 
Edhe diçka; nuk më pëlqen ta krahasoj 
Kalanë as me Pazarin, as me Bllokun, as 
me Toptani Center, sepse ky projekt është 
unik dhe nuk ka asgjë të përbashkët me 
asnjë objekt apo kompleks në Tiranë. Dhe 
nuk bëhet fjalë për disa dyqane bashkë 
në një zonë të lakmuar, që e tregojnë 
suksesin me hapjen e tij por për një 
produkt i cili është ushqyer nga unë si një 
fëmijë i vogël, është rritur me mua dhe nëse 
nëse nuk menaxhohet e nuk ushqehet me 
dashuri e përkushtim çdo ditë, nuk mund 
të ecë përpara. Unë me këtë projekt kam 
dashur me shpirt që tironcit (dhe po e 
them “tironcit ” e jo “ tiranasit ”, pavarësisht 
se e flas shumë mirë shqipen letrare), të 
kishin një vend ku të identifikoheshin. Jo më 
kot mbi muret e këtij objekti kam vënë me 
germa të mëdha “Kalaja e Tiranës” dhe 
emrin e familjes “Toptani”, sepse kalaja 

ka qenë aty, ka historinë e vet, nuk e ka 
bërë Klodi. Klodi vetëm po mundohet të 
ngrejë çdo gur në mënyrën më të mirë 
të mundshme, me qëllim që brezat e 
ardhshëm, të vazhdojnë të flasin për këtë 
kala, të bëhen kureshatë për historinë e saj 
dhe kalojnë tek brezat e tjerë. 

 Duke dashur që këtë bisedë ta shtrijmë 
vetëm në rrafshin turistik e historik, në 
respekt të lexuesve të revistës, a ke 
menduar ndonjëherë të shkruash ndonjë 
libër përmbledhës për të gjithë historikun 
e familjes Toptani? Ka interes të lartë në 
publik për një prej familjeve themeluese të 
kryeqytetit, përveç interesit të turistëve 
kuptohet. Kështu do të ngopej kureshtja 
e madhe por edhe do të qartësoheshin 
njëherë e mirë shumë mjegullnaja mbi 
përkatësinë e mjediseve të ndryshme të 
Kalasë dhe pjesë të tjera të kryeqytetit, që 
ju faturohen juve por që në fakt nuk janë 
tuajat.
Është një argument shumë i vështirë për t`u 
trajtuar. Ne kemi një histori të shpërbërë, e 
cila në vite është shkruar si është dashur 
dhe siç e ka trajtuar për interesa të 
caktuara pushteti i çdo periudhe që ka 
kaluar, për të përfunduar me masakrimin 
përfundimtar të kohës së komunizmit. Unë 
kam punuar për shumë vite në Arkivin e 
Shtetit, se më është dashur të hulumtoj  
për pronat e mia, më vonë kam mbaruar 
për master arkivistik dhe mund të them që 
Arkivi është një thesar. Por një thesar që ti 
duhet të dish se si ta kërkosh. Në gjykimin 
tim, ajo që është shkruar deri tani nga 
Blendi Fevziu, Ajden Toptani, Ilir Ikonomi, 
Ervina Toptani etj., dhe materialet që janë 
botuar deri tani, janë shumë të mira, sepse 
janë përpjekje serioze për të qëmtuar 
të vërtetën, përmes kërkimeve të gjata 

nëpër arkivat botërore dhe evropiane. 
Dhe kjo e pastron ndjeshëm historinë nga 
mbeturinat që i janë hedhur përsipër në 
vite, jo si nevojë për pastrim por si nevojë 
për të nxjerrë sa më të pastër të vërtetën 
e historisë. 
Unë nuk e di a do ta shkruaj dot 
ndonjëherë ndonjë libër dhe nuk di a 
duhet ta bëj këtë por di të them që 
lexoj shumë dhe çdo gjë që ka lidhje me 
historinë e Toptanëve. Ndoshta ka plot 
njerëz që mendojnë se kanë diçka për të 
thënë dhe mund të duan të shkruajnë por 
unë mendoj se historia i përket historianëve 
dhe duhet të shkruhet prej tyre. E vetmja 
gjë që ne mund të bëjmë, siç kemi bërë 
për shembull në rastin e Ilir Ikonomit, në 
lidhje me figurën e Esad Toptanit, është të 
sugjerojmë që nëse dikush do të vendosë 
të shkruajë për figurat e njohura të 
Toptanëve, të cilët pa dyshim janë figura 
komplekse me dritëhijet e tyre, t`i referohet 
vetëm dokumentacioneve të shkruara, 
mundësisht nëpër arkiva, qoftë në arkivin 
shqiptar, qoftë në ato jashtë Shqipërisë, 
sepse arkivi është një institucion ku e 
vërteta ëshë një garanci e historisë. 

Një prej objekteve më të përfolura në këtë 
drejtim është edhe e famshmja ndërtesë 
që zakonisht quhet Sarajet e Toptanëve. 
Në fakt si është e vërteta për të dhe për 
ndërtesat e tjera rreth Kalasë? Dhe a ke 
dijeni për destinacionin e saj të ardhshëm, 
përpos atyre që deklarohen në media? Si 
do të kishte dashur ti të ishte e ardhmja e 
këtyre ndërtesave?
Pjesën e ndërtesës së famshme që sot 
njihet nga të gjithë si Sarajet e Toptanëve, 
siç e sqarova edhe më lart, po përfitoj 
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nga rasti ta theksoj edhe njëherë se përsa 
i përket pronësisë, ajo nuk i përket më 
familjes Toptani. Ajo mund të vazhdojë të 
quhet ashtu për forcë zakoni apo edhe si 
ish-pronë e Toptanëve por kur vjen puna 
për të ngritur akuza në publik për shitje të 
vlerave të vjetra për përfitime financiare 
marramendëse, mediat duhet ta kuptojnë 
njëherë e mirë se ajo nuk i përket familjes 
tonë. Ajo që ishte në pronësi të familjes 
tonë, është kjo qendër unike që sot Quhet 
Kalaja e Tiranës dhe që besoj se ka risjellë 
shumë bukur vlerat e dikurshme në një 
mjedis të kohës. 
Për pjesën tjetër të kompleskit të Kalasë, 
pronat e familjes Libohova, apo ato të 
familjes Kazazi dhe Kosova, di që sa është 
folur në media dhe rrjetet sociale, që do 
të kthehet në Muzeun Etnografik të Tiranës 
por nuk kam informacione më shumë se 
kaq. Zemra do të ma donte që i gjithë 
kompleksi të mbetet kështu siç është, si një 
ansambël,  ose të zhvillohet duke ruajtur 
historinë siç kemi bërë ne, që e gjithë zona 
të jetë në harmoni, sepse edhe turistët 
kur vijnë kërkojnë Kalanë e Tiranës dhe 
do të donin që të shikonin sa më shumë 
elemente të së vjetrës. Ndoshta turistët kur 
vijnë, presin të shohin një kala të vërtetë 
por kjo ka qenë një kala fushore, në 
qendër të qytetit, ku sot kanë mbetur disa 
mure dhe kaq. Do të doja që mbi çfarë ka 
mbetur, të mos prekej asgjë por të ruhej e 
gjitha si destinacion turistik, që ka shumë 
interes dhe  vizitorë. 

Si të duket Kalaja tre vjet pas hapjes? Dhe 
për çfarë ka nevojë akoma sipas shijeve 
të tua?

Falënderoj Zotin për çfarë kemi arritur dhe 
jemi. Na qëlloi në një periudhë të vështirë 
sepse këto dy vjet është gjunëzuar bota 
e jo Kalaja apo Shqipëria por fatmirësisht 
ajo e ka ruajtur ritmin që ka pasur edhe 
përpara pandemisë edhe për vetë 
natyrën e profilit që ka, si një vendtakim 
për njerëzit. 
Për çfarë ka nevojë? Ndoshta, duke 
patur parasysh edhe llojet e bizneseve 
që u bënë pjesë qysh në hapjen e saj, 
mund të kishte nevojë për rifreskime të 
herëpashershme, diçka të hiqet e diçka të 
shtohet, që të mbajë interesin e njerëzve 
vazhdimisht në nivele të larta, jo ta shohin 
si një gjë të vjetër ku nuk ke çfarë sheh se 
i ke parë më përpara. Ky aktivitet është 

një mekanizëm i gjallë dhe ka nevojë për 
lëvizje të vazhdueshme. Kuptohet, kjo nuk 
mund të bëhet aq shpesh sepse edhe 
marrëveshjet ose kontrata me bizneset 
janë afatgjata por ka plot mënyra, 
aktivitete, ngjarje, që e bëjnë interesante 
jetën e Kalasë e jo vetëm thjesht mjediset.

Nisur nga pamja jote, jo pak e komentuar, 
për përkujdesjen estetike deri në detaje, 
ku unë personalisht shoh dëshirën për 
ruajtjen e tisit aristokratik të shekujve 
kur gratë toptanase sillnin shkëlqimin e 

Toptani është një emër që Toptani është një emër që 
peshon shumë dhe unë peshon shumë dhe unë 
e konsideroj veten me e konsideroj veten me 
fat që jam pjesë e kësaj fat që jam pjesë e kësaj 
familjeje. Por në njëjtën familjeje. Por në njëjtën 
kohë është edhe një barrë kohë është edhe një barrë 
shumë e madhe, sepse shumë e madhe, sepse 
duhet të kuptosh rrënjët e duhet të kuptosh rrënjët e 
familjes ku ti ke hyrë dhe familjes ku ti ke hyrë dhe 
në momentin që kupton në momentin që kupton 
rrënjët, ke një përgjegjësi rrënjët, ke një përgjegjësi 
edhe më të madhe sesa edhe më të madhe sesa 
një individ i një familjeje një individ i një familjeje 
të panjohur. Për këtë arsye të panjohur. Për këtë arsye 
mua më është dashur të mua më është dashur të 
punoj disafish më shumë punoj disafish më shumë 
në këtë drejtim, për të mos në këtë drejtim, për të mos 
humbur lidhjen me rrënjët humbur lidhjen me rrënjët 

Toptanët Aqif dhe Atifet Dibra
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Perëndimit dhe të Lindjes në të njëjtën 
kohë në Tiranën e zymtë të kohës, a ke 
ndikuar në arkitekturën e rindërtimit të 
Kalasë, në arredimin e njësive tregtare, në 
përzgjedhjen dhe larminë e tyre, apo i ke 
lënë të lirë të ushtrojnë shijet e tyre? 
Meqenëse e fillove pyetjen me stilin tim 
të përfolur, po them nja dy fjalë për këtë 
argument. Unë jam mbesë bejlereshe, nëse 
do ta përdorim këtë titull shqiptar fisnikërie. 
Gjyshja ime, nëna e babës tim, ka qenë e 
bija e Sabri Bej Kodrës, beut të Dibrës së 
Madhe. Ajo ka qenë një nga zonjat më të 
bukura të asaj kohe, kjo mund të shikohet 
edhe nga fotot e saj, ku sharmi, veshjet me 
kapele, qëndrimi, flasin për një grua vërtet 
impozante. Gjyshi im, Aqif Dibra, ka qenë 
gjithashtu një person me shumë prezencë, 
përveçse një njeri i rëndësishëm, që ka 
ndikuar edhe në historinë e Shqipërisë. 
Edhe gjyshja nga mami ka qenë gjithashtu 
një grua e bukur, sqimatare, e pastër deri 
në sterilitet, gjyshi një burrë që dallonte 
për nga e folura, qëndrimi, veshja, sjellja. 
Ndoshta kjo që unë jam, është thjesht 
trashëgimi i geneve të tyre, edhe pse 
duhet ta pranoj që një ndikim të madh në 
atë se si unë jam sot e si jam rritur, ka pasur 
edhe motra ime. Por veshja është edhe 
pjesë e personalitetit pa dyshim. Unë jam 
mësuar të vishem kështu dhe nëse vishem e 
krihem ndryshe, nuk jam unë. Dhe nuk është 
çështje e të prezantuarit në publik sepse 
unë edhe në shtëpi, duke zgjedhur veshje 
të rehatshme kuptohet, vishem njësoj, me të 
njëjtin stil. 
Kurse përsa i përket stilit dhe arredimit të 
Kalasë, gjithçka ka kaluar në filtër të hollë. 

Dua të përmend këtu studion e arkitekturës 
“Eftimi”, Olsin, arkitektin, që ka qenë me ne 
në çdo hap të zhvillimit të projektit, Ergys 
Krisikon, që ka qenë detajisti që ka kaluar 
nëpër gishta çdo objekt, kam dy njerëz 
shumë të rëndësishëm, Iglin dhe Arin, pa 
të cilët kjo kala nuk do kishte frymë, sepse 
kanë qenë oksigjeni i këtij projekti dhe të 
gjithë ne bashkë kemi qenë një forcë më e 
madhe për t`i çuar gjërat përpara. Kurse 
për dyqanet, ku secili ka hapësirën e tij, 
kanë sjellë projektet, ne i kemi parë, i kemi 
miratuar ose kemi sugjeruar aty-këtu që 
elementët e arredimit të jenë në harmoni 
të plotë me linjën e Kalasë dhe deri tani, 
mendojmë se kjo harmoni është dominuese.
 
Sot Kalaja e Tiranës është me shume vende 
bosh, spoti më i vizituar në kryeqytet 
nga turistët e huaj. Fakti që, ndryshe nga 
Pazari i Ri, Kalaja është më e mbledhur 
por edhe më e menaxhueshme, meqë 
drejtohet nga një dorë, e bën atë më 
të mbrojtur nga abuzimet për shkak të 
fitimeve. A do ta toleroje “rrëshqitjen” nga 
thelbi si destinacion turistik e argëtues, 
duke përfshirë njësi që e prishin këtë 
harmoni vetëm për përfitime më të mëdha 
financiare? 
Kjo është jashtë çdo diskutimi, sepse 
edhe bizneset që kanë hyrë të parat 
në kala, kanë kaluar përmes një filtri, i cili 
sigurisht nuk ka qenë pagesa. Ne kemi 

bërë fillimisht një përzgjdhje të njerëzve 
që do ta popullojnë këtë vend, sepse 
unë jetoj këtu, fëmijët e mi jetojnë këtu 
dhe nuk mund të toleroja që të rrezikonim 
shkaqe të problematikave të ndryshme, 
sepse do të thuhej që kjo gjë ndodhi te 
Kalaja dhe jo tek biznesi ku ishte. Nuk do 
të tolerohet në asnjë rast rrëshqitja, sepse 
do të jetë shumë e vështirë për t`u ringritur, 
edhe pse ngritjen e kemi bërë graduale 
dhe, edhe po të biem, do të zbresim një 
shkallë, pavarësisht se unë as këtë gjë 
nuk e kam lejuar ndonjdëherë në jetën 
time. Në këtë drejtim, edhe me ata që 
përbëjmë sot Kalanë unë punoj fort çdo 
ditë, që t`i forcoj themelet e saj dhe të 
shmang tronditjet. Prandaj thashë që qysh 
në fillim kam zgjedhur njerëzit, njerëz që e 
duan punën, që i rrinë në kokë asaj vetë 
çdo ditë dhe jo njerëz që mund të vijnë 
këtu me një thes me para dhe të presin 
që ato të shtohen nga fama e Kalasë. Sa 
i dhemb të zotit, nuk i dhemb punëtorit, 
pavarësisht se edhe punëtorët duhet ta 
kuptojnë se kjo është shtëpia e tyre, vendi 
ku ata ushqehen.  E dimë që në Shqipëri 
është shumë e vështrirë të gjesh staf të 
kualifikuar dhe kjo është problematikë për 
të gjitha bizneset por besoj se diku në një 
institucion kopetent, duhet të krijohet një 
databazë me staf të kualifikuar por edhe 
me staf problematik, që biznesi të dijë ku Mehmetali (Likë) Toptani
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të zgjedhe dhe të dijë kujt t`i shmanget. 
Sepse Kalaja është si një shtëpi dhe ti atë 
punëtor zëre se po e fut në shtëpi dhe 
duhet të jesh i kujdesshëm kur punëson 
dikë. Na hape temë të gjerë me këtë 
pyetje. Por që ajo rrëshqitja që përmende 
ti, nuk diskutohet fare.

Tani, si argument të fundit në lidhje me 
Kalanë. Kemi folur dy apo tri takime të 
shkuara, për mundësisnë e hapjes së një 
qendre informacioni, nisur nga numri i lartë 
i turistëve që vizitojnë Kalanë. Kur mendon 
se mund të hapet? 
Jemi duke e menduar. Në fakt një Infopoint 
ka qenë në plan qysh në pikënisje të 
Kalasë, si një pjesë përbërëse e natyrshme 
e një destinacioni turistik. Por duke pasur 
parasysh edhe se si janë zhvilluar ngjarjet 
këto dy vjet, ka mbetur si në plan të dytë. 
Duhet patjetër për një vend si Kalaja 
por duhet të gjesh edhe njerëzit e duhur 
për ta bërë, njerëz të përkushtuar e jo 
punëtorë që i vënë çelësin në orën katër, 
njerëz që të njohin jo vetëm gjuhën por 
edhe komunkimin e shkëlqyer sepse do të 
jenë një pasqyrë e Shqipërisë për turistë 
nga e gjithë bota. 
Dhe në fund, mendoj se mund t`i bëjmë 
edhe nja dy pyetje personale, apo jo? 
Sepse në fund të fundit, gjithçka që ka të 
bëjë me persona është personale, e kur 

bëhet fjalë për njerëz si ti, që je kthyer 
në personfikimin e Kalasë dhe të mbiemrit 
Toptani, personalja ka shumë interes publik.   
Ti njeh ligjet po aq mirë sa biznesin dhe 
artin e letërsinë. Je padyshim një grua e 
realizuar, nënë e lumtur, sipërmarrëse mjaft 
e angazhuar, dhe emri yt duket sikur lidhet 
me të gjithë fisin Toptani në rrafshin publik. 
Ke pengje në drejtim të përmbushjes? Çfarë 
të ka mbetur pa bërë?
Dua të jem shumë realiste. I vetmi peng 
që më ka mbetur në jetë, është shfrytëzimi 
i rinisë time, ose më mirë mosshfryëzimi i 
saj. Sepse unë qysh e vogël, jam marrë 
me pronat e familjes, në çdo institucion të 
mundshëm të shtetit shqiptar dhe në vend 
që të shijoja kohën më të bukur të jetës, të 
rrija me fëmijët, familjen, prindërit, motrën, 
miqtë, mikeshat, kur shoqet e mia udhëtonin 
nëpër botë, unë kaloja orë e ditë të tëra 
duke gërmuar nëpër arkiva e duke pritur 
nëpër institucione e gjyqe. Dhe më beso, 
çfarëdo që të kesh fituar ti më pas në 
drejtim të pronësisë, nuk ka çmim ajo që ke 
humbur, koha e çmuar për njerëzit e dashur. 
Dhe me pretenduesit e pronave, që kanë 
qenë të shumtë, sepse sa më e madhe të 
jetë prona, aq më shumë pretendues dalin 
rrugës, kam bërë njëherë një bisedë në 
një nga takimet e pafundme, ku u thashë: - 
“Çfarëdo që të kemi kaluar në gjithë këtë 
kalvar, mund t`jua fal, se jemi një gjak dhe 

gjaku nuk bëhet ujë por kohën që kam 
shpenzuar për ju e larg fëmijëve të mi, nuk 
jua fal”. Edhe pse unë fëmijët i kam bërë 
shpejt dhe tani janë djem të rritur, sot them 
që mund të kisha kaluar më shumë kohë me 
ta (përlotet). 

Do kisha dashur që kjo intervistë të kishte 
qenë televizive, sepse lotët në letër 
nuk është se i nxjerrim dot dhe emocioni 
gjithashtu do ishte më i drejtpërdrejtë. Por 
po vazhdojmë. 
Në bisedat që kemi bërë bashkë, më 
ka bërë shumë përshtypje koha që ti 
gjen për t`iu përkushtuar familjes. Një 
“businesswoman” kaq e angazhuar sa 
ti, mund edhe të kërkojë ndihmën e një 
personeli shtëpiak për të bërë drekën fjala 
vjen dhe nuk duket aspak tepri. Ka njerëz 
shumë më pak të angazhuar, që ia japin 
vetes privilegjin e kursimit të kohës. Pse ti 
jo? 
Shiko, unë dua që të paktën gjella 
njëherë, pra vaktet, të jenë nga duart e 
mia, për disa arsye. Më kryesorja është se 
ata janë mësuar me kuzhinë shtëpie e nga 
duart e mia dhe pavarësisht se unë jam 
shumë e angazhuar, nuk dua që kjo gjë 
t`u mungojë. Më thonë që gatuaj mirë plus 
që e kam pasion, unë vdes të gatuaj dhe 
mendoj edhe vetë se nuk jam kuzhiniere 
e keqe. Edhe këtë e kam të trashëguar 
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nga gjyshja, ime motër po ashtu gatuan 
në mënyrë të shkëlqyer dhe tani kjo është 
kthyer në një gjë të pazëvendësueshme. 
Për pjesën tjetër pastaj, nuk e di nuk 
më vjen mbarë që të kem njerëz të tjerë 
nëpër shtëpi, jo se është çështje besimi 
por sepse shtëpia është shumë intime. 
Është ajo vatra e ngrohtë që na mbledh 
e ku njeriu do të donte të rrinte vetëm 
me gjërat e veta, me njerëzit e vet dhe 
rehatinë e tij. Kështu edhe unë nuk dua ta 
ndaj me të tjerë, maksimumi me mamin e 
babin tim. Ata po, që mund të vijnë e më 
japin edhe një dorë herë pas here. 

Po si ia del? Ku e gjen kohën?
Po, unë shkoj të fle, në orën një, në orën 
dy, asnjeherë më shpejt, madje Sara, 
asistentja ime, që e kam pranë zemrës, 
sepse ka qenë edhe ajo bashkë me mua 
në këtë rrugëtimin tonë, shpesh ma kujton 
orën, sepse unë e humbas sensin e kohës. 
Një mbrëmje, dhe do ta them këtë se është 
edhe për të qeshur, ndërkohë që jepnim e 
merrnim me mesazhe pa fund, për gjërat e 
shumta që kishim për të bërë të nesrërmen, 
më shkruan: “- më fal po e ke parë orën? 
Është 12.30 e natës. Fiki ata motorë e shko 
fli gjumë se do ngrihesh prapë nesër ”. E 
kështu, unë shkoj të fle më motorët ndezur 
e ngrihem me motorët ndezur. Kështu jam 
mësuar t`i bëj gjërat qysh në fëmijëri. Me 
vrap. Më quanin “ fëmijë tritol”. Unë te 
kursi, unë te pallati pionierëve, me vrap te 
mësimet, me vrap te misi, te gjimnastika. Nuk 
e di,kam një energji të brendshme që duket 
sikur nuk ka nevojë të karikohet. Edhe këtë 
besoj e kam të trashëguar nga prindërit. 
Ata duken sot aq të rinj sa nuk e beson 
dot moshën e tyre.

Më bëj një pasqyrë të dhjetëvjeçarit tënd 
të ardhshëm. Nuk po them ku e sheh veten 
sepse mendoj se ti i ke arritur ato që ke 
dashur në çdo aspekt por sidoqoftë, çfarë 
mendon se do të ndodhë gjatë këtyre 
dhjetë vjetëve? 
Eeee, shumë e bukur kjo pyetja, nuk e kisha 
menduar. Një gjë është e sigurt njëherë, që 
do të jem dhjetë vjet më e madhe (qesh 
me gjithë shpirt) por duke i pasur genet e 
mira, shpresoj që ky dhjetëvjeçar nuk do 
na ndikojë tek mosha dhe tek pamja (qesh 
përsëri).
Në aspektin njerëzor, kam filluar të largoj 
nga jeta ime të gjithë njerëzit që më japin 
energji negative. Unë jam, shumë besimtare 
dhe nëse ndjej energji negative rreth 
vetes, ajo më pengon të jem produktive. 
Besoj shumë tek energjia pozitive dhe 
e jap atë me shumicë, kështu që nuk do 
lejoj për asnjë arsye në botë, që dikush 
kushdoqoftë, të ma pakësojë këtë burim. 
Plus që do kem pranë çunat, nipër, mbesa, 
do më kenë pranë edhe ata mua, do 
përpiqem t`i mësoj por edhe t`i dëgjoj, për 
t`i ndihmuar të zgjedhin në jetë, jo vetëm 
me sy por edhe me zemër, do shpresoj me 
gjithë shpirt si nënë por edhe si pjesë e 
një familjeje të rëndësishme që nënat e 
ardhshme të fëmijëve të tyre të jenë një 
bekim për familjen tonë. Ishalla na qëllojnë 
edhe genet e mira, se kush nuk e do të 
mirën? Por një gjë është e sigurt, që unë do 
të jem pjesë e padiskutueshme e rrugëtimit 
të fëmijëve të mi. E kam peng edhe që 
s`kma një gocë (përlotet përsëri) po siç 
duket Zoti kur e bën diçka, e mendon 
mirë, se ja çunat i kam të mirë, të dashur, 
të edukuar, shokë, dhe nuk e ndjej edhe 
aq mungesën e gocave. Plus, ne mamat e 

çunave, siç edhe ti, e kemi një “privilegj”, se 
do jemi gjithmonë mbretëresha me kurorë 
dhe nuset do jenë princeshat (qesh). 
Në aspektin profesional, ndoshta, ku i 
dihet, një projekt të dytë si ky i Kalasë 
por pa pasur një plan biznesi nuk e them 
dot me siguri, sepse duhet studiuar qyteti, 
vendi, njerëzit, sa turistë e vizitojnë dhe 
të dhëna të tjera të nevojshme për krijimin 
e një projekti. Por edhe po nuk bëmë një 
projekt të dytë, ndoshta mund të jem një 
model, pjesë e ndonjë shkolle, t`i flas një 
grupi studentësh, se si mund të bësh biznes 
pa u bërë pis, duke qëndruar njeri dhe 
duke ruajtur integritetin. Se paraja është e 
rëndësishme pa asnjë dyshim  por ajo nuk 
duhet kërkuar me çdo kush e me çdo çmim. 
Njerëzit që lakmojnë vetëm paranë janë 
të destinuar të dështojnë dhe sado shumë 
ta shtojnë pasurinë, nuk do të bëhen kurrë 
njerëz të mirë e me integritet sepse do t`u 
mungojë shpirti. Sepse gjëja më e vështirë 
në jetë, nuk është të bësh para por të 
mbetesh njeri.

Kur ramë dakord për intervistën, diskutuam 
edhe variantin e pyetjeve të shkruara, 
siç ndodh sot zakonisht por mua më vjen 
shumë mirë që ti më the se nuk kishe kohë 
për t`u ulur e për të shkruar përgjigjet 
dhe që mund ta bënim bisedë nga afër. 
Të falënderoj që nuk kishe kohë, sepse 
në të kundërt nuk do t`i kisha shijuar këto 
emocione kaq njerëzore e kaq natyrale. 
Druaj se pyetjet dhe përgjigjet e shkruara 
nuk mund të të shaktojnë as të qeshura me 
gjithë shpirt, as përlotje e as mallëngjim. 
Kemi kaq shumë nevojë sot për ndjesi të 
verteta. 
Faleminderit Klodi Toptani!
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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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Street mural 
art and graffiti 

një Tiranë 
plot ngjyra!
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Ato kanë qenë të pranishme edhe më parë 
nëpër kryeqytet por tani mund t`i shihni 
në çdo qoshe rruge. Të mëdha, të vogla, 
gjigande mbi fasada pallatesh, kamuflim 
mbi koshat e mbeturinave, mbulesë 
për kabinat e vogla elektrike, mbushëse 
qoshesh të fshehura ose zbukurim i 
fasadave të pallateve të vjetra të kohës së 
komunizmit.  

“EPOKA” E EDI RAMËS”
Lojën me ngjyrat në Tiranë e hapi as 
më pak e as më shumë por kryeministri 
aktual i Shqipërisë, që në vitet 2000 
ishte kryetari i bashkisë më i përfolur në 
botë, për shumë veprime të guximshme 
e kundrarrymë, një prej të cilave ishte 
edhe “bojatisja” e pallateve të vjetra, pa 
asnjë gjini piktorike por plot ngjyra. Efekti 
qe i jashtëzakonshëm, kritikat po ashtu 
të shumta. Muralet si ajo e Zogut të Zi 
“These are the things we are fighting for”, 
bënë xhiron e mediave botërore, bashkë 
me trekëndëshat e pallateve përgjatë 
unazës, apo edhe ngjyrat e ëmbla e pak 
më “brenda kornizave” të Shallvareve. 
Shumë prej tyre u zbardhën e nuk kanë më 
shkëlqimin e dikurshëm por disa toponime 
që rrodhën nga ajo fushatë si “pallati me 
shigjeta”, përdoren akoma edhe sot. 

FRANKO - NJË ERË E RE MURALESH
Pas “epokës së Edi Ramës”, që zgjati gati 
një dekadë, në kyeqytet po “mbinin” 
aty-këtu piktura të vogla murale me një 
nënshkrim me shkronja kapitale “FRANKO”. 
Një djalosh nga Vlora, sapo kishte filluar 
të hidhte firmën e tij nëpër muralet e 
para të Tiranës.  Diku me butësi e motive 
lojrash të fëmijërisë së dikurshme e diku 
me mesazhe të fuqishme sociale, muret e 
Tiranës zunë të mbusheshin me imazhe të 
reja e plot ngjyra, që e bënë kryeqytetin 
më të ngrohtë. Ato zunë gati çdo qoshe, 
pushtuan rrjetet sociale mbarërajonale, 
siç ishte muralja e dy vëllezrve, veshur 
me xhakavento me flamujt e Shqipërisë 
dhe Kosovës, ku vëllai i madh - Shqipëria, 
mbante për qafe vëllain e vogël - Kosovën. 
Po kaq e famshe u bë edhe figura e një 
djali të vogël të vetmuar, që shikonte plot 
trishtim kalimtarët dhe makinat, diku 
tek kryqëzimi fort i rrahur i rrugës “Sami 
Frashëri”. Më vonë Franko mendoi t`i jepte 
fund vetmisë së djaloshit dhe i “shtoi” 
atij dy shokë. Dhe pas ardhjes së beftë 
të pandemisë në jetët tona, fëmijët “u 
pajisën” me maskë, për të dhënë mesazhin 
e respektimit të rregullave të reja. Me 
siguri kur efektet e virusit të largohen, 
edhe fëmijët do ta “heqin” maskën.
Janë me dhjetëra punime që mbajnë 
firmën e tij në Tiranë, ndërkohë që edhe 

gjatë izolimit, ai nuk ndaloi së punuari 
për realizimin e pikturave murale, ku 
pandemisë dhe sëmundjeve i kushtoi edhe 
pikturën murale "Tokë e helmuar", që u 
rendit mes 15 muraleve më të mira në botë 
në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit.
Duke parë shtimin e ngjyrave nëpër 
kryeqytet, bashkia e Tiranës e “rekrutoi” 
këtë djalosh dhe shumë shpejt muralet 
filluan të shfaqeshin edhe nëpër vendet 
që nuk ishin mure, si për shembull 
kabinat e vogla elektrike ose të kabllove 
të telefonisë, që u mbuluan  me figurat 
e personazheve më të njohur të filamve 
vizatimorë apo barriera për të mbuluar 
koshat e mbeturinave ku pikturoheshin lule 
ose mesazhe në dobi të mjedisit.

MURAL FEST 
Epoka e tretë e pikturave murale nëpër 
kryeqytet i përket Mural Fest, i cili është 
tani një ndër festivalet më të bukura që 
po zhvillohet  në Shqipëri, duke i dhënë 
jo vetëm kryeqytetit jetë dhe ngjyra. 
Me dhjetëra artistë të huaj të gjinisë 
së muraleve nga e gjithë bota, SHBA, 
Argjentina, Uruguai, Spanja, Franca, 
Polonia, Italia, Serbia etj, kanë hyrë në garë 
për muralen më të bukur, duke mbushur 
me vepra arti fasada të vjetra, mure me 
tulla, cepa pallatesh në rrugë kryesore, 
ku sot feksin ngjyra dhe portrete nga më 
magjiket.
Imazhi i një vajze që mban një buqetë me 
lule në dorë në një nga pallatet e Tiranës u 
kualifikua në 25 finalistët për t’u shpallur 
vepra më e mirë në botë për vitin 2021.
Vepra e piktorit Gera në kuadër të “Mural 
Fest 2021” që u organizua në Tiranë, ia doli  
të renditet tek veprat më të mira në botë 

Lojën me ngjyrat në 
Tiranë e hapi as më 
pak e as më shumë 
por kryeministri 
aktual i Shqipërisë, 
që në vitet 2000 ishte 
kryetari i bashkisë 
më i përfolur në botë, 
për shumë veprime 
të guximshme e 
kundrarrymë, një prej 
të cilave ishte edhe 
“bojatisja” e pallateve 
të vjetra, pa asnjë 
gjini piktorike por 
plot ngjyra. Efekti qe 
i jashtëzakonshëm, 
kritikat po ashtu të 
shumta.
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për artin e rrugës ose siç njihet ndryshe 
Street Art.
Festivali  pati edhe kundërshtarët e tij, 
kur në murin e madh të një pallati diku 
tek Tirana e re, u shfaq figura e dy pleqve 
të trishtuar e lakuriq, të kapur për dore, 
ajo me një litar në qafë, të cilin e mbante 
në dorën e shtrëngur plaku, bashkë me 
dorën e saj. Reagimi i komunitetit ishte aq 
i fortë, sa pas pak ditësh piktura u fshi. Ata 
pretenduan se puna e autorit Italian Nemo, 
ishte depressive dhe se ata nuk kishin pse 
të zgjoheshin në mëngjes duke parë atë çift 
pleqsh të trishtuar.  

Street Art Cities është sot një platformë 
globale me një mision për të promovuar 
dhe dokumentuar artin urban në botë. 
900 qytete me mbi 35 mijë vepra arti. 25 
veprat më të mira të artit, ku bën pjesë dhe 
“Serena” e artistit shqiptar që mori pjesë 
në “Mural Fest 2021” iu nënshtruan një 
sondazhi në internet dhe fituesi doli që aty. 
“Kuratorët, ndër të cilët edhe piktori 
i njohur Helidon Haliti,  e kanë parë 
dekorimin e Tiranës si zhvillimin e një 
femre të bukur e cila nis rrugëtimin e saj 
me ëndrra që nga rinia e hershme. Tirana 
mbetet një perëndeshë për t`u admiruar, 

me sytë nga perëndimi, për të thënë 
që e ardhmja jonë lidhet me zhvillimin 
perëndimor”, thotë Haliti.
Këto janë disa të dhëna në adresë të Mural 
Fest. Ky projekt është nismë e “Dekor”nga 
Bashkia e Tiranës.

Ndoshta do të na duhen vite e dekada për 
t`u bërë zyrtarisht pjesë e Bashkimit Evropian 
por një gjë është e sigurt; muralet e kanë 
bërë Tiranën një qytet më evropian, edhe 
pse hapësirat e saj vuajnë thekshëm nga 
mungësa e gjelbërimit dhe mjediset sociale. 
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They have been present before in the 
capital but now you can see them on 
every street corner. Large, small, gigantic 
on the facades of palaces, camouflage on 
trash cans, covers for small electric cabins, 
hidden corner fillers or embellishments 
on the facades of the old communist-era 
palaces.

THE “ERA” OF  EDI RAMA "
The game with colors in Tirana was opened 
by nobody but the current Prime Minister 
of Albania, who in the 2000s was the 
most rumored about mayor matters in the 
world, for many bold and counter-current 
actions, one of which was the "painting" 
”of old palaces, without any pictorial 
genre but full of colors. The effect was 
tremendous, the criticism also numerous. 
The murals like the one of the roundabout, 
at the entrance of Tirana "These are the 
things we are fighting for", appeared in the 
world media, together with the triangles 
of the palaces along the ring, or even 
the sweet colors a little more "inside the 
frames" of the “Russian Palaces” in the city 
center. Many of them went under bleach 
and no longer have the former splendor 
but some toponyms that flowed from that 
campaign as "the palace with arrows", are 
still used today.

FRANKO - A NEW ERA OF MURALS
After the "era of Edi Rama", which lasted 
almost a decade, in the capital used to 
display here and there small murals with 
a signature in capital letters "FRANKO". 
A young kid from Vlora had just started 
throwing his signature through the first 
murals of Tirana. Somewhere with the 
softness and playful motifs of the former 
childhood and somewhere with strong 
social messages, the walls of Tirana began 
to be filled with new and colorful images, 
which made the capital warmer. They 
occupied almost every corner, extending 
the effect also all over the social networks, 
such as the mural of the two brothers, 

The colorful
Tirana grafiti
& street art

wearing jackets with the flags of Albania 
and Kosovo, where the elder brother - 
Albania, was holding his younger brother 
- Kosovo. Equally famous became the 
figure of a lonely little boy, looking sadly 
at passers-by and cars, somewhere at 
the heavily beaten intersection of "Sami 
Frashëri" street. Later, Franco thought of 
ending the boy's loneliness and "added" 
two friends to him. And after the sudden 
arrival of the pandemic in our lives, 
children were "equipped" with masks, to 
give the message of respect for the new 
rules. Surely when the effects of the virus 
will go away, even children will "remove" 
the mask.
There are dozens of works that bear his 
signature in Tirana, while even during the 
isolation, he didn`t stop working for the 
realization of mural paintings, dedicating  
to the pandemic and diseases the mural 
painting "Poisoned land", which was 
ranked among 15 best murals in the world 
on the occasion of World Environment Day.
Seeing the increase of colors in the capital, 
the municipality of Tirana "recruited" this 
boy and very soon the murals began to 
appear in places that were not walls, such 
as small electrical cabins or telephone 
cables, which were covered with pictures 
of the most famous cartoon characters or 
barriers to cover trash cans, where flowers 
or messages were painted for the benefit 
of the environment.

MURAL FEST
The third era of murals in the capital 
belongs to Mural Fest, which is now one of 
the most beautiful festivals taking place in 
Albania, giving not only to the capital life 
and color. Dozens of foreign mural artists 
from all over the world, USA, Argentina, 
Uruguay, Spain, France, Poland, Italy, 
Serbia, etc., have entered the competition 
for the most beautiful mural, filling old 
facades with works of art, brick walls, 
corners of palaces on the main street, 
where today the most magical colors and 
portraits are displayed.
The image of a girl holding a bouquet of 

flowers in her hand in one of the palaces 
of Tirana was qualified in the 25 finalists to 
be declared the best work in the world for 
2021.
The work of the painter Gera, in the 
framework of "Mural Fest 2021" that was 
organized in Tirana, managed to be ranked 
among the best works in the world for 
street art or as it is otherwise known Street 
Art.
The festival also had its opponents, when 
on the big wall of a palace somewhere in 
the new Tirana, appeared the figure of two 
sad and naked old men, holding hands, the 
woman with a rope around her neck, while 
was holding it clasped in her hand and the 
old man, taking her hand too.  The reaction 
of the community was that strong that 
after a few days the painting was deleted. 
They claimed that the work of the Italian 
author Nemo, was depressing and  they did 
not have to wake up in the morning seeing 
that sad old couple every day.
Street Art Cities is today a global platform 
with a mission to promote and document 
urban art worldwide. 900 cities with over 
35 thousand works of art. The 25 best 
works of art, including  the "Serena" of the 
Albanian artist who participated in "Mural 
Fest 2021" were subjected to an online 
rating and the winner came out from there.
Curators, including the famous painter 
Helidon Haliti, have seen the decoration of 
Tirana as the development of a beautiful 
woman who begins her journey with 
dreams since early youth. "Tirana remains 
a goddess to be admired, with eyes 
towards the West, and our future is related 
to western development", says Haliti.
These are some of the details regarding 
the Mural Fest. This project is an initiative 
of decor section from the Municipality of 
Tirana.

It may take us years and decades to 
officially become part of the European 
Union but one thing is for sure; the murals 
have made Tirana a more European city, 
although its spaces suffer greatly from a 
lack of greenery and social environments.
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Shpellat e 
Shqipërisë
si mund t`i hapim rrugë 
turizmit shkencor
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Në fundtetorin e vitit 2010 ndodhesha 
në Pukë me guidisten skoceze Gillian 
Gloyer  (për të cilën do të shkruaj një 
herë tjetër) në një përpjekje për t’u 
njohur me potencialin turistik të zonës. 
Shoqëruesi ynë, mjeshtri pukjan i 
sportit Përparim Laçi, që na shoqëroi 
në tri ditët e qëndrimit tone, sugjeroi 
që eksplorimi i Pukës nuk mund të 
konsiderohej i plotë pa vizituar Shpellën 
e Kaurrit. U nisëm herët në mëngjes 
por vajtja tek shpella rezultoi një 
aventurë sfiduese. Një javë rreshje të 
pandërprera e kishin dëmtuar rrugën 
dhe shpejt e braktisëm makinën për të 
vazhduar në këmbë. Në kohë normale 
rruga deri tek Shpella nuk do të zgjaste 
më shumë se 1 orë, por atë ditë neve 
na u desh të ecnim rreth katër orë 
për të shkuar, pasi ujrat e Liqenit të 
Komanit, ishin rritur shumë. Më në 
fund arritëm në fshatin Buzhalë, ku 
gjetëm një banor vendas që na shoqëroi 
me varkë përmes liqenit, deri në faqen 
e thiktë përballë fshatit, ku ndodhej 
hyrja e shpellës. Ngritja e nivelit të 
ujit na e lehtësoi hyrjen në shpellë 
pasi lartësia e hyrjes së saj thuajse 
ishte përgjysmuar ngarritja e nivelit 
të ujit.  Gjurmët e ‘Kaurrit’ eremit që, 
sipas gojëdhënave kishte zgjedhur të 
jetonte aty pas pushtimit të vendit nga 
hordhitë e para otomane, në përpjekje 
për të ruajtur besimin e vet kristian, 
dalloheshin në hyrje të shpellës: një 
kryq dhe disa ikona të muruara nëpër 

faqet e saj. Këndi i lutjes i përforcuar 
me një mur të ndërtuar, ndoshta 
në atë periudhë. Shpella dykatëshe 
me gjatësi rreth 100 metra kishte 
hyrje të gjerë dhe që ngushtohet 
ndërsa kalohej për në katin e dytë. 
Gryka e shpellës ishte e pushtuar 
nga një bimësi e pasur që kornizonte 
mrekullisht pamjen mbresëlënëse 
të Liqenit të Komanit parë nga 
brenda shpellës. “Fantastike! - 
deklaroi Gillian. - Mendoj se ia vlejti 
mundimi për të zbuluar këtë vlerë të 
jashtëzakonshme.” 

Dhjetë vjet më vonë, në gusht 
të vitit 2020, sërish me Gillian, 
ndodhemi në Librazhd, këtë herë 
për të eksploruar zonën e Fushë-
Studenit, pjesë e Parkut Kombëtar 
Shebenik-Jabllanicë. Ditën e dytë të 
qëndrimit tonë në zonë, takohemi 
me drejtorin e Zonave të Mbrojtura të 
Qarkut të Elbasanit, Fatmir Brazhda, 
i cili na shoqëron për tek shpella e 
Koshorishtit. Shpella ndodhet në 
zonën e Çermenikës, 12 km nga 
Librazhdi. Shpella më e famshme 
eremite në Shqipëri ndodhet në faqen 
e malit të Letmit dhe në të gjendet një 
nga pikturat më të mëdha shpellore 
në vend. Gryka e shpellës i bie mbi 
një shkëmb të thepisur në një lartësi 
prej 300 metrash nga baza e faqes 
jugore të malit. Mali ishte shenjuar 

Në fundtetorin e vitit 2010 
ndodhesha në Pukë me 
guidisten skoceze Gillian 
Gloyer  (për të cilën do të 
shkruaj një herë tjetër) në 
një përpjekje për t’u njohur 
me potencialin turistik 
të zonës. Shoqëruesi 
ynë, mjeshtri pukjan i 
sportit Përparim Laçi, që 
na shoqëroi në tri ditët e 
qëndrimit tonë, sugjeroi 
që eksplorimi i Pukës nuk 
mund të konsiderohej i 
plotë pa vizituar Shpellën 
e Kaurrit. U nisëm herët 
në mëngjes por vajtja 
tek shpella rezultoi një 
aventurë sfiduese. 

Alma Lahe

Gillian Gloyer në hyrje të shpellës së Koshorishtit, pamja e luginës së Qarrishtës
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për të orientuar turistët që të ngjiten 
në shpellë. Edhe pse kacavjerrja në 
faqen e malit nuk ishte e lehtë, guximi 
në fund shpërblehet. Ndërsa hedh 
hapat e fundit drejt zgavrës së shpellës, 
ndalem me sytë e ngulur mbi tavan nga 
ku vështrojnë disa figura njerëzore sa 
një bojë njeriu me ngjyra të ndezura, si 
të krijuara vetëm para disa muajsh. Në 
shpellën në formë gjysëm-sferike, me 
dimesione rreth 8 m me 5m, dallohen 
fragmente muresh guri të lidhura me 
gëlqere, shenjë se shpella ka qenë e 
ndarë në dy ambiente. Në dhomën-
shpellë mund të sodisim më nga afër 
pikturat mbi tavanin e suvatuar: brenda 
dy rrathëve në formë 8-te janë pikturuar 
dy skena biblike dhe pranë tyre anëtarët 
e një familjeje që supozohet që të 
jenë anëtarët e familjes Araniti. Përtej 
grykës së shpellës na përshëndeste 
pamja magjike e luginës së Qarrishtës.

Para një jave sërish ndodhem në Fushë-
Studen, këtë herë për të vizituar një 
shpellë të re, zbuluar rastësisht vetëm 
dy vjet më parë, shpellën e Sebishtit. 
Shpella ndodhet në faqen e një mali në 
rrugën që lidh zonën e Steblevës me 
Dibrën. 
Ndërsa kryheshin punimet për 
ndërtimin e një hidrocentrali aty pranë, 
një nga fadromat përfundoi në një 
gropë që u hap poshtë saj. Menjëherë 
u kuptua që bëhej fjalë për një shpellë 
të mbyllur që në atë moment pa 
dritë për herë të parë. Sapo arrijmë 
në hyrjen kryesore të shpellës së 
Sebishtit, tufa pëllumbash dalin nga 
brendësia e shpellës. Sipas Albertit, 

administratorit të Fushë-Studenit, i cili 
më shoqëron, shpella është populluar 
nga shpendët vetëm pasi u zbulua. 
Pamja e brendshme e shpellës është 
fantastike, me dendësi stalaktitesh 
dhe stalakmitesh që pranë faqeve të 
shpellës janë bashkuar me njëra-
tjetrën dhe kanë krijuar kolona natyrore 
të kuqërremta, ngjyra mbizotëruese 
në shpellë. Shpella është dëmtuar 
shumë nga shembja dhe në dysheme, 
bashkë me inertet e pjesës së shembur, 
dallon edhe copëza staktitesh dhe 
stalakmitesh të të gjitha formave dhe 
përmasave ndërkohë që shumë prej 
stalaktiteve që varen nga tavani janë 
të thyera apo të krisura. Lartësia 
e shpellës shkon rreth 10 m dhe 
sipërfaqja e saj jo më e madhe se 100 
m2. 
Shpella deri para dy vjetësh pa asnjë 
hyrje natyrale, falë “aksidentit” tani 
ka tre hyrje të krijuara pikërisht nga 
aksidenti. Me gjithë dëmtimet, shpella 
mbart ende vlera të mëdha por të cilat 
rrezikojnë të dëmtohen edhe më, nëse 
nuk merren masa të menjëherëshme 
nga institucionet, dhe hapi i parë është 
futja në listën e monumenteve natyrore.

Shqipëria, thesari i 
gjeo-monumenteve
Shqipëria ka shumë shpella me 
potenciale të pasura për zhvillimin 
e turizmit, edhe pse pas viteve ’90 
gjeomonumentet, sidomos shpellat 
karstike, pësuan dëmtime të mëdha. 
Ndër shpellat më të njohura, por edhe 
me potencial të madh për zhvillimin 
e turizmit në Shqipëri mund të 
përmendim:

Shpella e Spilesë në Himarë
E shpallur monument kulture/natyre në 
vitin 1963 nga Rektorati i Universitetit 
të Tiranës, konsiderohet nga vendasit 
si shpella e famshme e mitologjisë 
ku ka jetuar Cikllopi, Polifemi i veprës 
“Odisea” të Homerit. Nëse kjo shpellë 
do të ndodhej në çfarëdo vendi tjetër 
të Botës, patjetër do të ishte kthyer në 
atraksionin turistik më të famshëm të 
vendit dhe Rajonit. Por shpella mitike që 
ndodhet në qendër të qytetit të Himarës 
si rrallë ndonjë shpellë tjetër, është pak 
e njohur dhe edhe më pak e vizituar. 

Shpella e Koshorishtit, hyrja e shpelles

Shpella e Kaurrit
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Në brendësi të saj ekzistojnë disa 
stalaktite të zhvilluara mirë dhe bazuar 
në ekzaminimet sedimentologjikale 
brenda saj, dokumentohet veprimtari 
prehistorike e njeriut nga Periudha 
Mesolitike, 8.000 p.e.s. 

Shpella  “Bira e Zezë” 

në Qeresh, Mulaj, Nikaj-Mërturi. 
Gjatësia e kësaj shpelle deri tani 
kalon shifrat e 6.5 km dhe vazhdon. 
Në brendësi të saj ka liqene dhe një 
ekosistem të pasur. Dalja mendohet 
të jetë afërsisht në njërën nga pllajat 
e Majës së Hekurave. Ndoc Mulaj, 
njeriu që e ka zbuluar këtë shpellë, me 
ndihmën e miqve speleologw italianë, 
shprehet se është fantastike të hysh 
në një shpellë 700-800 m mbi nivelin 
e detit dhe pas disa orësh, të dalësh 
në lartësinë 2100-2300 m, aty diku 
rrëzë Majës së Hekurave. Dhe për 
këtë duhen falenderuar speleologët e 
Shoqatës “Boegan” të Triestes dhe ata 
të Federatës Sllovene të Speleologjisë, 
të cilët prej dhjetë vjetësh me radhë, me 
këmbëngulje dhe pasion, po punojnë 
për eksplorimin e kësaj shpelle, të 
cilën e vlerësojnë si njërën nga më të 
rëndësishmet në Ballkan dhe Europë. 
Ata janë heronjë të vërtetë.

Shpella e Pëllumbasit 
e njohur edhe si Shpella e Zezë ndodhet 
25 km nga Tirana dhe është një nga 
shpellat më të vituara në vend. Ajo 
konsiderohet si shpellë me pasuri 
arkeologjike pasi në të janë zbuluar 
gjetje njerëzore e shtazore, që datojnë 
më shumë se 10 mijë vjet më parë. 

Shpella e Nezirit
 ndodhet rreth 800 m në verilindje të 
shpellës së Blazit në zonën e Matit. 
Gërmimet janë bërë më 1979-1981. 
Vendbanimi ka pasur një jetë mjaft të 
gjallë. Janë përcaktuar tre periudha: 
eneoliti, bronzi i hershëm dhe 
bronzi i mesëm. Karakteristike për 
eneolitin është qeramika njëngjyrëshe 
gri në të zezë, e ngjashme me 
qeramikën eneolitike të Maliqit. Për 
periudhën e bronzit të hershëm tipike 
është qeramika shiritore dhe ajo 
pseudobarbotine. Qeramika e bronzit 

Shpella "Bira e Zezë", Nikaj Mërturi © Ndoc Mulaj

Potenciali i 
turizmit speleologjik

Shpellat konsiderohen 
asete të rëndësishme 

për vlerat natyrore, 
historike, kulturore, 

fetare dhe turistike që 
mbartin. Ato janë një 

burim natyror kompleks 
në ekonominë turistike 

të çdo vendi. Shpellat 
janë pjesë e turizmit 
natyror  që është në 

gjendje të 
tërheqë turistë. 
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të mesëm është punuar më me 
kujdes, paraqitet e thjeshtë, por më e 
larmishme nga format.

Shpella e Pirogoshit 

një nga shpellat karstike më të mëdha 
të Shqipërisë, ndodhet në luginën e 
lumit të Çorovodës, në Skrapar. Ka 
shumë dhoma, kthina, puse e galeri, 
që zgjaten mbi 120 m. Nga tavani dhe 
muret anësore varen stalaktite të 
shumta një pjesë e të cilave janë bërë 
njësh me stalagmitet duke formuar 
kolona natyrore. 

Shpella e shkruar
ose Shpella e Lepenicës ndodhet 
në zonën e Vlorës. Muret e shpellës 
janë të “dekoruara” me 19 figura 
antropomorfe dhe 8 piktura gjeometrike 
të konsideruara si pikturat më të vjetra 
të kontinetit evropian të periudhës së 
artit post-paleolitik.

Shpella e Vanistrës
ndër shpellat më të mëdha karstike të 
vendit, gjendet në zonën e Gjirokastrës, 
në këmbët e Malit të Gjerë. Uji që 
rrjedh nga shpella me gjatësinë 113 
m dhe gjerësinë nga 5 deri në 20 m, 
shfrytëzohet për të ujitur një pjesë të 
fushës së Dropullit. 

Shpellat e Velçës 
në Brataj të Vlorës pranohen si 
vendbanimet më të hershme në 
territorin shqiptar. Nga rreth 300 

shpella që mendohet se ka kjo zonë 
të paktën 10 prej tyre janë përcaktuar 
të kulturës se Neolitit të vonë, rreth 
mijëvjeçarit III p.e.s. 

Këto janë shpellat më unikale në 
Shqipëri bazuar në llojin dhe vjetërsinë 
e tyre dhe ndër më të vjetrat në Evropë. 
Shqipëria është e njohur jo vetëm 
për pasurinë e shpellave karstike në 
brendësi të territorit të saj, por edhe 
për shpellat bregdetare ku dy më të 
famshmet janë: 

Shpella e Piratëve 
me stalaktite të dendura, ende e 
paeksploruar në brendësi, pasi në 
thellësitë e ujërave rreth saj, ka shpesh 
edhe ndalesa për peshkaqenë. Shpella 
është lehtësisht e arritshme nga plazhi 
i Jalit por mund të kundrohet edhe 

nga lart mbi kodër, ose në thellësinë e 
ujërave poshtë në shpellë.

Shpella e Haxhi Aliut
Shpella më e madhe dhe më e njohur e 
bregdetit shqiptar është shpella Iliriane 
e njohur më vonë si Shpella e Haxhi 
Aliut në Gadishullin e Karaburunit. 
Shpella me gjatësi rreth 100 metra 
zbulon brenda saj një liqen në forme 
elipsi. Shpella është e pasur me histori 
pasi është vërtetuar se ka shërbyer jo 
vetëm si strehë për detarin i famshëm 
ulqinak Haxhi Aliu i cili luftonte kundër 
anijeve të huaja plaçkitëse që tentonin 
të hynin në Gjirin e Vlorës por rreth 
viteve 1540-1545, është përdorur nga 
piratët frëngj për t’u mbrojtur.
Potenciali i turizmit speleologjik
Shpellat konsiderohen asete të 
rëndësishme për vlerat natyrore, 
historike, kulturore, fetare dhe turistike 
që mbartin. Ato janë një burim natyror 
kompleks në ekonominë turistike të 
çdo vendi. Shpellat janë pjesë e turizmit 
natyror  që është në gjendje të tërheqë 
turistë. 

Mbi 5.000 shpella në të gjithë botën 
fuksionojnë si atraksione turistike  ku 
10 janë më të njohurat. Të ardhurat 
nga ky lloj turizmi vlerësohen në rreth 
2 miliardë dollarë. Shembulli më i mirë 
e më i afërt që mund të ndjekim, për të 
kthyer disa nga shpellat tona në burim 
të ardhurash për ekonominë përmes 
turizmit, janë Shpellat e Postojnës në 
Slloveni, ku infrastruktura e ndriçuar, 
rrjeti hekurudhor i brendshëm, sistemi 
gjumëgjuhësh i ofrimit të informacionit 
dhe udhërrëfyesve dhe vendndodhja 
në një zonë tejet historike, e bëjnë 
atë pikën më të vizituar në Slloveni në 

Pamje e Liqenit të Komanit nga shpella e Kaurrit

Shpella e Piratëve, Dhërmi
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365 ditë të vitit dhe ku bileta e hyrjes 
kushton së paku 25 euro. 
Në Shqipëri janë rreth 2000 shpella 
të identifikuara dhe të listuara, por 
vlerësohet që numri i tyre të jetë disa 
herë më i madh. Megjithatë deri në 
vitin 2013 në listën e monumenteve 
natyrore ndodheshin vetëm 73 shpella. 
Kjo pasuri kombëtare ende fle dhe 
vetëm një ndërhyrje shumëplanëshe ku 
përfshihen institucionet qendrore dhe 
lokale, agjensitë turistike, organizatat 
ambietaliste dhe vetë komuniteti, mund 
ta zgjojë dhe ta kthejë atë në aset të 
vërtetë turistik. Ndërhyrje të tilla si 
përmirësimi i infrastukturës dhe lidhja 
e shpellave me rrugët automobilistike, 
investimet në ruajtjen e pasurive të 
tyre, sistemimi i infrastrukturës së 
brendshme të shpellave, krijimi dhe 

vendosja e ekspozitave arkeologjike në 
hyrje të tyre, do t’i kthente shpellat në 
site arkeologjike të vlefshme dhe vende 
të preferuara për turistët. 
Ndoshta një mënyrë e mirë për 
ta filluar qasjen drejt shpellave, 
do të ishte afrimi i grupeve të 
shkencëtarëve, speleologëve, 
studiuesve të huaj, universiteteve me 
emër në botë, fondet e të cilëve e lejojnë 
studimin afatgjatë dhe njohjen e botës 
me këtë pasuri të paçmueshme që 
kemi. Ata mund të jenë pse jo, edhe 
turistët e parë të kësaj pasurie, duke 
i dhënë udhë kështu në Shqipëri edhe 
atij lloj turizmi, që mund ta quajmë 
“turizmi shkencor”. Një shembull i 
përkryer për këtë është edhe puna 
e vyer e arkeologes së njohur Etleva 
Nallbani, e cila për vite me radhë, 

“gërmon” në zonën e Komanit, për të 
zbuluar qytetërimin mesjetar shqiptar, 
përmes projekteve të saj, mbështetur 
nga Qendra Nacionale e Kerkimeve 
Shkencore dhe Shkolla arkeologjike 
franceze e Romës. 
Turizmi i shpellave po bëhet gjithnjë 
e më i rëndësishëm për zhvillimin e 
turizmit në përgjithësidhe si i tillë, 
turistët motivohen të vizitojnë shpellën 
për veçoritë e saj të qenësishme të 
peizazhit natyror. Turistët vizitojnë 
shpellat për rekreacion, edukim, 
socializim, aventurë dhe qëllime 
shkencore. Nga ana tjetër, shpellat janë 
shumë të rëndësishme për turizmin, 
pasi ato do të përmirësojnë mirëqenien 
sociale dhe ekonomike të komunitetit 
pritës dhe gjithashtu do të ndikojnë në 
ruajtjen e biodiversitetit dhe mjedisit. 

Turizmi i shpellave po 
bëhet gjithnjë e më 
i rëndësishëm për 
zhvillimin e turizmit 
në përgjithësidhe si i 
tillë, turistët motivohen 
të vizitojnë shpellën 
për veçoritë e saj të 
qenësishme të peizazhit 
natyror. Turistët vizitojnë 
shpellat për rekreacion, 
edukim, socializim, 
aventurë dhe qëllime 
shkencore. Nga ana 
tjetër, shpellat janë 
shumë të rëndësishme 
për turizmin, pasi ato 
do të përmirësojnë 
mirëqenien sociale dhe 
ekonomike të komunitetit 
pritës dhe gjithashtu do 
të ndikojnë në ruajtjen 
e biodiversitetit dhe 
mjedisit. 

Shpella e Valit, Mirditë   Foto Ilir Shyti ©
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I find hiking overrated, truthfully 
speaking. It is the same old story 
from us all foreigners looking for 
that deeper purpose, space to think 
and fresh air to breathe.

However, the spontaneous moment 
of escapism is within reach, if you 
are just walking an hour or two out 
in the wilderness, after a morning 
coffee.

I am Fran, and my adopted home is 
Vlore. No surprise. 
That adventurous hiker or explorer 
is not the DNA I inherited. However, 
more the joy of village life as a child 
in the tropics.An introverted writer 
with extroverted experiences. 

Life evolves though.
Who has time these days to spend 
hours and hours in the wilderness? 
I definitely don’t. 
This little trip is a quick fix to life.

That takes me to the next objective 
of sharing a day with you out by 
the Kisha Marmioit, Orthodox 
Church ruin dating back to the 10th 
Century. 
Nestled in the corner of Orikum, 
22.km from Vlore and a 46min drive. 
If you are the born globe trotter, the 
walk from Vlore along the Ionian 
coast is 4 hours 25 minutes. The 
fugonis 100 lek and leaves from 
Riveria by the University of Vlore.

When we need that time alone, all 
you need is God, an apple and a bit 
of water. Forget about the hiking 
gear, packed lunches and kilos on 
your back. 

Honour that journey to Kisha 
Marimiriot, God awaits you in the 
wilderness.
Images on google don’t quite serve 
justice, the location is the passive 
journey of hide and seek. 

Its out of sight, then suddenly it 
appears. 
Resting in elegance.

As you follow the gravel road, the 
emptiness brings a sense of peace. 
To the right you see the Orikum 
bay in the distance, but once hit 
the end, the gem sits quietly in the 
corner, beneath the beautiful hills, 
setting the landscape portrait to a 

among the nature & heritage

Francine Katerina Talei Wong

Hide & Seek

When we need 
that time alone, all 

you need is God, 
an apple and a bit 

of water. Forget 
about the hiking 

gear, packed 
lunches and kilos 

on your back. 
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Kukafshehthi 
mes natyrës e trashëgimisë

Më duket ecja është pak e 
mbivlerësuar, për thënë të vërtetën. 
Është e njëjta histori e vjetër nga ne 
të të huajt që kërkojmë të gjithë atë 
qëllimin më të thellë, dëshirën për 
të ecur, për të qenë me veten, një 
hapësirë për të menduar rehat pa të 
penguar njeri dhe ajër të pastër për të 
marrë frymë lirisht.

Megjithatë, momenti spontan i 
arratisjes është i mundshëm, nëse ju 
thjesht po ecni një ose dy orë në një 
vend të shkretë e pa njeri pranë, pas 
një kafeje në mëngjes.

Unë jam Fran, dhe shtëpia ime e 
adoptuar tashmë është Vlora. Asnjë 
surprise në këtë drejtim.
Nuk është se AND-ja që trashëgova 

përsaiI përket sporteve është ajo e 
alpinistit apo ngjitësit. Megjithatë 
gëzimi i ecjes mbetet, më shumë si ai 
fëmija që i gëzohet jetës në fshat, ose 
si kafshët në tropic. Një shkrimtare 
“introverse” me përvoja “ekstroverse”.

Jeta evoluon, ecën megjithatë.
Kush ka kohë këto ditë për të kaluar 
orë e orë në një vend të shkretë 
ku të rrijë vetëm me veten? Unë 
definitivisht jo.Ky udhëtim i vogël 
është një zgjidhje e shpejtë për jetën.

Kjo më çon te objektivi tjetër për 
të ndarë një ditë me ju nga e Kisha 
Marmioit, rrënoja e kishës ortodokse 
që daton në shekullin e 10-të.
Ndodhet në një cep të Orikumit, 22 

km nga Vlora dhe 46 min me makinë. 
Nëse jeni një udhëtar i lindur për t`I 
rënë globit me këmbë,  shëtitja nga 
Vlora përgjatë bregut të Jonit është 
4 orë 25 minuta. Furgoni 100 lekë 
dhe niset nga qendra Riveria pranë 
Universitetit të Vlorës.

Kur na duhet vetëm ajo kohë, gjithçka 
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T. 
Uji? Well, the water flowing as you 
step foot on the rocky hill is some 
comfort of life. I often say that water 
is life or death. In this case, it’s a 
gentle flow of life. 

Behind the small rocky hill that has 
the Kisha Marmiroit on the left, is 
an overflow of hilly green. Sitting 
between the two, you are safe.
Munch on yourapple, life then 
feels complete and your solitude 
is nurtured. You will not get an 
adventurous story from me. Truthfully 
speaking, every space serves 
purpose.

They say that Albanians protect, and it 
is a trait of the people that is evident. 
To reassure you of this, its there 
without the existence of mankind. The 
endless mountains that meet the bay.

Having the Kisha Marmiroit church 
almost unreachable due to the 
overgrown bush, you know that out 
there sits a ruin of sacred history. It is 
an experience. So close, yet so far, but 
God is with you all the way. 

Behind the small rocky 
hill that has the Kisha 
Marmiroit on the left, 
is an overflow of hilly 

green. Sitting between 
the two, you are safe.
Munch on yourapple, 

life then feels complete 
and your solitude is 

nurtured. You will not 
get an adventurous 

story from me. 
Truthfully speaking, 

every space serves 
purpose.
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që ju nevojitet është Zoti, një mollë 
dhe pak ujë. Harrojini pajisjet e ecjes, 
drekat e mbushura dhe kilogramët në 
shpinë.

Nderojeni atë udhëtim për tek Kisha 
e Marimiroit dhe veten tuaj. Zoti po ju 
po pret në shkretëtirë.
Imazhet në Google nuk i shërbejnë 
drejtësisë në këtë rast sepse 
vendndodhja e këtij objekti është 
arsyeja e vertetë e shijimit të 
udhëtimit. Unë personalisht kërkimin 
dhe gjetjen e këtij objekti e quajta 
“kukafshehthi”

Ajo është krejtësisht jashtë pamjes 
që ti ke gjithmonë para syve, pastaj 
papritmas shfaqet.

Ashtu duke pushuar në elegancën e 
saj.

Ndërsa ndiqni rrugën me zhavorr, 
zbrazëtia të sjell menjëherë një 
ndjenjë paqeje. Në të djathtë ju shihni 
gjirin e Orikumit në distancë, por sapo 
arrin në fund, ajo si një gur i çmuar 
qëndron e qetë në një cep, poshtë 
kodrave të bukura, duke e vendosur 
portretin e peizazhit në një T.
Uji? Epo, uji që rrjedh ndërsa shkel në 
kodrën shkëmbore është një rehati e 
jetës. Unë shpesh them se uji është 
jetë ose vdekje. Në këtë rast, është 
një rrjedhë e butë e jetës.

Pas kodrës së vogël shkëmbore që ka 
Kisha e Marmiroit në të majtë, ndodh 

një vërshim i gjelbërimit kodrinor. 
Duke u ulur mes të dyjave, ju jeni të 
sigurt.
Përtypni mollën tuaj, atëherë jeta 
ndihet e plotë dhe vetmia juaj 
ushqehet. Ju nuk do të dëgjoni një 
histori aventureske nga unë. Me thënë 
të vërtetën, çdo hapësirë i shërben 
qëllimit.

Thonë se shqiptarët janë mbrojtës 
dhe është një tipar i popullit që është 
i dukshëm. Për t'ju siguruar për këtë, 
mjafton të shohësh këtë peisazh. 
Malet e pafundme që takohen me 
gjirin.

Duke qenë Kisha Marmiroit 
pothuajse e paarritshme për shkak të 
shkurrnajës së  tejmbushur, ju e dini 
se atje ndodhet një copëz e historisë 
së shenjtë. Është një përvojë unike. 
Kaq afër dhe kaq larg. Por Zoti është 
me ju gjatë të gjithë rrugës.

Thonë se shqiptarët 
janë mbrojtës dhe 
është një tipar i 
popullit që është i 
dukshëm. Për t'ju 
siguruar për këtë, 
mjafton të shohësh 
këtë peisazh. Malet e 
pafundme që takohen 
me gjirin.
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An elegant touch and everything you 
would have asked to f ind in a classic 

destination l ike Berat! A boutique-style 
hotel,  all the details of which speak not 

only the language of hospital ity but also 
the history of a country and the white 

city, called "one over another windows"
Enjoy you breakfast with cathedral view 

or mosque view, l ike no other place in 
the world. Where else you can whatch 
from the window a Christ ian church and 

a muslim mosque? 

 Main Boulevard
Berat, Albania

Mobile: +355  69 381 0081 
Republika Hotel Berat
hotel_republika_berat

 

B E R A T  -  A L B A N I A

You r  new  Bou t ique  Hote l  i n  Be ra t
P lan  t he  jou rney  o f  you r  d reams !

HOTEL 
REPUBLIKA
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kraalhotelKraal Hotel +355 69 70 90 000 

Oda R e s p e c t i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  
a n d  e x p l o r i n g  t h e  n e w

Oda is one of the most extraordinary examples of the
strength of our culture, the large and colorful rooms
are the materialization of our living tradition. 

The sound of ancient ballads and epic tales telling a
thousand years old history to the young ones and the
scent of the coffee and raki forms the enchanted
atmosphere of this special place. 

Kraal is more than a Hotel, is a home and a family,
where the traditions are exhaling its beauty and
power.

Kraal Hotel offers rooms furnished
with care and pleasant sea view.
The rooms measure on average 30
sqm, feature king size bed, rainfall
shower, complimentary WIFI, smart
TV, balcony and many other funky
amenities and jacuzzi with sea view
for Suites and Junior Suites.

The summer taste under the
albanian sunlight at the swimming
pool, with aperitif and creative
delights, is the new place to be.
An electic musical selection: a mix
of vintage sounds for the day
version, more lively and vibrating
from sunset onwards. 

Design and functionality, the
uncompromising attention to
details creates an atmosphere that
embodies elegance and relaxation,
aligned with a signature Bar and
Cuisine, extraordinary flavors,
textures, colors and sensations. 

Kraal Hotel is a new brand four-star hotel with 100 rooms, a bar, restaurant, two outdoor
swimming pools, a conference room, and parking. It is beachfront, located in the quiet area of
Plazhi i Vjeter, near Vlore city center. Kraal Hotel is open to everybody, completely accessible
for people with limited mobility and pet friendly.

S E N S O R Y  J O U R N E Y S  T H R O U G H  F L A V O R S  A N D  A L B A N I A N  C U I S I N E ,  

A  D E L I C I O U S  I M M E R S I O N  I N  O U R  C U L T U R E  A N D  H I S T O R Y ,

D E S I G N E D  F O R  A  R O M A N T I C  D A T E ,  M O M E N T S  W I T H  F A M I L Y  A N D  F R I E N D S

Rruga Gravril Dara, Vlore, Albania

B E R A T  -  A L B A N I A
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DESTIANCIONEDESTINACIONE & ITINERARE

Projekti
DIASPORA

TAMARA, LEPUSHA DHE VERMOSHI: 

Kënaqësia që buron nga rilidhja me natyrën, 
mundësitë e shumëllojshme për veprimtari 
fizike (të përshtatshme edhe për më 
dembelët!), apo përfitime të mëdha për 
shëndetin, janë vetëm disa nga dhuratat e 
vyera të lokaliteteve piktoreske të turizmit 
malor. Larg ndotjes mjedisore dhe stresit të 
qendrave të mëdha e kaotike urbane, këto 
vendmbërritje vlerësohen sot anembanë 
botës nga një numër përherë e më i lartë 
vizitorësh në kërkim të qetësisë, çlodhjes dhe 
ripërtëritjes. 
Kopshte të lulëzuara gjatë pranverës, 
oaze freskie gjatë stinës së nxehtë, tablo 
mahnitëse ngjyrash gjatë vjeshtës, malet 
janë tërheqëse në çdo stinë të vitit, jo vetëm 
atëherë kur akulli e dëbora i shndërrojnë 
në hapësira magjike, si ato ku jetojnë 
protagonistët e përrallave për fëmijë. 

E mbuluar nga malet për rreth 70% të 
territorit të saj, Shqipëria është bekuar nga 
jugu në veri me një mori lokalitetesh që nuk 
i druhen aspak krahasimit me atraksionet 
e mëdha ndërkombëtare të turizmit alpin. 
Ndër perlat shqiptare, në skajin perëndimor 
të parkut natyror të alpeve spikat krahina me 
famë e Kelmendit.
Mes luginave të thella, rrjedhave të shpejta 
me ujë të kulluar dhe qindra majave të 
thepisura, shumë prej të cilave i kalojnë 
2.000 metrat lartësi, bjeshkët e Kelmendit 
ruajnë një mori thesaresh të mirëfillta 
natyrore, jashtëzakonisht të vlerësuara nga të 
apasionuarit e alpinizmit, speleologjisë apo 
ecjeve në shtigjet malore, nga e gjithë bota. 
Akoma më shumë zgjedhje kanë në 

dispozicion vizitorët që kërkojnë thjesht 
pushim dhe argëtim, pa dashur detyrimisht 
të ushtrojnë veprimtari sportive impenjative. 
Relaksi i plotë nën hijen e pemëve, ecjet 
e lehta përgjatë shtigjeve, apo shëtitjet 
romantike mes peizazheve çlodhëse janë 
vetëm disa ndër kënaqësitë që u premton 
vizitorëve kjo krahinë e pasur në burime 
natyrore. 
Po aq tërheqëse janë edhe vizitat e 
përjetimet që lidhen me veprimtarinë e 
njeriut në këto treva. Në fermat e vogla që 
popullojnë luginat mbahen gjallë e zhvillohen 
më tej tradita të hershme kulturore, 
artizanale dhe agroushqimore. Puna e 
artizanëve të krahinës i shpërblen vizitorët 
me artikuj origjinalë dhe unikë. Shumë prej 
delikatesave agroushqimore ekskluzive të 
zonës, si djathrat e rrallë, çajrat bimorë 
me veti çudibërëse apo likeret e distiluara 
sipas recetave të fshehta shumëshekullore, 
gëzojnë statusin e prodhimeve të mbrojtura 
nga organizmat ndërkombëtarë.
Itinerari i sugjeruar është i përshtatshëm jo 
vetëm për të gjitha moshat, por edhe për të 
gjithë ata që zakonisht nuk kryejnë asnjë lloj 
veprimtarie fizike. Programi që propozojmë 
është gjithashtu një zgjedhje ideale edhe 
nëse udhëtoni me fëmijët tuaj të vegjël. 
Brigjet me guralecë përgjatë rrjedhave me 
ujë të kulluar, dëbora në dimër e mbi të 
gjitha natyra ende e virgjër e kësaj krahine, 
ofrojnë me të vërtetë shumë mundësi 
çlodhjeje dhe argëtimi, për ju dhe për 
familjet tuaja.  
Cilatdo qofshin veprimtaritë tuaja të 
preferuara, akomodimi ideal për t’i 

shijuar ato sa më plotësisht janë bujtinat 
tradicionale. Këto shtëpi të familjeve të 
zonës kanë ditur ta ndërthurin me mjeshtëri 
mikpritjen me punët e fshatit. Pranë këtyre 
strukturave të reja e komode, të ndërtuara e 
të mobiluara me stil karakteristik, do të keni 
gjithashtu mundësinë të shijoni gatimet 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 Kelmendit 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

magjia e luginave alpine te Kelmendit

në mbështetje të artizanëve dhe 
prodhuesve në Veri të Shqipërisë

Produkte vendore dhe 
turizëm përvoje: 
diaspora shqiptare në 
Itali në mbështetje të 
artizanëve dhe prodhuesve 
në Veri të Shqipërisë

Nga Benko Gjata
bashkautor i guidave turistike në 
gjuhën italiane “Tirana e Albania” 
dhe “Albania e Kosovo”
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TAMARA, LEPUSHA AND VERMOSH:TAMARA, LEPUSHA AND VERMOSH:
the magic of the Kelmend alpine valleys

supporting the 
local artisans and 
producers in the 
North of Albania

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

DIASPORA
  project

supporting the 
local artisans and 
producers in the 
North of Albania



64

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, Agjencia Italiane 
e Bashkëpunimit për 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.

 PROGRAMI I DETAJUAR:
Kohëzgjatja ideale: 3 ditë, nga e premtja 
në mëngjes 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 - Tamarë: 64 km, rreth 1.5 orë 
(përfshi ndalesa në pikat panoramike)
Podgoricë – Tamarë: 55 Km, rreth 1.5 
orë (përfshi kalimin në pikën kufitare dhe 
ndalesa në pikat panoramike)
Tamarë - Vermosh: 34 km, rreth 1 orë
Vermosh - Lëpushë: 13 km, rreth 0.5 orë

 DITA 1:  E premte 
 DREJT KELMENDIT: VENDI I NISJES  
SUAJ  - SHKODËR - TAMARË - VERMOSH

Vermoshi, një prej lokaliteteve më të 
famshme të Kelmendit është njëkohësisht 
edhe një prej toponimeve më fatlume të 
Shqipërisë, i njohur nga i madh e i vogël si 
skaji më verior i vendit. Vendndodhja pranë 
kufirit me Malin e Zi (gjatë përiudhës së 
komunizmit), largësia relative nga qendrat e 
mëdha urbane e mbi të gjitha cilësia e dobët 
e infrastrukturës rrugore e kanë penguar 
ama, deri vonë, pjesën më të madhe të 
shqiptarëve ta shuajnë kuriozitetin duke e 
vizituar këtë vend me nam të madh.  
Prej disa vitesh, fatmirësisht, rruga për në 
Vermosh, që dikur konsiderohej pengesë 
kryesore është shndërruar në një arsye më 
vete për ta vizituar krahinën e Kelmendit. 
E shtruar shumë mirë, thuajse deri në fund 
të luginës së skajit më të largët verior të 
banuar në Republikën e Shqipërisë, rruga 
ofron përgjatë gjithë shtrirjes së saj peizazhe 
mahnitëse, që tërheqin çdo vit edhe shumë 
vizitorë të apasionuar pas udhëtimeve me 
makinë apo me motorr. 

Fillimi i rrugës automobilistike, që 
identifikohet në harta si SH20, në 
rrethrrotullimin e Hotit, jo larg pikës kufitare 
me Malin e Zi është edhe pikënisja e këtij 
itinerari. Që në kilometrat e para rruga fillon 
të ngjitet lehtë, teksa gjarpëron mes shtëpive 
të hijeshuara, fermave të vogla dhe fushave 
të mbjella me bimë mjekësore. Aty-këtu të 
bien në sy këmbanoret e kishave të vogla 
katolike, objekte kulti të ndërtuara rishtaz 
në dhjetëvjeçarët e fundit. Prania katolike 
përcillet fuqishëm edhe nga kryqi gjigand 
i pikturuar në shpatin e malit (lehtësisht i 
dallueshëm që larg), dëshmi e besnikërisë 
ndër shekuj ndaj fesë dhe besimit. Në 
të djathtë të rrugës, duke u ngjitur, një 
memorial mermeri përkujton një faqe të 
trishtë të marrëdhënieve me fqinjët veriorë, 
masakrën e burrave dhe djemve të Hotit në 

vitin 1919 nga forcat serbo-malazeze. 
Shumë shpejt shiriti i drejtë i asfaltit mbërrin 
në këmbët e kodrinave, ku një seri kthesash 
të forta të ngjisin drejt fshatit Rrapsh, duke të 
dhuruar ndërkaq pamje të bukura të fushës 
që zbret deri në brigjet e Liqenit të Shkodrës. 
Pas pllajës së qetë dhe piktoreske të Rrapshit, 
një grykë e ngushtë malore të përcjell drejt 
një tjetër segmenti emocionues: zbritjes 
spektakolare në luginën e lumit Cem përmes 
Leqeve me famë të Hotit! Mes kthesave 
të forta në formë bërryli, që u dhurojnë 
vizitorëve pamje mbresëlënëse të luginës 
dhe të maleve përreth, ndodhet edhe një 
pikë e bukur panoramike, ku ju këshillojmë 
të ndaloni për foto, por edhe për të marrë 
më shumë informacion për krahinën, përmes 
paneleve me të dhëna për vizitorët.
   
Pas zbritjes nga Leqet e Hotit, rruga vijon 
për disa kilometra deri në kryeqendrën 
administrative të krahinës, fshatin e vogël 
piktoresk të Tamarës, ku nuk është ide e 
keqe të kryeni një ndalesë të shkurtër, duke e 
lënë vizitën e mirëfilltë për në kthim. 

Pas ndalesës ripërtëritëse në Tamarë, ju 
këshillojmë të niseni drejt destinacionit 
përfundimtar për këtë ditë, Vermoshit. Edhe 
segmenti i fundit i rrugës, 34 kilometra që 
përshkohen lehtësisht për rreth një orë, do 
t’ju shpërblejë me pamje mbresëlënëse. 
Shkëmbinjtë e zhveshur të tabanit të luginës 
do t’ia lënë vendin pak nga pak peizazheve 
tipike, të gjelbëruara, alpine, të hijeshuara 
nga kishat dhe kullat karakteristike të 
ndërtuara me gurë dhe dru. 
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The pleasure that comes from reconnecting 
with nature, the variety of opportunities 
for physical activity (suitable even for the 
laziest!), or the great health benefits are just 
some of the valuable gifts of the picturesque 
mountain tourism localities. Far from the 
environmental pollution and stress of large 
and chaotic urban centers, these destinations 
are valued today around the world by an 
ever-increasing number of visitors in search 
of tranquility, relaxation and regeneration.

Flowering gardens during spring, oases of 
coolness during the hot season, stunning 
colors landscapes during autumn, mountains 
are attractive in every season of the year, 
not only when the ice and snow turn them 
into magical spaces, like those where the 
protagonists of children's fairy tales live. 

Covered by mountains for about 70% of 
its territory, Albania is blessed from south 
to north with a host of localities that are 
not at all afraid of comparison with major 
international alpine tourism attractions. 
Among the Albanian pearls, at the western 
edge of the natural park of the Alps, the 
famous province of Kelmend stands out. 

Amidst deep valleys, rapid streams of clear 
water and hundreds of steep peaks, many 
of which exceed 2,000 meters in height, the 
Kelmendi’smountain pastures preserve a 
wealth of authentic natural treasures, highly 
valued by mountaineering, speleology or 
hiking on mountain trails, from all over the 
world. 

Even more options are available to visitors 
who simply want to relax and have fun, 
without necessarily having to engage in 
demanding sports activities. Complete 
relaxation under the shade of the trees, easy 
walks along the paths, or romantic walks 
among the relaxing landscapes are just 
some of the pleasures that this region rich in 
natural resources promises to its visitors. 

Equally attractive are the visits and 
experiences related to human activity in 

these areas. In the small farms that populate 
the valleys, ancient cultural, handicraft 
and agro-food traditions are kept alive and 
further developed. The work of the artisans 
of the area rewards visitors with original and 
unique items. Many of the area's exclusive 
agro-food delicacies, such as rare cheeses, 
herbal teas with miraculous properties, or 
liqueurs distilled according to centuries-old 
secret recipes, enjoy the status of products 
protected by international organizations. 

The suggested itinerary is suitable not only 
for all ages, but also for all those who usually 
do not perform any kind of physical activity. 
The program we propose is also an ideal 
choice even if you are traveling with your 
young children. The pebbly shores along 
the streams of clear water, snow in winter 
and above all the still pristine nature of this 
province offer really many opportunities for 
relaxation and fun, for you and your families. 

Whatever your favorite activities are, the 
ideal accommodation to enjoy them to the 
fullest are the traditional guesthouses. The 
resident families of the area have known 
how to masterfully combine hospitality 
with thevillage daily life.In these new and 
comfortable structures, built and furnished 
with characteristic style, you will also have 
the opportunity to enjoy the famous cuisine 
of the area.

The beauty of pristine landscapes, the great 
biodiversity and the rich cultural heritage, 

together with the warm hospitality of the 
inhabitants, the improvement of road 
infrastructure and the ease of arrival (not 
only from Tirana, Podgorica, Gjakova and 
Prizren, but also from Prishtina and Skopje, 
the north of Montenegro or the south of 
Albania) make the weekend in the Kelmendi’s 
region a very attractive tourist proposal for 
travelers from Albania and the neighboring 
Balkan countries. You will find below one of 
the proposed itineraries. Other tours will be 
published in future issues of Travel magazine, 
but also on the website 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, 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.

Local products and 
experiential tourism: the 
Albanian diaspora in Italy 
to support local artisans 
and producers in North of 
Albania.
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Vermoshi është qendra e banuar më në 
veri të Shqipërisë. Fshati shtrihet përgjatë 
një lugine të ngushtë, të krijuar ndër shekuj 
nga rrjedha e lumit të Vermoshit, pjesë e 
skajshme e bazenit ujëmbledhës të Danubit. 
Tabani i luginës ndodhet rreth 1.000 metra 
mbi nivelin e detit, ndërsa majat e maleve 
përreth i kalojnë shpesh 2.000 metrat lartësi. 
Shpatet a maleve që fillojnë e lartësohen 
në të dy krahët e luginës, janë të mbuluara 
nga kullota dhe pyje të dendura ahu e pishe. 
I freskët në verë dhe i mbuluar nga dëbora 
gjatë stinës së lagësht të dimrit, Vermoshi 
me shtëpitë e tij karakteristike është një 
vend tipik përrallash, jashtëzakonisht i 
përshtatshëm për pushime në mes të 
natyrës. 
Në Vermosh ju këshillojmë të rezervoni që 
më parë dhomën tuaj, idealisht në një prej 
bujtinave të sugjeruara prej nesh. Fshati nuk 
është (ende) një lokalitet i turizmit masiv, 
por kapaciteti pritës nuk është shumë i madh 
dhe bujtinat më të mira janë natyrisht ato që 
zihen më shpejt! Strukturat që ju sugjerojmë 
janë godina të reja, apo të rinovuara me stilin 
tradicional të krahinës. Ato ndodhen përgjatë 
rrugës kryesore të fshatit dhe mund të 
arrihen lehtësisht edhe nëse nuk keni qenë 
më parë në këto anë. 
Bujtinat menaxhohen nga familje të 
zonës, pritja e ngrohtë e të cilave do t`ju 
bëjë të ndiheni menjëherë të mirëpritur. 
Nuk është për t`u habitur nëse aty do të 
gjeni udhëtarë të tjerë si ju, jo vetëm nga 
Shqipëria dhe rajoni, por nga e gjithë bota, 
pasi fama e Kelmendit dhe e Bjeshkëve të 
Namuna i ka kapërcyer me kohë kufijtë e 
Shqipërisë! Kështu, çifte nga Italia, familje 
franceze me fëmijë të vegjël, apo vajza e 
djem të rinj zviceranë u gëzohen bashkë me 
vizitorët shqiptarë oborreve të mëdha e të 

hijeshuara të bujtinave, qetësisë çplodhëse 
të natyrës dhe peizazheve bukolike, në pritje 
për t’iu përkushtuar të nesërmen sporteve 
apo përvojave të tyre të preferuara mes 
bjeshkëve. 
Përveç akomodimit dhe mjediseve çlodhëse, 
pranë bujtinave mund të shijoni edhe gatesat 
karakteristike me famë të krahinës, duke 
filluar nga mishi i pjekur në hell, patatet me 
mazë apo llojet e ndryshme të byreqeve, të 
shoqëruara me pije freskuese apo alkoolike, 
gjithashtu prodhime tradicionale vendase.

DITA 2:  E shtunë 
VERMOSH - LEPUSHË - VERMOSH

Ajri i pastër, qetësia e thellë dhe kushtet 
komode të dhomave të bujtinave 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 
për një ekskursion në fshatin e vogël 
piktoresk të Lepushës, rreth 25-30 minuta 
larg vendqëndrimit tuaj. Ashtu si Vermoshi, 
edhe Lepusha është e përshkuar mespërmes 
nga një rrjedhë e shpejtë uji, që mban emrin 
e vetë fshatit. Ndryshe nga Vermoshi, terreni 
i kësaj lugine është më i thyer, duke ofruar 
kështu për vizitorët peizazhe akoma më të 
bukura. 
Përveç bukurive të natyrës, që ju këshillojmë 
të organizoheni për t’i vizituar në këmbë, 
me një ecje të lehtë mespërmes fshatit 
(ndoshta deri tek ujëvara në fund të rrugës 
së pashtruar automobilistike), në Lepushë 
ju sugjerojmë të paktën dy vizita (dhe një 
drekë), që do t’ju mundësojnë të njihni e të 

vlerësoni propozimet unike të gastronomisë 
lokale. Lepusha në fakt është një tempull 
i mirëfilltë i prodhimeve agroushqimore 
autoktone shqiptare, ku ruhen dhe 
kultivohen thesare të kalibrit të mishavinës, 
djathit unik shqiptar, fitues i çmimeve të 
rëndësishme ndërkombëtare. 
I mbërritur deri në ditët tona nga lashtësia, 
mishavina i përket familjes së djathrave 
në trajtë karakteristike të Ballkanit dhe 
realizohet ekskluzivisht në Lepushë, nga 
qumështi i përzier i bagëtive të trasha e të 
imta të kullotave të maleve përreth fshatit. 
I prodhuar duke ndjekur një procedurë 
komplekse, ky djathë unik e shumë i shijshëm 
është prej vitesh një Presidium i organizatës 
prestigjioze ndërkombëtare Slow Food, pjesë 
e Arkës Botërore të Shijes. 
Nëse udhëtoni në Lepushë gjatë muajve të 
verës, me pak fat dhe planifikim mund të 
asistoni në pjesë të procesit të prodhimit të 
djathit; ndërsa gjatë dimrit, nuk ju mbetet 
tjetër veçse ta shijoni! Të dyja këto përjetime 
interesante ju këshillojmë të provoni t’i 
realizoni pranë Bujtinës “Tradicionale” 
të Valter Dragut, artizan i përkushtuar, 
fitues në vitin 2021 i çmimit prestigjioz 
Slow Cheese Award 2021. Po këtu mund 
të ndaleni edhe për drekë, për të shijuar 
prodhime karakteristike si buka në votër, 

mishavina (natyrisht) apo mishi i thatë. 
Një tjetër etapë mjaft interesante në 
Lepushë është ndalesa pranë dyqanit me 
prodhime vendase të artizanes Gjystina 
Grishaj, një burrneshë e vërtetë e Kelmendit. 
Gjystina dhe të afërmit e saj punojnë vetë 
për grumbullimin, përpunimin dhe shitjen e 
disa prej prodhimeve natyrore më cilësore 
të bjeshkëve, të transformuara prej tyre 
në ekselenca gastronomike dhe ilaçe të 
mirëfillta popullore, mjaft të kërkuara nga 
shqiptarë dhe të huaj, që e vizitojnë shpesh 
Lepushën posaçërisht për t’u takuar e 
konsultuar me të. 
Pasditen e të shtunës ju sugjerojmë t’ia 
kushtoni eksplorimit në këmbë të luginës 
së bukur të Vermoshit, përgjatë rrugës 
automobilistike që shtrihet paralel me lumin. 
Do të keni kështu mundësinë të njiheni 
me dhjetëra kulla karakteristike (dhe disa 
godina të reja), mbi të cilat valëviten shpesh 
flamuj amerikanë, dëshmi e emigracionit 
masiv drejt SHBA-ve. Shtëpitë ndodhen në 
fund të kopshteve e livadheve të gjera, rrëzë 
shpateve të malit, aty ku kullotat fillojnë e ia 
lënë vendin ahishteve dhe pyllit me pisha. Në 
rrugë, bashkëudhëtarët tuaj më të shpeshtë 
do të jenë me gjasë lopët, kuajt apo tufat 
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 DETAILED PROGRAM:
Ideal duration: 3 days, from Friday 
morning 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 kids.

Main distances:
Tirana - Shkodra: 103 Km, about 2 hours
Prizren - Shkodra: 194 Km, about 3 hours 
(including border crossing)
Skopje - Shkodra: 338 Km, about 4.5 hours 
(including border crossing)
Shkodër - Tamara: 64 km, about 1.5 hours 
(including stops at panoramic points)
Podgorica - Tamara: 55 Km, about 1.5 hours 
(including border crossing and stops at 
panoramic points)
Tamara - Vermosh: 34 km, about 1 hour
Vermosh - Lepushë: 13 km, about 0.5 hours

DAY 1: Friday - TOWARDS KELMEND: 
PLACE OF YOUR DEPARTURE - 
SHKODRA - TAMARA - VERMOSH

Vermosh, one of the most famous localities 
of Kelmendi’s region, is also one of the 
luckiest toponyms of Albania, known by 
everyone as the northernmost edge of the 
country. Its location near the border with 
Montenegro (during the communist period), 
the relative distance from the major urban 
centers and especially the poor quality of 
the road infrastructure have prevented, but 
until recently, most Albanians to quench 
their curiosity by visited this place with great 
renown.
For several years, fortunately, the road to 
Vermosh, once considered the main obstacle 
has become a separate reason to visit the 
region of Kelmendi. Very well paved, almost 
to the end of the valley of the farthest 
northern edge inhabited in the Republic 
of Albania, the road offers along its entire 
length stunning landscapes, which attract 
every year many visitors passionate about 
car or motorcycle travel.
The beginning of the highway, which is 

identified in the maps as SH20, in the 
roundabout of Hoti, not far from the 
border point with Montenegro is also the 
starting point of this itinerary. From the first 
kilometers the road begins to climb easily, as 
it meanders between ornate houses, small 
farms and fields planted with medicinal 
plants. The bells of small Catholic churches 
stand out here, which are newly built cult 
objects in the last decades. The Catholic 
presence is also strongly conveyed by the 
giant cross created on the mountain slope 
(easily discernible from afar), evidence of 
centuries of loyalty to religion and faith. To 
the right of the road, ascending, a marble 
memorial commemorates a sad page of 
relations with the northern neighbors, the 
1919 massacre of Hoti men and boys by 
Serbo-Montenegrin forces.

Very soon the straight asphalt strip reaches 
the foot of the hills, where a series of strong 
turns climb towards the village of Rrapsh, 
giving you beautiful views of the plain that 
descends to the shores of Shkodra Lake. 
Behind the quiet and picturesque plateau 
of Rrapshi, a narrow mountain gorge leads 
you to another exciting segment: the 
spectacular descent into the valley of the 
river Cem through the famous “Leqet e 
Hotit”! Between the strong elbow-shaped 
curves, which give visitors an impressive view 
of the valley and the surrounding mountains, 
there is a beautiful panoramic spot, where 
we advise you to stop for pictures, but also 
to get more information about the region, 
through info tables with data for visitors.
After descending from Leqet e Hotit, the 
road continues for several kilometers to the 
administrative centre of the region, the small 
picturesque village of Tamara, where it is not 
a bad idea to make a short stop, leaving the 
real visit to return.
After the refreshing stop in Tamara, we 
advise you to head to the final destination 
for this day, Vermosh. Even the last segment 
of the road, 34 kilometers that can be easily 
traversed in about an hour, will reward you 
with impressive views. The bare cliffs of 
the valley floor will gradually give way to 
typical landscapes, green, alpine, shaded by 
characteristic churches and towers built of 
stone and wood.
Vermosh is the most inhabited center in 
the north of Albania. The village lies along a 
narrow valley, created over the centuries by 
the Vermosh River, the extreme part of the 
Danube catchment area. The valley floor is 
about 1,000 feet [1,000 m] above sea level, 
and the surrounding mountain peaks often 
exceed 2,000 feet [2,000 m]. The slopes of 
the mountains that start and rise on both 
sides of the valley are covered with dense 

pastures and beech and pine forests. Cool 
in summer and covered in snow during 
the wet winter season, Vermosh with its 
characteristic houses is a typical fairytale 
place, extremely suitable for holidays in the 
middle of nature.
In Vermosh we advise you to book your 
room in advance, ideally in one of the 
guesthouses suggested by us. The village 
is not (yet) a mass tourism locality, but the 
reception capacity is not very large and the 
best guesthouses are of course the ones that 
are reserved the fastest! The structures we 
suggest are new buildings, or renovated in 
the traditional style of the region. They are 
located along the main village road and can 
be easily reached even if you have not been 
to these parts before.
The guesthouses are managed by local 
families, whose warm welcome will make 
you feel immediately welcomed. It is 
not surprising if there you will find other 
travelers like you, not only from Albania 
and the region, but from all over the world, 
as the fame of Kelmendand the “Accursed 
Mountains” (“Bjeshkët e Namuna”) has 
crossed the borders of Albania time ago! 
Thus, couples from Italy, French families with 
kids, or young Swiss girls and boys enjoy 
together with Albanian visitors the large and 
charming courtyards of guesthousees, the 
relaxing tranquility of nature and the bucolic 
landscapes, waiting to dedicate the next day 
to their favorite sports or experiences among 
the mountain pastures.
In addition to accommodation and relaxing 
facilities, near the guesthouses you can enjoy 
the typical dishes of the region, ranging from 
grilled meat, mashed potatoes or various 
types of pies, accompanied by soft drinks or 
alcoholic beverages, as well as traditional 
local products.
 
DAY 2 - Saturday  
VERMOSH - LEPUSHË - VERMOSH

The fresh air, deep tranquility and 
comfortable conditions of the guest rooms 
enable a perfect rest, after which you will 
wake up full of energy and ready for a day 
full of visits and experiences, starting from 
the breakfast table, set in the yard with 
fresh village food, which you can hardly find 
anywhere else.
After breakfast we suggest you to transfer for 
an excursion to the small picturesque village 
of Lepushë, about 25-30 minutes away from 
your place of accommodation. Like Vermosh, 
Lepusha is also crossed by a rapid flow of 
water, which bears the name of the village 
itself. Differently from Vermosh, the terrain 
of this valley is more rugged, thus offering 



68

e vogla me dhi e me dhen, që lëvizin të 
pashoqëruar nga kullotat drejt kasolleve të 
tyre. 
Me pak sportivitet, përgjatë brigjeve të 
lumit nuk do ta keni të vështirë të gjeni 
vende të përshtatshme për t’u çlodhur. 
Në qendër të fshatit, ku nuk mund të 
humbisni kishën ikonike kushtuar Shën 
Gjon Pagëzorit, ndodhen gjithashtu disa 
kafene. Bar-restoranti më origjinal i zonës 
ama është “Bujtina-Kafe Natyra” e Vasel 
Mitajt, ku pijet e veçanta të krahinës mund 
t’i shijoni (po deshët) edhe në një shtëpizë 
druri ndërtuar mes degëve të një peme 
madhështore qershie. Tek Vaseli hokatar, 
që nuk përton zakonisht t’i sajdisë miqtë 
edhe me bejte e anekdota, keni mundësi të 
shijoni edhe një darkë të veçantë me troftë 
të freskët, të kultivuar nga ai vetë në rrjedhat 
dytësore të furnizuara nga ujërat e kulluara 
të lumit të Vermoshit.    

DITA 3: E diel 
VERMOSH - TAMARË - KTHIM

Pas mëngjesit dhe përshëndetjes me të zotët 
e bujtinës (dhe me këndet tuaja të preferuara 
të luginës së Vermoshit), gjatë rrugës për në 
kthim ju sugjerojmë një ndalesë pak më të 
gjatë në Tamarë. 
E ndodhur në pikëtakimin e dy degëve të 
lumit Cem, asaj të Selcës dhe të Vuklit, 
Tamara ia detyron egzistencën (dhe emrin) 
një ure të hershme mbi ujëra, ndërtuar në 
gjysmën e dytë te shekullit të 18-të nga 
qeveritari osman i Shkodrës, i cili ia kushton 
veprën të shoqes, dhe e emërton atë sipas 

Tjetër ndalesë thuajse e detyrueshme në 
Tamarë është ajo pranë laboratorit artizanal 
të agropërpunuesit të përkushtuar Rrok 
Bujaj. Frutat e egra të bjeshkëve, arrorët 
me famë të zonës, si edhe bimët e shumta 
mjekësore dhe aromatike të Kelmendit 
shndërrohen nga aftësia e Rrokut dhe e 
familjarëve të tij në likere, çajra, reçelra e 
komposto, të gjitha prodhime unike bio, që 
vështirë se mund t’i gjeni tjetërkund.
Një shportë me prodhimet e këtyre 
artizanëve është padyshim suveniri apo 
dhurata më e bukur që mund të merrni me 
vete nga Kelmendi, një kujtesë e këndshme 
që do t’ju nxisë ta vizitoni sërish krahinën, në 
rastin më të parë. 

KONTAKTET E FERMERËVE 
DHE ARTIZANËVE:

“Bujtina Peraj” 
(Vermosh), +355 676669022

"Bujtina-Kafe Natyra" 
(Vermosh), +355 69 87 35 852

"Bujtina Tradicionale" 
(Lepushë), +355 69 33 10 913

"Gjystina Grishaj" 
(Lepushë) + 355 69 34 25 970

"Zina Vukçaj" 
(Tamarë) +355 69 43 10 920

“Rrok Bujaj”
 (Tamarë), +355 69 22 33 587

saj. Pranë urës do të hedhë shtat, ndër 
shekuj, fshati me të njëjtin emër, sot qendër 
administrative e Kelmendit. 
E pozicionuar në tabanin e luginës, vetëm 
235 metra mbi nivelin e detit dhe e rrethuar 
nga maja të larta malesh, Tamara zbukurohet 
mbi të gjitha nga rrjedha e zhurmshme dhe 
gjarpëruese e Cemit, një mrekulli e natyrës 
që nuk duhet humbur. Këtu me interes do të 
ishte gjithashtu edhe një vizitë e shkurtër e 
qendrës së re, e hijeshuar nga godinat prej 
guri, me stil tradicional. 
Një tjetër karakteristikë mjaft tërheqëse e 
këtij lokaliteti janë prodhimet ushqimore 
vendase, veçanërisht çajrat e bimëve 
mjekësore, pijet freskuese me bazë frutash 

të egra dhe likeret e rakitë e distiluara në 
mënyrë artizanale.   
I rrallë, për shembull është lëngu që 
përftohet, përmes recetash të hershme të 
përcjella gojarisht brez pas brezi, nga frutat e 
shegëve të egra që rriten në luginën e lumit 
Cem dhe të degëve të tij. Jashtëzakonisht 
i shijshëm dhe freskues, falë vetive të tij 
kuruese, lëngu i shegës së egër përdoret 
edhe si elizir për trajtimin e një sërë 
shqetësimesh të shëndetit. Këtë pije kaq të 
veçantë ju këshillojmë ta porosisni pranë 
familjes Vukçaj, ku do të gjeni edhe shumë 
prodhime të tjera vendase, 100% biologjike, 
të prodhuara nën kujdesin e zonjës Zina, një 
artizane e përkushtuar e me përvojë.
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visitors even more beautiful landscapes.
In addition to the beauties of nature, 
which we advise you to arrange to visit on 
foot, with an easy walk through the village 
(probably to the waterfall at the end of the 
unpaved road), in Lepushë we suggest at 
least two visits (and one lunch), which will 
enable you to get to know and appreciate 
the unique proposals of local gastronomy. 
Lepusha is in fact a real temple of 
autochthonous Albanian agro-food products, 
where treasures of the caliber of Mishavina 
(Slow Food Presidium), the unique Albanian 
cheese, winner of important international 
awards, are preserved and cultivated.
Arrived to this day from antiquity, Mishavina 
belongs to the “cheese in a sack” family, 
found across the Balkan Peninsula and 
is prepared exclusively in Lepushë, from 
the mixed milk of fat and small cattle of 
the mountain pastures around the village. 
Produced following a complex procedure, 
this unique and very tasty cheese has been 
for years a Presidium of the prestigious 
international organization Slow Food, part of 
the “Ark of Taste”.
If you travel to Lepushë during the summer 
months, with a little luck and planning you 
can assist in parts of the cheese production 
process; while during the winter, you have 
no choice but to enjoy it! We advise you 
to try to realize both of these interesting 
experiences at the "Traditional" Guesthouse 
of Valter Dragu, a dedicated artisan, winner 
in 2021 of the prestigious Slow Cheese 
Award 2021. Here you can also stop for 
lunch, to enjoy characteristic products such 
as “Bukë në votër” (homemade cornbread), 
Mishavina (of course) or dried meat.
Another very interesting stage in Lepushë is 
the stop near the shop with local products of 
the artisan Gjystina Grishaj, a strong woman 
of Kelmend. Gjystina and her relatives work 
for the collection, processing and sale of 
some of the highest quality natural products 
of the mountains, transformed by them into 

gastronomic excellence and genuine popular 
remedies, highly sought after by Albanians 
and foreigners, who often visit Lepusha 
specially to meet and consult with her.

On Saturday afternoon, we suggest you 
dedicate yourself to exploring the beautiful 
Vermosh valley on foot, along the highway 
that runs parallel to the river. You will thus 
have the opportunity to get acquainted with 
dozens of characteristic towers (and some 
new buildings), on which American flags are 
often waved, evidence of mass emigration 
to the USA. The houses are located at the 
bottom of vast gardens and meadows, at the 
foot of the mountain slopes, where pastures 
begin to give way to beeches and pine 
forests. On the road, your most frequent 
companions will likely be cows, horses, or 
small herds of goats and sheep moving 
unaccompanied from pastures to their huts.
With a bit of sportiness, along the river banks 
you will not find it difficult to find suitable 
places to relax. In the center of the village, 
where you cannot miss the iconic church 
dedicated to St. John the Baptist, there 
are also several cafes. The most original 
bar-restaurant in the area is "Bujtina-Kafe 
Natyra" of Vasel Mitaj, where you can enjoy 
the special drinks of the area (if you want) in 
a wooden hut built between the branches of 
a magnificent cherry tree. At the guesthouse 
of the prankish Vasel, who usually does 
not bother to entertain his friends even 
with verses and anecdotes, you have the 
opportunity to enjoy a special dinner with 
fresh trout, cultivated by himself in the 
secondary streams supplied by the clear 
waters of the Vermoshriver.

DAY 3 - Sunday  
VERMOSH - TAMARË - RETURN

After breakfast and greetings with the hosts 
of the guesthouse (and with your favorite 
corners of the Vermosh valley), on the way 
back we suggest a slightly longer stop in 

Tamara.
Located at the confluence of the two 
tributaries of the Cem River, that of Selca and 
Vukli, Tamara owes its existence (and name) 
to an early bridge over the water, built in 
the second half of the 18th century by the 
Ottoman governor of Shkodra, who dedicates 
the work to his wife, and names it after her. 
Near the bridge will grow, over the centuries, 
the village of the same name, today the 
administrative center of Kelmend.
Positioned at the foot of the valley, just 235 
meters above sea level and surrounded by 
high mountain peaks, Tamara is adorned 
above all by the noisy and meandering 
stream of Cem, a natural wonder not to 
be missed. Here of interest would also be 
a short visit to the new center, adorned by 
stone buildings, in traditional style.
Another very attractive feature of this locality 
are the local food products, especially the 
teas of medicinal plants, the soft drinks 
based on wild fruits and the artisanal 
distilled liqueurs and brandies.
Rare, for example, is the juice obtained, 
through early recipes passed down orally 
from generation to generation, from the 
fruits of the wild pomegranate growing 
in the Cem River valley and its tributaries. 
Extremely tasty and refreshing, thanks to its 
healing properties, wild pomegranate juice 
is also used as an elixir to treat a variety of 
health concerns. We advise you to order this 
special drink near the Vukçaj family, where 
you will find many other local products, 
100% organic, produced under the care of 
Mrs. Zina, a dedicated and experienced 
artisan.
Another almost mandatory stop in Tamara 
is the one near the handicraft laboratory of 
the dedicated agro-processor Rrok Bujaj. 
The wild fruits of the mountains, the famous 
walnuts of the area, as well as the many 
medicinal and aromatic plants of Kelmend 
are transformed by the ability of Rrok and 
his family into liqueurs, teas, jams and 
compotes, all unique organic products, which 
hardly you can find them elsewhere.
A basket with the products of these artisans 
is definitely the most beautiful souvenir or 
gift you can take with you from Kelmend, a 
pleasant memory that will encourage you 
to visit the province again, at the earliest 
opportunity.

CONTACTS OF FARMERS 
AND ARTISANS:

“Bujtina Peraj” 
(Vermosh), +355 676669022

"Bujtina-Kafe Natyra" 
(Vermosh), +355 69 87 35 852

"Bujtina Tradicionale" 
(Lepushë), +355 69 33 10 913

"Gjystina Grishaj" 
(Lëeushë) + 355 69 34 25 970

"Zina Vukçaj" 
(Tamarë) +355 69 43 10 920

“Rrok Bujaj”
 (Tamarë), +355 69 22 33 587
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Si një operator turistik me fokus 
kryesor  përgjatë luginës së 
lumit Vjosa, në jemi të lidhur 
ngushtë me ekosistemin dhe 
mbrojtjen e tij. Vjosa Explorer 
ka një rol të rëndësishëm në 
vetvete në kauzën për mbrojtjen 
e lumit Vjosa nga ndërhyrjet e 
mundshme të jashtme. Kjo jo 
vetëm për shkak të aktivitetit 
tonë por sepse besojmë fort në 
parimet tona, së natyra është 
një dhuratë nga e cila nuk duhet 
të heqim dorë.  Me gati më 
shumë se tre vjet në industrinë 
e turizmit të aventurës në mund 
të themi me bindje se zona ku 
ne operojmë, qyteti i Përmetit 
dhe rrethinat e tij, janë pa asnjë 
diskutim një nga atraksionet me 

kryesore në vend për ushtrimin 
e sporteve outdoor. Suksesi 
vjen jo vetëm nga serioziteti i 
punës dhe cilësia e shërbimit 
por edhe nga shumëllojshmëria 
e monumenteve natyrore që kjo 
zonë ofron. 

E bejme këtë nisje prezantimi 
me këtë mënyrë, jo vetëm 
për të theksuar shpirtin tonë 
ambjentalist por edhe për të 
tërhequr më në fund vëmendjen 
drejt këtyre bukurive natyrore, 
që fatkeqësisht nga mungesa e 
vëmendjes qëndrojnë në harresë 
dhe njihen me termin “provinca 
turistike” gjë e cila për Përmetin 
dhe jo vetëm, nuk duhet të 
egzistojë aspak.

Me shërbimin tonë kryesor të 
rafting, ne kemi arritur të kemi 
një interes dhe fluks vizitorësh të 
cilët sigurisht që mbeten tepër të 
mahnitur nga ajo çfarë përjetojnë. 
Duke qene lumi i fundit i egër në 
Europ, ushtrimi i sportit rafting 
në Vjosë duhet thënë që është 
një aventurë e vertetë. Si një 
lumë me shumë pjesë të shpejta 
dhe shkëmbinj përgjatë rrugës së 
tij, është i përkryer për sportet 
ekstreme të ujit.  

Me guida të çertifikuara dhe me 
te gjitha paisjet e sigurise stafi i 
Vjosa Explorer me një njohje mjaft 
të mirë të zonës, ofron në radhë 
të parë sigurinë që klienti do 
ketë në fund të ditës një shërbim 

Shijoni thesaret e Përmetit dhe misteret 
e lumit të fundit të egër në Evropë

 me Vjosa Explorer
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As a tour operator with a main 
focus along the Vjosa River valley 
we are closely associated with the 
ecosystem and its protection. The 
Vjosa Explorer has an important 
role in itself in the cause of 
protecting the Vjosa River from 
possible external interference. 
This is not only because of our 
activity but because we strongly 
believe in our principles that 
nature is a gift that we should 
not give up. With almost more 
than 3 years in the adventure 
tourism industry we can say 
with conviction that the area 
where we operate, the city of 
Permet and its surroundings, 
are without question one of the 
main attractions in the country 

for practicing outdoor sports. 
Success comes not only from the 
seriousness of the work and the 
quality of service but also from 
the variety of natural monuments 
that this area offers. We make this 
presentation in this way not only 
to emphasize our environmental 
spirit but also to finally draw 
attention to these natural 
beauties that unfortunately due 
to lack of attention remain in 
oblivion and are known by the 
term “tourist province” which for 
Permet and not only should not 
exist at all.

With our main rafting service, 
we have managed to have an 
interest and influx of visitors who 

of course remain very amazed 
by what they experience. Being 
the last wild river in Europe, the 
sport of rafting in Vjose must 
be said to be a real adventure. 
As a river with many fast parts 
and rocks along its path it is 
perfect for extreme water sports. 
With certified guides and all 
safety equipment, the staff of 
Vjosa Explorer with a very good 
knowledge of the area offers in 
the first place the security that 
the client will have at the end 
of the day a quality service. Our 
objectives are very clear, we want 
to increase more and double the 
number of visitors to Permet 
because we believe that this city 
has a promising future in the 
tourism industry.

What makes us confident is 
the fact that we have already 
expanded the range of services 
we offer. Our tourist packages 

Enjoy the treasures of Përmet and the 
mysteries of the last wild river in Europe

already include the Jeep Tour in 
the most exciting areas of the 
suburbs. This season that we left 
behind was very good in terms 
of this activity. Even in the period 
of the year when it is impossible 
to practice rafting, we offer 
alternatives such as jeep tour, 
having full confidence that even 
those areas such as traditional 
villages or Hotova Fir National 
Park have the same potential as 
the valley of Vjosa river. 

Permet is definitely the future of 
tourism in Albania and as such, 
deserves a return to attention 
towards it and activities like Vjosa 
Explorer as it is the only way 
from which we will gain a real 
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cilësor. Objektivat tona janë tepër 
të qarta;  ne dëshirojmë të rritemi 
më shumë dhe të dyfishojmë 
numrin e vizitorëve në Përmet, 
kjo sepse besojmë që ky qytet 
ka një të ardhme perspektive në 
industrinë e turizmit. 

Ajo çfarë na bën të sigurt, është 
edhe fakti që tashmë kemi 
zgjeruar gamën e shërbimeve që 
ofrojmë. Në paketat tona turistike 
tashmë përfshihet edhe "Jeep 
Tour" në zonat më emocionuese 
të rrethinave. Ky sezon qe kemi 

lene pas ishte tepër i mirë përsa 
i përket këtij aktiviteti.  Edhe 
në periudhën e vitit kur është e 
pamundur të ushtrohet rafting, 
ne ofrojmë alternativa të tilla si 
"Jeep Tour" duke pasur plotësisht 
besimin që edhe ato zona, siç 
mund të jenë fshatrat tradicionalë 
apo edhe Parku Kombëtar i 
Bredhit të Hotovës,  kanë po të 
njëjtin potencial sikur lugina e 
lumit Vjosa.  
Përgjatë aktivitetit t "Jeep Tour", 
ke mundësinë të njihesh me 
zonën dhe të vendosësh në 
kontakt direkt më natyrën e 
mrekullueshme të rrethinave. Me 
guidë të çertifikuar dhe me njohje 
të mirë të zonës nuk humbet asnjë 
element dhe asnjë atraksion. Në 
periudhën e vjeshtes, me ngjyrat 
mahnitëse të stinës, fshatrat dhe 
Parku Kombëtar duken sikur jane 
nxjerre nga pikturat e klasikëve të 
peisazheve. 

Përmeti është padyshim e 
ardhmja e turizmit në Shqipëri 
dhe si i tillë ,meriton një 
kthim vëmendjeje drejt tij dhe 
aktiviteteve si Vjosa Explorer, 
pasi është e vetmja mënyrë nga 
e cila do të përfitojmë një njohje 
të mirëfilltë.  Është e vështirë 
por në të njëjtën kohë, shumë 
shpresëdhënëse të ushtrosh një 

aktivitet të tillë duke u përpjekur 
të mbash gjallë atë që dikur ishte 
traditë e rëndë e një vendi e 
sot duket sikur fatmirësisht po 
rikthehemi në gjenezë të kulturës 
dhe traditës  shqiptare. 

Vjosa Explorer synon pikërisht 
këtë, një bashkëveprim të natyrës, 
njëriut dhe traditës.  Përmeti dhe 
zonat rreth tij duhet të vihen në 
funksion të turizmit në 12 muaj 
të vitit, duke bërë kështu që edhe 
pjesët e panjohura të marrin 
një vëmendje të shtuar dhe të 
tërheqin vizitorë.  

Nje ide e mirë ishte dhe 
organizimi i tureve gastronomike 
nga Vjosa Explorer dhe kjo është 
një nga mënyrat më origjinale 
për njohjen e traditës së vërtetë 
përmetare. 
Menuja tradicionale e Përmetit 

është e larmishme dhe një vizitor 
do këte mundësinë të konsumoje 
nje vakt të plotë nga pjata e parë 
e deri tek embëlsira nën termin 
tradicional.  
E vetmja gjë që mbetet për të 
thënë është të vizitoni Përmetin, 
me bidjen e plotë se pas një 
udhëtimi si ky, do të keni dëshirën 
për t’u rikthyer. 
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Contacts of  Vjosa Explorer :
 TEL : +355 (0) 683930797     

E-mail : 
infovjosaexplorer@gmail.com

Prane Hotel “Ramis”, Lagjja Mejden, 
6401 Permet, Albania

www.vjosaexplorer.com

Socials:

recognition. It is difficult but at 
the same time giving a lot of hope 
to exercise such an activity trying 
to keep alive what was once the 
heavy tradition of a country today 
seems as if we are fortunately 
returning to the genesis of 
Albanian culture and tradition. 
Vjosa Explorer aims at exactly 
this, an interaction of nature, 
man and tradition. Permet and 
the area around it should be put 
in the function of tourism in 12 
months of the year so that even 
the unknown parts get a attention 
and attract visitors.

It was a good idea to organize 
gastronomic tours by Vjosa 
Explorer, this is one of the most 
original ways to get to know 
the true Permet tradition. The 
traditional menu of Permet is 
diverse and a visitor will have 
the opportunity to consume a 
full meal from the first dish to 
the dessert under the traditional 
term.
The only thing left to say is to visit 
Permet with the full bidet that 
after a trip like this you will have 
the desire to return.



74

Made with Italy 
& Turizmi i përgjegjshëm    

MALESI E MADHE
The land of the living past

INFORMACIONE TË DOBISHME

TRANSPORTI: me furgon dhe/ose fuoristradë.
SHKALLA E VËSHTIRËSISË: e ulët.
PAJIME: këshillohen këpucë të rehatshme, 
shishe uji, bateri, rroba të përshtatshme për 
kushte të ndryshme të motit dhe lartësi të 
ndryshme.

Duke pasur parasysh rëndësinë historike 
të Shkodrës për të gjithë Shqipërinë e 
Veriut, është e këshillueshme që të kaloni 
pasditen dhe natën para tureve në këtë qytet 
magjepsës.

Shënim: Në prezantimin e tureve, realitetet 
e mbështetura përmes projekteve AICS janë 
shkruar me shkrim të pjerrët. 
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The municipality of Malesi e Madhe is situated 
at the extremity of the north of Albania, confining 
with Montenegro. It is a Municipality of more than 
900 km, mainly rural and mountainous and with a 
unique urban center, Koplik. 

It is one of the richest municipalities in terms of 
biodiversity and varieties of landscapes of the 
entire Albania, characterized by the plantation 
of medicinal herbs and of a culinary and cultural 
tradition and still well preserved. 

More than 10 products of Malesi e Madhe have 
been included in the “Ark of Taste” of Slow Food 
and it is also possible to buy and taste directly 
from the producers of the area the products that 
are part of the logo “Made with Italy”, Albanian 
products supported by interventions of the Italian 
Cooperation. 

Made with Italy 
& Responsible Tourism       

MALESI E MADHE
The land of the living past

USEFUL 
INFORMATION
TRANSPORT: with minibus or off-road 
vehicle
LEVEL OF DIFFICULTY: low
EQUIPEMENT: comfortable shoes, 
water bottle, battery, clothes suitable 
for different weather conditions and 
different altitudes are recommended.

Given the historical importance of 
Shkodra for the whole of Northern 
Albania, it is advisable to spend the 
afternoon and the night before the tours 
in this fascinating city.

N.B. In the presentation of the tours, 
the realities supported with AICS 
projects are shown in italics.

TOUR 1 (2 days): KOPLIK-REÇ-SYRI I 
SHEGANIT-LEPUSHË-KOPLIK

DAY 1
Meeting at the “Arka Youth Center” in Koplik, 
the first and the only one youth centre in Malesi 
e Madhe. Here you can get information on the 
area, its challenges, difficulties and beauties.

Guided hiking to the centuries-old chestnut forest 
of Reç (within the Municipal Natural Park of Shkrel, 
also protected natural monument). 

Visit to the Incubator of typical products of Reç 
(chestnuts, medicinal herbs and cheeses) and 
tasting of local products (Made with Italy).

Transfer to “Syri i Sheganit” (natural monument 
within the protected area of Shkodra Lake) and 
visit of the lake with small local boats (30 mins with 
"sule") accompanied by the fishermen of Kastrat.
Afterwards, fish-based lunch on the lake shore.

Drive to Kelmend with a stop at the viewpoint 
called “Enver's Balcony”.

Arrival at the alpine village of Tamara and 
presentation of the Kelmend valley at the 
localTourist Office.

Aperitif based on wild trout at the trout farm 
(Made with Italy) in the village of Selcë, 
accompanied by local products, such as: liqueurs, 
raki, juices and jams presented by their producer.

Arrival in the evening in the village of Lepushë 
(part of the “100 villages” program) and 
accommodation in family guesthouses.

Dinner with musical entertainment by the “Jehona 
e Kelmendit” group which for over 10 years has 
kept alive the knowledge of traditional dances, 
local musical instruments (lahuta and çiftelia) 
and Kelmend's centenary clothes (çakshir and 
xhubleta).

DAY 2
Breakfast with typical products in the guesthouse 
and subsequent gastronomic experience on 
the preparation of Mishavine raw milk mountain 
cheese (Slow Food Presidium).
Depending on the preferences of the group, 

The tours here presented involve 4 administrative 
units of the Municipality: 
- Koplik centre,administrative point of reference of 
the entire area with a youth center born in 2019 
and first example of social aggregation for the 
entire area.
- Kastrat, administrative unit with the majority of its 
surface exposed on the Lake of Shkodra and its 
faunal treasures that characterize it. 
- Shkrel, location of a wide natural park, that 
varies from Alpine landscapes and wide sage 
and lavender fields and with a long history of 
mutual help between different religions;
- Kelmend, northernmost valley of the country 
and least anthropized, with breathtaking gorges 
and the opportunity to visit it thanks to over 30 
hiking trails, some of which cross the so-called 
“Accursed Mountains” (“Bjeshkët e Namuna”), an 
alpine massif of rare beauty and full of legends 
and history.
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Bashkia Malësi e Madhe gjendet në veriun e 
epërm të Shqipërisë, në kufi me Malin e Zi. Është 
një bashki me një sipërfaqe mbi 900 km2, kryesisht 
rurale dhe malore dhe me një qendër urbane, 
Koplik. 
Është një nga bashkitë më të pasura për sa i 
përket biodiversitetit dhe larmisë së peizazhit në 
të gjithë Shqipërinë, karakterizuar nga kultivimi i 
bimëve mjekësore dhe një traditë kulinarie dhe 
kulturore që ruhet e mbahet gjallë ende mirë edhe 
sot.
Mbi 10 produkte nga Malësia e Madhe janë 
përfshirë në “Arkën e Shijes” të Slow Food dhe 
është gjithashtu e mundur të blini dhe shijoni 
produkte pjesë e logos “Made with Italy” direkt 
nga prodhuesit vendas, prodhime shqiptare të 
mbështetura nga ndërhyrjet e Bashkëpunimit 
Italian.
Turet e paraqitura këtu përfshijnë 4 Njësi 
Administrative të Bashkisë Malësi e Madhe: 

- Koplik qendër, pikë referimi administrative e 
zonës dhe me qendrën rinore të krijuar në 2019 
dhe shembull i parë i ndërveprimit social për të 
gjithë zonën; 
- Kastrat, njësia administrative me sipërfaqen më 
të madhe me pamje nga Liqeni i Shkodrës dhe 
thesaret e faunës që e karakterizojnë atë;
- Shkrel, vendndodhje e një parku të madh natyror, 
i cili varion nga peizazhet alpine në fusha të gjera 
me sherebelë dhe lavandë dhe me një histori 
të gjatë të ndihmës së ndërsjellë midis feve të 
ndryshme;
- Kelmend, lugina më veriore e vendit dhe më 
pak e antropizuar, me gryka që të lënë pa 
frymë dhe mundësinë për ta vizituar falë mbi 30 
shtigjeve ecjeje, disa prej të cilave përshkojnë 
të ashtuquajturat “Bjeshkët e Nemuna”, një masiv 
alpin me bukuri të rrallë dhe plot legjenda dhe 
histori.

TOUR 1 (2 ditë): KOPLIK-REÇ-SYRI I 
SHEGANIT-LEPUSHË-KOPLIK
DITA 1
Pikëtakimi tek “Qendra Rinore Arka” në Koplik, e 
para dhe e vetmja në Malësi të Madhe. Këtu 
mund të merrni informacion sfidat, vështirësitë dhe 
bukuritë e rajonit.

Shëtitje me udhërrëfyes drejt pyllit shumëshekullor 
të gështenjave në Reç (brenda Parkut Natyror 
Bashkiak të Shkrelit dhe monument i mbrojtur 
natyre). 

Vizitë tek Inkubatori i produkteve tipike të Reçit 
(gështenja, bimë mjekësore dhe djathëra) dhe 
degustim produktesh vendore (Made with Italy).

Transferimi drejt “Syri i Sheganit” (monument natyre 
pjesë e zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës) 
dhe vozitje në liqen me barka të vogla (30 min. 
me sule), të shoqëruar nga peshkatarët e Kastratit. 
Më pas dreka me bazë peshku në brigjet e liqenit. 

Udhëtimi drejt Kelmendit me ndalesë në pikën 
panoramike të quajtur “Ballkoni i Enverit”. 

Mbërritja në fshatin alpin të Tamarës dhe 
prezantimi i luginës pranë Zyrës së Informacionit 
Turistik në Tamarë. 

Degustim trofte pranë mbarështimit të troftës 
(Made with Italy) në fshatin Selcë, shoqëruar me 
produkte vendore si liker, raki, lëngje dhe reçelra 
të prezantuara nga prodhuesi i tyre. 

Mbërritja në orët e mbrëmjes në fshatin Lepushë 
(pjesë e programit “100 fshatrat”) dhe sistemimi 
pranë bujtinave familjare. 
Darka nën tingujt e muzikës të grupit “Jehona e 
Kelmendit”, i cili prej më shumë se 10 vitesh mban 
të gjalla vallet tradicionale, veglat muzikore 
të krahinës (lahutën dhe çiftelinë) dhe veshjet 
tradicionale shekullore të Kelmendit (çakshirin dhe 
xhubletën).

DITA 2
Mëngjesi me produkte tipike në bujtinë dhe 
përfshirja në përvojën gastronomike mbi 
përgatitjen e djathit të bjeshkëve me qumësht të 
papasterizuar Mishavinë (Presid Slow Food).
Sipas preferencave të grupit, është e mundur të 
zhvillohet ky aktivitet pranë bujtinës të një prej 
prodhuesve në Lepushë ose në bjeshkë (me një 
ecje malore me vështirësi të ulët që zgjat rreth 40 
min.).
Gjatë dimrit është e mundur të zhvendoseni në 
fshat përmes përdorimit të rrathëve të dëborës 
dhe bujtinat kanë sistem ngrohjeje me kaldajë. 

Dreka në Lepushë me produkte vendore dhe 
që bëjnë pjesë në “Arkën e Shijes” të Slow Food 
(maza e çaprës, kaçimak, etj.).

Nisja për Koplik dhe vizitë në kantinën “Kopliku” 
me degustim verërash dhe djathërash të baxhos 
“Veleçik Milk” (të dyja Made with Italy).

Itinerari Koplik-Reç: 25 min
Kohëzgjatja: 1 orë
Aktivitet: 1 orë
Itinerari  Koplik-Syri i Sheganit: 30 min.
Itinerari Syri i Sheganit-Tamarë: 1 ½ orë
Aktivitet: 30 min.
Itinerari  Tamarë-Lepushë: 1 orë
Aktivitet: 1 ½ orë 
Aktivitet: 1 orë
Itinerari Lepushë-Koplik: 2 orë dhe 
aktivitet 30 min.

TOUR 2 (2 ditë): KOPLIK-BAJZË-SYRI 
I SHEGANIT-HOT-NIKÇ-TAMARË-REÇ-
KOPLIK
DITA 1
Pikëtakimi tek Qendra Rinore Arka në Koplik ku 
mund të merrni informacion mbi sfidat, vështirësitë 
dhe bukuritë e rajonit. 

Vizitë në bletarinë e bletërritësit Landi Skaqaj 
(Mjaltë “Kastrati” - Made with Italy) me degustim 
mjalti dhe petullash. 

Transferimi drejt “Syri i Sheganit” (monument natyre 
pjesë e zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës) 
dhe vozitje në liqen me barka të vogla (30 min. 
me sule), të shoqëruar nga peshkatarët e Kastratit. 

Vizitë në baxhon “Veleçik Milk” në Hot (Made 
with Italy) me degustim djathërash, rakie dhe 
sallamrash. 

Transferim në fshatin Nikç në Kelmend dhe vizitë 
në punishten e drurit të Luigj Gjerkaj, gdhendës i 
veglave muzikore të zonës. 

Sistemimi në bujtinat familjare.
Darka nën tingujt e muzikës të grupit “Jehona e 
Kelmendit”, i cili prej më shumë se 10 vitesh mban 
të gjalla vallet tradicionale, veglat muzikore 
të krahinës (lahutën dhe çiftelinë) dhe veshjet 
tradicionale shekullore të Kelmendit (çakshirin dhe 
xhubletën).

DITA 2
Mbërritja në fshatin alpin të Tamarës dhe 
prezantimi i luginës pranë Zyrës së Informacionit 
Turistik në Tamarë. 

Degustime trofte pranë mbarështimit të troftës 
(Made with Italy) në fshatin Selcë, shoqëruar me 
produkte vendore si liker, raki, lëngje dhe reçelra 
të prezantuara nga prodhuesi i tyre. 
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it is possible to carry out this activity at the 
guesthouse of one of the producers in Lepushë 
or in the mountain pastures (with a low difficulty 
trekking of about 40 min.).

During the winter it is possible to move around the 
village with the use of snowshoes for the snow and 
the guesthouses have a heating system.

Lunch in Lepushë with local products and 
included in the “Ark of Taste” of Slow Food (maza 
e çapres, Kaçimak, etc.).

Departure for Koplik and visit to the winery 
“Kantina Kopliku” with degustation of wine and 
cheeses of dairy farm “Veleçik Milk” (both Made 
with Italy).

Route Koplik-Reç: 25 min.
Activity: 1 hour
Route Koplik-Syri i Sheganit: 30 min.
Route Syri i Sheganit-Tamara: 1 ½ hours
Activity: 30 min.
Route Tamara-Lepushë: 1 hour
Activity: 1 ½ hours
Activity: 1 hour
Route Lepushë -Koplik: 2 hour and 
activity 30 min.

TOUR 2 (2 days): KOPLIK-BAJZA-
SYRI I SHEGANIT-HOT-NIKÇ-TAMARA-
REÇ-KOPLIK

DAY 1
Meeting point at the “Arka Youth Center” in Koplik 
where you can get information on the area, its 
challenges, difficulties and beauties.

Visit to the beekeeper's bee park Landi Skaqaj 
(“Mjalte Kastrati”-Made with Italy) with tasting of 
honey and Albanian pancakes (petulla).

Transfer to “Syri i Sheganit” (natural monument 
part of the protected area of Shkodra Lake) and 
visit of the lake with small local boats (30 min. with 
"sule") accompanied by the fishermen of Kastrat.

Visit of the “Veleçik Milk”dairy farm in Hot (Made 
with Italy) with tasting of cheese, raki and salami.

TOUR 3 (3 days): KOPLIK-REÇ-
RAZMA-SYRI I SHEGANIT-NIKÇ-
TAMARA-LEPUSHË-SELCË-HOT-
KOPLIK

DAY 1
Meeting point at the “Arka Youth Center” in Koplik 
where you can get information on the area, its 
challenges, difficulties and beauties.

Guided walk to the centuries-old chestnut forest of 
Reç (within the Municipal Natural Park of Shkrel, also 
protected natural monument).
Transfer to Reç with a visit to the Incubator of typical 
products in Reç (chestnuts, medicinal herbs and 
cheeses) and lunch with local products (Made with 
Italy).
Transfer to Razma village (part of the “100 villages” 
program) and panoramic view of Shkrel canyon 
(protected natural monument).

Visit of the “Cave of the Pigeons” (“Shpella 

Transfer to the village of Nikç in Kelmend 
and visit of the wood workshop of Luigj 
Gjerkaj,manufacturer of local musical instruments.

Accommodation in family guesthouses.
Dinner with musical entertainment by the “Jehona 
e Kelmendit” group which for over 10 years has 
kept alive the knowledge of traditional dances, 
local musical instruments (lahuta and çiftelia) 
and Kelmend's centenary clothes (çakshir and 
xhubleta).

DAY 2
Arrival at the alpine village of Tamara and 
presentation of the valley at the localTourist 
Office.
Aperitif based on the wild trout of the Cem river 
at the trout farm (Made with Italy) in the village of 
Selcë, accompanied by local products such as 
liqueurs, raki, juices and jams presented by their 
producer.

Transfer to Reç with a visit to the Incubator of 
typical products in Reç (chestnuts, medicinal 
herbs and cheeses) and lunch with local products 
(Made with Italy).

Guided walk to the centuries-old chestnut forest 
of Reç (within the Municipal Natural Park of Shkrel, 
also protected natural monument).
Departure for Koplik and visit of the winery 
“Kantina Kopliku”with wine tasting (Made with Italy).

Route Koplik-Reç: 25 min.
Activity: 1 hour
Route Koplik-Syri i Sheganit: 30 min.
Activity: 1 hour
Route Hot-Nikç: 1 ½ hours
Route Nikç-Tamara: 1 hour
Activity: 30 min.
Route Selcë -Reç: 2 hours
Activity: 1 hour
Route Reç-Koplik: 25 min. and activity 
30 min.

e Pëllumbave”) of Razma (protected natural 
monument) and subsequent lunch with traditional 
products at the Hotel “Kulla e Arte” or “Villa Pepaj” 
(upon your choice).

Transfer to “Syri i Sheganit” (natural monument part 
of the protected area of Shkodra Lake) and visit of 
the lake with small local boats (30 min. with "sule") 
accompanied by the fishermen of Kastrat.

Trasfer in Nikç in Kelmend and accommodation in 
family guesthouses.

DAY 2
Breakfast with local products and subsequent visit to 
the wood workshop of Luigj Gjerkaj, manufacturer of 
local musical instruments.

Arrival at the alpine village of Tamara and 
presentation of the mesmerizing Kelmend valley at 
the localTourist Office.
Aperitif based on the wild trout of the Cem river 
at the trout farm (Made with Italy) in the village of 
Selcë, accompanied by local products such as 
liqueurs, raki, juices and jams presented by their 
producer.

Transfer to Lepushë where you can live the unique 
gastronomic experience of the preparation of 
the Mishavine raw milk alpine cheese (Slow Food 
Presidium).

During the winter it is possible to move around the 
village with the use of snowshoes for the snow and 
the guesthouses have a heating system.

Accommodation in family guesthouses.
Dinner with musical entertainment by the “Jehona 
e Kelmendit” group which for over 10 years has 
kept alive the knowledge of traditional dances, 
local musical instruments (lahuta and çiftelia) and 
Kelmend's centenary clothes (çakshir and xhubleta).

DAY 3
Breakfast with local products and departure for the 
village of Selcë.

Panoramic path to the “Sllapi waterfall” (medium 
difficulty, 4 hours total experience with snack break 
once you arrive at the waterfall).
Alternatively, you can relax on the Cem River in 
Tamara.

Departure for Hot and visit to the “Veleçik Milk” dairy 
farm (Made with Italy) with cheese, raki and salami 
tasting and to the local beekeeper Landi Skaqaj 
(“Mjalte Kastrati” -Made with Italy).

Departure for Koplik and visit of the winery 
“KantinaKopliku”with wine tasting (Made with Italy).

Route  Koplik-Reç: 25 min.
Activity: 1 hour
Activity: 1 ½ hours
Route Reç- Razma: 30 min.
Activity: 30 min.
Route Razma -Syri i Sheganit: 45 min.
Route Syri i Sheganit-Nikç: 2 hours
Activity: 1 hour
Route Nikç-Tamara: 1 hour
Activity: 30 min.
Route Selcë-Lepushë: 50 min.
Activity: 1 ½ hour
Route Lepushë - Selcë: 50 min.
Route Selcë -Hot: 1 hour
Route Hot-Koplik: 20 min. and activity 30 min.
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TOUR 3 (3 ditë): KOPLIK-REÇ-RAZËM-
SYRI I SHEGANIT-NIKÇ-TAMARË-
LEPUSHË-SELCË-HOT-KOPLIK
DITA 1
Pikëtakimi tek Qendra Rinore Arka në Koplik ku 
mund të merrni informacion mbi sfidat, vështirësitë 
dhe bukuritë e rajonit. 

Transferimi në Reç dhe shëtitje me udhërrëfyes 
në pyllin shumëshekullor të gështenjave (brenda 
Parkut Natyror Bashkiak të Shkrelit dhe monument i 
mbrojtur natyre).

Vizitë tek Inkubatori i produkteve tipike të Reçit 
(gështenja, bimë mjekësorë dhe djathëra) dhe 
degustim produktesh vendore (Made with Italy).

Zhvendosja drejt fshatit Razëm (pjesë e programit 
“100 fshatrat”) dhe pamje panoramike e kanionit 
të Shkrelit (monument i mbrojtur natyre). 

Vizitë në “Shpellën e Pëllumbave” (monument i 
mbrojtur natyre) dhe më pas dreka me produkte 
tradicionale pranë Hotel “Kulla e Artë“ ose “Vila 
Pepaj” (sipas dëshirës).

Nisja drejt “Syri i Sheganit” (monument natyre 
pjesë e zonës së mbrojtur të Liqenit të Shkodrës) 
dhe vozitje në liqen me barka të vogla (30 min. 
me sule), të shoqëruar nga peshkatarët e Kastratit. 

Transferimi në fshatin Nikç në Kelmend dhe 
sistemimi pranë bujtinave familjare. 

DITA 2
Mëngjesi me produkte vendore dhe më pas vizitë 
në punishten e drurit të Luigj Gjerkaj, gdhendës i 
veglave muzikore të zonës. 

Zhvendosja drejt fshatit alpin të Tamarës dhe 
prezantimi i luginës pranë Zyrës së Informacionit 
Turistik në Tamarë. 
Degustim trofte pranë mbarështimit të troftës 
(Made with Italy) në fshatin Selcë, shoqëruar me 
produkte vendore si liker, raki, lëngje dhe reçelra 
të prezantuara nga prodhuesi i tyre. 

Nisja drejt fshatit Lepushë. 
Përvojë gastronomike mbi përgatitjen e djathit të 
bjeshkëve me qumësht të papasterizuar Mishavinë 
(Presid Slow Food).
Gjatë dimrit është e mundur të zhvendoseni në 
fshat përmes përdorimit të rrathëve të dëborës 
dhe bujtinat kanë sistem ngrohje me kaldajë. 

Sistemimi në bujtinat familjare.
Darka nën tingujt e muzikës të grupit “Jehona e 
Kelmendit”, i cili prej më shumë se 10 vitesh mban 
të gjalla vallet tradicionale, veglat muzikore 
të krahinës (lahutën dhe çiftelinë) dhe veshjet 
tradicionale shekullore të Kelmendit (çakshirin dhe 
xhubletën).

DITA 3
Mëngjes me produkte vendore dhe nisja për në 
fshatin Selcë. 

Shteg panoramik drejt ujëvarës së Sllapit 
(vështirësi mesatare, 4 orë në total për këtë 

Transferimi në Reç dhe vizitë tek Inkubatori i 
produkteve tipike të Reçit (gështenja, bimë 
mjekësore dhe djathëra) dhe degustim produktesh 
vendore (Made with Italy).

Shëtitje me udhërrëfyes drejt pyllit shumëshekullor 
të gështenjave në Reç (pjesë e Parkut Natyror 
Bashkiak të Shkrelit dhe monument i mbrojtur 
natyre). 

Nisja për Koplik dhe vizitë në kantinën “Kopliku” 
me degustim verërash (Made with Italy).
Itinerari Reç-Koplik: 25 min. dhe aktivitet 30 min.

Itinerari Koplik-Reç: 25 min.
Aktivitet: 1 orë
Itinerari Koplik-Syri i Sheganit: 30 min.
Aktivitet: 1 orë
Itinerari Hot-Nikç: 
1 ½ orë
Itinerari Nikç-Tamarë: 1 orë
Aktivitet: 30 min.
Itinerari Selcë-Reç: 2 orë
Aktivitet: 1 orë

përvojë dhe shijimi i një vakti të lehtë të marrë me 
vete pasi keni mbërritur tek ujëvara). 
Një tjetër alternativë është mundësia për t’u 
çlodhur pranë ujërave të lumit Cem në Tamarë. 

Nisja për në Hot dhe vizitë në baxhon “Veleçik 
Milk” (Made with Italy) me degustim djathërash, 
rakie dhe sallamrash, duke i shoqëruar me mjaltin 
e prodhuar nga bletërritësiLandi Skaqaj (Mjaltë 
“Kastrati” - Made with Italy).

Nisja për Koplik dhe vizitë në kantinën “Kopliku” 
me degustim verërash (Made with Italy).

Itinerari Koplik-Reç: 25 min.
Aktivitet: 1 orë
Aktivitet: 1 ½ orë
Itinerari Reç-Razëm: 30 min.
Aktivitet: 30 min.
Itinerari Razëm-Syri i Sheganit: 45 min
Itinerari Syri i Sheganit-Nikç: 2 orë
Aktivitet: 1 orë
Itinerari Nikç-Tamarë: 1 orë
Aktivitet: 30 min
Itinerari Selcë-Lepushë: 50 min.
Aktivitet: 1 ½ orë
Itinerari Lepushë-Selcë: 50 min.
Itinerari Selcë-Hot: 1 orë
Itinerari Hot-Koplik: 20 min. e aktivitet 30 min.
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Llogora National Park, Vlorë, AlbaniaLlogora National Park, Vlorë, Albania
Tel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.comTel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.com

www.llogora.comwww.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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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



Nr 35  TRAVEL 2021 81

TRAVEL suplement
Enjoy the spirit of Enjoy the spirit of 
a noble nationa noble nation

through the products through the products 
and small family-run and small family-run 

farms and Innsfarms and Inns
"Made in Albania!"Made in Albania!

MADE IN ALBANIA
Vende të arta dhe njerëz 

me duar të arta

Find us: 

made.in.albania___

Nga Flora Xhemani Baba

Medaur Winery

Margjelo Filigran Albania

Salvia Nord

Ionia House - Vila Rreli
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Margjelo

Në historinë e turizmit shqiptar,  nëse je 
një pionier, ose do të kthehesh në model 
për të tjerët, ose do të shndërrohesh 
në një udhërrëfyes të atyre që duan të 
ndjekin këtë model. 

Kështu mund ta nisim rrëfimin për 
Margjelon, por pa ditur se në cilën 
kategori të turizmit ta përfshijmë, sepse 
ka marrë përsipër një nismë, që nga 
përpjekjet e ngjashme në këtë sektor, 
ne e quajmë laborator turizmi. Për ta 
përmbledhur në pak fjalë, një punishte 
artizanati e produktesh lokale, ku turistët 
mund të vijnë të shohin drejtpërdrejt 
copëza nga e shkuara jonë në drejtim 
të traditës, nga duart e artizanëve dhe 
prodhuesve që po i bëjnë ato në kohë 

reale. Në një mjedis të përbashkët ku 
secili sektor ka rëndësisnë e vet, ata 
mund të shohin se si mjeshtrat punojnë 
filigranin, këtë traditë të hershme të 
Shkodrës, që nga lënda e parë argjendi, 
telëzimi, punimi, krijimi i figurave. E 
deri tek produkti final, ku çdo artizan 
ka detyrën e tij të veçantë dhe mjetet 
përkatëse në punishte. Nga ana tjetër, në 
një dhomë të bukur tradicionale dy-tri 
gra mund të qepin e qëndisin, të thurin 
me grep apo me shtiza zbukurime të 
ndryshme shtëpiake e personale apo 
edhe veshje të traditës. Diku në një 
kënd qëndron tezgjahu, ku do të enden 
copat e famshme që sot i ka traditë 
ende të gjallë Zadrima, dheqë aq shumë 
pëlqehen sot, jo vetëm nga të huajt por 

edhe nga shqiptarët që duan t`i kthehet 
tradtitës. Diku në pjesën e pasme, në një 
kënd të oborrit të gjelbëruar, mbushur 
plot lule e pemë frutore, do të zihet raki 
e bëhet verë sipas stinës, nga rrushi i 
vreshtave aty pranë, ose sipas rastit, do 
të përgatiten zahire dimri, duke filluar që 
nga mishrat, e deri tek frutat e perimet, 
duke i shndërruar në turshi, reçelna, 
gliko e lëngje frutash. Vizitorët  e rastit 
mund të përfshihen sipas dëshirës në 
këto procese ose thjesht të degustojnë 
produktet, të cilat do të ofrohen në 
lulishten e bukur në çdo stinë. 

Të gjitha punimet që do të prodhohen 
në këto punishte, do të zënë vend në një 
vitrinë të madhe e të bukur në ballë të 

një laborator turizmi          në ndihmë të traditës
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Agjencitë shqiptare mund të 
organizojnë ture të traditës 
me grupet e tyre të turistëve, 
për t`i njohur ata me shumë 
aspekte të trashëgimisë tonë, 
të gjitha në një vend të vetëm

ndërtesës, organizuar në formën e një 
dyqani por edhe të një ekzpozite, ku do 
të serviren jo vetëm produkte nga ato që 
prodhohen në laboratorin-punishte por 
edhe punë e produkte të tjera të zonës, 
duke filluar qysh prej veriut të skajshëm 
të Malësisë së Madhe, e deri në kufirin 
e poshtëm të zonës së Shkodrës, Vau 
i Dejës, Zadrimë e Pukë, për t`i dhënë 
mundësi çdo objekti që flet me gjuhën e 
traditës, që të shkojë në dorën e turistit, 
jo vetëm të huaj por edhe atij shqiptar, 
nga çdo cep i Shqipërisë dhe i trevave 
shqiptare në rajon.

Grupin e vizitorëve do ta presë një prej 
vajzave ose grave të stafit të punishtes, 
ashtu si vajza e shtëpisë pret miqtë që i 
vijnë n`derë, duke e qerasur sipas rastit 
me fruta, lëngje frutash të stinës, të 
shtrydhura, ëmbëlsira ose ndonjë gatim 
shtëpie që mund të bëhet në kushtet e 
punishtes, si pjesë e ofrimit të traditës.

Sot kudo në botë, turizmi më i kërkuar 
është ai i përvojës. Njerëzit tashmë 
janë ngopur me vende të bukura, 
monumente madhështore, kisha e 
katedrale shekullore, qendra historike 
qytetesh, muze të pasur në artefakte 
apo rrënoja të antikitetit të lavdishëm, 
që edhe pse të bukura, ngjajnë pak a 
shumë kudo njëlloj. Sot një vizitor që 
shkon në një vend të caktuar ka dëshirë 
të njohë njerëzit e tij, mundësisht 

njerëzit e thjeshtë, ata të punës, ata 
që ruajnë traditat dhe zakonet, që i 
bëjnë të ndryshëm e njëkohësisht të 
veçantë. Njohja e kulturës së një kombi 
përmes traditave popullore, këngëve, 
valleve, festave, zakoneve, objekteve dhe 
sendeve të përdorimit të përditshëm, 
është një pasuri më e madhe për një 
turist, sesa vizita në një muze. Ndaj dhe 
turizmi i përvojës po merr gjithmonë e 
më shumë vëmendje, duke u shndërruar 
edhe në kryefjalën e paketave turistike.

Natyrisht për Margjelon, shkaku kryesor 
i kësaj ideje, që Aurora me bashkëshortin 
e saj, jo vetëm e ushqyen por edhe 
guxuan ta vënë në jetë, , ishte Filigrani. 
Duke pasur një punishte filigrani në 
Shkodër, dëshira për ta ruajtur këtë 
traditë të hershme të qytetit, që dikur 
ishte një kryeqendër tregtare me lidhje 
të shtrira në të gjithë botën, duke dashur 
të ruajnë si sytë e ballit ata pak mjeshtra 
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të punimit të kësaj gjinie të bukur të 
artizanatit, duke shpresuar se dikush nga 
brezi i ri do ta përqafojë këtë “zanat” e 
do ta trashëgojë më tej, ata u kujtuan se 
edhe plot mjeshtëri të tjera po shkojnë 
drejt zhdukjes, si endja e qilimave, 
tezgjahu, qëndismat apo punimet 
artistike në lëndë të ndryshme. Ndaj dhe 
menduan: pse të mos i bëjmë bashkë të 
gjitha në një vend e të ftojmë turistët 
të vijnë e t`i shikojnë, teksa artizanët e 
mjeshtrit punojnë? 

Kurse emri, ah emri. E kush nuk e njeh 
këngën e bukur të Margjelos sojnike, 
perlën e Prenk Jakovës, që sot është 
bërë e pavdekshme? A kishte emër më 
të bukur për një aktivitet me mision 
ruajtjen e traditës që do të vinte nga 
Shkodra?

Vetëm t`i shikoni se sa të bukura janë 
punimet në filigran që vijnë nga duart 
e mjeshtrave të Margjelos. Simbolet 
e Shkodrës hedhin valle nëpër vitrina, 
duke e bërë unik çdo punim, edhe pse 
Margjelo punon gjithçka edhe sipas 
dëshirave tuaja, për një dhuratë të 
personalizuar.  Një shërbim tjetër i 
vyer që i bëhet tregut të artizanatit me 
këto produkte unike, që nuk përsëriten 
dy herë, është edhe mbajtja larg e 
punimeve abuzive, që vijnë nga Turqia e 
fatkeqësisht shiten si filigrani i Shkodrës. 
Por Margjelo e ka vendosur, që edhe 
në këtë drejtim, çdo punë do të vijë 
vetëm nga duart e artizanëve dhe jo nga 
përmbytja e tregut global. 
Sepse prandaj e nisi këtë mision. Që të 
ruajë traditën, identitetin kombëtar dhe 
t`u tregojë të huajve se sa shumë pasuri 
të çmuar ka brenda gjirit të kombit 
shqiptar, e veçanërisht Shkodrës. 
E kur të vish në Shkodër, mos harro me 
ardhë tek Margjelo!

E kur të vish në Shkodër, 
mos harro me ardhë tek Margjelo!
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filigran Albania
Margjelo
Natyrisht për Margjelon, shkaku kryesor i kësaj ideje, që Aurora 
me bashkëshortin e saj, jo vetëm e ushqyen por edhe guxuan 
ta vënë në jetë, duke hedhur në këtë investim gjithë kursimet e 
jetës dhe mundin e përditshëm, ishte Filigrani. Duke pasur një 
punishte filigrani në Shkodër, dëshira për ta ruajtur këtë traditë 
të hershme të qytetit, që dikur ishte një kryeqendër tregtare me 
lidhje të shtrira në të gjithë botën, duke dashur të ruajnë si sytë 
e ballit ata pak mjeshtra të punimit të kësaj gjinie të bukur të 
artizanatit, duke shpresuar se dikush nga brezi i ri do ta përqafojë 
këtë “zanat” e do ta trashëgojë më tej, ata u kujtuan se edhe plot 
mjeshtëri të tjera po shkojnë drejt zhdukjes, si endja e qilimave, 
tezgjahu, qëndismat apo punimet artistike në lëndë të ndryshme.

Adresa: 
Melgushë, Shkodër
Albania
+355 677173444

Margjelo- Filigran Albania

margjelo_filigran.albania
margjelo_artizan
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Medaur

Malësia e Madhe është bërë kohët e fundit një prej 
destinacioneve më të vizituara në Shqipëri, jo vetëm 
nga turistët e huaj, të cilët Alpet i kanë zbuluar para 
nesh por edhe nga shqiptarët vetë, që gjithnjë e 
më shumë po zgjedhin të qëndrojnë në vend për 
fundjavat e tyre. Por nëse zona më e vizituar, janë 
Alpet e veriut të skajshëm, përmes itinerarit Tamarë-
Lepushë-Vermosh, nuk mund të thuhet e njëjta gjë 
për pjesën perëndimore të Malësisë së Madhe, e 
cila padrejtësisht nuk njihet aq shumë sa pjesa e 
lartpërmdendur, edhe pse është e një magjie të 
veçantë. Shpeshherë, ne jemi përpjekur t`ju joshim 
me këtë zonë, duke ju ofruar pika tërheqëse si Syri 
i Sheganit apo gjithë vija bregliqenore e krahut 
lindor të Liqenit të Shkodrës, për t`ju treguar se kjo 
zonë është gjithaq e bukur, në mos edhe më e bukur. 
Ndaj këtë herë, kemi vendosur t`i qasemi në një 
formë tjetër, duke ju treguar për vende dhe njerëz, 
të cilat jemi të bindur që herën e ardhshme, do t`i 
përfshini patjetër në planet tuaja të udhëtimit. 
Për shembull a e dini se kjo zonë fsheh në gjirin e saj 
vreshta të mrekullueshme? Po po, të mrekullueshme. 
Hektarë e hektarë të pafund, qëndisur me një dizajn 
elegant të rreshtave, ku rritet një rrush i çmuar i disa 
varieteteve, disa prej të cilave autoktone shqiptare. 
Janë vreshat e Kantinës Medaur. 

Thuhet se për t`u siguruar që një verë është e 
mirë, ajo duhet të bëhet tërësisht nga rrushi, madje 
duhet të dihet nëse kantina në fjalë kultivon shumë 
vreshta dhe sa. Natyrisht sekreti i një vere të mirë 
nuk qëndron vetëm në faktin se ajo duhet të bëhet 
patjetër prej rrushit dhe mospërfshirjes në mënyrë 
absolute të përbërësve të tjerë të huaj. Janë 
dhjetëra kushte të tjera për t`u plotësuar, që një verë 
ta meritojë shijen dhe vlerësimin e një verëdashësi e 
sigurisht edhe të një verënjohësi. Prandaj duam t`ju 
flasim pak më shumë për verërat “Medaur” dhe me 
siguri ata që ia thonë, do ta kuptojnë shumë mirë 
se po flasim për verëra të kalibrit të lartë, krijuar hap 
pas hapi nga një proces jo vetëm me standarte por 
edhe me shumë dashuri.

VRESHTARIA
Kantina zotëron plantacionet e saj prej 50 
hektarësh në zonën e Zagorës, një zonë me 
traditë të hershme në kultivimin e rrushit “Kallmet”. 

Vreshtaritë që ndodhen 300 m mbi nivelin e detit, 
klima si dhe pozicioni gjeografik, krijojnë mjedisin 
ideal për prodhimin e një rrushi sa më aromatizues. 
Mbi pastërtinë, ngjyrën intensive dhe aromën e 
qëndrueshme të verës së kantinës “Medaur”, ka rol 
specifik edhe sipërfaqja ujore e Liqenit të Shkodrës, 
në reflektimin e dritës, duke ndikuar në optimizimin 
e temperaturës së nevojshme për kultivimin e rrushit. 
Tokat janë gurishtore e të ngrohta dhe  shtrihen 
përgjatë bregut verilindor të liqenit të Shkodrës, 
Pllajës së Zagorës dhe Luginës së bukur të Shkrelit. 
Zotërimi i lëndës së parë, që vjen direkt nga 
vreshtaritë e kantinës, ndihmon në kontrollin e cilësisë 
së saj dhe në prodhimin e një vere gjithashtu me 
cilësi të lartë. 

KANTINA
Kantina ka një aktivitet 18-vjeçar, (është krijuar në 
vitin 2003), përdor një ndërthurje mes tradicionales 
dhe teknologjisë së përparuar italiane GAI, ka 

një emër i çmuar për 
verëra të çmuara

Kontakte:
Medaur Winery (Kantina Medaur)
Kilometri i parë, Rruga Kalldrun, 

Koplik Malësi e Madhe; 
Mob: +355 67 380 1007

www.medaur.com

Kantina Medaur
medaur_winery

oksigjenit dhe vjetërimi i saj bëhet në fuçi druri, që e 
ruajnë plotësisht dhe e përsosin më tej shijen e verës. 
Kantina e ka rritur ndjeshëm cilësinë e kultivimit dhe 
përpunimit të rrushit dhe për këtë, në vitin 2009, 
është pajisur me çertifikimin ndërkombëtar mbi 
sigurinë HACCP
Ndër verërat më të spikatura të kantinës “Medaur” 
do të veçonim:

Kallmet
Është verë autoktone e vendit tonë, ndër më të 
vjetrat dhe prodhohet nga rrushi Kallmet, i cili ka 
qenë kultivuar në zonën e Zadrimës. Prodhon 
verë të kuqe rubin, me shije të butë dhe aromë 
të këndshme të frutit të manushaqes. Shoqërohet 
shumë mirë me mish qengji, fruta dhe ëmëbëlsira. 

Kallmet Reserve
Është mbreti i verërave shqiptare si dhe një ndër 
varietetet më të mira të kantinës “Medaur”. Për 
prodhimin e kësaj vere janë përzgjedhur me kujdes 
parcela të veçanta në vreshtaritë e Zagorës. 
Grumbullon rreth 20 % sheqer, ka një trup të 
bollshëm, është verë e dashur dhe me shije të 
butë. Intensiteti që ka kjo verë, e bëjnë atë të 
shoqërueshme me nje shumëllojshmëri ushqimesh.

Verë Zagore
Vera e Zagorës prodhohet nga vini¬kimi i tre 
kultivarëve në sasi pothuajse të barabartë të 
Kallmetit, Cabernet Sauvignon dhe Ançelotës. 
Vera e prodhuar ka aromën karakteristike të 
Kallmetit, shijen e Cabernetit dhe ngjyrën e trupin 
e Ançelotës. Shoqërohet me mish, djathra, pasta, 
çokollata dhe fruta.

winery

laboratorin e saj dhe kapacitete të mëdha për 
të prodhuar verën dhe rakinë e rrushit. Verërat 
prodhohen krejtësisht nga fruti i rrushit, i cili pasi vjen 
nga vreshtaritë, përpunohet nën kujdesin e veçantë 
të enologut të njohur italian Federico Cerelli,. 
Pajisjet dhe rezervuaret janë të gjitha të përbëra 
nga materiale të qëndrueshme inoksidabël, të cilat 
eliminojnë 100% praninë e elementëve të huaj 
në prodhimin e verës. Mbushja e verës bëhet në 
praninë e gazeve inerte, duke mbrojtur verën nga 
dëmtimet që mund të ndodhin nga ndërhyrja e 
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Medaur
a precious name 
for precious wines
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Verë shqiptare, 
përvojë italiane
Në vitin 2018, enologu italian Federico Cerelli, 
ka marrë drejtimin e kantinës Medaur. Vreshtat e 
Malësisë së Madhe, teknologjia dhe eksperienca 
italiane kombinuar me atë shqiptare, mund të 
prodhojnë një verë të shkëlqyer, thotë Federico.   
Federico ka eksperiencë rreth 17-vjeçare në sektorin 
e enologjisë dhe paralelisht drejton kantinat më me 
emër në zonën e famshme të Chiantit në Toskanë, 
si Antinori, Castello di Gabbiano, Cavalliere D’oro 
dhe ka prodhuar verëra si Solaia, Tinnirello dhe 
verëra të tjera të cilësisë së lartë. Në fund të fundit, 
“rilindja” e kantinave shqiptare në dy dekadat e 
fundit, shtysën kryesore, përvojën e madje edhe 
shumicën e themeluesve të saj të rinj, i ka dhuratë 
pikërisht prej përvojës shekullore të gadishullit 
Apenin. Sepse, edhe pse traditën e bërjes së verës 
e kemi të trashëguar nga origjina jonë ilire, shijen 
e rafinuar, elegancën dhe nuancat delikate e të 
shumëllojshme i kemi dhuratë prej fqinjëve tanë të 
vjetër. 

E denjë për vitrina 
ndërkombëtare
Prania e Kantinës “Medaur” dhe e verërave të 
saj të çmuara në panairin e fundit me produkte 
shqiptare në Sheshin “Skënderbej”, ishte një sukses 
i vërtetë! Atmosfera ishte ideale për të krijuar një 
ndjesi pozitive e mjedise të bukura mes miqsh por 
pa dyshim mbreti i kësaj atmosfere ishte vera. Ose 

më mirë verërat, të cilat u pëlqyen jashtëzakonisht 
nga shqiptarët por edhe nga shumë të huaj. 
Kënaqësia e veçantë e stafit të kantinës, ishte fakti 
se edhe të rinjtë tashmë dinë ta vlerësojnë verën e 
mirë e gjithashtu kërkesat e shumta për të të “nxjerrë” 
verërat Medaur në tregun ndërkombëtar. 
Prandaj me pasionin e përkushtimin në një krah dhe 
tenkologjinë e traditën nga ana tjetër, mos u çudisni 
kur të udhëtoni nëpër botë, e të shikoni se si diku në 
vitrinën e ndonjë dyqani verërash në Belgjikë, Zvicër 
apo Angli, të shikoni edhe Verë Zagore, Kallmet 
Reserve apo Raki Rrushi “Medaur” 
Bota shpeshherë është e vogël, kur ke dëshirë për 
të bërë gjëra të mëdha. 
Sepse dashuria për verën është ndër “gjërat e 
mëdha” e ndër pasionet më të bukura njerëzore. 
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Malësia e Madhe (The Great Highland) has 
recently become one of the most visited 
destinations in Albania, not only by foreign tourists 
who have discovered the Alps before us but also 
by the Albanians themselves, who are increasingly 
choosing to stay in the country for their weekends. 
But if the most visited area is the extreme northern 
Alps, through the route Tamara-Lepushë-Vermosh, 
the same can not be said for the western part of 
Malësia e Madhe, which is unfairly not known as 
much as the aforementioned part, even why it is of 
a special magic. Often, we have tried to seduce 
you with this area, offering you attractions like Syri 
i Sheganit (The Blue Eye of Shegan), or the whole 
shoreline of the eastern side of Lake Shkodra, to 
show you that this area is also beautiful, maybe 
more beautiful. So this time, we have decided to 
approach those areas in a different way, telling you 
stories about places and people, which we are 
convinced that next time, you will definitely include in 
your travel plans.
For example did you know that this area hides in 
its bay wonderful vineyards? Yes yes, wonderful. 
Endless hectares and hectares, embroidered with 
an elegant design of the rows, where a precious 
grape of several varieties grows, some of which are 
autochthonous Albanian.
We are talking about the vineyards of the 
Medaur Canteen.
It is said that to make sure that a wine is good, it 
must be made entirely from grapes, and it must even 
be known if the winery in question cultivates many 
vineyards and how many. Of course the secret of a 
good wine does not hide only in the fact that it must 
be made from grapes and the absolute exclusion 
of other foreign ingredients. There are dozens of 
other conditions to be met, for a wine to deserve 
the taste and appreciation of a wine lover and 
of course a wine connoisseur. That is why we want 
to talk to you a little more about "Medaur" wines 
and surely those who know what`s a good wine, 
understand very well that we are talking about high 
quality wines, created step by step by a process 
not only with standards but also with love.

Vineyards
The winery owns its 50 hectares of plantations in 
the Zagora area, an area with an early tradition 
in the cultivation of "Kallmet" grapes. The vineyards 
are located 300 m above sea level, the climate 
and the geographical position, create the ideal 
environment for the production of a grape as 
aromatic as possible. On the purity, intense color 
and lasting aroma of the "Medaur" wines, the water 
surface of Lake Shkodra has a specific role in the 

reflection of light, influencing the optimization of the 
necessary degree  for the cultivation of grapes. 
The lands are rocky and warm and stretch along 
the northeastern shore of Shkodra Lake, Zagora 
Plateau and the beautiful Shkreli Valley. The 
possession of raw material, which comes directly from 
the canteen vineyards, helps to control its quality 
and to produce a wine also of high quality.
The winery 
The winery uses a combination of traditional and 
advanced GAI Italian technology and it disposes 
its laboratory and a large capacity of working 
spaces, to produce grape wine and brandy (Raki, 
the famous Albanian drink). The wines are produced 
entirely from the fruit of the grape, which after coming 
from the vineyards, is processed under the special 
care of the well-known Italian oenologist Federico 
Cerelli.
The equipment and tanks are all made of durable 
stainless steel materials, which eliminate 100% the 
presence of foreign elements in the production of 
wine. Wine filling is done in the presence of inert 
gases, protecting the wine from damage that may 
occur from the intervention of oxygen and its aging 
is done in wooden barrels, which fully preserve and 
further refine the taste of wine.
The winery has significantly increased the quality 
of grape cultivation and processing and for this, 
in 2009, it was equipped with the international 
certification on HACCP safety.
Among the most prominent wines of the "Medaur" 
canteen we would single out:

Kallmet
It is an autochthonous wine of our country, one of 
the oldest and is produced from Kallmet grapes, 
which has been cultivated in the area of Zadrima. 
Produces ruby red wine, with mild taste and 
pleasant aroma of violet fruit. It goes very well with 
lamb, fruit and cakes.

Kallmet Reserve
It is the king of Albanian wines and one of the 
best varieties of the "Medaur" canteen. For the 
production of this wine, special plots in the vineyards 
of Zagora have been carefully selected. It 
accumulates about 20% sugar, it has an abundant 
body, it`s a lovely wine and it has a mild taste. The 
intensity of this wine makes it preferable with a variety 
of foods.

ZAGORE wine
Zagora wine is produced by vinification of three 
cultivars in almost equal quantities of Kallmet, 
Cabernet Sauvignon and Ancelotta. The produced 
wine has the characteristic aroma of Kallmet, the 

taste of Cabernet and the color and body of 
Ancelotta. Accompanied by meats, cheeses, 
pastries, chocolates and fruits.

Albanian wines, Italian experience
In 2018, the Italian oenologist Federico Cerelli, 
took over the management of the Medaur canteen. 
The vineyards of Malësia e Madhe (Great Higland) 
the Italian technology and experience, combined 
with the Albanian one, can produce an excellent 
wine, says Federico.
Federico has about 17 years of experience in the 
oenology sector and at the same time manages 
the most famous wineries in the famous Chianti area 
in Tuscany, such as Antinori, Castello di Gabbiano, 
Cavalliere D'oro and has produced wines such 
as Solaia, Tinnirello and other wines of high quality. 
After all, the "rebirth" of Albanian canteens in the last 
two decades, the main impetus, experience and 
even most of its new founders, comes thanks to the 
centuries-old experience of the Apennine Peninsula. 
Because, although we have inherited the tradition 
of making wine from our Illyrian origin, the refined 
taste, elegance and delicate and the various 
nuances are a gift from our old neighbors.

Worthy of international showcases
The presence of the "Medaur" Canteen and its 
precious wines in the last fair with Albanian products 
in "Skënderbej" Square, was a real success! The 
atmosphere was ideal to create a positive feeling 
of beautiful environments among friends but with no 
doubt the king of this atmosphere was the wine. Or 
rather the Medaur wines, which were extremely liked 
by Albanians but also by many foreigners.
The special satisfaction of the canteen staff was 
the fact that the young guys already know how to 
appreciate a good wine and also the numerous 
requests to "bring" Medaur wines to the international 
market.
So with passion and dedication in one hand and 
technology and tradition on the other, do not be 
surprised when you travel around the world, and 
see somehow, somewhere in a wine shop showcase 
in Belgium, Switzerland or England, you will see also 
Zagora Wine, Kallmet Reserve or Grape Brandy 
from "Medaur"
The world is often small when you have wishes to do 
great things. Because the love for wine is among 
the "big things" and among the most beautiful 
human passions.
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Malësia e Madhe është një vatër e 
bimëve aromatike e mjekësore, e cila prej 
shumë vitesh tashmë i mbledh por edhe 
i kultivon ato në kushte natyrale, sepse 
klima dhe terreni janë jashtëzakonisht 
të përshtatshëm për rritjen e këtyre 
bimëve. Por fatkeqësisht pjesa më e 
madhe e këtyre bimëve kaq të çmueshme, 
kanë gjetur me të drejtë një treg të 
lakmueshëm, që është ai i Shteve të 
Bashkuara të Amerikës por edhe shumë 
vende në Europë, duke depërtuar me 
një sasi fare të vogël në tregun dhe për 
konsumatorin shqiptar, ca për arsye të 
çmimit shumë të lirë dhe kostos së lartë 
të punës, ca për mungesë të interesit për 
konsum të brendshëm në njësitë tregtare 
shqiptare si dyqanet apo bar restorantet e 
shumta.
Megjithatë, si për gjithçka tjetër në tregun 
shqiptar, erdhi një ditë që interesi u rrit 
dhe lindi nevoja që dikush ta furnizonte 
edhe këtë treg, përveç atij të jashtëm. 
Këtë kërkesë e kuptoi shumë mirë Salvia 

Salvia NordSalvia Nord
vitrina e madhe evitrina e madhe e  
bimëve mjekësore dhe bimëve mjekësore dhe 
aromatike në Shqipëriaromatike në Shqipëri

Nord, grupi prodhues i bimëve aromatike 
e mjekësore "autoktone", me seli në 
Koplik, Malësi e Madhe. Grupi përbëhet 
nga dhjetë ferma të specializuara për 
prodhimin e bimëve mjekësore qysh prej 
30 vjetësh. Kështu Salvia Nord merret 
me kultivimin e Sherbelës, Lavandës, 
Timusit, Trumzës, Rozmarinës etj. 
Grupi disponon 20 hektarë tokë, të 
përshtatshme për kultivimin e këtyre 
bimëve dhe kujdesi për to bëhet në mëyrë 
të specializuar, duke i dhënë bimës vetëm 
atë që ka nevojë për t`u rritur në kushte 
natyrale, njësoj sikur të mblidhej në 
natyrë.
Sot fatmirësisht bimët mjekësore e 
aromatike, nuk janë më një element 
i huaj por po zenë vend në mënyra të 
ndryshme në jetën tonë, duke gjetur 
përdorim të gjerë, që nga dekorimi i 
lulishteve, aromatizimi i shtëpisë me 
farat ose lulet e tyre, përdorimi i vajrave 
esecialë, çajrat e ndryshëm dhe përdorimi 
për qëllime mjekësore. Ajo që vlen të 

Megjithatë, si për 
gjithçka tjetër në 
tregun shqiptar, erdhi 
një ditë që interesi për 
bimët mjekësore u rrit 
dhe lindi nevoja që 
dikush ta furnizonte 
edhe këtë treg, përveç 
atij të jashtëm. 
Këtë kërkesë e kuptoi 
shumë mirë Salvia 
Nord, grupi prodhues 
i bimëve aromatike 
e mjekësore 
"autoktone", me seli 
në Koplik, Malësi e 
Madhe.

Salvia Nord është grupi prodhues i 
bimëve aromatike mjekësore "autok-

tone" me qendër në Koplik, 
Malësi e Madhe, Shqipëri 
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Gjatë verës 
Malësia e Madhe 
“kundërmon aromë 
lavande”, duke i 
shndërruar fushat e 
gjera të kultivuara 
me të në një petk 
të ndezur lejla, 
rrethuar nga alpe 
të larta duke të 
dhënë ndjesinë e 
të jetuarit si në 
përralla! 

theksohet është se kohët e fundit fermat 
e këtyre bimëve po përdoren edhe si 
destinacione turistike, me qëllim turet e 
përvojës, turet didaktike ose botanike, 
në njohje të florës së Shqipërisë dhe në 
ndihmë të komunitetit lokal. Dhe Salvia 
Nord, është një prej këtyre fermave, ku 
vizitorë të shumtë kanë pasur kënaqësinë 

të shëtisin nëpër fushat e mrekullueshme 
me lavandër, sherbelë apo bimë të tjera 
aromatike, duke e bërë Koplikun dhe 
gjithë Malësinë e Madhe, një destinacion 
të veçantë e me tipare krejtësisht të 
ndryshme nga ato me të cilat është 
identifikuar deri tani, si zonë malore, ku 
spikasin fshatra alpinë si Vermoshi apo 
Lepusha. Një kontribut të madh për këtë 
po japin edhe organizata të ndryshme, 
që janë vënë të ndihmë të zhvillimit të 
turizmit të qëndrueshëm, me produkte 
turistike që ndihmojnë komunitetin lokal.
Dhe një prej bimëve më të spikatura 
që ka zënë vend ndjeshëm tashmë në 
realitetin turistik por edhe në fondin 
e fotografive më të bukura në rrjetet 
sociale, është pikërisht lavanda, për të 
cilën do të flasim pak më gjatë sesa për 
bimët e tjera. 

LAVANDA  
magjia lejla e Malësisë së Madhe
Lavanda (Lavandula officinalis) është 
një nga bimët që i jep një aromë dhe 
një panoramë tejet të veçantë fushave 
të Koplikut të Sipërm. Ështënjë bimë 
shumëvjeçare e Mesdheut, që rritet në 
kushte klimatike të lagështa dhe jo shumë 
të nxehta, në toka të mirë-drenazhuara 
dhe jo shumë të pasura në humus. E mesa 
duket, lavanda mund të rritet mrekullisht 
në Malësi të Madhe. 
Lavanda përbën edhe një ndër 
sipërmarrjet kryesore në Malësi të 
Madhe, ku shumë familje kanë kultivuar 
shumë hektarë me këtë bimë, të cilën 
e mbledhin dhe e shesin kryesisht në 
tregje të huaja. Në këtë aktivitet që zgjat 
rreth një muaj e gjysmë, deri në mesin 
e korrikut që lavanda korret, punësohen 
shumë familje, kryesisht gra dhe të rinj të 
fshatrave përreth.
Gjatë verës Malësia e Madhe 
“kundërmon aromë lavande”, duke i 
shndërruar fushat e gjera të kultivuara me 
të në një petk të ndezur lejla, rrethuar nga 
alpe të larta duke të dhënë ndjesinë e të 
jetuarit si në përralla! 
Në kërkim të shijeve të reja

• Mjaltë Lavande
Përveç produkteve kozmetike dhe vajit, 
lavanda është shumë e njohur edhe për 
mjaltin, që shquhet për vlerat ushqyese. 

Mjalti i lavandës konsiderohet si një ndër 
më të mirët për vetitë e tij, i cili ka gjetur 
përdorim edhe në kulinari dhe me efekte 
të dobishme në organizëm. 

• Çaj Lavande
Vlerat shëndetësore që përfitohen nga 
konsumimi i çajit të lavandës janë 
të larta. Njihen botërisht efektet e 
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dobishme të kësaj bime, e cila ka dobi 
të jashtëzakonshme për mirëqenien dhe 
shëndetin. 

Fillimi i stinës së verës është koha ideale 
kur mund të vizitosh fushat e kultivuara 
me lavandë e për të shkrepur foto, që na 
kujtojnë fushat e gjera me lavandë nëpër 
botë, por që i kemi kaq pranë.
Por ju s`keni pse të hiqni dorë nga 
kënaqësia e shijimit të lavandës dhe 
aromës së saj të mrekullueshme në çdo 
kohë, sepse Salvia Nord, jua ofron atë në 
shumë versione, duke filluar që nga tufat 
e thata, thasët e vegjël me lavandër të 
shkoqur, vaji esencial i lavandës, sëndukë 
të vegjël prej kashte të mbushur me lule 
e fara, ku mund të “zhysni” gjërat tuaja 
kozmetike, përfshirë edhe shishet e vogla 
me vaj esencial. Dhe mos u shqetësoni 
nëse Salvia Nord ndodhet në veri, sepse 
ajo jua dërgon porositë tuaja kudo që të 
ndodheni, në Shqipëri dhe rajon dhe ju 
paguani vetëm kur merrni porosinë.
Sepse kënaqësinë, magjinë dhe vlerat 
e paçmueshme të bimëve aromatike 
e mjekësore, nuk është mirë ta kenë 
privilegj vetëm tregjet e huaja por edhe ai 
i Shqipërisë, që i rrit në gjirin e vet. Falë 
edhe Salvia Nord. 

Kontakte: 
Grupi prodhues i bimëve 

aromatike mjekësore "autoktone" 
“Salvia Nord” Koplik, Albania 

Tel: +355 692935688;  0673706392 
E-mail: salvianord@yahoo.com

Salvia Nord salvianord
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 Adresa Surrel, Surrel, Dajt, 
Tiranë, Albania
Tel: +355 682029675.
Air Bnb: #IoniaHouse

Një ditë në natyrë, me një 
vilë siç e keni ëndërruar!

Të gjithë ne në ëndrrat dhe 
dëshirat tona, teksa jetojmë 
jetën tonë të vrullshme e 
të zhurmshme në kaosin e 
përditshëm të qytetit, dëshirojmë 
të shkëputemi qoftë edhe një 
ditë të vetme diku larg, në natyrë, 
në një shtëpi të bollshme plot 
hapësirë e lule, ajër të pastër e 
veranda plot dritë, ku boritë e 
makinave dhe pluhuri i trafikut 
nuk mbërrijnë dot



Nr 35  TRAVEL 2021 95

IONIA HOUSE
Vila RreliVila Rreli
në Surrelin e gjelbër  

Ajo që është është më 
e rëndësishme dhe 
që i jep vlerë kësaj  
rezidence, janë objektet 
e trashëgimisë, që 
zbukurojnë çdo dhomë, 
aq sa do t`ju duket 
sikur jeni në një shtëpi 
të vjetër tironce. Këto 
objekte të çmueshme 
e bëjnë vilën të marrë 
vlerën e një muzeu 
etnografik, ku shumica 
e objekteve janë pjesë e 
përdorimit të përditshëm 
por edhe të trashëgimisë 
kulturore. Nëpër mure,  
ju përshëndesin punë 
artistike dhe fotot 
e vjetra historike të 
Tiranës, që vijnë përmes 
objektivit dhe arkivës së 
pasur të Foto Rreli. 

Të gjithë ne në ëndrrat dhe dëshirat 
tona, teksa jetojmë jetën tonë të 
vrullshme e të zhurmshme në kaosin 
e përditshëm të qytetit, dëshirojmë 
të shkëputemi qoftë edhe një ditë të 
vetme diku larg, në natyrë, në një shtëpi 
të bollshme plot hapësirë e lule, ajër 
të pastër e veranda plot dritë, ku boritë 
e makinave dhe pluhuri i trafikut nuk 
mbërrijnë dot. Ose nganjëherë kemi 
dëshirë të mblidhemi me miqtë dhe 
të dashurit e zemrës, për të kaluar ca 
momente të hareshme në mënyrën 
tonë, e jo në cep të ndonjë restoranti, 

ku urimet dhe të qeshurat tona duhet 
t`i dëgjojnë edhe klientët e tjere, 
por edhe jo ngushtë e ngushtë në 
apartamentet tona.
E pra, në ditët e sotme gjithçka gjen 
zgjidhje, nëse mund t`ia lejoni vetes të 
tilla kënaqësi. Madje do t`ju thoshim se 
nëse vërtet e keni ëndërruar një shtëpi 
të tillë, qoftë edhe për pak ditë, apo net, 
kjo që do t`ju tregojmë i kalon të gjitha 
pritshmëritë tuaja.
Diku në Surrelin që kohët e fundit 
lakohet shumë për faktin se aty jeton 
kryeminstri me dëshira të çuditshme 
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10 me yll!

i Shqipërisë ndodhet një vilë e tillë, që 
është as më pak e as më shumë por 
pronë e familjes Rreli. Nëse e njihni 
Tiranën, duhet ta njihni patjetër edhe 
Foto Rrelin, diku në krye të bulevardit 
“Zogu i I-rë”. Në fakt mbiemri “Rreli” 
për Tiranën është i njohur në shumë 
hapësira e përmasa, pasi I ka dhënë 
kryeqytetit shumë personalitete që 
përfshijnë fusha të ndryshme, si arti, 
sporti apo shkenca por për këtë do t`ju 
falsim ndoshta në një numër tjetër. Për 
këtë herë po përqendrohemi tek ajo që 
për pak ditë mund ta shijoni si shtëpinë 
tuaj.
Nëse e keni ndarë mendjen që doni 
të planifikoni diçka në fundjavë, ato 

Po ju sjellim këtu copëza nga 
vlerësimet e vizitorëve të huaj, 
të cilat flasin më mire se çdo 
përshkrim që mund t`I bëjmë ne

“This villa exceeded our expectations:). 
It was beautifully located close to Dajti 
National Park with an amazing view. 
The nature...breathtaking!! We were two 
couples with 5 children and the house 
was very much kids friendly. The hosts 
were very welcoming and you could see 
that in that house every little detail spoke 
about their lives- that made it very warm, 
cozy giving the feeling of a personal 
touch. If you wish to visit Tirana and stay 
away from noise, this is the place to be. 
Our agenda was full and one day we 
simply decided to stay home and chill out 
by the swimming pool. For sure we will 
come back:)”
Terezina,  Belgium

Vlerësimet për vilën në Booking.com

duhet të jenë patjetër dy netë, që të 
keni mundësi me qëndrimin tuaj, të 
shijoni çdo mjedis të kësaj vile të bukur. 
Kopshtet e mbjella me pemë, që në 
çdo stinë ju shpërblejnë me fruta e 
perime, ku natyrisht mund të merrni 
sa të doni për të pregatitur vaktet tuaja, 
pishina që edhe në stinën e dimrit 
është një mjedis i këndshëm e ku në 
ditë me diell po të doni edhe mund të 
laheni, verandat e gjera e plot dritë, ku 
mund të shtroni drekën tuaj e të rrini 
deri vonë duke soditur perëndimin e 
diellit, ballkonet e shumta që shikojnë 
një panoramë 360 gradë të natyrës së 
mrekullueshme përreth, do t`ju bëjnë 
të harroni për pak momënte kaosin e 
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zhurmshëm urban ku jetoni çdo ditë. 
Këtu koha nuk ka minuta e orë që 
vrapojnë. 
Por ajo që është është më e 
rëndësishme dhe që i jep vlerë 
kësaj  rezidence, janë objektet e 
trashëgimisë, që zbukurojnë çdo 
dhomë, aq sa do t`ju duket sikur jeni 
në një shtëpi të vjetër tironce. Këto 
objekte të çmueshme e bëjnë vilën të 
marrë vlerën e një muzeu etnografik, 
ku shumica e objekteve janë pjesë e 
përdorimit të përditshëm por edhe të 
trashëgimisë kulturore. Nëpër mure, 
përveç fotove të anëtarëve të shtëpisë 
(që do t`ju bëjnë të ndiheni sikur keni 
ardhur mik), ju përshëndesin edhe fotot 
e vjetra historike të Tiranës, që vijnë 
përmes objektivit dhe arkivës së pasur 
të Foto Rreli. 

Vila ndodhet në zonën e Dajtit, 440 m 
mbi nivelin e detit me një temperaturë 
shumë të këndshme në raport me 
qytetin, dhe distanca është  10.2 km 
nga qendra e Tiranës.
Në vilë janë të disponueshme 5 
dhoma, secila me tualet, një ambient 
i bollshëm ndenjeje, ambient i madh 
më vete për të gatuar dhe për të 
ngrënë, pishinë e hapur, kopsht me 
shumë gjelbërim dhe parkim të 
konsiderueshëm për makinat.  Dhomat 
janë të kompletuara dhe të sistemuara 

si në hotelet bashkëkohorë, madje 
secila prej tyre ka emrin e vet, çka i bën 
me tipare të veçanta.

Ja pra se si edhe po nuk patët një 
shtëpi tuajën në fshat apo edhe në 
ndonjë zonë të bukur natyrore, ku do të 
donit të mblidheshit me miqtë, mund ta 
keni të paktën për një fundjavë.
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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
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 çdo numër ne do t`ju ofrojmë 

Vizitoni Parkun Pelister!

destinacione dhe itinerare në për të 
njohur më në thellësi tiparet ë saj 
kulturore e natyrore.
Këtë herë ju kemi njohur me një dukuri 
të re turistike, siç janë Festivalet e 
pikturës murale "Mural Fest". Duke 
qenë një aktivitet ndërkombëtar, nuk 
kishte se si të mos përfshihej edhe 
Kosova, e cila shpesh shquhet për 
trendet e saj të guximshme në artin 
modern e urban. Ferizaj mund të quhet 
pa frikë kryeqendra e "Mural Fest", 

edhe pse nuk mbetet pas as Prishtina 
apo Gjakova me murale plot mesazhe. 
Një galeri e jetës së egër përmes 
objektivit të fotografit Blerim Gjoci po 
ashtu është pjesë e këtij numri. 

E meqenëse edhe udhëtimet e dimrit 
janë tashmë kryefjala e fundjavave, 
Peja dhe Rugova nuk mund të mungojë 
kurrsesi në propozimet tona.
Sepse Kosova është e magjishme në 
çdo stinë!

Turizmi i përvojave, aktivitetet 
lokale dhe ruajtja e traditave, 
po marrin gjithnjë e më shumë 
hapësira në Ballkanin Perëndimor, 
duke e bërë ofertën e tij turistike 
shumë të larmishme, gjë që do 
të shtojë më shumë emocione në 
jetën e vizitorëve, që do të zgjedhin 
Ballkanin në planet e tyre të 
ardhshme të udhëtimit. 
Kështu për shembull në Parkun 
Pelister, në Maqedoninë e Veriut, 
i improvizua një event që sillte në 
vëmendje jetën e komunitetit vlleh, 
duke e bërë zonën tërheqëse  edhe 
në drejtim të trashëgimisë.
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Mos e mendoni dy 
herë por vizitojeni 
tri herë - pusho shqip!  
Peja vjen me ofertë 
të larmishme për 
sezonën e dimrit

Peja, Peja, ofertaoferta
e ngrohtë e ngrohtë 
e Kosovës! e Kosovës! 
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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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të specializuara për ju, ofrojnë 
aktivitete të kombinuara duke filluar 
nga moshat e reja e deri në ato më të 
moshuara. që të kalojnë një ditë duke 
shëtitur në terrene të badha e duke 
përjetuar aventura. 
Disa nga përjetimet që mund të 
bëni janë vizitat në liqenin e ngrirë 
në Liqenat në lartësinë 1860 m, 
pushtimin e majave alpine mbi 2000 
m, terrenet e përshtatshme për 

Dimri nëDimri në
Pejë erdhi!Pejë erdhi!
Jeni gati? Jeni gati? 

Ngjyrat e vjeshtës së shpejti do të 
mbarojnë dhe Peja do të mbulohet me 
petkun e bardhë të borës. Ky qytet i 
cili është edhe porta hyrëse në parkun 
Nacional “Bjeshkët e Nemuna” së 
shpejti do të ofrojë atraksionet e saj 
në aventurat mahnitëse të cilat do t’ju 
lenë mbresa dhe do t`i mbani gjatë 
në memorien tuaj. Andaj shfrytëzoni 
kohën dhe shijoni këto bukuri të Pejës 
të mbuluara me petkun e bardhësisë.

Peja është një qytet turistik jo shumë 
i madh në të cilin jetojnë 100.000 
banorë dhe shtrihet në perëndim 
të Kosovës. Largësia nga Prishtina 
është 84 km, nga Tirana 270 km 
ndërsa nga Shkupi 160 km. Qasja e 
lehtë dhe afërsia me kryeqytetet tona 
e bën këtë vend të vizitohet gjatë të 
gjithë vitit nga bashkëkombasit tanë e 
sidomos edhe në sezonën e dimrit. 

Sezona e dimrit e bën këtë vend 
mjaft tërheqës për shumë turistë 
pasi që ofron mundësi të ndryshme 

të përjetimeve për të gjitha moshat. 
Përvec Pejës e cila gjatë dirmit 
mbulohet me borë dhe sidomos nata 
shnëdrohet në atraksion për qytetarët 
dhe vizitorët, është edhe zona malore 
e Rugovës, e cila ofron eksperiencat 
më të bukura për të gjithë ata që 
vizitojnë Pejën. 

Terrenet e përshtatshme në këtë 
rajon malor ofrojnë mundësi për të 
kaluar eksperienca të bukura ndërsa 
aktivitetet që mund t1i zhvilloni janë 
të ndryshme, si ecje me papuçe bore, 
pushtimi i majave mbi 2000 m me 
ngjitje alpine, skijim, skijim i lirë në 
terrene të ndryshme, snowboard etj.
 
Për të gjitha këto eksperienca tani 
disa fshatra në rajonin malor të 
Rugovës si Bogë, Shkrel, Shtupeq, 
Reka Allages, Kuqishtë, Drelaj etj., 
janë pregatitur me ofertën e tyre me 
mjaft finesë që ju vizitorë të përjetoni 
kënaqësi, eksperienca dhe përjetimet 
e dimrit. Ndërsa kompanitë turistike 

Sezona e dimrit 
e bën këtë vend 
mjaft tërheqës për 
shumë turistë pasi 
që ofron mundësi 
të ndryshme të 
përjetimeve për të 
gjitha moshat.
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Përvec Pejës e cila gjatë 
dirmit mbulohet me 

borë dhe sidomos nata 
shnëdrohet në atraksion 

për qytetarët dhe 
vizitorët, është edhe zona 

malore e Rugovës, e cila 
ofron eksperiencat më të 

bukura për të gjithë

ecje me papuçe bore dhe programe 
edukative për familje me fëmijë, 
duke mësuar mbijetesën dhe sfidat 
e dimrit, skijim dhe trajnime për ski 
për të gjitha moshat, skijim i lirë për 
profesionistët, që mund të realizohen 
në terrenet e vështira apo duke u 
lëshuar nga majat e maleve si dhe për 
ekspertët ekstremeve me snowboard. 

Fshati turistik Bogë
 
është një nga fshatrat më turistikë në 
destinacionin e Pejës, i cili vizitohet 
gjatë tërë vitit e veçanërisht në 
sezonën e dimrit. Është i vendosur 
36 km në perëndim të qytetit të 
Pejës dhe qasja në të është shumë 
e lehtë pasi që rruga është e gjitha 
e asfaltuar dhe mirëmbahet gjatë 
gjith kohës. Në këtë fshat është i 
zhvilluar shtegu i skive dhe skilifti i 
cili ofron kushte të mira për të gjithë 
adhuruesit e skive, duke filluar nga 
ata të nivelit bazik e deri në nivelin e 
avancuar. 

Në këtë fshat tani ekzistojnë edhe 
shkollat e skive, ku prindërit që 
adhurojnë sportet dimërore, mund 
të përfitojnë kurse për fëmijët e tyre, 
duke filluar nga ato bazike e deri në 
ato profesionale, me eksperiencat që I 
bëjnë të aftë për pjesëmarrje në garat 
e skive. Gjithashtu nga ky fshat janë të 
lidhura shtigjet për ecje, ku vizitorët 
mund të bëjnë ecje ditore me papuçe 
bore duke shijuar pamjet e bjeshkëve 
të Rugovës. 

Për të gjithë adhuruesit e jetës së 
natës dhe ato shoqëri që dëshirojnë 
ta kalojn kohën së bashku, duke u 
shoqëruar dhe vallëzuar nën tingujt 
e muzikës, në këtë fshat në bare 
dhe restorane të ndryshme ofrohen 
mundësi të argëtimit, ku njëherit do 
të shijoni edhe recetat e ushqimeve 
tradicionale të vendit. Atmosfera 
në Bogë është mjaft e bukur dhe e 
ngrohtë, me zjarret e ndezura në 
oxhakë dhe stufa, çajet e ngrohta 
pranë zjarrit e bisedat me miqtë, 
muzika e bukur në sfond, ndërkohë 
që jashtë bie borë. 

Liqejt e 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 arritshëm.  
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 
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ujore, liqej dhe gjallesa ujore, andaj 
kjo zonë është në mbrojte me ligj për 
shkak të biodiversitetit që ofron. 

Një zonë mjaft atraktive është  zona 
e Liqenatit të Kuqishtës e cila 
gjendet në pjesën perëndimore të 
Pejës, në lartësi mbidetare prej 
1460 m. Kjo është shndërruar në 
një zonë mjaft tërheqëse, duke 
ofruar përvoja të bukura natyrore me 
pamje magjepsëse të vargmaleve të 
Rugovës, akomodim të rehatshëm 
si dhe ushqime tradicionale për të 
gjithë adhuruesit e natyrës. Ky fshat 
turistik është edhe më specifik gjatë 
sezonës së dimrit. Bukuria e saj del 
në pah atëhere kur pishat e larta 
të cilat arrijnë lartësin mbi 20 m 
dhe e rrethojnë këtë zonë turistike 
mbulohen nga bora, duke krijuar një 
panoramë shumë të bukur dimërore, 
që ngjan si në përrallat me babagjysh 
e, për të gjith turistët, të cilët duan që 
përjetimet e tyre të jenë të paharuara, 
është zona ideale. 

Ajo që e bën këtë zonë  edhe më 
unike dhe ofron përjetime të veçanta 
për vizitorët, janë liqejt e Rugovës 
që gjenden në lartësi prej 1860 m. 
Ata adhurures të ecjes në natyrë, 
mund të bëjnë ecje me papuçe bore 

për ta arritur këtë zonë atraktive 
ku do t`i gjejnë liqejt e ngrirë dhe 
mund të futen edhe brenda tyre pasi 
që shtresa e akullit është mjaft e 
trashë dhe nuk rrezikon të thyhet nga 
pesha e trupave.  Kështu ata mund të 
ushtrojnë në mynyrë amatore edhe 
sportin e patinazhit në akull. 

Liqeni i Liqenatit është një liqen 
i cili nuk shteron asnjëherë 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).

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 edhe pse është i bukur 
në çdo stinë, preferohet të vizitohet 
në pranverë apo në fillim të verës kur 
edhe bukuria e tij është në kulmin e 
vet.

Peja dhe Rugova janë pa asnjë 
dyshim destinacionet dimërore më të 
vizituara në Kosovë dhe me të drejtë; 
janë thjesht të mahnitshme! 
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Blerim Gjoci
fotografi i jetës së egërfotografi i jetës së egër  
që dokumenton që dokumenton specie të rrezikuaraspecie të rrezikuara

Kosova është një thesar i 
pashtershëm bukurish natyrore dhe 
bota e saj e egër është ndër më të 
bukurat në Evropë. 
Një larmi e madhe speciesh 
popullojnë sidomos parqet e saj 
kombëtare, duke e bërë një tërheqje 
të vërtetë për adhuruesit e natyrës 
por sidomos për të apasionuarit pas 
gjallesave të botës shtazore.
Sot, shumë prej tyre janë specie të 
rrezikuara të shkojnë drejt zhdukjes 
dhe për këtë shkak, shumë fotografë 
që e kanë përfshirë veten në lëmin 
e fotove të natyrës, i kanë ngarkuar 
vetes misionin ta "dokumentojnë" 

sidomos këtë pjesë të botës shtazore 
të Kosovës.
Njëri prej tyre është edhe Blerim 
Gjoci, një fotograf i njohur në Kosovë, 
i cili prej dy vjetësh tashmë, objektivin 
e tij e ka vënë në shërbim të specieve 
të rrëzikuara. 
Rrëqebulli është "gjahu" i tij i 
preferuar dhe, edhe pse nuk është 
e lehtë ta gjesh në gjendje të lirë në 
natyrë, pasi vetëm kamerat-kurth 
kanë qenë në gjendje ta fotografojnë 
atë, Megjithatë Blerimi nuk lodhet 
së kërkuari gjurmët e rrëqebullit, 
si një prej specieve më të bukura të 
Maleve të Sharrit, e njëkohësisht më 

i rrezikuari, me fare pak individë në 
qarkullim, dhe thotë se ka mundur 
ta "kapë" vetëm natën. Kjo tregon 
se sa shumë fshihet tani kjo qenie e 
bukur e pyjeve të Ballkanit, shkaqet 
e zhdukjes së të cilës thuhet se janë 
veprimtaritë e njeriut.
Po ashtu specie të tjera që rrezikojnë 
zhdukjen, janë pula dhe gjeli i egër, 
macja e egër, çakalli apo edhe simboli 
ynë kombëtar shqiponja e malit.
Blerimi thotë se edhe pse një botë pa 
fjalë, bota shtazore ka gjuhën e saj të 
mrekullueshme, me të cilën aiështë 
dashuruar dhe ka filluar ta kuptojë 
gjithnjë e më shumë
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Ruajtja e traditave përmes Ruajtja e traditave përmes 
bashkëpunimit të popujvebashkëpunimit të popujve
në shërbim të turizmit të qëndrueshëm, në shërbim të turizmit të qëndrueshëm, 
në Parkun Pelisternë Parkun Pelister

"The cultural "The cultural 
relationship between relationship between 
Vlah, Albanians and Vlah, Albanians and 
Macedonians in Bitola Macedonians in Bitola 
and its surroundings"and its surroundings"

Author Of The Project: SIBELA ALIMOVSKA
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Harmonia etnike është 
jo vetëm një shembull 
pozitiv i bashkëjetesës 
por edhe një përzierje 
interesante kulturash, 
që krijon mundësi për 

më shumë njohje të 
historisë së popujve në 

zonat e Ballkanit. 

Turizmi i përvojave, aktivitetet 
lokale dhe ruajtja e traditave, 

po marrin gjithnjë e më 
shumë hapësira në Ballkanin 

Perëndimor, duke e bërë 
ofertën e tij turistike shumë të 
larmishme, gjë që do të shtojë 
më shumë emocione në jetën 
e vizitorëve, që do të zgjedhin 
Ballkanin në planet e tyre të 

ardhshme të udhëtimit. 
Kështu për shembull në Parkun 

Pelister, në Maqedoninë e Veriut, 
i improvizua një event që sillte 

në vëmendje bashkëjetesën 
mes komunitetiteve shqiptare, 

vllehe dhe maqedonase, 
duke e bërë zonën tërheqëse  
edhe në drejtim të turizmit të 

trashëgimisë.
Harmonia etnike është jo 

vetëm një shembull pozitiv i 
bashkëjetesës por edhe një 

përzierje interesante kulturash, 
që krijon mundësi për më 

shumë njohje të historisë së 
popujve në zonat e Ballkanit. 

Qyteti i Manastirit, (sot Bitola, 
Maqedoni), ka qenë një ndër 

vilajetet më të rëndësishme në 
kophën e sundimit osman dhe 
gjithashtu një qendër e rrahur  

ku kryqëzoheshin  grupe tregtare 
nga e gjithë bota, gjë që e tregon 

edhe sot prania e  popujve më 
origjinë të ndryshme.

Experience tourism, local activities and 
preservation of traditions are taking up more 
and more space in the Western Balkans, 
making its tourist offer very diverse, which 
will add more emotion to the lives of the 
visitors who will choose The Balkans in their 
future travel plans. 
Thus, for example, in Pelister Park, 
in Northern Macedonia, an event was 
improvised that brought to attention the 
coexistence between the Albanian, Vlach and 
Macedonian communities, making the area 
attractive also in terms of heritage tourism. 
Ethnic harmony is not only a positive 
example of coexistence but also an 
interesting mix of cultures, which creates 
opportunities for more knowledge of the 
history of peoples in the Balkans. 
The city of Manastir (today Bitola, 
Macedonia), was one of the most important 
vilayets in the bucket of Ottoman rule and 
also a beaten center where trade groups 
from all over the world crossed, which 
shows today the presence of peoples of 
different origin.
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Edhe Kosova bëhet pjesë e festivalit të 
artit urban Mural Fest.
15 artistë ndërkombëtarë, duke 
përfshirë anëtarë të kolektivit Void 
Projects, punuan së bashku me ekipin e 
Mural Fest Kosova, artistë pjesëmarrës 
përfshirë Ampparito, Aruallan, Micheal 
Beitz, Helen Bur, Emilio Cerezo, Doa 
Oa, Alba Fabre, Ivan Floro, Maria Jose 
Gallardo, Retry One, Zane Prater, Vlada 
Trocka dhe Axel Void.

Duke u fokusuar në të kuptuarit 
e identitetit të dikujt dhe nocionin 
e përkatësisë, projekti synoi të 
sigurojë një hapësirë të vlefshme 
për shkëmbimin kulturor, duke 
shfrytëzuar artin si një mjet për të 
provokuar mendimin, duke krijuar 
një urë të fortë komunikimi midis 
artistëve dhe komuniteteve lokale. 
Iniciativa e angazhuar shoqërore u 
fokusua veçanërisht në frymëzimin e 
të rinjve të Ferizajt, duke punuar së 
bashku me shkollat dhe kolegjet lokale 
për të ofruar punëtori si dhe për të 
lehtësuar përfshirjen e drejtpërdrejtë në 
prodhimin dhe realizimin e festivaleve.
Ky bashkëpunim mundësoi një 
shkëmbim prekës dhe me ndikim 
social që paralelisht pozitivisht me 
rigjenerimin dhe rigjallërimin e qytetit 
të Ferizajt dhe Kosovës duke pasuruar 
kulturën artistike dhe duke i dhënë 
ngjyrë dhe dialog mureve të qytetit.

Mural Fest Kosova - Ferizaj. ENDRINA
“Duke ecur nëpër qytetin e Ferizajt 
shihet dukshëm se është një hapësirë 
mashkullore. Baret, kafenetë, dyqanet 
dhe qoshet e rrugëve janë të mbushura 
me njerëz që kalojnë ditët e tyre. Duket 
se çdo shesh i qytetit është i banuar nga 
ndonjë hero lufte më i madh se jeta, i 
përkujtuar në metal të derdhur, flamuri 

Mural Fest KosovaMural Fest Kosova
Prishtina, Ferizaj, Gjakova, Prishtina, Ferizaj, Gjakova, 
destinacionet e reja të artit urbandestinacionet e reja të artit urban

në njërën dorë, pushka në tjetrën. E 
megjithatë, pothuajse i gjithë ekipi 
organizativ në Kosovo Mural Fest dhe 
të gjithë përveç disa vullnetarëve, që 
ia dolën, të gjithë së bashku janë gra. 
Ishte emocionuese të punoje me një 
grup kaq solid grash që punonin për të 
çuar përpara kulturën dhe për të sjellë 
më shumë jetë dhe ngjyra në rrugë. 
Ky mur është një portret i Endrinës, 
një prej vullnetareve, një piktore e re  
mahnitëse dhe një pasuri e madhe për 
ekipin e Mural Fest. Është një përpjekje 
për të krijuar hapësirë dhe për të rritur 
dukshmërinë e këtij brezi të ri, që po 
bën punë për të ndryshuar vendin e 
tij nga themeli. Në një qytet me kaq 
shumë përmendore për burrat e së 
kaluarës, ky mur shërben si një shenjë 
për gratë e së nesërmes. ZANE PRATER

Mural Fest Kosova - Gjakovë
XHUBLETA SHQIPTARE
Më shumë se katër mileniume 
që rrjedhin në kulturë shqiptare 
pasqyrohen përmes xhubletës së cilës 
iu kushtua murali i sapo përfunduar në 
Gjakovë. 
Xhubleta është veshje karakteristike 
e cila haset që nga mileniumi i dytë 
p.e.s. Përmes motiveve dhe emblemave 
të thurura në të, kjo e fundit është 
njëkohësisht provë e qartë e prejardhjes 
ilire të kulturës shqiptare.
Parimisht, xhubleta vjen në ngjyra të 
ndryshme të cilat thuhet se asociohen 
me statusin martesor të gruas që e 
bartë atë; xhubleta e zezë shfrytëzohej 
në ditë të kobshme apo zie. Megjithatë, 
arsyeja pse xhubletat e pakta të 
mbijetuara deri më tani janë në ngjyrë 
të zezë lidhet me zinë kombëtare të 
shpallur pas vdekjes së Skëndërbeut në 
vitin 1468. 

Momentalisht xhubleta shqiptare është 
në proces të hyrjes në UNESCO si një 
pasuri mijëvjeçare e trashëgimise 
kulturore.
Artisti Guido Palmadessa ushtroi 
mjeshtërinë më të madhe në realizimin 
e këtij murali i cili nderon së pari 
prejardhjen ilire të shqiptarëve, dhe 
kulturën e pasur shumëvjeçare e cila 
lexohet në detajet e kësaj veshjeje 
mahnitëse. 
Xhubleta shqiptare e veshur nga një 
vajzë e re shqiptare është pikturuar 
njëkohësisht për të nderuar të 
gjitha gratë e vajzat shqiptare për 
qëndrueshmërinë ndaj sfidave 
shumëvjeçare të patriarkatit dhe 
shoqërisë diskriminuese.
Murali “Xhubleta Shqiptare” le të 
shërbejë si thirrje publike për ruajtjen e 
Trashëgimisë Kulturore, dhe fuqizimin e 
mëtutjeshëm të gruas shqiptare.

Edhe Kosova bëhet pjesë e festivalit 
të artit urban Mural Fest.
15 artistë ndërkombëtarë, duke 
përfshirë anëtarë të kolektivit Void 
Projects, punuan së bashku me 
ekipin e Mural Fest Kosova
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Burimi Mural Fest Kosova ©

Artwork by: @Guido Guido Palmadessa
Model: Saranda Sefedini

Mural Fest Kosova - Prishtinë
NEXHMIJE PAGARUSHA

MuralFest Kosova si organizatë e 
themeluar dhe drejtuar nga gratë, 
figurat madhështore artistike e 
kulturore si Nexhmije Pagarusha 
i sheh si burim i vullnetit për të 
punuar mëtutje. Fatmirësisht, sot 
kemi vajzat tona, artistet tona, të 
cilat duke ndjekur trashëgiminë e të 
madhes Nexhmije sot përfaqësojnë 
Kosovën dhe kulturën kosovare 
ndërkombëtarisht me tërë gjallërinë 
dhe gazmendin që permban. 
Përmes këtij murali të realizuar së 
fundmi në Prishtinë është synuar 
të gëzojmë përjetësisht kujtimin e 
Nexhmijes, veprimtarinë e pasur dhe 
kontributin e shënuar jo vetëm në 
fushën artistike por edhe në atë të 
fuqizimit të gruas.
Nexhmije Pagarusha para se të jetë 
një ikonë e muzikës, është një grua 
zëri i së cilës jehonte në kohët kur 
gruaja shqiptare shuhej. Nexhmije 
Pagarusha fizikisht nuk është me ne, 
por kënga e saj rron brez pas brezi në 
skenën e përjetshme të trashëgimisë 
tonë artistike.
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Një kartolinë nga Prizreni
Foto: Antjola Mustafa ©
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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 !
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t o  A l b a n i a  &  B a l k a n s

DIASPORA
në mbështetje të artizanëve dhe prodhuesve në Veri të Shqipërisë

MADE IN ALBANIA

Mbyllet me sukses Projekti Mbyllet me sukses Projekti 
"Diaspora" ndihma e diasporës "Diaspora" ndihma e diasporës 
shqiptare në Itali, në mbështetje shqiptare në Itali, në mbështetje 
të artizanëve dhe prodhuesve të artizanëve dhe prodhuesve 
në Veri të Shqipërisë për të në Veri të Shqipërisë për të 
nxitur zonën me moton: nxitur zonën me moton: 
Artizanat & Mikpritje Artizanat & Mikpritje 
në zemër të Alpevenë zemër të Alpeve

Kush tha se ShqipëriaKush tha se Shqipëria
nuk bën verë të mirë?nuk bën verë të mirë?

Një laborator turizmiNjë laborator turizmi
për artizanatin për artizanatin 

Bimët mjekësore siBimët mjekësore si
produkt turistikprodukt turistik


