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Introducing Albania is about the first FAMTOUR 
to introduce the Albanian tourism for the 

Bulgarian Market, a partnership of Te Stela Tours 
with Travel Magazine Balkans.

This all started about five months ago with BATI 
Tourism awards in Bulgaria.  It was post COVID 

we were bursting with energy and desire to restart 
touristic activity in spite of the hardship of the past.  

So when Ambassador Donika Hoxha suggested a 
FAM Tour to open Albania to the Bulgarian tourist, 

we jumped at the opportunity to do it. 
Some more impressions about, 
in the article of this new issue.

Cover image: 
Ksamili Islands, Albania

Credits: 
Blagoy Momchilov ©
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Experience Albania at its best!
Our 5-star mk | hotel tirana is particularly conveniently located. In the spacious lobby there is a café bar next to the 
reception. The restaurant "Bones" will spoil you with typical local and international dishes in the modern yet cosy interi-
or, as well as on the terrace with a view of the spacious garden. Here a freshwater pool with children's pool and a 
Jacuzzi invites you to swim and relax. The high-quality equipped fitness studio offers active relaxation on site. Discover 
our offers!
 

                                                                                         
        SHORT VACATION OR BUSINESS TRIP
Whether business trip, discovery trip to Albania or city 
trip to Tirana, our favorable position directly at the 
airport of Tirana frees you from the hustle and bustle 
of the city center and grants ideal accessibility to 
beaches, mountains or the center of Tirana.

 Bones Steakhouse
       Restaurant

SPA

Tennis Court

Conference Rooms

Fitness Area

Swimming Pool

Jacuzzi

Discover Tirana now!

                                                      Contact us :
Email: tirana@mkhotels.de/ Phone: +355 4 454 0100/ Tel: +355 69 6006 009

www.mkhotels.de
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The new Tropikal is outstandig!
Socials

Tropikal Resort

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

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

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

Transfer to the airport, Exchange, 
Safety Box, Laundromat, Dry cleaning, Bay watch



Mrekullia buzë detit Adriatik!

Lagjja nr 13, Plepa, Durrës; Tel.: +355 69 207 8821
info@tropikalresort.com; www.tropikalresort.com



Socials

Enjoy one unique vacation experience!

Leave behind the cacophony of the city and everyday stress

G O L E M  -  A L B A N I A
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Conveniently located by the sea, in one of the most coveted areas of the Adriatic, you will find 
your temple of relaxation and entertainment: “Fllad Resort & SPA”. 

Embraced by the crowns of pine trees in Golem, “Fllad Resort & SPA” offers a unique vacation 
experience for its guests, that you wish would never end.

The mesmerizing panoramic coastal views and the excellent service of a highly qualified staff 
are perfectly intertwined, guaranteeing a memorable stay, for a romantic weekend or a family vacation!

At “Fllad Resort & SPA”, the rooms offer impressive views of the Adriatic Sea with its magical sunsets, 
a treasured asset of the resort. In an area covering 1500 m2, guests can enjoy the benefits of the many facilities 

such as the restaurant, bars, private beach, swimming pools, SPA , ready to welcome guests, looking forward a summer 
vacation not limited but also cultural events and many other activities. 

While at the resort guests can find everything necessary for a completed cultural experience, 
by visiting the historic city of Durrës, situated a short distance!

Bulevardi i Pishave, Golem, Albania; Cel: +355 69 209 2516
reservations@flladresort.com; www.flladresort.com

Leave behind the cacophony of the city and everyday stress
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Welcome to Luxury Hotel!
Situated among the Olive trees, it has the best accommodation

in Ksamili Islands and a luxury butique-style furniture.
The hotel has 32 comfortable rooms and 3 family rooms, fully 

equipped with central heating and cooling system, save box, smart 
Tv, fridge-bar, emergency system in the bathroom, shower, hairdryer. 
The restaurant provides international and Mediterranean dishes, bar, 

lounge, breakfast area and a large space to enjoy your meals. 
Wi-Fi provided in each area, laundry service, parking place and a lot 

of other services, making your stay comfortable. 
The hotel also provides a beautiful private beach area, which is 

the UNICO beach bar & restaurant. 
Luxury Hotel it`s a quite welcoming place in Ksamili Islands!

Adress: Jul Cezari St. 9701 
Ksamil, Albania

Cel:+355 69 36 88 205
hluxuryksamil@gmail.com

www.hotel-luxury.al
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With a professional service that maintains 
the standarts, which has the costumer 
in focus, this hotel makes your holidays 
and your different activit ies or events 
unforgettable. Traditional Albanian 
hospitality and professional service, 
international dishes without forgetting 
typical Albanian cuisine, are dhe added 
values of our hotel. Fish specialit ies, 
different types of f i rst dishes, as well 
as the desserts, makes us special and 
a possibil ity not to be missed. The 
comfortable and contemporar y rooms 
décor along with the wonder ful beach 
dedicated to relax spending time. With 
a long tradition in gastronomy, inherited 
by generations, be sure that you wil l not 

forget what you wil l taste here!

Rruga "Butrinti" Sarandë, Albania 
info@hoteloasis.al; info@hotel-oasis.al

www.hotel-oasis.al
Tel: +355 69 445 4995

S A R A N D A ,  A L B A N I A

A blend of elegance
and charm over the  

magnificent Ionian shores!

More than 20 years of hotel and more than 30 years of 
experience in hospitality and tourism, the love for details and 

the way of doing in this place wil l leave you speachless!

Socials
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copy version. But we invite you to reach us through the technology as 

well. On our website, on our social platforms, on your computer screen but 
also on your phones, you can visit us at any time. 

There you will find out the latest offers showcases, new destinations, 
tourism news and daily posts to get inspired, where we inform you about 
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don`t forget to suggest us to your friends!
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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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A very nice place and accommodation, 
who knows best to fulfill  the needs 

of holidaymakers, Lakaj has become 
the indisputable choice of tourists 

who is coming to Velipoja for holidays. 
Conveniently comfortable in both 

hotels, with multiple services, roms, 
suites, pool, elevator but especially 

with its strong point; wonderful staff 
and hospitality, Lakaj Hotels is already 

a distinguished brand of tourism in 
Velipoja. Make it your choice!

HOTELS & SUITES

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

Socials
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LAJTHIZA  PREMIUM WATER 
Kompania Lajthiza  është i pari prodhues që lëshon 
në treg ujin me paketim kartoni me bazë bimore 
(TetraPak), duke sjellë një risi për 
konsumatorët e Europës Lindore.

Po pse të konsumojmë ujë  në TetraPAK?
1- I përbërë nga 81% lëndë bimore. 
2- Është i riciklueshëm.
3- Ujë i freskët, i mbrojtur nga rrezet e 
     diellit  dhe temperaturat e larta. 
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This beloved summer 
              of 2022!

As a living organism that breathes, gets sick and heals again, 
tourism is slowly returning to what is called the normal situation and 

which we are already used to call the era before Covid 19. 
Countries, along with balance sheets, are also making new 

recovery plans, and without a doubt one of the plans that will 
revive the economy is tourism.

 
For the very nature of the Balkans, especially the Western Balkans, 
summer or sea tourism is already on the verge of "explosion" and 
not only the places are prepared but also tourists are eagerly 
waiting to return once again to beaches, coasts, adventures, 
relaxation, time with family and friends, with a seaside cocktail 
glass in their hand or with a backpack, ready for exploration.

 
After a time of rest and iron rules, everyone deserves it!

 
Albania is also ready to welcome its missing friends but also those 
permanent, new and old friends, those who want to experience 

new places and atmosphere and those who want to relax, those 
who love adventure and those who enjoy food.

 
There is everything for everyone.

 
Even the Balkans, in all its Mediterranean dancing azure coastline, 
soft as velvet and rough as a diamond, but also with its heritage, 
delicious food, absolutely rich, secret places and centuries-old 

secrets, is eagerly waiting to return to his golden period. 
Because we are all looking forward to this beloved 

summer of 2022! 
And before you really enjoy your next trip to the Balkans, get a 
touch through the new issue of our magazine, a trip that will only 

enrich your soul and entertain your senses.

Editor` s 
letter
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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

Indoor pool, sauna, 
Turkish bath, beauty center, salt room, 
emotional shower, relaxing lay-beds, 
NUBIA by Klajdi Resort,
 is the new place to be!

The place where you can have it all !

RESORT & SPA

Klajdi Resort

Resort_Klajdi

Klajdi Resort & SPA
Address: Mali Robit Golem 
Durrës - Albania
Highway Durrës - Kavajë
Phone: +355 69 468 5158
Phone: +355 68 2044 000 
www.hotelklajdi.al
hotel.klajdi@gmail.com
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It has been more than a decade that the 
Balkans are no longer called the Balkan 
Peninsula but the Balkans, to personify that 
there are already many countries together, 
which are named with the plural of this word 
but have one thing in common; can be visited 
all together on a long tour.

The Balkans and the Mediterranean for 
many reasons is today the most “sought 
after” destination in the world and if we were 
to mention just a few reasons why, some of 
them would be: the most ideal climate on 
the planet, which can fully expresse all four 
seasons, the beauty of a rare nature and 
incredible geographical diversity but also 
cultural diversity and historical heritage, 
very tasty food and above all, loving and 
hospitable people. Not that in other countries 
there is no hospitality but to find so much 
goodness together for a tourist who has no 
time to lose and hates monotony, the Balkans 
is the right escape.

Therefore, even in the tourist packages of 
agencies of all Balkan countries, for friendly 
tourists, not only Croatia, or only Montenegro 
or only Albania is offered, but a complete 
package that includes itineraries such as 
the Western Balkans or the Inner Balkans. 
Perfect examples of these collaborations are 
the Balkan Peaks, the Itinerary "Via Egnatia", 
"Enea`s Route" etc ..

Although, unfortunately, administrative borders 
still exist, even though the first pioneers of 
border disappearance are the tourism 
stakeholders, this does not at all fade the 
beauty and magic of travel in the Balkans. 
Because what politics divides, tourism unites.
As a team that lives in Albania and knowing 
better the Albanian terrain in the Balkans, 
we can say that Albania in recent years 
has received tourists from almost all over the 
world. Their diverse geography is nothing but 
its recognition as a tourist destination in the 
Balkans, as many of them have found it online 
looking for a vacation in the Balkans.
But so it is without a doubt with other Balkan 
countries, especially those that after the 

dissolution of the former Yugoslav Republic, 
tried to build their name in the tourism 
market, such as Montenegro, Bosnia and 
Herzegovina, Kosovo, Slovenia, Northern 
Macedonia, Croatia or even Serbia itself. 
Today each of these countries has its own 
prominent tourist identity and is worthily 
presented at international fairs.

Although Türkiye, Greece or Croatia, with 
their rare coastal wealth, countless islands 
and cultural heritage, can be considered 
top Balkan destinations, equally interesting 
are Bulgaria and Romania, which are part of 

is a single getaway 
Flora Xhemani Baba

Herceg - Novi Montenegro
© www.visit-montenegro.com

Indoor pool, sauna, 
Turkish bath, beauty center, salt room, 
emotional shower, relaxing lay-beds, 
NUBIA by Klajdi Resort,
 is the new place to be!

Balkan now

EDITORIAL

the same heritage, with strong influence of the 
long centuries of Ottoman occupation.
Therefore, in the second decade of the 
publication of our magazine, we have 
decided to go one step further and consider 
this publication a reflection of the Balkans 
and not only of Albania and other Albanian 
countries in the Balkans. They are so similar 
and different at the same time and we have 
a lot to share and a lot to tell about each 
other, what makes us similar and what makes 
us unique.
And we think we are absolutely right when 
we say that already, the Balkans is a single 
destination waiting for you to come and 
discover.
Have a nice trip!
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Top hotels
by Aler Group

tashmë është një 
destinacion i vetëm 

Balkani

Dubrovnik Croatia

Bosnia & Hercegovina food; © funky tours 

U bë më shumë se një dekadë që Ballkani nuk 
quhet më Gadishulli i Ballkanit por Balkans, për 
të pesonifikuar se tashmë janë shumë vende 
bashkë, që emërtohen me shumësin e kësaj 
fjale por që kanë një të përbashkët; mund 
të vizitohen të gjitha së bashku në një tur të 
gjatë.

Ballkani dhe Mesdheu për shumë arsye është 
sot destinacioni më i kërkuar në botë dhe 
nëse do të përmendnim vetëm pak arsye pse, 
disa prej të tyre do të ishin: klima më ideale 
në planet, që i ka plotësisht të shprehura të 
katër stinët, bukuria e rrallë e natyrës dhe 
larmia e pabesueshme gjeografike por edhe 
larmia kulturore dhe trashëgimia historike, 
ushqimi shumë i shijshëm e mbi të gjitha, njerëzit 
e dashur e mikpritës. Jo se në vendet e tjera 

nuk ka mikpritje por të gjesh kaq shumë të mira 
bashkë për një turist, i cili nuk ka kohë për të 
humbur dhe e urren monotoninë, Ballkani është 
arratisja e duhur.

Prandaj edhe në paketat turistike të agjencive 
të të gjitha vendeve të Ballkanit, për turistët 
miq, nuk ofrohet më vetëm Kroacia, ose vetëm 
Mali i Zi apo Shqipëria por një paketë e plotë 
që përfshin itinerare si Ballkani Perëndimor apo 
Ballkani i Brendshëm. Shembuj të përkryer të 
këtyre bashkëpunimeve janë Majat e Ballkanit, 
Itinerari “Via Egnatia”, “Enea`s Route” etj..

Edhe pse për fat të keq, kufijtë administrativë 
ekzisojnë ende, edhe pse pionierët e parë 
të zhdukjes së kufijve janë aktorët e biznesit 
dhe turizmit, kjo nuk e zbeh aspak bukurinë dhe 

magjinë e udhëtimeve në Ballkan. Sepse atë 
që politika e ndan, turizmi e bashkon.
Si ekip që jeton në Shqipëri dhe duke e njohur 
më mirë terrenin shqiptar në Ballkan, mund të 
themi se Shqipëria vitet e fundit ka pritur turistë 
pothuajse nga e gjithë bota. Gjeografia 
kaq e larmishme e tyre nuk është gjë tjetër 
veçse njohje e saj si vend turistik në hapësirën 
ballkanike, pasi shumë prej tyre e kanë gjetur 
atë në internet duke kërkuar për pushime në 
Ballkan.

Por kështu ndodh pa asnjë dyshim edhe 
me vende të tjera të Ballkanit, sidomos ato 
që pas shpërbërjes së ish-republikës së 
Jugosllavisë, u përpoqën të ndërtojnë emrin 
e tyre në tregun turistik, si Mali i Zi, Bosnja-
Hercegovina, Kosova, Sllovenia, Maqedonia 
e Veriut, Kroacia apo edhe vetë Serbia. Sot 
secili prej këtyre vendeve ka identitetin e tij 
të spikatur turistik dhe prezantohet denjësisht 
edhe në panaire ndërkombëtare. 

Edhe pse Turqia, Greqia apo Kroacia, me 
pasurinë e tyre të rrallë bregdetare, ishujt e 
panumërt dhe trashëgiminë kulturore, mund të 
konsinderohen si top destinacionet e Ballkanit, 
po aq interesante janë edhe Bullgaria e 
Rumania, që janë pjesë e të njëjtës trashëgimi, 
me ndikim të fortë të shekujve të gjatë të 
pushtimit otoman. 

Prandaj edhe ne, në dekadën e dytë të 
botimit të revistës tonë, kemi vendosur të 
hidhemi një hap më përtej e ta konsiderojmë 
këtë botim një pasqyrë tashmë të Ballkanit e 
jo vetëm të Shqipërisë dhe shteteve të tjera 
shqiptare në Ballkan.  Ato janë aq të ngjashme 
e të ndryshme njëkohësisht e ne kemi shumë 
për të ndarë e shumë për të treguar për njëri-
tjetrin, se çfarë na bën të ngjashëm e çfarë 
na bën unikë. 

Dhe mendojmë se kemi plotësisht të drejtë kur 
themi se tashmë, Ballkani është një destinacion 
i vetëm që po ju pret të vini e ta zbuloni.
Udhëtim të këndshëm!
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Top hotels
by Aler Group

www.alertravel.com

ARIA Karpen Resort 

ALER Luxury Resort Durrës

ALER Hotel Durrës

ALER Grand Hotel Vlora

ALER Luxury Hotel Vlora

ALER Holiday Inn Saranda
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Butrint@ 
Anina Rangelova

Albania

Albania
a kaleidoscope 
for the Balkan traveller

This all started about five months ago with BATI Tourism awards in 
Bulgaria.  It was post COVID we were bursting with energy and desire 
to restart touristic activity in spite of the hardship of the past.  So when 
Ambassador Donika Hoxha suggested a FAM Tour to open Albania 
to the Bulgarian tourist, we jumped at the opportunity to do it.  The 
ambassador was the right catalyst and the partnership of Te Stela 
Tours with Travel Magazine Albania was what was needed to see 
this project through.  March quickly rolled by and after it so did April.  
This FAM Tour had a date, a plan and a list of participators.  We 
are thankful for the interests of Euronews Bulgaria, The Bulgarian 

National Television, Woman.bg, Destination Magazine Bulgaria and 
Hermes Travel.  For a week we shared some of the gems of Albania with the hard 
working people behind the Bulgarian media and travel industry.  During this trip, 
we expect to share information, history, laugh, and joke and in the true spirit of 
the Balkans, perhaps to also upset each other. But above all, we expect to open 
the world of Albania to our Balkan mates and show them how much we enjoy 
marveling our guests with what God has blessed us with.

by Stela Pinguli - Kongjini
Te Stela Travel & Tours

Gjirokastra
@ Pepa Popova-Kaneva
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 Introducing 
Albania
to Bulgaria

Ideuar nga: Te Stela Travel and Tours dhe Travel Magazine Balkans
me ftesën dhe ndihmën e Abasadës Shqiptare në Bullgari

Infotur në zbulim dhe njohje të Shqipërisë për tregun bullgar

Mbështetur nga  partnerët tanë:

Berat @ Jivko Kostandinov

Falënderjomë për pjesëmarrjen në tur 
dhe përshtypjet në artikullin tonë:
Anina Rangelova
Destination Magazine Bulgaria
Bistra Varneva, Marieta Bobeva, Nedelcho Chavdarov
National Television of Bulgaria
Jivko Konstantinov, Blagoy Momchilov
Euronews Bulgaria
Pepa Popova-Kaneva
www.woman.bg
Ralica Maksimova
Hermes Travel
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for the pyramid.  Everyone in the group was quite 
enthralled by the story of the former communist 
dictator of Albania building a personal 
mausoleum in the center of the city. (Actually it 
was exactly the daughter who did this after his 
death). In the authority of the local, I tell them the 
story is a hyperbole of the truth, but no one asks 
me to elaborate.  

Durrësi, antiquity and modernity
Once introduced to the capital of Albania, 
there needs to be a progression of the tour 
to sights that are most vacation worthy to our 
Balkan friends.  So we move to Durres.  There 
is an understated beauty to Durres that I as a 
local may only appreciate in the company of 
someone that visits the beach for the first time.  
The sand is uniquely soft and the sea is always 
lukewarm and gentle waved.  The water is clear 
enough in the beginning of the season adding 
to the friendliness of the beach to travelling 
families.  And of course, there a lot of fun 
things to do otherwise in Durres: the historical 
amphitheater, the Venetian Tower, the ancient 
city of Durres where one can have excellent sea 
food and probably the best artisanal ice cream 
in Albania at ÇELA. 
Durrës is today as well the city with the largest 
resorts in Albania and while all of us Albanians 

Mid May quickly rolled by and the group of 
Bulgarian media and tour operators arrived 
in Albania.  We had them stay at the most 
comfortable resort in the vicinity of Tirana, 
Te Stela Resort.  We greeted them with live 
beer, fresh from the factory and SPA treatment 
which they greatly enjoyed.  Tirana was the 
first stop after a tour in the Stela Beer brewery 
nearby.  

Tirana, the capital of Albania
Tirana is a must-do in all tours in Albania.  
It gives ample opportunity to experience the 
ancient roots of the Albanian nation while 
discussing some unique phenomena of the local 
history.  There is a little modern history to be 
seen in the capital that is getting crowded by 
the day from skyscrapers.  The Tanner`s Bridge is 
interesting.  Toptani castle is interesting, but what 
really opens a window into the life and culture 
of the city is old neighborhoods that have 
escaped modern construction.  What a better 
place than Vila Shijaku to give some insights into 
this.  A tour into the house built in the 1500s 
where the modern Albanian painter Sali 
Shijaku, still lives is magical even to the modern 
citizen of Tirana.  Quite expectantly, however, 
monuments of the communist history of Albania 
leave our Balkan friends uninterested.  All except 

This all started about 
five months ago with 
BATI Tourism awards 
in Bulgaria.  It was 
post COVID we were 
bursting with energy 
and desire to restart 
touristic activity in 
spite of the hardship 
of the past. So when 
Ambassador Donika 
Hoxha suggested a 
FAM Tour to open 
Albania to the 
Bulgarian tourist, 
we jumped at the 
opportunity to do it. 

Nedelcho Chavdarov

Pepa, Stela & Anina

Tirana Tour. Tirana Castle, Tanner`s Bridge & Sali Shijaku house

Albania
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E gjitha kjo filloi rreth pesë muaj më parë me 
çmimet BATI për Turizmin në Bullgari. Ishte 
periudha pas COVID-it dhe ne po “zienim” nga 
energjia dhe dëshira për të rifilluar aktivitetin 
turistik, pavarësisht vështirësive të situates që 
kaluam e po kalonim. Kështu, kur ambasadorja 
Donika Hoxha sugjeroi një FAM Tour për 
të hapur Shqipërinë për turistin bullgar, ne e 
kapëm fluturimthi mundësinë për ta bërë këtë. 
Ambasadorja ishte katalizatori i duhur dhe 
partneriteti i “Te Stela Tours” me Travel 
Magazine Albania, ishte ajo që duhej për të 
realizuar këtë projekt. 
Marsi kaloi shpejt dhe pas tij erdhi edhe prilli. Ky 
FAM Tour më në fund kishte një datë, një plan 
dhe një listë të pjesëmarrësve. Ne jemi mirënjohës 
për interesin e shprehur nga  Euronews 
Bulgaria, Televizioni Kombëtar Bullgar, sitit 
o njohur Woman.bg, Destination Magazine 
Bulgaria dhe Hermes Travel. Për një javë 
ne ndamë disa nga thesaret e Shqipërisë me 
njerëzit punëtorë që qëndrojnë pas industrisë 
së mediave dhe udhëtimeve bullgare. Gjatë 
këtij udhëtimi, ne ndamë informacione, histori, të 

Shqipëria
një kaleidoskop
për udhëtarët nga Balkani

qeshura e shaka dhe në damarin e vërtetë të 
Ballkanit, ndoshta edhe e mërzitëm njëri-tjetrin, 
njëjtë siç bën një grup miqsh të vjetër. Por mbi të 
gjitha, ne presim të hapim dyert e Shqipërisë për 
miqtë tanë ballkanas dhe t'u tregojmë atyre se 
sa shumë na pëlqen t'i mahnitim mysafirët tanë 
me atë që na ka bekuar Zoti.
Mesi i majit erdhi dhe grupi i mediave dhe 
operatorëve turistikë bullgarë mbërriti në 
Shqipëri. Ne i pritëm ata si miq të vërtetë në 
resortin më komod në afërsi të Tiranës, Te 
Stela Resort. Gjithashtu I gostitëm me birrë 
të freskët “Stela” drejt e nga fabrika dhe i 
“ledhatuam” me një trajtim SPA në resort, që e 
shijuan shumë. 
Tirana ishte ndalesa e parë pas një turneu në 
fabrikën e birrës Stela aty pranë, për një tur 
degustimi birre të freskët.

Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë
Tirana është një domosdoshmëri apo siç thuhet 
në gjuhën ndërkombëtare, një “must”, në të 
gjitha llojet e tureve në Shqipëri. Ajo të jep 
mundësi të mjaftueshme për të përjetuar rrënjët 
e lashta të kombit shqiptar duke e ilustruar këtë 
me disa dukuri unike të historisë vendase. Ka 
pak histori moderne për t'u parë në kryeqytetin 
që po mbushet çdo ditë nga rrokaqiejt. Ura e 
Tabakëve për shembull është interesante për të 
treguar një pjesë të Mesjetës së Vonë. Kalaja 
e Toptanëve është gjithashtu interesante, 
si një oaz në jetën dhe kulturën e qytetit, që 
personifikon lagjet e vjetra që i kanë shpëtuar 
ndërtimeve moderne. Çfarë vendi i bukur Vila 

Stela Pinguli - Kongjini
Te Stela Travel & Tours

Durrës, drone view @ Blagoy Momchilov

Bashtova castle, Kavajë

Durrës amphitheater
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are heading to the South, foreigners have found 
a small paradise there. For example, the chain 
of Fafa resorts where we stayed, during the 
summer is all booked by Polish, Norwegian and 
Serbian tourists among others. We hope that 
Bulgarian families and tourists will be added to 
this geography list in the future.

Berat, amazing architecture
delicious food & crazy adventures
One would think that visiting Albania during 
the high season would top at the southern 
Ionian beaches.  As it turns out, it can also 
top in magical Berat.  Our Bulgarian friends 
loved touring the old city, Onufri church with 
the paintings of the renaissance Albanian 
painter.  They bought souvenirs in the neat shops 
around the castle and finished the day with an 

Albanian slow food meal at Berat Castle Park 
Hotel.  The host Alma Spathara spent time with 
our guests showing them the city ’s history and 
pumping them for rafting in the canyons of Osumi 
River the next day, with Albania Rafting team.  
The mixture of adventure and history, all while 
tasting the culture and local traditions at its most 
genuine, left our friends from the Balkans most 
mesmerized.
After a packed itinerary such as that of Berat, 
the group needed some pampering and time to 
catch their breath.  What a better easy place 
than Movenpick Hotel in the Lalzi Bay?  The 

They bought 
souvenirs in the 
neat shops around 
the castle and 
finished the day 
with an Albanian 
slow food meal at 
Berat Castle Park 
Hotel. The host 
Alma Spathara 
spent time with our 
guests showing them 
the city`s history 
and pumping them 
for rafting in the 
canyons of Osumi 
River the next day. 

hotel is an international brand five star with fish 
and seafood menu.  The shore line in the front 
of the hotel is long, with the finest sand and for 
a dividing line in between there is a thick weave 
of pine trees that makes for the freshest evening 
and most peaceful night sleep.  The next day we 
would finally head south.

Berat, Castle Park, the team of Bulgarian TV and Alma, the owner of the house, preparing local food

Berat, the team of Euronews Bulgaria with Alma

Jivko, Pepa, & Anina on rafting

The whole team on rafting at Osumi Canyon, powered by Albania Rafting Group.   www.albrafting.org

Albania Rafting Group ( ARG ) is the first tourism and sport 
organization in Albania , founder of Albanian Rafting Federation, 
member with full rights in the International Rafting Federation. This 
means that you can trust to their 20 years of experience for a long 
and exiting tour, not only around Osumi and Vjosa Rivers in Albania 
but also a wide range of other adventures all around the country

Albania
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Shijaku  e ku më mire se aty, për të dhënë për ta 
shprehur të gjithë këtë. Një xhiro në shtëpinë 
e ndërtuar në vitet 1500 ku ende jeton 
piktori modern shqiptar Sali Shijaku, është 
magjike edhe për qytetarin modern të Tiranës. 
Megjithatë, çuditërisht e ndryshe nga sa ndodh 
me grupe të tjera, monumentet e historisë 
komuniste të Shqipërisë i lanë indiferentë miqtë 
tanë ballkanikë. Të gjitha përveç Piramidës. 
Të gjithë në grup ishin mjaft të magjepsur nga 
historia e ish-diktatorit komunist të Shqipërisë, 
që ndërtoi një mauzoleum vetëm për veten e 
tij në qendër të qytetit. (Në fakt ishte pikërisht 
e bija që e bëri këtë pas vdekjes së tij).  Në 
autoritetin e vendasve u them se historia është 
një hiperbolë e së vërtetës, por askush nuk më 
kërkoi hollësi të tjera mbi këtë.

Durrësi, lashtësi dhe modernitet
Pasi jemi futur disi në atmosferën kryeqytetin e 
Shqipërisë, ecuria e turit  e do që të vazhdojmë 
drejt destinacioneve që janë pak më të denja 
si vende pushimesh për miqtë tanë ballkanas. 
Kështu vazhdojmë për në Durrës. Ka një përpjekje 
ose më mirë një mungesë konsiderate që na 
shtyn ta nënvlerësojmë Durrësin, që unë për 
shembull si shqiptare, mund ta vë re vetëm në 
shoqërinë e dikujt që viziton plazhin për herë të 
parë. Rëra është unike, e mëndafshtë-kadife dhe 
deti është gjithmonë i vakët dhe me një valëzim 
të butë. Uji është mjaft i kthjellët tani në fillim të 
sezonit, duke ia shtuar vlerën miqësiore plazhit 
për familjet që mund të udhëtojnë në këtë 
periudhë. Dhe sigurisht, ka shumë gjëra argëtuese 
për të bërë diçka ndryshe në Durrës: Amfiteatri 
(më i madhi në Ballkan), Kulla Veneciane, 
Muri antik i Durrësit por edhe vetë lagjet 
e qytetit, tek i cili mund të shijoni ushqime të 
shkëlqyera deti dhe ndoshta akulloren më të mirë 
artizanale në Shqipëri tek pastiçeri ÇELA. 
Gjithashtu Durrësi është sot qyteti me resortet 
më të mëdha në Shqipëri dhe ndërkohë që të 
gjithë ne shqiptarët i drejtohemi Jugut, të huajt 
kanë gjetur aty një parajsë të vogël. Për shembull 
zinxhiri i resorteve Fafa ku ne qëndruam, gjatë 

verës është i gjithi i prenotuar nga turistët polakë, 
norvegjezë, serbë, ndër të tjerë. Shresojmë që 
kësaj gjeografie, t`i shtohen në të ardhmen edhe 
familjet dhe turistët bullgarë. 

Berati, arkitekturë e mahnitshme 
ushqim i shijshëm dhe aventura 
të çmendura
Dikush do të mendonte se vizita në Shqipëri në 
prag të sezonit të lartë do të kishte në krye të 
plazheve  Rivierën dhe bregdetin e Jonit. Por 
siç rezulton nga itinerari ynë, mund të kryesojë 

edhe me Beratin magjik. Miqve tanë bullgarë, 
(që u mahnitën nga Berati), u pëlqente të bënin 
ecejake në qytetin e vjetër, vizituan kishë-muze të 
Onufrit me pikturat e piktorit shqiptar të rilindjes. 
Ata blenë suvenire në dyqanet e vogla përreth 
kështjellës dhe e përfunduan ditën me një vakt 
të vërtetë shqiptar në Castle Park Hotel në 
Goricë. Mikpritësja jonë Alma Spathara, 
erdhi e ndenji një cope herë me të ftuarit tanë, 
duke u treguar atyre historinë e qytetit e madje, 
edhe duke i nxitur të mos e shkonin kot një 
mundësi për rafting në kanionet e lumit Osum 
të nesërmen, me skuadrën e Alb Rafting. 
Përzierja e aventurës dhe historisë, e gjitha duke 

Locals in Berat and Gjirokastra from Pepa

FAFA Resorts, in Durrës, Central Albania, the biggest in the whole coastal line, ideal for "all inclusive" holidays

@ Pepa Popova-Kaneva

drone view @ Blagoy Momchilov
Bashtova castle, Kavajë
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The Albanian South - turquoise 
beaches, delicious seafood 
and plenty of ancient wonders
The Albanian south never disappoints. It has 
the perfect mix of ancient history with the castle 
of Gjirokastra and the ancient city of Butrint, 
many natural beauties that culminate with the 
Blue Eye and relaxation in the turquoise waters 
of the Ionian Sea in Vlora and Ksamil. Our 
guests were especially amazed by the view of 
the sunset in Ksamil and even called it the Sunset 
Beach. The food was excellent as well as the 
stay in Ksamil, at the Delight Hotel and the 
hotel restaurant, Lori Beach, by the sea. 
There were even numerous comments about 
the Blue Eye's natural spring. Blaogoy from 
Euronews Bulgaria said that to do "justice" to 
the Blue Eye, he would need to spend at least 
five days there..The special enjoyment came 
from how close all these different flavors of the 
country are to each other. The group was able 
to experience the stone city of Gjirokastra in 
the morning and "catch" the magical sunset in 
Ksamil; to experience the beauty and history of 
Butrint right the next morning and to spend the 
next afternoon enjoying the beauty of the virgin 
nature in the Blue Eye Park. 
The stay was comfortable and luxurious in 
Regina City and Regina Blu Hotel, where our 
guests enjoyed the best cocktails of the South 
along with the sunshine and the freshness of 
the sea, on the beach located at the feet of 
Regina Blu in Radhima. If we had a little more 
free time, we would have benefited from Hotel 
Regina one of its already famous trips that would 
take us to the dreamy bays of the Karaburun 

peninsula, we would have visited the cave 
of Haxhi Alia and the military-base island 
Sazani, with Regina ships. But time was 
flying and we still had a lot to see in return. 
Apollonia was waiting for us as a last 
dizzying "blow" for our friends, which was not 
as beautiful as always but just like the cherry 
on the cake, was decorated with a bunch 
of fashion-models who were performing a 
photoshooting bride dresses. 
Before greeting our guests at the airport, 
last night, again with a "Stela" beer in 
hand, we realized that the trip had met all 
our expectations. Albanians and Bulgarians, 
we had the opportunity to share stories 
together, discuss current politics and have 
fun while experiencing the different tastes of 
Albania. We were happy to see our guests 
fascinated by the charm of Berat, to relax 
on some beaches of central and southern 
Albania, to marvel at the natural beauty of 
the Blue Eye and to ignite their imagination 
and interests with castles, cultural life , local 
and rafting adventures. We liked to get to 
know each of them. We loved hearing about 
their families and their children, about their 
dreams, but most of all we enjoyed finding 
so much in common as we shared a little bit 
of our place, still unknown to them. And in 
the end, this trip increased our "appetite" 
for more. We want to introduce Albania to 
the Balkans. We want to show our soul to 
our neighbors, those who do not yet know 
us. And we definitely want to find common 
reasons to love Albania, the kaleidoscope 
of their travels.

At Regina City Hotel and Regina Blu hotel in Vlora, one of 
the most "wanted" from Albanian & foreign guests

The ancient city of Butrint, near Ksamil and  Saranda @ Nedelcho Chavdarov

Albania
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shijuar kulturën dhe traditat lokale në maksimum 
të saj, i la miqtë tanë nga Ballkanit krejtësisht pa 
fjalë. Ata madje, ndër të tjera, thanë se u dukej 
sikur ishin kthyer mbrapsht në kohë, ose sikur kishin 
hyrë në një copëz të serialit “Game of Thrones”
Pas një itinerari të ngjeshur si ai i Beratit, grupit i 
duhej pak “përkëdhelje” dhe kohë për të marrë 
frymë. E cili vend më mire se hoteli Movenpick 
në Gjirin e Lalzit? Hoteli është një markë 
ndërkombëtare me pesë yje me menu peshku 
dhe deti. Hapësira e bregut në pjesën e 
përparme të hotelit është e gjatë, me rërë të 
imët dhe për vijë ndarëse në mes ka një pyll të 
dendur pishash, që e bëjnë mbrëmjen më të 
freskët dhe gjumin më të qetë gjatë natës. Të 
nesërmen më në fund do të shkonim në Jug.

Jugu i Shqipërisë - plazhe 
smeraldi, ushqim deti të shijshëm 
dhe shumë mrekulli të antikitetit
Jugu shqiptar nuk zhgënjen kurrë. Ka përzierjen 
perfekte të historisë së lashtë me kalanë e 
Gjirokastrës dhe qytetin antik të Butrintit, mjaft 
bukuri natyrore që kulmojnë me Syrin e Kaltër dhe 
relaks në ujërat e bruzta të Jonit në Vlorë dhe 
Ksamil. Mysafirët tanë u mahnitën veçanërisht 
nga pamja e perëndimit të diellit në Ksamil 
dhe madje e quajtën atë Plazhi i Perëndimit të 
Diellit. Ushqimi ishte i shkëlqyer ashtu si edhe 
qëndrimi në Ksamil, tek Delight Hotel dhe 
restorant i hotelit, Lori Beach, buzë detit. 
Madje të shumta ishin komentet për pranverën 
natyrale të Syrit të Kaltër. Blaogoy nga 
Euronews Albania tha se për “t'i dhënë hakun” 
Syrit të Kaltër, do të duhej të kalonte të paktën 
katër-pesë ditë atje. Kënaqësia e veçantë 
erdhi edhe nga fakti se sa afër janë të gjitha 
këto shije të ndryshme të vendit me njëra-tjetrën. 
Grupi mundi të përjetonte qytetin e gurtë 

të Gjirokastrës në mëngjes dhe të kalonte 
perëndimin magjik të diellit në Ksamil; për të 
përjetuar bukurinë dhe historinë e Butrint drejt 
e të nesërmen në mëngjes dhe për të kaluar 
pasditen e ardhshme duke shijuar bukurinë e 
natyrës së virgjër në Parkun e Syrit të Kaltër.

Qëndrimi ishte i rehatshëm e luksoz në 
Regina City dhe Regina Blu Hotel, ku mysafirët 
tanë shijuan edhe koktejet më të mira të Jugut 
bashkë me rrezet e diellit e freskinë e detit, në 
plazhin që ndodhet nën këmbvët e Regina Blu 
në Radhimë. Sikur të kishim pak më shumë kohë të 
lirë, do të kishim përfituar nga Hotel Regina 
një nga udhëtimet e saj të famshme tashmë 
që do të na çonin drejt gjireve ëndërrimtare 
të gadishullit të Karaburunit, do të kishim 
vizituar shpellën e Haxhi Alisë dhe ishullin-
bazë ushatarke të Sazanit, me anijet Regina. 
Por koha fluturonte dhe ne kishim ende shumë 
për të parë në kthim. Na priste Apollonia si 
një “goditje” e fundit marramendëse për miqtë 

tanë, e cila nuk u mjaftua vetëm me bukurinë e 
saj të lashtë por njëjtë si qershia mbi tortë, ishte 
zbukuruar më një tufë shtojzovallesh-modele që 
po realizonin një shërbim fotografik me fustane 
nusesh. 
Përpara se të përshëndeteshim me mysafirët 
tanë në aeroport, në mbrëmjen e fundit, sërish 
me një birrë “Stela” në dorë, ne ndjemë se 
udhëtimi i kishte përmbushur të gjitha pritshmëritë 
tona. Shqiptarë dhe bullgarë, patëm rastin të 
ndajmë histori së bashku, të diskutojmë politikën 
aktuale dhe të argëtohemi teksa përjetuam shijet 
e ndryshme të Shqipërisë. Ne ishim të lumtur t'i 
shihnim mysafirët tanë të magjepsur nga sharmi i 
Beratit, të pushonin në disa plazhe të Shqipërisë 
qendrore dhe jugore, të mrekulloheshin me 
bukurinë natyrore të Syrit të Kaltër dhe të ndiznim 
imagjinatën dhe interesat e tyre me kështjellat, 
jetesën kulturore, atë lokale dhe aventurat e 
rafting. Na pëlqeu të njiheshim me secilin prej 
tyre. Na pëlqeu të dëgjonim për familjet dhe 
fëmijët e tyre, për ëndrrat e tyre, por mbi të gjitha 
na pëlqeu të gjenim kaq shumë të përbashkëta 
ndërsa ndamë së bashku pak nga vendi ynë, 
ende i panjohur për ta. E në fund, ky udhëtim na 
shtoi “oreksin” për më shumë. Ne duam ta njohim 
Shqipërinë me Ballkanin. Ne duam të tregojmë 
shpirtin tonë tek fqinjët tanë, ata që ende nuk 
na njohin. Dhe ne duam patjetër të gjejmë arsye 
të përbashkëta për ta dashuruar Shqipërinë, 
kaleidoskopin e udhëtimeve të tyre.

Ksamil @ Blagoy Momchilov

Mövenpick Hotel Lalëz
Apollonia, @ Anina Rangelova

Ksamil and Delight Hotel, together with its restaurat Lori Beach, where the guests had the chance to taste 
the delicious Butrinti mussle and several seafood dishes. 
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Golem, Durrës, Albania; 
Cel: +355 69 70 01 353
Fax: +355 55 800 800 
Email: info@fafa.al; 
Website: www.fafa.al

Our Hotels & Resorts offer the supreme 
hospitality experiences for families 

and couples, with collection of luxury 
accommodation along to Adriatic 

Sea, refined Restaurants & Bars, and 
recreational facilities, providing extensive 
variety of services and amenities for both 

leisure and business needs.

Socials

Albania
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1 km nga lagja Goricë, Rr. Berat-Përmet, Berat, Albania; +355 67 200 6623
email: castlepark_2003@yahoo.it; web: www.castle-park.com

Socials

Castle Park ka 18 vjet që mirëpret 
turistë nga Shqipëria e mbarë bota.

Ndihemi tepër me fat që punojmë në 
fushën e turizmit pasi na jep kënaqësi 
të jemi pjesë e kënaqësive tuaja. Mezi 

presim t'ju shërbejmë përsëri me shumë 
dashuri.

Castle Park has been welcoming tourists 
from all over Albania for 18 years. We 
are very lucky to work in the field of 
tourism as it gives us pleasure to be a 
part of your life. We look forward to 

serving you again with much love
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After a week-long trip to Albania, I realized that 
we know very little about this country, which is 
close to Bulgaria. We don't share a border, 
but we have a lot of history in common. Our 
languages are very different, but we also have 
some similar words due to the influence from the 
Turkish language - again because of our common 
historical past. What our peoples also have in 
common is the hospitality with which we welcome 
guests. 
Our journey was very intensive - each day in 
a different place, each of them with its own 
specific beauty. The mountainous landscapes 
are breathtaking and the sharp turns in the 
high mountain pass of Logara are something 
unknown to us in Bulgaria. How were these 
roads built and how are they kept in such good 
condition, and how do you drive on them in 
winter? 
We had the pleasure of being in Albania in late 
spring, when nature wakes up to life and the 
sun quickly heats the air. You can escape the 
high temperatures in the shade of the well-kept 
parks or take a stroll by the seashore. We were 
impressed by the wide seaside promenade of 
Durrës and the new beautiful hotels where we 
stayed. They are comfortable, have a face of 
their own, interesting architecture and offer all the 
modern amenities for tourists, including swimming 
pools and spas. Let's just hope that our Albanian 
friends don't over-build their coastlines, as we did 
in Bulgaria. 
I look at the photos we took and again bow 
to Albania's rich cultural and historical heritage. 
I cannot say which impressed me most - the 
ancient city of Berat with its fortress perched on 
a high hill; the picturesque town of Gjirokastro, 
the ancient Apollonia or the amphitheatre of 
Durrës. My new love is Butrint National Park with 
its many preserved sites, where the long history of 
this wonderful place lives on. 
Our team was very impressed by the picturesque 
canyon of the Osum River and the natural 
phenomenon of the Blue Eye. And the food? 
Delicious, fresh, made with real ingredients and 
very varied! The wonderful taste of the mussels 
from the lake near Butrint is unique - be sure to 
try it! 
To finish, I leave the memory of the golden hour 
in Ksamil, where the sun sets over the sea, almost 
embraced by the islands. This is where we wished 
we could come back again. To discover other 
wonderful places in the hospitable country of 
Albania. 

Pas një udhëtimi një-javor në Shqipëri, kuptova se 
ne dimë shumë pak për këtë vend i cili gjëndet  
afër Bullgarisë. Nuk është se ndodhemi në kufi me 
njëri tjetrin, por kemi shumë histori të përbashkët. 
Gjuhët tona janë shumë të ndryshme e vërtetë, 
por kemi edhe disa fjalë të ngjashme për shkak të 
ndikimit nga gjuha turke – dhe kjo përsëri për shkak 
të së kaluarës sonë të përbashkët historike. E për-
bashkëta e popujve tanë është gjithashtu mikpritja, 
mënyra se si presim miqtë, mysafirët.

Udhëtimi ynë ishte shumë intensiv - çdo ditë në 
një vend të ndryshëm, secili prej tyre me bukurinë 
e tij specifike. Peizazhet malore të lënë pa frymë 
dhe kthesat e mprehta në qafën e lartë malore të 
Llogarasë janë diçka e panjohur për ne në Bullgari. 
Dhe pyetja “Si janë ndërtuar këto rrugë dhe si 
mbahen në gjendje kaq të mirë dhe si ecni me to 
në dimër” del spontane.

Kemi pasur kënaqësinë të vizitojmë Shqipërinë në 
fund të pranverës, kur natyra zgjohet nga gjumi 
dhe dielli e ngroh shpejt ajrin. Ne kete periudhe 
mund t'i shpëtoni temperaturave të larta nën hijen 
e parqeve të mirëmbajtura ose të bëni një shëtitje 
në breg të detit. Na beri përshtypje shëtitorja e 
gjerë përgjatë bregdetit të Durrësit si dhe hotelet 
e reja dhe të bukura ku qëndruam. Hotelet ishin të 
rehatshëm, me një pamje të tyre të vecante, arkitek-
turë interesante dhe ofrojnë të gjitha lehtësitë mod-
erne për turistët, duke përfshirë pishinat dhe Spa-të.

Le të shpresojmë vetëm që miqtë tanë shqiptarë të 
mos ndërtojnë më tepër nëpër vijat e tyre bregde-
tare, siç bëjmë ne në Bullgari. Shikoj fotot që bëmë 
dhe i përulem trashëgimisë së pasur kulturore dhe 
historike të Shqipërisë. Nuk mund të them se çfarç 
më ka bërë më shumë përshtypje – qyteti-muze  i 
Beratit me kalanë e tij të ngritur mbi një kodër 
të lartë; qyteti piktoresk i Gjirokastrës, Apolonia 
antike apo amfiteatri i Durrësit. Por në këtë udhëtim, 
dashuria ime e re është Parku Kombëtar i Butrintit 

Bistra 
Varneva
National Bulgarian Television

me pjesët e tij të ruajtura shumë mirë, dëshmi e 
historisë së gjatë të këtij vendi të mrekullueshëm.

Grupit tonë i bëri shumë përshtypje kanioni pik-
toresk i lumit Osum dhe fenomeni natyror i Syrit të 
Kaltër. Po ushqimi? I shijshëm, i freskët, i përgatitur 
me përbërës natyralë dhe shumë i larmishëm! Shija 
e mrekullueshme e midhjeve nga liqeni pranë 
Butrintit është unike - duhet me patjeter që ti 
provoni! Por edhe gatimet e Almës në Berat. Të 
mrekullueshme!
Doja të përfundoja me kujtimin e asaj qe unë e 
quaj “ora e artë” në Ksamil, ajo pjesë e ditës kur 
dielli perëndon mbi det, pothuajse i përqafuar 
nga ishujt. Ky vend është aty ku ne do dëshironim 
të mund të ktheheshim përsëri por dhe për të 
zbuluar vende të tjera të mrekullueshme në vendin 
kaq mikpritës si Shqipëria.

Albania
Bistra & Marieta from BNT
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Albania seems to be out of focus for Bulgarian 
tourists. Turkey and Greece are much better known 
to Bulgarian tourists, but this is slowly changing. 
More and more Bulgarians are interested in 
vacationing in Albania and more specifically 
in the Albanian Riviera. Albania's coastline 
splashes from the Ionian and Adriatic Seas, and 
long beaches and shallow waters are suitable for 
families with children. The resort town of Ksamil 
is romantic and offers a series of small coves with 
wonderful beaches with turquoise and crystal 
clear waters in which to swim for hours. 
This is my first visit to the country and I am 
impressed by its natural features. Extremely 
beautiful nature - high mountains, rivers, lakes and 
seas - a treasure that impresses. I am especially 
intrigued by Osumi Canyon, where I managed 
to go rafting. Amazing views and majestic 
waterfalls, under which I even managed to take an 
ice shower. Ah, what a fabulous feeling it is to feel 
the power of the water flowing from above you! 

The natural phenomenon of the "Blue Eye" left 
me breathless. Fabulous blue color with shades of 
green! Clear and pure spring water springs from 
the eye. This place must be seen live, because no 
photo can recreate this feeling of standing in front 
of the spring! The cultural and historical sites in 
Albania are also impressive. 

The fortress in Berat and the rosary of Ottoman 
houses at the foot of the hill are very beautiful. 
Bridges wind along the Osum River. What 
wonderful views! Gjirokastra with their silver stone 
roofs are the next place you should not miss. 
Small cobbled streets, where you will find craft 
shops, cafes and restaurants. You can spend 
hours contemplating the city. The ancient cities 
of Butrint and Apollonia will amaze you with 
the impressive buildings, which are extremely well 
preserved. You will feel the atmosphere of the 
ancentors who set foot on these lands centuries 
ago. Albania has a lot to offer - nature, beaches, 
seas, cultural and historical sites, delicious food 
and friendly people. A palette of colors that will 
delight your eyes. 

Shqipëria duket se është jashtë fokusit të 
turistëve bullgarë. Turqia dhe Greqia janë 
shumë më të njohura për turistët bullgarë, por kjo 
dalëngadalë po ndryshon. Gjithnjë e më shumë 
bullgarët janë të interesuar të vijnë për pushime 
dhe të vizitojnë Shqipërinë dhe më konkretisht 
Rivierën shqiptare. Bregdeti i Shqipërisë që 
shtrihet nga deti Jon në Adriatik, plazhet e gjata 
dhe ujërat e cekëta janë të përshtatshme për 
familjet me fëmijë.
Qyteti turistik i Ksamilit është romantik dhe 
ofron një sërë brigjesh të vegjël me plazhe të 
mrekullueshme me ujëra të kristaltë në të cilat 
mund të notosh për orë të tëra. Kjo është 

Jivko 
Kostandinov
Euronews Bulgaria

vizita ime e parë në këtë vend dhe më bënë 
përshtypje veçoritë e tij natyrore. Natyra 
jashtëzakonisht të bukura  - male të larta, lumenj, 
liqene dhe dete - një thesar që të ngulitet në 
mendje.
Më ka impresionuar dhe kuriozuar veçanërisht 
kanioni i Osumit, ku bëra edhe rafting. Pamje të 
mahnitshme dhe ujëvara madhështore, nën të 
cilat arrita të bëj edhe një dush akull të ftohtë. 
Ah, çfarë ndjesie përrallore është të ndjesh 
fuqinë e ujit që rrjedh nga sipër teje! Fenomeni 

natyror i “Syrit të kaltër ” më la pa frymë. Ngjyra 
blu fantastike me nuancat e jeshiles prej të cilit 
del ujë i pastër burimi.
Ky vend duhet parë nga afër, sepse asnjë 
foto nuk mund ta rikrijojë këtë ndjenjë të 
qëndrimit përballë këtij burimi! Vendet kulturore 
dhe historike në Shqipëri janë gjithashtu 
mbresëlënëse. Kalaja në Berat dhe vargu 
shtëpive me stil ottoman rrëzë kodrës, janë 
shumë të bukura. Urat që gjarpërojnë përgjatë 
lumit Osum. Çfarë pamjesh të mrekullueshme! 
Gjirokastra me çatitë e saj prej guri argjendi 
është vendi i radhës që nuk duhet të humbisni. 
Rrugë të vogla me kalldrëm, ku do të gjeni 

dyqane artizanale, kafene dhe restorante.
Mund të kaloni orë të tëra duke soditur qytetin. 
Qytetet e gurta antike të Butrintit dhe Apolonisë 
do t'ju mahnitin me ndërtesat e lashta, të cilat 
janë ruajtur jashtëzakonisht mirë. Do të ndjeni 
atmosferën e banorëve të dikurshëm që shkelën 
në këto troje shekuj më parë. 
Shqipëria ka shumë për të ofruar - natyrë, plazhe, 
dete, vende kulturore dhe historike, ushqime të 
shijshme dhe njerëz miqësorë. Një gamë ngjyrash 
që do të kënaqin sytë tuaj.

Bistra & Marieta from BNT
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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
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Regina Garden Hotel
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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!

Albania
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K S A M I L  -   A L B A N I A

Ksamil, Albania  
+355 69 21 60 216   

info@delighthotel.al
www.delighthotel.al

Delight Hotel, a family owned and operated hotel on Ksamil, located just a few 
steps away from the sea. The rooms are furnished with care in a modern style, 

with a lovely sea view and spacious, in order to adapt to customer needs. 
The hotel holds 18 rooms of which 10 are double rooms plus one sofa that 

made single bed (for one adult or two children aged from 0-10). 
The beds are king-size, and in general one room space is 18 square meters. 

All rooms are non-smoking. Featuring its own private beach area with free sun 
loungers and parasols, a restaurant and a bar with terrace, a recreational pool 
area with lounge all in one, Delight Hotel becomes the best choice you have, 

when in Ksamil for holidays!

10

Delight Hotel, a family owned and operated hotel on Ksamil, located just a few steps 
away from the sea. The rooms are furnished with care in a modern style, with a 

lovely sea view and spacious. In order to adapt to customer needs. The hotel holds 
eighteen rooms of which ten are double rooms plus one sofa that made single bed 

(for one adult or two children aged from 0-10). The beds are king-size, and in general 
one room space is 18 square meters. All rooms are non-smoking. Featuring its own 
private beach area with free sun loungers and parasols, a restaurant and a bar with 

terrace.

Ksamil, Albania  
+355 69 21 60 216   

info@delighthotel.al
www.delighthotel.al
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Është gjithmonë bukur të kthehesh në një vend 
ku ke qenë 20 vjet më parë dhe të shohësh 
se sa shumë ka ndryshuar me kalimin e kohës. 
Vendpushimet moderne me hotele luksoze, 
restorante të mira me ushqim autentik, në zona 
arkeologjike të mrekullueshme dhe të ruajtura mirë, 
Shqipëria më befasoi këndshëm. 
 
Riviera shqiptare është e bukur - një shtrirje e 
mrekullueshme bregdetare që nga Durrësi zgjatet 
në veri e poshtë deri në Ksamil në jug, ajo mund 
të ofrojë shumë për të gjithë. Ata që e duan 
natyrën e egër, hijeshinë e qyteteve të vogla, 
plazhet e bardha komode, ujërat e kaltra të Jonit 
dhe ushqimet e shijshme të detit padyshim që 
do ta pëlqejnë Ksamilin (provoni levrekun dhe 
midhjet në restorantin Lori Beach nga hoteli 
Delight – më të mirat që kam shijuar kohët e 
fundit). Nëse preferoni ajrin mesdhetar, hotelet 
dhe atraksionet e reja të ndërtuara – jepini një 
shans Durrësit dhe Vlorës. Të gjithë dashamirët 
e historisë do të magjepsen nga koleksioni i 
bukur i qyteteve magjepsëse të kështjellave të 
epokës osmane si Gjirokastra dhe Berati ose 
qytetet antike të Butrintit dhe Apolonisë. Të 
gjithë dashamirët e natyrës do të magjepsen 
nga kanioni i Osumit - një nga mrekullitë më të 
bukura dhe më intriguese të natyrës në Shqipëri 
(mos humbisni aventurën e rafting-ut, është 
e mrekullueshme) dhe nga burimi i famshëm i 
Syrit të Kaltër - burimi i ujit me blu jashtëzakonisht 
vezullues. ujë, që të emocionon e që ke dëshirë 
ta prekësh!!! 
Dashuruesit e ushqimit do të gjejnë shije të 
harruara nga fëmijëria e tyre në Shqipëri (në 
rast se gjendeni në Berat, mos humbisni një 
drekë apo darkë në restorantin Almës në 
Castle Park Hotel). Në fund, të gjithë dashamirët 
e birrës do të jenë të lumtur të gjejnë në Stela 
Resort, birrën Stela – e lehtë dhe e shijshme, 
e freskët, drejt e nga fabrika. Besoj se për një 
fundjavë është perfekt për të vizituar këtë resort 
të ri në Tiranë me shumë argëtime dhe ambiente, 
p.sh. pishinë të jashtme dhe të brendshme, spa, 
restorantee  kafeteri. 
Shqipëria ia vlen të vizitohet sepse padyshim që 
do të kënaqë të gjitha shqisat dhe ndjesitë tuaja!

It's always nice to go back to a country 
you have been to 20 years ago and see 
how much it has evolved over time. Modern 
resorts with luxury hotels, good restaurants 
with authentic food, to gorgeous and well-
preserved archaeological sites, Albania 
pleasantly surprised me. 

The Albanian Riviera is beautiful - gor-
geous stretch of coastline that runs from 
Durres in to the north to Ksamil in the south, 
it can offer a lot to everyone. Those loving 
the wild nature, charm of the small towns, 
cozy white beaches, azure Ionian waters and 
delicious sea-food definitely will love Ksamil 
(try the sea bass and mussels at Lori 
Beach restaurant from the Delight hotel 
– the best ones I have had recently). 
In case you prefer the Mediterranean air, 
new built hotels and attractions – give a 

Anina
Rangelova
Destination Magazine

chance to Durres and Vlore (Regina & 
Fafa). All the history-lovers will be charmed 
by the beautiful collection of fascinating 
Ottoman-era citadel towns like  Gjirokastra 
and Berat or the ancient cities of Butrint 
and Appolonia. All the nature-lovers will be 
enchanted by the Osum Canyon - one of 
the most beautiful and intriguing natural 
wonders in Albania (don’t miss to do 
the rafting adventure, it’s amazing) and 
the famous Blue Eye - water spring with 
extremely light blue water, that excites you to 
try to catch it!!! The culinary travelers will find 
well-forgotten tastes from their childhood in 
Albania (in case you find yourself in Berat, 
do not miss the a lunch or dinner at 
Alma’s restaurant at Castle Park Hotel). At 
the end , All the beer-lovers will be happy to 
find in Stela Resort, the  Stela beer – light 
and tasty, feels like fresh Alive Beer. I believe 
that for a weekend is perfect to visit this new 
builded  Resort in Tirana with many entertain-
ments and facilities , i.e outdoor & indoor  
pool, spa, restaurants, cafeteria.
Albania is worth visiting cause it will definitely 
satisfy all your senses and receptors.

Albania
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Lovers of wildlife, the authentic taste of 
food, the azure waters of the sea and the 
Mediterranean air should definitely take a 
risk with Albania. 
The coast is spectacular, especially in Ksamil 
- a real gem of the Albanian Riviera - with 
turquoise waters, sandy beaches and small 
islands around. I will never forget the beautiful 
sunset there and the way the sun magically 
sank into the sea, causing the sky to explode 
in different colors like yellow and orange, pink 
and purple. I tried to enjoy every moment of this 
spectacular dance of colors. I also liked the 
multicolored dance of the waters of the stunning 
Blue Eye - a water spring and a natural 
phenomenon located near Ksamil, which every 
visitor must witness. I was mesmerized by how 
clear the water was, to the point that I could see 
right to the bottom. I will not forget the beautiful 
stone town of Berat - often called the city of 
a thousand windows, because of the houses on 
the hill, located next to each other, overlooking 
the city. 
The stone city of a thousand stairs - 
Gjirokastra is also worth a visit. The interesting 
thing about this place is that it seems as if time 
has stopped. The cobbled streets lead not only 
to the beautiful bazaar, but also to antiquity 
with its warm-hearted, smiling and skillful people. 
I will not forget Vera, from whom I bought 
the most beautiful tablecloth with thousands 
of hand-carved and embroidered flowers 
or Engjëll and his homemade jam from small 
tangerines. I will not forget Alma from Berat, 
who brought me back to my childhood and 
my grandmother's house because of the 
unearthly taste of bread combined with 
goat butter. I will definitely not forget Donald 
- the seven-year-old boy from Gjirokastra, 
who showed me with love and pride each of the 
20+ national costumes restored and carefully 
preserved by his mother. 
Believe it or not, Albania has a lot to offer 
everyone - wild and unique adventures in 
the breathtaking canyons of Osumi – the 
rafting is a must; sightseeing of ancient and 
well-preserved settlements like Apollonia - an 
ancient Greek colonial city and former bishopric 
in Illyria or Butrint - the microcosm of the 
Mediterranean - the first Albanian site 
included in the UNESCO World Heritage 
List; modern resorts with unique sandy beaches 
with pine forests and luxury hotels such as those 
in Durres, Vlora or Saranda; fresh and natural 
food. For me, Albania is a pearl hidden in the 
Balkans that deserves everyone's attention.

Dashamirët e jetës së egër, shijes autentike të ushqimit, 
ujërave të kaltra të detit dhe ajrit mesdhetar duhet 
patjetër të rrezikojnë me Shqipërinë. 
Bregdeti është spektakolar, veçanërisht në Ksamil 
- një perlë e vërtetë e rivierës shqiptare - me ujëra 
të bruzta, plazhe ranore dhe ishuj të vegjël përreth. 
Nuk do ta harroj kurrë perëndimin e bukur të diellit 
atje dhe mënyrën se si dielli u zhyt në mënyrë magjike 
në det, duke bërë që qielli të shpërthejë në ngjyra 
të ndryshme si të verdhë dhe portokalli, rozë dhe 
vjollcë. U përpoqa të shijoja çdo moment të këtij 
vallëzimi spektakolar ngjyrash. Më pëlqeu edhe vallja 
shumëngjyrëshe e ujrave të Syrit të Kaltër mahnitës 
– një burim uji dhe një fenomen natyror që ndodhet 
pranë Ksamilit, të cilin çdo vizitor duhet ta shikojë. U 
magjeps nga sa i pastër ishte uji, deri në atë pikë sa 
mund të shihja deri në fund. 
Nuk do ta harroj qytetin e bukur të gurtë të Beratit – i 

quajtur shpesh qyteti i një mbi një dritareve, për shkak 
të shtëpive në kodër, të vendosura njëra mbi tjetrën, 
me pamje nga qyteti. 
Vlen të vizitohet edhe qyteti i gurtë i njëmijë shkallëve 
– Gjirokastra. Gjëja interesante për këtë vend është se 
duket sikur koha ka ndalur. Rrugët me kalldrëm të çojnë 
jo vetëm në pazarin e bukur, por edhe në antikitet me 
njerëzit e tij zemërbutë, të buzëqeshur dhe të zotë. 
Nuk do ta harroj Verën, nga e cila bleva mbulesën më 
të bukur të tavolinës me mijëra lule të gdhendura e të 
qëndisura me dorë apo Engjëllin dhe reçelin e tij të 
bërë vetë nga mandarina të vogla. Nuk do ta harroj 
Almën nga Berati, e cila më riktheu në fëmijërinë time 

dhe në shtëpinë e gjyshes sime për shkak të shijes dhe 
aromës së bukës, të kombinuar me gjalpin e dhisë. Nuk 
do ta harroj patjetër Donaldin - djalin shtatëvjeçar 
nga Gjirokastra, i cili më tregoi me dashuri dhe krenari 
secilën prej 20+ veshjeve kombëtare të restauruara 
dhe të ruajtura me kujdes nga nëna e tij. 
Besojeni apo jo, Shqipëria ka shumë për t'ju ofruar 
të gjithëve - aventura të egra dhe unike në kanionet 
befasuese të Osumit - rafting është i domosdoshëm; 
vizita në vendbanimeve të lashta dhe të ruajtura 
mirë si Apolonia - një qytet i lashtë kolonial grek dhe 
ish-peshkopatë në Iliri ose Butrinti - mikrokozmosi i 
Mesdheut - vendi i parë shqiptar i përfshirë në Listën e 
Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s; resorte moderne 
me plazhe unike me rërë me pyje pishe dhe hotele 
luksoze si ato në Durrës, Vlorë apo Sarandë; ushqim 
i freskët dhe natyral. Për mua Shqipëria është një 
perlë e fshehur në Ballkan që meriton vëmendjen e të 
gjithëve.

Pepa Popova-Kaneva
www.woman.bg





39

Mövenpick Hotel Lalëz Durrësis a luxury resort dedicated to create BIG 
moments, dreams, memories and unforgettable experiences while making 

you smile in a warm and friendly environment with unique services

Kompleksi Turistik "Lura 2" 
Gjiri i Lalëzit 2000 
Durrës, Albania 
Contact: +355 77 23 000 
+355 69 60 11 181
reservation@movenpicklalez.com
www.movenpick.com
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Liqeni i Liqenatit

in try to get some answers, we made to her few questions about 
possibel stronger cooperation between Albania and Montenegro

AleksandraAleksandra
GardasevicGardasevic
Slavuljica:Slavuljica:
often a neighbor 
is more supportive 
and close than 
a family member

She is the Director General of Directorate for Developping 
Policies in Tourism  at the Ministry of Economic Development of 
Montenegro and we met her at the Western Balkans Ministerial 
Conference “Lifting Barriers for Sustainable Tourism", held in Tirana, 
Albania and organized by RCC (Regional Cooperation Council). 
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Fillimisht më lejoni t'ju shpreh kënaqësinë e takimit 
me ju në Konferencën Ministrore të Këshillit të 
Bashkëpunimit Rajonal (KBR), ku pata mundësinë 
të konstatoj qasjen tuaj pozitive në lidhje me 
përpjekjet që mund të ndihmojnë në heqjen e 
barrierave në BB. Qëllimet e kësaj konference u 
deklaruan qartë në favor të trajtimit të Ballkanit 
Perëndimor si një destinacion i bashkuar. Por në 
Shqipëri kemi një shprehje, “Nga e thëna në të 
bërë, është në mes një det i tërë” dhe do të ishim 
të lumtur që t'i afroheshim më shumë “të bërit”.

1. Si mendoni se përputhet 
bashkëpunimi aktual i dy vendeve në 
nivel qeveritar me politikat e turizmit? A 
ka shkëmbime? A ka barriera?

Shpesh, një fqinj është më mbështetës dhe më i 
afërt se një anëtar i familjes. Ndaj, dua të theksoj 
se Shqipëria dhe Mali i Zi janë miq të vjetër dhe 
mbështetje për njëri-tjetrin. Kështu ka qenë edhe 
më parë, kështu duhet të jetë madje më e fortë 
edhe në të ardhmen.

Marrëveshja për bashkëpunim në fushën e turizmit 
është nënshkruar në vitin 2014 ndërmjet ministrive 
tona përgjegjëse për turizmin. Ky dokument 
është një bazë për bashkëpunim dhe veprime 
konkrete ndërmjet qeverive. Ekziston edhe një 
nismë e Ministrisë sonë ndaj kolegëve shqiptarë 
për të formuar një komision të përbashkët që do 

të koordinonte bashkëpunimin tonë dhe do ta 
bënte atë më efektiv. Për momentin bashkëpunimi 
ynë në nivel qeveritar realizohet më së shumti në 
kuadër të strategjive rajonale të BE-së, EUSAIR 
dhe EUSDR, por edhe përmes projekteve të 
realizuara të financuara nga fondet e BE-së.

Padyshim që ka vënd për përmirësime të 
mëtejshme dhe ne do të bëjmë përpjekje shtesë 
në këtë drejtim pasi besojmë se bashkëpunimi 
rajonal është thelbësor për përmirësimin e lidhjeve 
ekonomike dhe politike të vendeve tona, por 
edhe për procesin e hyrjes në Bashkimin Evropian.

Sipas mendimit tim, nuk ka asnjë lojtar të vetëm 
në këtë "lojë". Ne fitojmë, vetëm nëse luajmë dhe 
fitojmë të gjithë bashkë.

2. A ka bashkëpunim mes sektorit privat 
të turizmit të dy vendeve? Si përshembull, a 
ka aktivitetet e përbashkëta, panairet e 
përbashkëta, shkëmbimet e paketave të 
përbashkëta turistike, kalendarët e ngjarjeve 
mund të bashkojnë turistët e dy vendeve 
tona, apo turizmi i Malit të Zi ka mbetur një 
aktivitet sporadik i dy-tre agjencive turistike?

Ne, qeveritë e të dy vendeve, jemi përgjegjës 
për krijimin e politikave dhe strategjive në fushën e 
turizmit, por sektori privat është aty për të forcuar 
edhe më shumë dhe më mirë bashkëpunimin me 

kolegët nga shteti fqinj. Unë mendoj se kjo është 
ajo që ata bëjnë shumë. Patjetër që sektorët 
privatë të të dy vendeve ndjekin rrugën që 
kanë shënuar qeveritë. Kjo do të thotë se, jo 
vetëm në nivel qeveritar, por bashkëpunimi 
mes subjekteve private është shumë i fortë, por 
gjithmonë ka hapësira për të qënë akoma më i 
mirë dhe më i fortë.

Organizatat tona turistike janë shpesh të 
pranishme në Shqipëri. Para Covid-it, ne kemi 
prezantuar ofertën tonë rajonale në Japoni. Ai 
aktivitet përfshinte prezantimin dhe promovimin 
e produkteve rajonale të Malit të Zi, Shqipërisë, 
Serbisë, Bosnja Hercegovina dhe Maqedonisë 
së Veriut. Tani, kur turistët i janë rikthyer sërish 
rrugëtimeve, do të ishte një ide e mirë që të 
kishte aktivitete të përbashkëta të shërbimeve 
të sektorit privat, por ky vendim varet nga ata 
dhe duhet të iniciohet nga ata.

3. Ku mendoni se mund të gjejmë 
gjuhën e përbashkët?

Përgjigja janë itineraret e përbashkëta. Në 
këto epokë pas Covid-it, koncepti i turizmit ka 
ndryshuar. Ajo që kërkon turisti është një përvojë 
dhe jo një qëndrim pasiv. Duke pasur parasysh 
këtë, një bazë e mirë për hartimin e itinerareve 
të përbashkëta mund të jetë interesimi i turistëve, 
veçanërisht nga ata që vijnë nga vëndet e 
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First of all let me express the pleasure of 
meeting you at the Ministerial Conference 
of RCC, where I had the possibility to notice 
your positive approach regarding the efforts 
that can help lifting the barriers in the WB. 
The purposes of this conference were clearly 
declared in favor of treating Western Balkans 
as a united destination. But in Albania we 
have an expression, which corresponds to 
“easier sad than done” and we would be 
happy to get closer to the “done”. 

1. How do you think the current 
cooperation of the two countries at the 
governmental level, aligns with tourism-
related policies? Are there exchanges? 
Are there barriers?

Often, a neighbor is more supportive and 
close than a family member. Therefore, I 
would like to point out that Albania and 
Montenegro are natural and historical 
friends and support to each other. It has 
been like that before, and it should be like 
that, even stronger, in the future. 

The Agreement on cooperation in the field 
of tourism was signed in 2014. between our 
ministries in charge of tourism. This document 
is a basis for concrete cooperation and 
actions between the governments. There 
is also an existing initiative of our Ministry 
to the Albanian colleagues to form a Joint 
commission that would coordinate our 
cooperation and make it more effective. 
At the moment our cooperation at the 
governmental level is mostly realized in the 
framework of the EU regional strategies, 
EUSAIR and EUSDR, but also through 
projects realized financed from the EU funds.

Definitely, it could be further improved and 
we will put additional efforts in that direction 
since we believe that regional cooperation 
is fundamental for the improvement of the 
economic and political ties of our countries, 
but also for the process of accessing the 
European Union. 

In my opinion, there are no single players in 
this “game”. We win, only if we all play and 
win together.  

2. Is there cooperation between 
the private tourism sector of the two 
countries? Joint activities, joint fairs, 
exchanges of joint tourist packages, and 
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largëta për të vizituar disa destinacione që janë 
në kufi me njëri-tjetrin. Në këtë mënyrë lind idea e 
realizimit të itinerareve ndërkufitare që do krijojne 
përvoja të paharrueshme për turistët. Besoj se 
agjencitë turistike kanë një potencial të madh 
për të hartuar ture të përbashkëta ndërkufitare, 
me disa ditë qëndrim në Shqipëri dhe disa ditë 
qëndrim në Mal të Zi.

4. Fakti që të dy vendet kanë si 
prioritet turizmin e bregdetit, na pengon të 
bashkëpunojmë apo na jep mundësinë të 
gjejmë më shumë pika që na lidhin sesa që 
na ndajnë?

ngjashmër i  por edhe shumë 
dallime që na bëjnë destinacione 
plotësuese.

Mali i Zi është një destinacion shumë 
i larmishëm dhe oferta e tij është më 
shumë se "dielli dhe deti", edhe pse 
jemi të njohur kryesisht si destinacion 
veror. Ne kemi tre rajone që ofrojnë 
përvoja të ndryshme. Bregdeti ynë 
është pjesërisht i ngjashëm me tuajin, 
por kemi edhe plazhe me morfologji 
të ndryshme dhe jemi krenarë për 
gjirin më jugor në Evropë që kemi. 
Megjithatë, ne po bëjmë shumë 

pa frymë dhe në ditët e sotme turistët e Evropës 
Perëndimore po e eksplorojnë këtë pjesë. 
Megjithatë, e di që oferta turistike shqiptare është 
e ngjashme me tonën dhe kemi synime strategjike 
dhe target grupe shumë të afërta.
Prandaj nuk shoh ndonjë pengesë për zhvillimin 
e një produkti të përbashkët, sepse ai duhet të 
bazohet në ngjashmëri por edhe në diversitete. 
Besoj se të dy destinacionet tona duhet të 
punojnë më tej në zhvillimin e ofertës së tyre dhe 
përmes shkëmbimit të përvojave dhe ideve ne 
mund të fitojmë vlera të reja.

5. Të gjithë jemi dakord për një pikë të 
përbashkët se Ballkani tashmë, veçanërisht 
ai perëndimor, është një paketë e vetme 
turistike dhe kjo më shumë se kushdo është 
vendosur nga turistët me interesin e tyre të 
drejtpërdrejtë për të njohur vendet tona. 
Çfarë mendoni se duhet të bëjmë ende, në 
mënyrë që të mos ketë pengesa për lancimin 
e kësaj pakete?

Për mendimin tim çelësi është forcimi i mëtejshëm 
i bashkëpunimit privat-privat. Moment vendimtar 
është bashkëpunimi dhe komunikimi më i ngushtë 
ndërmjet agjencive tona turistike, të cilat po 
shpërndajnë paketa turistike. Agjencitë janë 
përgjegjëse për krijimin e ofertave turistike dhe 
mendoj se një ide e shkëlqyer do të përcaktonte 
një platformë për bashkëpunim ndërkufitar. Ne 
nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit 
mbështesim të gjitha iniciativat nga të cilat të 
dyja destinacionet tona mund të kenë përfitime 
dhe që do të sjellin kënaqësi shtesë për turistët 
dhe si rrjedhoje dhe për qytetarët tanë.

Ballkani Perëndimor ka një shans të bëhet një 
treg i veçantë për pjesën tjetër të botës dhe le 
ta bëjmë atë së bashku.

Të gjitha pikat mes nesh janë çështje lidhjesh dhe 
shërbejnë për një bashkëpunim edhe më të fortë 
në të ardhmen. Ne duhet të mësojmë nga njëri-
tjetri, të ndajmë njohuritë, përvojën, ekspertizën. 
Për mendimin tim, ne nuk jemi destinacione 
konkurruese por komplementare. Kemi shumë 

përpjekje për ta zhvilluar produktin në brendësi, 
duke vënë theksin tek familjet rurale.
 
Kohët e fundit po investojmë shumë edhe në 
vendpushimet e skive dhe Veriu ynë është plot 
me male, liqene, shpella e kanione që të lënë 
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event calendars can unite the tourists of 
our two countries, is there, or the tourism 
of Montenegro is left to be a sporadic 
activity of two or three tourist agencies?

Us, Governments of both countries, are 
responsible for creating policies and 
strategies in the field of tourism, but private 
sector is there to even more and better 
strengthen cooperation with colleagues 
from the neighboring country. I think, this is 
what they do greatly.   Definitely, private 
sectors of both countries 
follow the road that the 
governments have marked. 
This means that, not only on 
the governmental level, but 
the cooperation between 
private entities is very strong 
but could always be better 
and stronger. 
 
Our  Nat ional  tour i s t 
organizations is present 
in Albania often. Before 
Covid, we used to present 
our regional offer in Japan. 
That activity involved 
presenting and promoting 
regional products of 
Montenegro, Albania, 
Serbia, B&H and North 
Macedonia. Now, when 
tourist are again back on 
the road, it could be a 
good idea to have joint 
activities of private sector 
service providers, but that 
decision depends on them 
and should be initiated by 
them. 

3. Where do you 
think we can find common ground?

Joint itineraries are the answer. In these 
post-Covid era, the concept of tourism has 
changed. What the tourist are looking is an 
experience and not a passive stay.  Given 
this, a good basis for designing common 
itineraries may be the interest of tourists, 
especially those coming from distant lands 
to visit several destinations that are on the 
border with each other. In this way arises the 
idea of realizing cross-border itineraries that 
will create unforgettable experiences for 

tourists. I believe that travel agencies have a 
great potential to design joint cross-border 
tours, with a few days stay in Albania and a 
few days stay in Montenegro.

4. Does the fact that both countries 
have as a priority tourism that of the coast 
prevent us from cooperating or give us 
the opportunity to find more points that 
connect us than that divides us?

All the points between are matter of 

connection and even stronger future 
cooperation, only. We should learn from each 
other,  share knowledge, experience, expertise. 
In my opinion, we are not competitive, but 
complementary destinations. We have many 
similarities, but also a lot of differences which 
makes us complementary destinations. 
Montenegro is a very diverse destination and 
its offer is more then "sun and sea", although 
we are mainly recognized as a summer 
destination. We have three regions that offer 
a different experience. Our coast is partly 
similar to yours, but we also have beaches 
of different morphology and we are proud 

of the most southern bay in Europe that we 
have. However, we are putting a lot of effort 
to develop the product in the hinterland, 
emphasizing rural households. We are 
also investing a lot in ski resorts lately, and 
our North is full of breathtaking mountains, 
lakes, caves, and canyons, and nowadays 
Western Europe tourists are exploring this 
part. However, I know that Albanian tourism 
offer is similar to this and we have very close 
strategic goals and target groups. 
Therefore, I don’t see any barrier to 

developing a joint product, 
because it should be based 
on similarities but also diversities. 
I  be l ieve that  both our 
destinations should further work in 
developing its offer and through 
sharing experiences and ideas 
we could gain new values from. 

5. We al l  agree on 
a common point that the 
Balkans already, especially 
the western one, is a single 
tourist package and this 
more than anyone has been 
decided by tourists with their 
direct interest in getting to 
know our countries. What 
do you think we still need 
to do, so that there are no 
obstacles to the delivery of 
this package?

In my opinion, the key is in 
further strengthening private-
private cooperation. Crucial 
moment is closer cooperation 
and communication between 
our tourist agencies, who are 
delivering tourist packages. 
Agencies are in charge of 

creating tourism offers and I think that a great 
idea would defining a platform for cross-
border cooperation. We, from the Ministry 
of Economic Development and Tourism, 
support all initiatives that our both of our 
destinations could have benefits from and 
that will bring additional satisfaction to the 
tourists and finally our citizens. 

Western Balkan has a chance to become 
a niche market for the rest of the world and 
let’s do it together. 
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IN MEMORY OF 

A VISIONARY WITH A KIND SMILE
PIER PAOLO AMBROSI

In memoriam

"I couldn`t  imagine that Albania 
and the Albanians would become 
my country and my people."
Pier Paolo Ambrosi
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Është e vështirë të shpjegohet ndikimi 
që ka pasur puna e tij në Shqipëri në 30 
vjet bashkëpunim, shumica e të cilave 
së bashku me VIS. Kolegët e ekipit të VIS 
Albania u përpoqën ta bënin këtë, duke 
organizuar një tryezë të rrumbullakët mbi 
vizionin dhe qasjen e tij të titulluar "Qasja 
komunitare për zhvillimin njerëzor dhe 
të qëndrueshëm të zonave rurale dhe 
të margjinalizuara. Rasti shqiptar në 
vizionin dhe veprimtarinë e Pier Paolo 
Ambrosi”. Tryeza e rrumbullakët u 
zhvillua në kuadër të një sërë nismash 
kushtuar atij. 
Të ftuar të veçantë ishin gruaja e tij 
Lorenza dhe djemtë Emmanuele, 
Matteo, Gianluca dhe Davide, të cilët së 
bashku me anëtarët e tjerë të familjes 
mbërritën nga Veneto, vendlindja e tyre, 
për të marrë pjesë në këtë event por mbi 
të gjitha për të prekur nga afër gjurmët 
e pashlyeshme të lëna nga Pier Paolo në 
zemrat e shumë njerëzve, veçanërisht 
në zonat malore të Veriut, në luginat e 
Kelmendit dhe Shkrelit.
Në bazë të gjithçkaje, qasja e tij: ndarja 
me të tjerët, bashkëpërgjegjësia, 
pjesëmarrja. Mbi këto themele ai 
përfytyroi që tokat e izoluara, të 
margjinalizuara dhe në rrezik të 
shpopullimit në Veri do të rilindnin 
përmes vlerësimit e zhvillimit të territorit, 
traditave të ushqimit dhe promovimit të 
turizmit.
"Pier Paolo – u shpreh Anna Carboni, 
përfaqësuesja në detyrë e VIS Albania 
- shkroi për herë të parë një projekt 
në të cilin një fond nuk ishte ndarë më 

“Në 9 korrik 1991 mbërrita në Shqipëri. Ishte e martë. Nuk e imagjinoja aspak që 
për mua fillonte një jetë tjetër, një histori tjetër, që zgjat më shumë se një çerek 
shekulli dhe që Shqipëria dhe shqiptarët do bëheshin vendi dhe njerëzit e mi. Bëj 
një bilanc të vogël dhe vërej që pas shumë vitesh nuk kam asgjë timen. Vështirë 
për ta kuptuar dhe justifikuar. Mund të them vetëm që nuk erdha për veten. Jam 
munduar të punoj dhe të bëj mirë punën time."
Kështu shkruante disa vite më parë Pier Paolo Ambrosi, 
i cili u nda nga jeta më 2 qershor 2021. 

NË KUJTIM TË 

VIZIONARIT ME BUZËQESHJEN E BUTË 

PIER PAOLO AMBROSI

parë për një projekt, por i’u dorëzua 
komunitetit lokal për të vendosur se 
si ta përdorë atë dhe ta administrojë 
atë me mbështetjen dhe mbikëqyrjen e 
OJQ -ve dhe institucioneve". Një metodë 
e lodhshme dhe e rrezikshme në fillim, 
si edhe një investim i madh në besim 
dhe marrëdhënie, por që me kalimin 
e kohës ka rezultuar i suksesshëm: 
"Duke analizuar vetëm 12 vitet e fundit - 
shpjegoi Anna Carboni - projektet që VIS 
ka realizuar në Shqipëri kanë përfshirë 
35 mijë përfitues. Janë realizuar 81 
projekte komunitare për të përmirësuar 
shërbimet dhe infrastrukturën, 494 
mikrokredi u janë dhënë bizneseve të 
vogla rurale dhe 51 mini grante për të 
mbështetur bizneset e vogla në sektorët 
e bujqësisë, blegtorisë, mikpritjes dhe 
turizmit".

Është e vështirë 
të shpjegohet 
ndikimi që ka pasur 
puna e tij në 
Shqipëri në 30 vjet 
bashkëpunim, shumica 
e të cilave së bashku me VIS. 
Kolegët e ekipit të VIS 
Albania u përpoqën 
ta bënin këtë, duke 
organizuar një tryezë të 
rrumbullakët mbi vizionin 
dhe qasjen e tij.

"Nuk e imagjinoja që Shqipëria dhe shqiptarët 
do bëheshin një ditë vendi dhe njerëzit e mi."
                                              Pier Paolo Ambrosi
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It is hard to explain the impact that his 
work has had over Albania in 30 years of 
cooperation, the most of which working 
for VIS. His colleagues of VIS Albania 
have tried to do so, by organizing an 
event centred on his vision and his 
approach entitled “The communitarian 
approach for the human and sustainable 
development of rural and marginalized 
areas. The Albanian case in the vision 
and action of Pier Paolo Ambrosi”. 
The meeting was part of a series of 
initiatives dedicated to him.
Special guests his wife Lorenza and his 
sons Emmanuele, Matteo, Gianluca e 
Davide, who, together with other family 
members, travelled from Veneto, their 
homeland, to participate to the event 
as well as to experience first hand the 
indelible traces left by Pier Paolo in 
many people’s heart, especially in the 
Northern mountainous regions, in the 
valleys of Kelmend and Shkrel. 
The reason of this is his approach: 
sharing, co-responsibility, participation. 
On these grounds, he envisioned that 
isolated and marginalized lands, at risk 
of depopulation, in the North of Albania, 
would flourish through the valorisation of 
the territory, their gastronomic tradition 
and touristic promotion.
“Pier Paolo – explained Anna Carboni, 
current Country Representative of VIS 
Albania – wrote for the first time a project 
in which the destination of a fund was not 
decided beforehand, but entrusted to 
the local community for them to decide 
how to use and manage it, with the 
support and oversight of the NGOs and 
institutions”. A difficult and risky method 
at first, which requires a significant 
investment in trust and human relations, 
but over time proved to be successful: 
“Considering only the last 12 years – 
continues Anna Carboni – the projects 
that VIS have implemented in Albania 
reached 35 thousand beneficiaries. 81 
community projects to improve services 
and infrastructure have been completed, 
494 micro-credits distributed to small 
rural economic activities and 51 mini-
grants in support of small businesses 
in the sectors of agriculture, animal 

husbandry, hospitality and tourism”.
A project activity that has been made 
possible thanks to his awareness 
regarding the importance of the access 
to credit with the scope to support small 
rural activities: “In the area of Kelmend 
and Shkrel financial institutions were 
missing – affirms Altin Muça from 
Fondi Besa – since 2009 with Pier Paolo 
we have given the opportunity to obtain 
micro-credits, although it was not a 
common practise and culture.
Nico Lotta, President of VIS until 
November 2021, compared Don Bosko 
and his being a father, a master and 
a friend to the qualities of Pier Paolo: 
“He was a master of cooperation in the 
most authentic sense, able to share his 
experience and make the youngsters 
grow. He applied a model of cooperation 
in its most authentic form: act together. To 
work for a community, with a community 
and leave that community work. A 
model that has been exported in other 
countries, like in Ghana, where we have 

managed to replicate his communitarian 
approach”.
Representatives of partners like CESVI 
and CISP, and of institutions, among 
which the Italian Embassy and the Italian 
Agency for Development Cooperation 
(AICS): “The point – explained Enrico 
Azzone from AICS Tirana – is not only 
the economic contribution that the Italian 
cooperation offers to the territories; the 
funds are just instruments that have 
meaning only if there is commitment, 
participation, communitarian value. All 
of this is possible only by knowing the 
territory: what Pier Paolo has always 
done. His life as a NGO worker was 
shared with the people he has built a path 
with. In AICS if there was a problem or 
an advice to ask, we knew that we could 
count on him”. 
Arben Kipi, FAO representative, 
remembered the beginning of his stay 
in Albania: “He helped me integrate 
rapidly in the territory, offering me his 
friendship, sharing his experience in the 
rural areas and helping to understand 
which products had to be promoted to 
relaunch the development”. 
After one year of his absence, his ideals, 
visions and advices are still the pillar in 
the work of each one collaborated with 
him, of each one applies cooperation, of 
each one believes in rural development, 
of each one who loves Albania and 
Albanians.

 “I arrived in Albania the 9th July 1991, it was a Tuesday. I was not expecting at all that for 
me another life and another story would start, which has lasted for over a quarter of a 
century, and that Albania and the Albanians would become my country and my people. I 
look back at my life and I realized that after many years I still do not have anything that it 
is mine. Difficult to understand and to justify as well. I can only say that I did not come for 
me. I tried to work and do it well.”
That is what wrote few years ago Pier Paolo Ambrosi, 
passed away on the 2nd of June 2021.
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Një projekt që ishte i mundur edhe falë 
vetëdijes së tij për rëndësinë e kreditimit 
për të mbështetur bizneset e vogla 
rurale: "Në zonën e Kelmendit dhe 
Shkrelit nuk kishte institucione bankare 
- tha Altin Muça i Fondit Besa - që nga 
viti 2009 me Pier Paolon kemi ofruar 
mundësinë për të pasur mikrokredi, 
megjithëse nuk ishte një praktikë dhe 
kulturë e përhapur. Që atëherë ne kemi 
financuar 380 familje dhe kemi futur 
kulturën e kreditimit në zonë".

Nico Lotta, president i VIS në detyrë 
deri në Nëntor 2021, e krahasoi të qenit 
baba, mësues dhe mik i Don Boskos 
me cilësitë e Pier Paolos: “Ai ishte një 
mësues i bashkëpunimit në kuptimin e 
vërtetë, i aftë për të ndarë përvojën e tij 
dhe për të ndihmuar të rinjtë të rriten. 
Ai ka zbatuar një model bashkëpunimi 
sipas kuptimit të tij më autentik: të 
bësh së bashku. Të punosh për një 
komunitet, me një komunitet dhe ta 
lësh të punojë atë komunitet. Një model 
që është eksportuar në Vende të tjera, 
për shembull në Ganë, ku i’a dolëm të 
përsërisim qasjen e tij të komunitetit".

Në tryezën e rrumbullakët morën pjesë 
me fjalën e tyre edhe përfaqësues të 
partnerëve, si Cesvi dhe CISP, dhe të 
institucioneve, mes të cilave Ambasada 
e Italisë në Tiranë dhe AICS - Agjencia 
Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim: 
"Çështja – u shpreh Enrico Azzone nga 
AICS Tirana - nuk është vetëm kontributi 
ekonomik që sjell bashkëpunimi italian 
në territoret; fondet janë vetëm mjete që 
kanë kuptim vetëm nëse ka angazhim, 
pjesëmarrje, vlerë të komunitetit. E 
gjithë kjo bëhet vetëm duke njohur 
territorin: atë që Pier Paolo ka bërë 
gjithmonë. Jeta e tij si bashkëpunëtor 
ishte një jetë e ndarë me të tjerë, ai 
ishte me njerëzit me të cilët ndante 
një rrugëtim. Në AICS nëse kishte një 
problem, nëse kishte ndonjë këshillë 

për të kërkuar, ne e dinim se mund të 
mbështeteshim tek ai". 
Arben Kipi i FAO kujtoi fillimin e misionit 
të tij në Shqipëri: "Ai më ndihmoi të 
hyja shpejt në territor, duke më ofruar 
miqësinë e tij, duke ndarë përvojën e tij 
në zonat rurale dhe duke më ndihmuar 
të kuptoja se cilat produkte duheshin 
mbështetur për t’i dhënë hov zhvillimit".

Pas një viti nga humbja e Pier Paolos, 
idealet, vizionet dhe këshillat e tij janë 
ende shtylla në punën e të gjithë atyre 
që bashkëpunuan me të, e të gjithë atyre 
që vënë në zbatim bashkëpunimin, e 
të gjithë atyre që besojnë në zhvillimin 
rural, e të gjithë atyre që duan Shqipërinë 
dhe shqiptarët.
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Michele Rumiz, SLOW FOOD
"He could see far. When he first came 
to us, ten years ago, it seemed crazy 
to focus on rural identity in a country 
where the memory of the peasantry had 
been decimated first by communism 
and then by emigration. Nonetheless, he 
encouraged us to set up in Albania one 
of the first Slow Food Cooks’ Alliances 
in the world. It is also thanks to him if 
today Albanian gastronomy is renowned 
worldwide as one of the most vibrant 
culinary movements in Europe".

Milva Ekonomi, Ex-Minister of 
Agriculture and Rural Development, 
current Minister of State for Standards 
and Services.
"Pier Paolo will be remembered for his 
smile.
We will never forget the way his eyes 
were smiling when we had to discuss 
something, and the shoulders that 
tighten when he wanted to say something 
ironic… I always will keep this in my 
mind. He has done things that change 
people's minds, because in the end we 
cannot measure the model… We look at 
the thing that improves every day with 
this hope that we will improve every day 
but not looking at the past, but seeing 
what the future brings us. I believe this 
is the best celebration we can make of 
Pier Paolo's work."

Altin Prenga, 
Agrotourism “Mrizi i Zanave”
"The day I met him, Pier Paolo promised 
me that he would have helped me 
establish Slow Food in Albania…In 
the beginning I was a bit sceptical but 
soon I realized that that man had really 
at heart the prosperity of the local 
communities, for him that was the 
only priority. Although to me it seemed 
impossible, he managed to do it for real".

Local Development Agents, VIS Albania
The time we spent with Pier Paolo was very 
valuable to us, as well as the lessons that 
Pier Paolo has given us throughout our 
growth, some of which we want to share 
with you:
- There are indeed meetings or 
trainings to attend which is useless, but 
never consider it a waste of time, because 
at least we learn what not to do in our work;
- Sometimes a person needs to be 
heard more than to solve the problem he 
has;
- It never matters the working 
hours, but the work; 
- When someone shows anger 
towards us, maybe the problem is not us, 
but we can never imagine what problems 
he may be facing, so we should not react 
hastily.

Most importantly, Pier Paolo taught us to 
love our country, out of the great love he 
had for it.

These are some, but we still had a lot 
to learn from Pier Paolo, and from the 
vision he had. Nevertheless, he managed 
to make the Local Development Agent 
a consolidated figure in the path he 
himself paved towards the sustainable 
development of rural areas.

Pier Paolo, now it is our turn to pass on 
what you have taught us and to have trust 
as you had trust in us!
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Michele Rumiz, SLOW FOOD
“Ai mund të shihte larg. Kur erdhi për 
herë të parë tek ne, dhjetë vjet më 
parë, dukej çmenduri të fokusoheshe te 
identiteti rural në një vend ku kujtesa e 
fshatarësisë ishte shkatërruar fillimisht 
nga komunizmi dhe më pas nga 
emigracioni. Sidoqoftë, ai na inkurajoi 
të krijonim në Shqipëri një nga Aleancat 
e para të Shefave të Kuzhinës Slow Food 
në botë. Falë tij është edhe nëse sot 
gastronomia shqiptare njihet në mbarë 
botën si një nga lëvizjet më të gjalla të 
kulinarisë në Evropë.”

Altin Prenga, 
Agroturizmi “Mrizi i Zanave”
“Dita në të cilën u njohëm, Pier Paolo 
më premtoi që do të me ndihmonte të 
themelonim Slow Food ne Shqipëri..... në 
fillim isha pak skeptik por shumë shpejt 
kuptova që ai zotëri e kishte me të vërtet 
përzemër prosperitetin e komuniteteve 
lokale, për të ishte e vetmja përparësi.... 
edhe pse mua më dukej e pamundur, ai 
ia doli vërtet.” 

Milva Ekonomi, ish ministre e Bujqësisë 
dhe Zhvillimit Rural dhe Ministre 
aktuale e Shtetit për Standardet dhe 
Shërbimet.
“Pier Paolo do të mbahet mend për 
buzëqeshjen e vet. 
Nuk do të harrojmë kurrë mënyrën 
se si kur duhet të diskutonim një gjë i 
qeshnin sytë, besoj se të gjithë e kujtojmë 
këtë, dhe shpatullat e ngushta që 
ngushtoheshin kur ai donte të tregonte 
një gjë me shpirt… Edhe unë do ta mbaj 
në mendjen time përherë këtë gjë. Ka 
bërë gjëra që ndryshojnë mendësinë e 
njerëzve, sepse në fund ne nuk e matim 
dot modelin… ne shikojmë atë gjënë që 
përmirësohet çdo ditë me këtë shpresën 
që do të përmirësohemi përditë por duke 
mos e parë të kaluarën, por duke parë 
atë që na sjellë e ardhmja. Unë besoj që 
ky është celebrimi më i mirë që mund t’i 
bëjmë punës së Pier Paolos.”

Agjentët e Zhvillimit Lokal, VIS Albania
Koha që kemi kaluar me Pier Paolon 
ishte shumë e vyer për ne, ashtu sikurse 
edhe mësimet që Pier Paolo na ka dhënë 
përgjatë rritjes tonë, disa nga të cilat 
duam t’i ndajmë edhe me ju:
• Me të vërtetë ka takime ose 
trajnime që të marrësh pjesë është 
e padobishme, por asnjëherë mos e 
konsideroni humbje kohe, sepse të 
paktën mësojmë se çfarë nuk duhet të 
bëjmë në punën tonë.
• Ndonjëherë njeriu ka më shumë 
nevojë për ta dëgjuar se sa për t’ia 
zgjidhur problemin që ai ka.
• Kurrë nuk ka rëndësi orari, por 
puna.
• Kur dikush shfaq nervozizëm 
ndaj nesh, ndoshta problemi nuk jemi 
ne, por ne nuk mund ta imagjinojmë 
asnjëherë se me çfarë problemesh mund 
të jetë duke u përballur ai, prandaj nuk 
duhet të reagojmë të nxituar.

Më e rëndësishmja, Pier Paolo na mësoi 
ta duam vendin tonë, nga dashuria e 
madhe që ai kishte për të.

Këto janë disa, por ne kishim akoma 
shumë për të mësuar nga Pier Paolo, 
dhe nga vizioni që ai kishte. Megjithëkëtë, 
ai arriti që Agjenti i Zhvillimit Lokal të jetë 
një figurë e konsoliduar në rrugën që vetë 
ai shtroi për zhvillimin e qëndrueshëm të 
zonave rurale.

Pier Paolo, tani është radha jonë që t’i 
përçojmë ato që ti na mësove dhe të kemi 
besim ashtu siç ti na besove!
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through daily tours

Ndoshta asnjëherë nuk ju ka shkuar mendja se 
përmes udhëtimeve në grup, mund të vizitoni si 
destinacione ditore edhe ato vende që nuk 
i kishit menduar fare si të tilla, Prandaj duhet 
t`u besoni më shumë skuadrave profesionale 

si Discover Albania për të pasuruar librat tuaj 
të udhëtimeve me aventura të reja.

It has probably never occurred to you that 
through group trips, you can visit as daily 

escapes even those places that you had not 
thought of as such, Therefore you should trust 
more professional teams like Discover Albania 

to enrich your travel diaries with 
new adventures.
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Durrës 
40 km distanca, 40 minuta koha.
Vizita tek Amfiteatri i Durrësit dhe tek muret e Kalasë 
antike të qytetit. 
Amfiteatri i Durrësit mbetet një prej më të mëdhenjve 
të botës së lashtë dhe një ndër dhjetë amfiteatrot 
më të bukur romakë. I ndërtuar gjatë shekullit të II E.S, 
Amfiteatri mbetet një një prej mrekullive të kohës së 
perandorit Trajan. Pasi keni mbaruar udhëtimin ndër 
shekuj, mund të shëtisni në rrugët e qytetit të vjetër të 
Durrësit, dhe në perëndim të diellit, të uleni në një prej 
shumë restoranteve e lokaleve buzë detit.

Petrela & ZipLine
15 km distanca, 20 minuta koha. 
Vizita tek Kalaja e Petreles dhe muret antike të 
Persqopit.
Kalaja ruan gjurmët e murit rrethues origjinal dhe të 
kullave të dikurshme vrojtuese. Duhet thënë se në 
gjendjen e sotme kalaja vjen e restauruar disa herë 
për t’ iu mbrojtur kohës. Rruga e ngjitjes është sfiduese, 
kërkon vëmendje sepse është ndërtuar në një terren të 
pjerrët. Pjesa kulmore e ngjitjes është pranë shkallëve 
të gurit që të çojnë brenda në kështjellë. Hapësirat e 
brendshme të kalasë lidhen me dy korridore të hapura 
në qiell, pas të cilëve vijnë hapësirat e dhomave 
kryesore dhe dy portave të vogla të restauruara në 
harmoni me variantin origjinal. Muri rrethues në pjesën 
jugore i cili nuk shihet nga rruga kombëtare, pasohet 
nga vargmale të shumtë, një panoramë vërtetë idilike. 
Brenda në kala është përshtatur një restorant dhe 
një kafene interesante, mobiluar në mënyrë tipike me 
traditën e kohëve të shkuara. Rafte, objekte shtëpiake 
të vjetra, punime dore tipike për zonën, mindere ku 
shërbehet edhe ushqim, janë disa nga të veçantat e 
këtij objekti historik.

Dajti
20 km distanca, 20 minuta koha.
Ngjitja në Malin e Dajtit me teleferik, vizitojmë natyrën 
e Dajtit dhe ndalesë tek Dajti Adventure Park. 
Ndërsa jeni në Tiranën e bukur dhe të zhurmshme, ka 
shumë mundësi të gjeni veten në kërkim të natyrës së 
thjeshtë. Besojmë se e dini se jeni me fat, pasi fare 
pranë ndodhet Mali i Dajtit! Kjo ikonë e qytetit e 

zbukuron peizazhin e tij ashtu si një kornizë zbukuron 
një pikturë, dhe ndodhet vetëm 15 minuta larg (përmes 
teleferikut). Ngjitja të shton rrahjet e zemrës, më shumë 
nga bukuria sesa nga lartësia e saj. Mbërritja është 
një zhytje e natyrshme në shumëllojshmërinë e ngjyrave, 
të cilat ushqejnë syrin, çlodhin mendjen e pasurojnë 
shpirtin. Duket vërtet e pabesueshme që kjo qetësi e 
harmoni të jetë kaq afër.

Berat 
110 km distanca, 110 minuta koha.
Vizita tek Kalaja e Beratit dhe Muzeu i Onufrit. Pastaj 
vizita në qytetin historik të Beratit. 
Është arkitektura tradicionale e veçantë e qytetit të 
njohur si “Qyteti i një mbi një dritareve” që e ka përfshirë 
Beratin tek vendet e Trashëgimisë Botërore UNESCO 
në Shqipëri. I ndarë në dy lagje historike nga lumi Osum, 
qyteti bashkohet përmes urës së gurtë të Goricës 
dhe urave të tjera. Dritaret karakteristike të shtëpive 
tradicionale reflektojnë njëra-tjetrën nga përtej lumit.  I 
rrethuar nga Tomori dhe Shpiragu, dy nga malet më 
mitike të Shqipërisë, Berati zë vend të veçantë dhe në 
hartën e adhuruesve të natyrës. Ngjitje mali, çiklizëm, 
rafting apo kayaking janë vetëm disa nga aktivitetet 
në natyrë që mund të realizoni përreth këtij qyteti. 
Kalaja mesjetare e Beratit ofron gjithashtu një udhëtim 
të rrallë në kishat e vjetra të mbushura me ikonat e 
disa prej artistëve më të mëdhenj shqiptarë, ku vlen të 
përmendet Muzeu Kombëtar i Onufrit.

Shkodra
100 km distanca, 100 minuta koha.
Vizita tek Kalaja e Shkodrës dhe tek Muzeu Marubi. 
Vizitojmë qytetin dhe Pazarin e Shkodres.
Ky qytet poliedrik ka patur tradicionalisht një jetë 
artistike mjaft të pasur, dhe ka luajtuar një rol parësor 
në kulturën e vendit. Shkodra është djepi i disa prej 
poetëve, piktorëve, fotografëve e artistëve më të 
rëndësishëm shqiptarë. Muzeu Kombëtar i Fotografisë 
Marubi është një nga muzetë më modernë e njëherësh 
më të “vjetër”, për koleksionin e fotove historike ku spikat 
edhe fotoja e parë e realizuar në Shqipëri. Shkodra 
është një qytet mitesh dhe legjendash, ku Kalaja rrëfen 
legjendën e Rozafës e cila u muros për të garantuar 
mbijetesën e mureve dhe qytetit. I njohur ndryshe dhe 
si qyteti i biçikletave, përmes pedalimit mund t’i dhuroni 

vetes disa shëtitje të mrekullueshme përreth Liqenit më 
të madh të Ballkanit, tre lumenjve që takohen njëri me 
tjetrin, apo edhe të përshkoni bregdetin Adriatik.

Kruja
30 km distanca, 50 minuta koha.
Vizita tek Kalaja e Krujës dhe tek Muzeu i Krujës. Vizita 
tek Pazari i Vjeter i Krujës. 
Kruja është epiqendra e kombit shqiptar, aty ku Heroi 
Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu mbrojti për vite 
me radhë trojet e vendit nga pushtuesit osmanë. 
Muzeu Kombëtar i dedikuar heroit ndodhet në Kalanë 
e famshme të Krujës, e në të rrëfehet e gjithë historia 
e luftërave epike të tij. Kruja është e njohur dhe për 
Pazarin e saj, që krijon një urë perfekte mes të shkuarës 
së lavdishme të qytetit dhe të tashmes, duke ofruar 
produkte të vjetra apo prodhime artizanale të cilësisë 
së lartë. E nëse doni të admironi natyrën përreth apo 
të vizitoni një nga vendet e shenjta më të njohura 
të Shqipërisë, në Malin e Krujës do të gjeni Teqenë 
e Sarisalltikut, e do mund të shijoni panoramat që 
zgjaten deri në detin Adriatik.

Bovilla
20 km distanca, 50 minuta koha.
Natyra e bukur edhe ajri i fresket i Bovillës së bashku 
me Liqenin e bëjnë një destinacion perfekt për një 
ditë të bukur. 
Liqeni është një nga destinacionet e natyrore më 
trend në Tiranë. Udhëtimi për të shkuar atje nga 
kryeqyteti kërkon vetëm 40 minuta. Megjithatë, për një 
largësi kaq të shkurtër, skena ndryshon krejtësisht! Në 
liqenin e Bovillës terreni është pak malor dhe i mbuluar 
me bimësi të dendur. Kjo zonë është e përkryer 
për ecje dhe ngjitje në shkëmb. Në fakt, shumica e 
alpinistëve e zgjedhin atë, sepse ofron nivele të 
ndryshme vështirësie në ngjitje.

Kepi i Rodonit
50 km distanca, 50 minuta koha.
Kepi i Rodonit është një rrip toke në formë gadishulli 
që futet në brendësi të detit Adriatik. Ai shtrihet në 
formë trekëndëshi midis gjirit të Rodonit në veri dhe 
atij të Lalzit në jug.  Ndërkohë në traditën tonë 
popullore nuk ekziston ndonjë e dhënë që të tregojë 
drejtpërdrejt që kepi i Rodonit e ka marrë këtë emër 
nga ndonjë legjendë për perëndinë e detit Redon. 
Ndoshta emri Redon është përpunuar në Rodon 
gjatë shekujve, duke na treguar se sipas mitologjisë 
Kepi lidhej me legjendën e perëndisë Redon, zotit Ilir 
të deteve.
Kalaja e Rodonit u ndërtua nga Skënderbeu rreth 
viteve 1451-1452. Punime plotësuese në të u bënë 
edhe në vitin 1463, kur Skënderbeu solli disa mjeshtra 
raguzianë të ndërtimit. Pas vdekjes së Skënderbeut 
kalaja u mor nën kontroll nga Venediku, i cili në vitet 
1500, kur Durrësi nisi të kërcënohej nga osmanët, 
ndërmori punime për rindërtimin e saj. Qëllimi i ndërtimit 
të kësaj kalaje nga Skënderbeu ishte sigurimi i një 
daljeje komunikimi në bregdet, i cili kontrollohej nga 
venecianët, të cilët gjithmonë e shikonin politikën e 
Skënderbeut me dyshim.

Albania

Daily tour to...
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Durres 
40 km distance, 40 minutes of time. 
Visit to the Amphitheater of Durrës and the walls of the 
ancient Castle of the city. 
Durrës Amphitheater remains one of the largest in 
the ancient world and one of the ten most beautiful 
Roman amphitheaters. Built during the 2nd century E.S., 
the Amphitheater remains one of the wonders of the 
time of Emperor Trajan. After completing the journey 
through the centuries, you can walk the streets of the 
old city of Durrës, and at sunset, sit in one of the many 
restaurants and restaurants by the sea. 
 

Petrela & ZipLine 
15 km distance, 20 minutes of time. 
Visit to Petrela Castle and the ancient walls of 
Persqop. The castle preserves traces of the original 
surrounding wall and former watchtowers. It must be 
said that in its current state the castle is restored 
several times to protect time. The climbing route is 
challenging, requires attention because it is built on 
steep terrain. The culmination of the climb is near the 
stone steps that lead inside the castle. The interior 
spaces of the castle are connected by two corridors 
open to the sky, followed by the spaces of the main 
rooms and two small gates restored in harmony 
with the original variant. The surrounding wall in the 
southern part which is not seen from the national 
road, is followed by numerous mountain ranges, a 
truly idyllic panorama. Inside the castle is adapted an 
interesting restaurant and cafe, typically furnished with 
the tradition of bygone times. Shelves, old household 
items, handicrafts typical of the area, canteens where 
food is served, are some of the special features of this 
historic building. 

Dajti 
20 km distance, 20 minutes of time. 
Climbing Dajti Mountain by cable car, we visit Dajti 
nature and stop at Dajti Adventure Park. 
While you are in beautiful and noisy Tirana, there are 
many opportunities to find yourself in search of simple 
nature. We believe that you know that you are lucky, 
because Dajti Mountain is very close! This icon of the 
city adorns its landscape just as a frame adorns a 
painting, and is only 15 minutes away (via the cable 
car). Climbing increases your heart rate, more by its 
beauty than by its height. Arrival is a natural immersion 
in the variety of colors, which nourish the eye, relax the 
mind and enrich the soul. It seems truly incredible that 
this serenity and harmony is so close. 
 
 

Berat 
110 km distance, 110 minutes  of time. 
Visit to Berat Castle and Onufri Museum. Then visit the 
historic city of Berat. 
It is the special traditional architecture of the city 
known as the "City of one on one windows" that has 
included Berat in the UNESCO World Heritage sites 
in Albania. Divided into two historic neighborhoods 
by the Osum River, the town is joined by the Gorica 
Stone Bridge and other bridges. The characteristic 
windows of traditional houses reflect each other from 
across the river. Surrounded by Tomori and Shpiragu, 

two of the most mythical mountains of Albania, Berat 
occupies a special place on the map of nature 
lovers. Mountain climbing, cycling, rafting or kayaking 
are just some of the outdoor activities that you can 
do around this city. The medieval castle of Berat also 
offers a rare trip to the old churches filled with icons of 
some of the greatest Albanian artists, where the Onufri 
National Museum is worth mentioning. 
 

Shkodra 
100 km distance, 100 minutes of time. 
Visit to Shkodra Castle and Marubi Museum. We visit 
the city and the Bazaar of Shkodra. 
This polyhedral city has traditionally had a fairly 
rich artistic life, and has played a primary role in 
the culture of the country. Shkodra is the cradle of 
some of the most important Albanian poets, painters, 
photographers and artists. The National Museum 
of Photography Marubi is one of the most modern 
museums and at the same time the "oldest", for the 
collection of historical photos where the first photo 
taken in Albania stands out. Shkodra is a city of myths 
and legends, where the Castle tells the legend of 
Rozafa which was walled to guarantee the survival 
of the walls and the city. Also known as the city of 
bicycles, through cycling you can give yourself some 
wonderful walks around the largest lake in the Balkans, 
the three rivers that meet each other, or even cross the 
Adriatic coast.



56 LUXURY

The luxurious complex Azul Beach Resort Montenegro, by Karisma, 
one of the best in the tourist offer of Montenegro, welcomed its 
first guests with the most complete facilities so far. With rich Ultra All 
Inclusive range of services, your enjoyment on the Long Beach will 
grow into another unforgettable summer holiday with photos from 
the pool and under canopies, five restaurants, from the adventure 
park and a walk on the soft sand of Ulcinj. During the Covid 
pandemic period the EAT restaurant was completely renovated, 
and with "The Knife Signature Restaurant", we guarantee that such 
a gastronomic offer can rarely be found by the sea. A hedonistic 
dream come true – this is how the first meeting with Azul Beach Resort 
Montenegro, by Karisma, could briefly be described, which, as part 
of one of the leading hotel groups - Karisma Hotels & Resorts, is 
located in Ulcinj, on the longest and sunniest sandy beach on the 
Montenegrin coast. 
The facilities are designed so that the guests can relax and enjoy 
whether they are coming with family, friends or on a romantic holiday. 
In a modernly designed ambience, and with the largest number 
of swimming pools on the coast, seven bars and five restaurants 
surrounded by pine forests, it is up to you to choose the type 
of cuisine and interior that suits you best. And if you come with 
your family, there are as many as 261 family suites, "family-friendly" 
restaurants, pools for children, all-day long entertainment program, 
children's playground and lots of other amenities and activities to 
have a memorable vacation. 
There is a Premium section in the center of the resort consisting of 
deluxe suites, swimming pools and bars with exclusive access and 
personalized service. 
Along with a rich wine list, the cuisine takes pride in the famous 
Tomahawk and Wagyu A5 beef, unique in the gastronomic offer. 

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

SPEND HOLIDAYS AND SUMMER 
IN HEDONISTIC PARADISE

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

Reservations: reservations@azulbeachmontenegro.com

www.azulbeachmontenegro.com
www.karismahotels.com

Azul Beach Resort Montenegro abrmontenegro

You will not be able to resist sea bass carpaccio, traditional Balkan 
delicacies or rosemary ice cream. Menus and entertainment for 
children have been specially designed to provide the guests with 
enjoyment of candle flames and music by selected artists.  

Check out why guests are returning to Azul Beach Resort Montenegro 
- from whatever corner of the world they come from!
For further information go to www.azulbeachmontenegro.com and find 
out about all the services and seasons offer.

Montenegro
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Kompleksi luksoz Azul Beach Resort 
Montenegro, nga Karisma, një nga më të mirët 
në ofertën turistike të Malit të Zi, priti mysafirët 
e tij të parë me ambientet më të kompletuara 
deri më tani. Me gamën e pasur të shërbimeve 
Ultra All Inclusive, kënaqësia juaj në Long 
Beach do të shndërrohet në një tjetër pushim 
veror të paharrueshëm me foto nga pishina 
dhe nën tenda, pesë restorante, nga parku i 
aventurave dhe një shëtitje në rërën e butë të 
Ulqinit. Gjatë periudhës së pandemisë Covid, 
restoranti EAT u rinovua plotësisht dhe me 
"The Knife Signature Restaurant", garantojmë 
se një ofertë e tillë gastronomike rrallë mund 
të gjendet buzë detit. Një ëndërr hedoniste 
e realizuar - kështu mund të përshkruhet 
shkurt takimi i parë me Azul Beach Resort 
Montenegro, nga Karisma, i cili si pjesë e një 
prej grupeve kryesore hoteliere - Karisma Hotels 
& Resorts, ndodhet në Ulqin, Plazhi me rërë më 
i gjatë dhe më me diell në bregdetin malazez. 
Objektet janë të dizajnuara në mënyrë që të 
ftuarit të mund të pushojnë dhe të kënaqen 
nëse vijnë me familjen, miqtë ose me pushime 
romantike. Në një ambient të dizenjuar në 
mënyrë moderne, dhe me numrin më të madh 
të pishinave në bregdet, shtatë bare dhe 

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

pesë restorante të rrethuara nga pyjet me pisha, 
ju takon juve të zgjidhni llojin e kuzhinës dhe 
interierin që ju përshtatet më shumë. Dhe nëse 
vini me familjen tuaj, ka deri në 261 suita familjare, 
restorante "familjare", pishina për fëmijë, program 
argëtues gjatë gjithë ditës, kënd lojërash për 
fëmijë dhe shumë komoditete dhe aktivitete të 
tjera për të kaluar një pushim të paharrueshëm. 
Ka një seksion Premium në qendër të resortit i 
përbërë nga suita luksoze, pishina dhe bare 
me akses ekskluziv dhe shërbim të personalizuar. 
Së bashku me një listë të pasur verërash, kuzhina 
krenohet me viçin e famshëm Tomahawk dhe 
Wagyu A5, unik në ofertën gastronomike. 
Nuk do t'i rezistoni dot karpacit me levrek, 
delikatesave tradicionale ballkanike apo 
akullores me rozmarinë. Menutë dhe argëtimi 
për fëmijë janë krijuar posaçërisht për t'u 
ofruar mysafirëve kënaqësinë e flakës së 
qirinjve dhe muzikës nga artistë të përzgjedhur. 
 
Ja pse të ftuarit po kthehen në Azul Beach Resort 
Montenegro - nga cilido cep i botës nga vijnë! 
Për më shumë informacion, shkoni në websitin 
tonë dhe mësoni për të gjitha shërbimet dhe 
ofertat e stinëve.



NATURE

       he island Ada Bojana ensued in artificial 
way in such a manner that in the XIX century 
in the place of the present Island a ship 
called “Merito” came aground. The years 
of the sedimentation of the river alluviums 
have sculptured Ada Bojana, which today is 
considered to be a paradise on earth.

Ada is the most famous tourist gem of 
Montenegro. The nudist place on Ada with 
the specific ambience is skillfully hidden from 
the curious looks, which from two sides is 
surrounded by a beautiful River Bojana, and 
from the third with the clearest seawater. Many 
people say that the best recommendation for 
tourists that wish to come to Ada is an advice: 
“If at any point of your life you wish to have 
a summer vacation from your dreams, in the 
costumes of Adam and Eve, Ada Bojana is 
definitely the right choice”
When you decide to spend your vacation on 
Ada Bojana, then for sure you’ll be charmed 
by the kilometers of the long sandy beach, 
which like a skillfully drawn painter’s line merges 

with the crystal clear sea. The beach and the 
sea bottom are covered with petty sand. On 
the very beach the parasols made from the 
reed and coll are lined. 

Ada is most beautiful in the sunset – when 
while the sun is setting the amazing game 
of colors, which merges the sea, the sand 
and the sky in a unique picture. Beside the 
tourists, and especially nudists, on Ada in 
summer period come all those who wish to 
unite their personality with the intact nature, 
expecting everyday the most beautiful sunsets 
and its reflection on the blue sea. From 
summer to summer numerous poets, literates, 
singers, moviemakers, journalists, businessmen, 
bohemians and eccentrics return to it.
The space of the beaches on Ada Bojana 
is the real place for the complete privacy. 
Luxurious and comfortable bungalows are 
situated next to the very beach, surrounded 
by beautiful flower arrangements and 
Mediterranean vegetation, so those details 
too will make you vacation on Ada Bojana 
unusual, and for sure a summer vacation that 

you couldn’t even imagine.
For those who like to rest a lot and let 
themselves to the vacation maximally, the 
information that the bungalows are only 100 
meters away from the beach, and that they 
have separate entrances and beautiful 
little terraces with the view towards the sea, 
will sound marvelously. In the vicinity are the 
restaurants, sport terrains and parking lots.

For Ada Bojana people say that it is a play 
that draws out negative thoughts. With the fact 
that over the entire area which Ada Bojana 
encompasses is unusually silent, after several 
days of your staying here it will be clear that 
that silence can convert and tranquil people, 
to give them back their enthusiasm, will life 
energy and the strength for new zeal. How can 
it not, when besides the singing of the birds, 
hiss of the waves, comfort that the sea wind 
creates or the buzzing of the crickets in the 
noon or while the sun is severely burning there 
is nothing that can disturb that peace. Apart 
from the intact nature the sports offers is very 
diverse and rich: from horse riding, sailing, to 

Ada BojanaAda Bojana  
a magic "Amazona"a magic "Amazona"  betweenbetween  

Albania & MontenegroAlbania & Montenegro

Montenegro

T
Source: www.visit-montenegro.com
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Ishulli Ada Bojana u zhvillua në mënyrë 
artificiale në atë mënyrë që në shekullin 
XIX në vendin e ishullit të sotëm u mbyt një 
anije e quajtur "Merito". Vitet e sedimentimit 
të aluvioneve të lumit kanë skalitur Ada 
Bojanën, e cila sot konsiderohet si një 
parajsë mbi tokë. 
 
Ada është perlë turistike më e famshme e 
Malit të Zi. Nga vështrimet kureshtare fshihet 
mjeshtërisht vendi nudist në Ada me ambientin 
specifik, i cili nga të dyja anët është i rrethuar 
nga lumi i bukur Bojana dhe nga i treti me ujin 
më të pastër të detit. Shumë njerëz thonë se 
rekomandimi më i mirë për turistët që dëshirojnë 
të vijnë tek Ada është një këshillë: “Nëse në 
një moment të jetës tuaj dëshironi të kaloni një 
pushim veror nga ëndrrat tuaja, me kostumet e 
Adamit dhe Evës, Ada Bojana është padyshim. 
zgjedhja e duhur” 
Kur vendosni të kaloni pushimet në Ada 
Bojana, atëherë me siguri do të magjepseni 
nga kilometrat e plazhit të gjatë me rërë, i 
cili si një vijë piktori e vizatuar me mjeshtëri 
bashkohet me detin e kristaltë. Plazhi dhe fundi 
i detit janë të mbuluara me rërë të imët. Në 
plazh, çadrat e bëra nga kallami dhe kollari 
janë të rreshtuara. Ada është më e bukura 
në perëndim të diellit - kur dielli po perëndon 
loja mahnitëse e ngjyrave, e cila bashkon 
detin, rërën dhe qiellin në një pamje unike. 
Krahas turistëve, e veçanërisht nudistëve, në 
Ada në periudhën e verës vijnë të gjithë ata 
që dëshirojnë të bashkojnë personalitetin e 
tyre me natyrën e paprekur, duke pritur çdo 
ditë perëndimet më të bukura të diellit dhe 
reflektimin e tij në detin blu. Nga vera në 
verë kthehen në të shumë poetë, shkrimtarë, 
këngëtarë, kineast, gazetarë, biznesmenë, 
bohemë dhe ekscentrikë. 
Hapësira e plazheve në Ada Bojana është 
vendi i vërtetë për privatësinë e plotë. 
Bungalot luksoze dhe komode ndodhen pranë 
plazhit, të rrethuar nga aranzhime të bukura 
me lule dhe bimësi mesdhetare, kështu që 
edhe këto detaje do t'ju bëjnë të pazakonta 
pushimet në Ada Bojana dhe me siguri një 
pushim veror që as nuk mund ta imagjinoni. 
Për ata që duan të pushojnë shumë dhe të 
lejohen maksimalisht në pushime, informacioni 
se bungalot janë vetëm 100 metra larg plazhit 
dhe se kanë hyrje të ndara dhe tarraca 
të vogla të bukura me pamje nga deti, do 
të tingëllojë për mrekulli. . Në afërsi janë 
restorantet, terrenet sportive dhe parkingjet. 

Për Ada Bojanën njerëzit thonë se është 
një shfaqje që nxjerr mendime negative. Me 
faktin se në të gjithë zonën që përfshin Ada 
Bojana është jashtëzakonisht e heshtur, pas 
disa ditësh qëndrimi juaj këtu do të jetë e 
qartë se ajo heshtje mund t'i kthejë në besim 
dhe të qetësojë njerëzit, t'u kthejë entuziazmin, 
do të jetë energjia e jetës dhe fuqia për zell 
i ri. Si të mos ndodhë, kur përveç këndimit të 
zogjve, fërshëllimës së dallgëve, ngushëllimit që 
krijon era e detit ose gumëzhimës së kriketave 
në mesditë ose ndërsa dielli digjet fort, nuk ka 
asgjë që mund ta prishë atë paqe. Përveç 
natyrës së paprekur, sporti që ofron është 
shumë i larmishëm dhe i pasur: nga kalërimi, 
lundrimi, deri te paraglide, qift hipur dhe 
rrëshqitje në ajër. 
Në Ada Bojana ka një shkollë rrëshqitjeje në 
ajër e cila zotëron pajisjet më të reja, të nivelit 
të lartë. Potencialet e Ada Bojanës kënaqin 
si amatorët ashtu edhe kriteret e larta të 

profesionistëve. Vija e sheshtë e ujit të liqenit 
mbi të cilën mësohen hapat e parë të këtij 
sporti është e përshtatshme për fillestarët. 
Pas vetëm 7 ditësh stërvitje tek trajnerët 
profesionistë ju mundëson kënaqësinë në 
dallgë, dhe pas një stërvitje një mujore erërat 
në det të hapur janë të disponueshme. Erërat 
e shitshme që fryjnë në plazhet e Adës, krijojnë 
dallgë të shkëlqyera, të cilat lejojnë rrëshqitje 
në ajër me cilësi të lartë. 
Brigjet me të cilat spërkat Bojana njihen mirë 
nga shtëpitë prej druri, nga të cilat vendasit 
në mënyrë tradicionale dhe specifike gjuajnë 
peshk të cilin mund ta provoni menjëherë në 
restorantet e peshkut, të ndërtuara edhe në 
ambientin tërheqës. Ishulli Ada Bojana është 
plot me bimësi subtropikale dhe mesdhetare. 
Duke qenë se vendi natyralist me kompleksin 
e tij u ndërtua në fillim të viteve 1970, Ada 
njihet prej shumë vitesh si destinacioni i brezit 
të hipive.

Një "Amazonë' magjike 
mes Shqipërisë dhe Malit të zi
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THE FAMOUS NUDIST ISLAND
 
When a boat by Anton Allegretti 
from Trogir sank in the area of the 
todaly island of Ada Bojana, no one 
even thought 130 years later that 
area would become the most famous 
nudist settlement in Europe and 
"Paradise on Earth" as it is called , 
the island of Ada Bojana. The island 
of Ada Bojana is surrounded on 
two sides by Montenegro, which 
is richest in the Bojana River, and 
on one side by the clear, pristine 
Adriatic Sea.

paraglide, kite riding and windsurfing.
On Ada Bojana there is a windsurf school 
which owns the newest, top-notch gear. 
The potentials of Ada Bojana satisfy 
both amateurs and the high criteria of the 
professionals. The flat line of the lake water 
on which first steps of this sport are learned is 
suitable for the beginners. After only 7 days of 
training at the professional trainers allows you 
enjoyment in the waves, and after a one-
month training the winds in the open sea are 
available. The salable winds that blow on the 
Ada beaches, make excellent waves, which 
allow high quality windsurf.

1. The Old Town Ulcinj

2. Ulcinj Museum of Archaeology, 

Ethnology and Local History

3. Balshaj Residence within the castle

4. The Shopping street

5. The Small Beach 

6. The Long Beach (Velika Plaza)

7. Valdanos Beach

8. St. Nicholas’ Church

9. Sailors Mosque

10.Women`s beach (zenske 

plazha)

11. Mother Theresa Statue

12.Shasi Lake and Old Town

The shores that Bojana splashes are well 
known by the wooden houses, from which 
local people on a traditional and specific 
way hunt fish which you can immediately try in 
the fish restaurants, built also in the attractive 
ambience. The Island Ada Bojana is full of 
subtropical and Mediterranean vegetation. As 
the naturalistic place with its complex was built 
at the beginning of the 1970`s, Ada has been 
recognized for many years as the destination 
of hippie generation.

Checklist
ULCINJ

In case you have more time, 
undertake a short city tour and 
complete your checklist: 

NATURE Montenegro60



Hotel Godija & Suites is a resort providing services of a great standard striving for excellence, only a few steps away 
from the blue sea and the magic sand, cafes, restaurants and entertainment venues. The grounds of the hotel, fully 
covered by elegantly landscaped lusciously green and blooming gardens, artistically and craftily laid pathways, the 
pool buzzing with children or other holidaymakers during the day and the romantic live music in the evening, the 
restaurant with its unique and perfect Mediterranean cuisine, ample covered parking and lightening of the areas 
have all rendered Hotel Godija & Suites as one of the most favourite and sought after hotel by the holidaymakers, 
who keep coming back year after year to find what only Hotel Godija & Suites offers in Velipoje.

34 Nr 16  travel 2015 47

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

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

Mbi 20 vjet eksperiencë ne Implantologji orale

(metoda me mbjellje të dhëmbëve)

Të gjitha shërbimet dentare me materiale cilësore dhe jetëgjata

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

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

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

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

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

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

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

GODIJA  HOTEL AND SUITES

VELIPOJË, ALBANIA 
Mob: +355672782735 

+355694437914; +355692575951 
E-mail:info@hotelgodija.com 

www.hotelgodija.com

Think holidays - think Godija Hotel & Suites!
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VelipojaVelipoja
family & adventure
vacations!

Plazhi më i pastër në Shqipëri, më i madhi në veri të vendit - Velipoja 
- mbetet ndër destinacionet më të preferuara turistike. I lakmuar për 
pastërtinë e ujit dhe për gjerësinë e bregut ranor, Velipoja nuk është 
vetëm destinacion ideal familjar por ideal edhe për sportet e ndryshme, 
sidomos ato ujore.
Kështu ushtruesit e sporteve të ujit mund të argëtohen duke bërë kite surf, 
wind surf etj., sepse 14 kilometrat e plazhit të Velipojës jua ofrojnë këtë 
mundësi.
Është pikërisht Albanian Water Sports, që prej kohësh tashmë u ofron të 
apasionuarve të sporteve ujore, "fluturime mbi valë", duke argëtuar jo 
vetëm të rriturit por edhe fëmijët. 
Nuk duhet harruar as oferta e larmishme e pushimeve të plazhit në 
Velipojë: që nga hotelet dhe apartamentet luksoze deri te akomodimi 
ekonomik i cili është mjaft i përshtatshëm për pushime familjare, që duan 
të kënaqen por edhe të mos shpenzojnë shumë para.  
Natyrisht që Velipoja ofron edhe akomodim në hotele me pesë yje, për 
ata që kërkojnë standarte të larta dhe cilësi absolute. 
Madje ju mund të shfrytëzoni edhe kampingjet, në brendësi të Lagunës 
së Vilunit, në Baks-Rrjoll, një fshat i vogël, që përveç plazheve intime ju 
ofron edhe mundësi ngjitjeje në mal, prej nga ku mund të shijohet më së 
miri panorama e plotë e plazhit të Velipojës, deri te Derdhja e Bunës.
Kështu, pasi të rrëshqisni gjithë ditën mbi ujë, ju mund të ndizni zjarr pranë 
çadrës së kampingut e të këndoni deri natën vonë bashkë me miqtë tuaj - 
për pushime të paharruara.
Ose Pasi ta keni mbaruar ditën tuaj të plazhit, të shkoni në hotelin familjar 
që keni zgjedhur për pushime e të shijoni gatimet lokale, kuzhinën e 
shtëpisë dhe sidomos shijen e produkteve organike, që hotelet i marrin 
nga fshatrat rreth zonës së Velipojës, nëpër fushat e begata të ultësirës 
shkodrane. Velipoja është vërtet një zgjedhje ideale për ju këtë verë!

Velipoja is not only an ideal family destination but also ideal for 
various sports, especially water sports. 
Thus, water sports practitioners can have fun doing kite surfing, wind 
surfing, etc., because the 14 kilometers of Velipoja beach offer you this 
opportunity. 
It is exactly Albanian Water Sports, which has long been offering water 
sports enthusiasts, "wave flights", entertaining not only adults but also 
children. 
We should not forget the diverse offer of beach vacations in Velipoja: 
from luxury hotels and apartments to economic accommodation which 
is quite suitable for family vacations, who want to enjoy but also not to 
spend a lot of money. 
Of course, Velipoja also offers accommodation in five-star hotels, for 
those who seek high standards and absolute quality. 
You can even use the campsites, inside the Viluni Lagoon, in Baks-
Rrjoll, a small village, which in addition to intimate beaches also offers 
mountain climbing opportunities, from where you can best enjoy the full 
panorama of Velipoja beach, to Buna Shed. 
So, after gliding all day on the water, you can light a fire near the 
camping tent and sing until late at night with your friends - for an 
unforgettable vacation. 
Or After you have finished your beach day, go to the family hotel you 
have chosen for vacation and enjoy the local cuisine, home cooking 
and especially the taste of organic products, which hotels get from 
the villages around the Velipoja area, in the fields of prosperous of the 
Shkodra lowlands. Velipoja is really an ideal choice for you this summer!

©Albanian Water Sports

©Terenc Pepa

Albania



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

to make your vacation even more memorable.

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

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

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

Your quality holidays in Velipoja!
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Adresa:  Velipojë, Shkodër, Albania; Tel: +355 267 800 65; Adresa:  Velipojë, Shkodër, Albania; Tel: +355 267 800 65; 
Mob: +355 67 74 06 337; hotelfantazia@gmail.comMob: +355 67 74 06 337; hotelfantazia@gmail.com

Hotel Fantazia Velipoje hotel.fantazia

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

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

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

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

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

A t j e  k u  k ë n a q ë s i a  d h e  a r g ë t i m i  j a n ë  k r y e f j a l a  e  p u s h i m e v e  t u a j a  . . .

FAMILY VACATIONS Albania
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I vendosur në qendër të plazhit të 
Velipojës, në zonën më të kërkuar. Hotel 

Fezal prej afro tridhjetë vjetësh ju mirëpret 
të kaloni pushime të qeta dhe komode me 
familjarët dhe miqtë tuaj. Tashmë me kushte 

të reja dhe bashkëkohore duke e bërë 
mjedisin përqark jush edhe më të këndshëm. 
Fezal, u shërben klientëve ushqim të cilësisë 
së lartë, garanton parking për mjetin tuaj, 
wi-fi për dhoma dhe ju krijon mundësinë të 

bëni barbekju me të dashurit tuaj. 

Fezal, feels like home. Relax!

V E L I P O J Ë  -  A L B A N I A

Plazh Velipojë, qendër
Shkodër, Albania

Tel: +35569 266 0707
Tel: +355 67 653 0499

Socials
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The wonders 
of Saranda

Saranda - the Albanian tourism metropolis 
Located in the Ionian Blue Bay, it sits opposite 
Corfu, as a “cocoon”. of ancient mythology, who 
continuously wants to attract it, Saranda is the mos 
beautiful Albanian city and together with Ksamil, 
the most famous names of the Albanian tourism. 
If we suggest you to visit Saranda, the four seasons 
will be appropriate, because the nature and the 
city has a lot to offer in each one. In Spring you 
can admire its green spaces and the beautiful 
mountain scenery and sea. The Greenness 
“invades” the outskirts of the city and a few 
miles from its center; you can take any direction 
and enjoy the “renaissance” of the vegetation 
everywhere in Butrint, in Blue Eye, on the terraces 
of Lukova, among the sources of Borshi etc.. 

During the summer the blue Ionian beaches 
which surround the city, starting from Ksamil and 
finishing in Krorezi beach, and the water sports 
invite the people to dive into. In autumn, the nature 
offers wonderful views of olives, bio products and 
citrus, which decorate the agro-tourist fairs spaces, 
getting the attention of the numerous visitors. 
While enjoying the winter; you could enrich the 
days with the grace of the “Queen of the Lake”- the 
Butrinti Mussle. Also in good whether you can visit 
numerous monuments of cultural heritage, in a 
climate that inherits more than 280 sunny days. 
Graced from the terraces of olives and citrus, 
embodied with white, blue and green of Ionian 
vegetation and beaches, Saranda can be considered 
the Nymph of the lonian Seashore. 

SEA LIFE Albania

A special thank to "A Daily Odyssey" for the wonderful pictures 
with which we illustrated the articles 

"The Wonders of Saranda" and "The fortresses of Ali Pasha"
For more magical images from Albania, Visit them on socials  

or their You Tube channel.
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E vendosur në gjirin e kaltër të Jonit, Sarandai i rri 
përballë Korfuzit, si një "nimfë" e mitologjisë antike që 
për çdo moment kërkon ta joshë atë. 
Nëse do t`ju sugjeronim ta vizitonit Sarandën, do 
t`ju propozonim që ta vizitoni në të katër stinët e 
vitit, sepse natyra dhe qyteti ka ç`t`ju ofrojë në çdo 
stinë. Në pranverë mund të shfrytëzoni hapësirat e 
saj të gjelbra dhe peisazhin e bukur malor dhe detar. 
Gjelbërimi pushton rrethinat e qytetit dhe pak kilometra 
nga qendra e tij, ju mund të merrni çdo drejtim dhe 
të shijoni harlisjen e bimësisë, në Butrint, në Sy të 
Kaltër; në brezaret e Lukoves apo edhe mes burimeve 

të Borshit. Gjatë verës janë plazhet e kaltra 
të Jonit që e rrethojnë Sarandën si kurorë, 
nga Ksamili e deri në Krorëz, dhe sportet e 
ujit që të "rrëmbejnë" në brendësi të tyre. Në 
vjeshtë natyra ofron pamje të mrekullueshme 
sidomos nëse udhëtoni nga Saranda për 
në Gjirokastër, dhe prodhimet bio organike 
të ullirit dhe agrumes, zbukurojnë tryezat 
e panaireve agroturistike që kanë zënë të 
zhvillohen dendur andejpari. Ndërsa në 
dimër mund të shijosh kuzhinën plot fantazi, 
hijeshuar nga mbretëresha e Liqenit, Midhja, 
si dhe të vizitosh monumentet e panumërta 
të trashëgimnisë kulturore, mes një klime që 
lumturohet me më shumë se 280 ditë me dielI. 

Falënderojmë  "A Daily Odyssey" për fotot e 
mrekullueshme me të cilat kemi ilustruar artikujt 

"Saranda Wonders" dhe "The fortresses of Ali Pasha"
Për më shumë imazhe magjike nga Shqipëria, 

vizitoni faqet e tyre në rrjetet sociale ose kanalin në 
You Tube me të njëjtin emër
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Checklist
SARANDA
In case you have more time, 
undertake a short city tour and 
complete your checklist....

SEA LIFE Albania

Butrinti Archaeological Park
It is the cultural identity of Saranda city, an 

UNESCO world heritage and the highest point of

interest throughout the South. If you did not visit 

Butrini, it is as you missed Saranda.

Ksamili Islands. 
The small town with four magical islands, also

called the Tetranis Islands, is the destination of all. If 

you have only two days to spend in Saranda, one

of them should definitely be spent in Ksamil.

Lëkurësi Castle. 
It is located on the top of the southern hill that

dominates the bay of Saranda. From it you can see 

Corfu, Delvina and its basin, the coast, Butrint and 

the entire valley of Pavlla.

Vivari Castle.
 It is located near the western coast of Butrint.

Surrounded by lagoon waters and the Vivari 

Channel, it looks like a magical cruiser. A boat trip

there would make your vacation more interesting

The Forty Saints Monastery
It is a ruined monastery situated up to the hill of 

Gjashta Pass, dedicated to the Forty Martyrs

of Sebaste. The monastery dates back to the 6th 

century AD, and it is thought to have been an

important regional pilgrimage site. It has given 

the name to the city of Saranda. (in Greek 40

saints means Agi Saranda). 

Phoinike Archaeological Park 
It is located about 10 km far from Saranda, 

the road to Delvina and is one of the most 

important cultural sites in South Albania. It was 

built in the 5th century BC as the city of Illyrian 

tribe of Kaons.

The Blue Eye.
 It is the most beautiful natural attraction of

Delvina area, where 18 water springs emerging 

from the Large Mountain (Mali i Gjerë), 

culminate with the largest and crystalline blue-

green source in the shape of an eye.

Kakome & Krorëzi beaches
Among the most beautiful beaches with crystal 

clear waters and white shores, located to the

north of the Saranda coast. Only visited by 

waterways.

The Beach and Borshi Castle
For a richer experience in Saranda, do not miss a 

visit in Borsh, the largest beach of the

Riviera and the Medieval Castle above the village.

Konispoli 
You should not miss the southernmost city of 

Albania, otherwise called Northern Chameria, an 

interesting small city, full of stories.

.... or take a look at the bookstores of the city 
or souvenir shops and ask for 

Saranda Guidebook too.



17 Shkurti Street, nr 50
 Saranda, Vlorë, Albania

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

vilaebardhe@yahoo.com
www.vilaebardhe.com

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

Socials
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Onhezmus Boat 1Onhezmus Boat 1

your daily pleasure

Albania

To visit Saranda and not take a walk with the ship 
Onhezmus 1, means to throw away the most beautiful 
part of your vacation. 
Therefore and already commonly on the most popular 
websites, when Saranda is recommended, the trip 
with the Onhezmus 1 spacecraft is at the top of the 
list. The services of the best shipping staff in Albania, 
the food offered on the boat, the entertainment 
with music and the "boat party" but especially the 
wonderful itinerary along the bays of Saranda, make 
this part of your vacation incomparable to anything 
else. That's why Onhezmus 1  offers this to you every 
day of summer vacation!

OnOnhheezzmus mus 11
Bulevardi kryesor 

Moli i madh në shëtitore
Sarandë - Albania 
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Sarandë, Albania; Rr. "Mithat Hoxha", 
në hyrje të Portit Detar; info@ionalb.com

TEL: +355 0696406671; +355 69 888 8282

Our main activity:

DAILY BOAT TOURS-FAMILY BOAT TRIPS 
with Onhezmus Boat 1
1.SARANDE-KRORËZA BAY
10:00-Departure from the dock
10:30-Swimming break at Cape of Roidha
12:30 break at Krorëza Beach for lunch and 
swimming.
15:45-Returning back to the city of Saranda
17:00-Arrival at the dock.

Aktivieti ynë kryesor:

Shëtitje turistike me anijen ONHEZMUS1
Ture ditore, udhëtime me anije
SARANDE-GJIRI I KRORËZËS
10:00-Nisje nga Moli
10:30-Ndalese per ne ne Kepin e Qefalit
12:30-Lundrim drejt Gjirit te Roidhës
13:00-Ndalese per dreke dhe not ne Gjirin e Plakotoit
15:45-Lundrim drejt Sarandes
17:00-Mberritja ne mol.

  Ne gjithashtu ofrojmë:

IonAlb Travel & Tour vjen më e plotësuar këtë verë.  
Ajo i ka shtuar zinxhirit  të shërbimeve këtë vit;  
Restorant Krorëzën, me vendndodhje në një nga 
plazhet më mahnitëse të Shqipërisë.
Restorant Krorëza është në shërbim të çdo turisti
që viziton Gjirin mbresëlënës të Krorëzës

  We also offer:

IonAlb Travel & Tour comes more complete this 
summer. It has added to the service chain this year 
a small jewel; Krorëza Restaurant, located at one of 
the most stunning beach of Albania, in Krorëza bay. 
Krorëza Restaurant is at the service of every tourist 
visiting this impressive Gulf of Saranda coast. 

Onhezmus Boat 1Onhezmus Boat 1

If you travel to Saranda: 
IonAlb Apartments  offers an 

outstanding hosting service to 
world-wide guests by offering con-

temporary designed apartments 
accompanied with the best and the 

fastest costumer service.

The warmth and comfort living 
areas provided by our company will 
make your stay feel just like home.

Luxury
Creative
Experience
Adventure
Comfortness

Të vizitosh Sarandën dhe të mos bësh një shëtitje me 
anijen Onhezmus 1, do të thotë t`i heqësh pushimeve 
të tua pjesën më të bukur.
Prandaj dhe tashmë rëndom në faqet më të famshme 
në internet, kur rekomandohet Saranda, udhëtimi me 
anijen Onhezmus 1 është në krye të listës. Shërbimet 
e stafit më të mirë të anijeve në Shqipëri, ushqimi 
që ju ofrohet në anije, argëtimi me muzikë dhe "boat 
party" por sidomos itinerari i mrekullueshëm përgjatë 
gjireve të Sarandës, e bëjnë këtë pjesë të pushimeve 
tuaja të pakrahasuseshme me asgjë tjetër. Prandaj 
Onhezmus 1 jua ofron këtë çdo ditë 
të pushimeve të verës!
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The  fortresses 
of Ali Pasha
Vizier of Ioannina

Albania

Talking about Ali Pashë Tepelena, the vizier of 

Ioannina or the Pasha of Southern Albania, is of 

course always an intriguing challenge through 

which dozens of historians, researchers, poets and 

writers and even painters and artists have passed 

through since he lived until nowadays. The forts he 

built during the heyday of his reign are now placed 

everywhere in southern Albania, as an evidence 

of the rule of this patriarch, who challenged the 

Ottoman rule near its last period.

It would not be at all unadvisable to offer a tour 

of these castles throughout Albania for the very 

extent they have in the South, within and beyond 

the border, starting from Ioannina where he ruled, 

to Tepelena, its origin.

Images: A Daily Odyssey ©



Riviera St. in front of Lori beach, Ksamil, 
Sarande 9706, Albania

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

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

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

which comes to you as the best offer
of your vacation.

Perfect rooms with a family atmosphere, large free parking. The 
delicious Mediterranean cuisine and carefully selected wines, are 

now elegantly offered at O L I V E   T E R R A C E restaurant

The fresh views of the beaches from the terraces and especially the 
staff of Olive, will make you not understand how

holiday time is over!

enjoy your summer !
Socials
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Tepelena Castle 
It continues to be one of the objects, which carries 

evidence and rare historical values. Built by the pasha, 

during his heyday, it is known by all as one of the 

symbols of the historical connection of Tepelena with 

the famous ruler because that is where his story began.

The triangular castle of Butrint
This fortress was built to withstand the French 

resistance and is located right at the gates of Butrint. 

Its architecture is not very intertwined, which speaks 

of the period when the French took control of Corfu 

and sought to penetrate the city of Butrint as a great 

archaeological treasure and other values. Currently 

the castle has only one entrance. The same stone work 

and the single hand of construction speak of a single 

period of construction of the above castle. Historical 

records show that this castle was built around 1807, 

under the care of Ali Pasha Tepelena.

Vivari Castle
Another castle a quadrangular one, was built in Butrint 

by Ali Pasha, near the mouth of the Vivari canal. This 

fortress was also built around 1807 - 1808, to stop the 

landing of the French armies of Corfu. The castle has 

dimensions of 20 x 30 m, with four towers placed in the 

corners. The two towers facing the sea have a circular 

plan, while the other two, on the opposite side, are 

quadrangular.

Among them is the main gate of the castle. Another 

narrower gate is opened in the middle of the north 

wall, towards the bank of the canal. In addition to the 

two towers, which protected it from the outside, it also 

has an internal fortification system.

Albania
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Të flasësh për Ali Pashë Tepelenën, vezirin e Janinës ose Pashain e Jugut të Shqipërisë, 
natyrisht është gjithmonë një sfidë intriguese përmes të cilës kanë kaluar më dhjetëra 
historianë, studiues, poetë e shkrimtarë e madje edhe piktorë e artistë përmes fashave 
të kohës qysh kur jetoi e deri më sot. Kalatë që ai ndërtoi në periudhën e lulëzimit të 
“Pashallëkut të Janinës”, janë sot kudo nëpër jugun e Shqipërisë, si dëshmi e sundimit të 
këtij patriarku, që sfidoi sundimin ottoman afër periudhës së tij të fundit.
Nuk do të ishte aspak e pakëshillueshme sikur të ofrohej një tur i këtyre kalave nëpër 
Shqipëri për vetë shtrirjen që ato kanë në Jug, këndej e andej kufirit, duke filluar qysh 
nga Janina ku ai sundoi, e deri në Tepelenën e origjinë së tij.

Kalatë e  
Ali Pashës
Vezirit të Janinës

Kalaja e Tepelenës vazhdon të përbëjë 
një prej objekteve, e cila mbart dëshmi dhe vlera të 
rralla historike. E ndërtuar nga pashai, në periudhën 
e lulëzimit të pashallëkut, ajo njihet prej të gjithëve si 
një nga simbolet e lidhjes historike të Tepelenës me 
sundimtarin e njohur për shkak se që aty zuri fill historia 
e tij.

Kalaja trekëndore e Butrintit. Kjo kala, u 
ndërtua për të përballuar rezistencën franceze dhe 
ndodhet mu në portat e Butrintit. Arkitektura e saj nuk 
është shumë e ndërthurur, gjë që flet për periudhën kur 
francezët morën në kontroll Korfuzin dhe kërkonin të 
depërtonin në qytetin e Butrintit si një pasuri e madhe 
arkeologjike dhe vlerash të tjera. Aktualisht kalaja ka 
vetëm një hyrje. Punim i njëjtë i gurit dhe dora e vetme 
e ndërtimit flasin për një periudhë të vetme të ndërtimit 
të kalasë së mësipërme.
Të dhënat historike tregojnë se kjo kala është 
ndërtuar rreth vitit 1807, nën kujdesin e vetë Ali Pashë 
Tepelenës.

Kalaja e Vivarit. Një kështjellë tjetër 
katërkëndëshe ndërtoi në Butrint Ali Pasha, pranë 
grykës së derdhjes në det të kanalit të Vivarit. Edhe 
kjo kala u ndërtua rreth viteve 1807 – 1808, për 
të ndaluar zbarkimin e ushtrive franceze të Korfuzit. 
Kështjella ka përmasa 20 x 30 m, me katër kulla të 
vendosura nëpë qoshe. Dy kullat e drejtuara nga deti 
kanë planimetri rrethore, ndërsa dy të tjerat, në anë të 
kundërt janë katërkëndëshe.
Midis këtyre të fundit ndodhet edhe porta kryesore e 
kështjellës. Një portë tjetër më e ngushtë është hapur 
në mesin e murit verior, në drejtim të bregut të kanalit. 
Përveç dy kullave, që e mbronin nga ana e jashtme, 
ajo ka dhe një sistem të brendshëm fortifikimi.

Kala e Porto Palermos
Kalaja e vogël është e vendosur në një pozicion mjaft 
të bukur në një gadishull në gjirin e vogël tektonik të 
Porto Palermos (në antikitet e njohur si gjiri i Panormës). 
Kalaja ka formë planimetrike trekëndore me tri kulla 
në seclin skaj. Hyrja ndodhet në mesin e murit jugor. 
Nga ana e detit, midis dy bastioneve një sipërfaqe 

në formë trapezi është rrethuar me mure të 
pajisura me frëngji. Pjesa tjetër e kështjellës 
përbëhet nga një numër i madh ambientesh të 
mbuluara me qemerë të cilat përfundojnë në 
pjesën e sipërme me një tarracë të përbashkët. 
Ambientet shërbenin për strehimin e garnizonit, 
ndërsa njeri prej tyre shërbente si burg. 
Ajo është ndërtuar nga Ali Pasha si një dhuratë 
për një nga gratë e tij, Vasiliqinë, të cilën, sipas 
kronikanëve të kohës, Pashai i Janinës e kishte 
shumë për zemër. Bukuria dhe madhështia e 
kësaj kështjelle ka zënë vend në shumë libra 
kushtuar Ali Pashës. Për të, ashtu si dhe shumë 
të tjerë, ka shkruar dhe AleksandërDyma, autori 
i Konti Monte Kristos.

Kalaja e Gjirokastrës sipas 
historianëve, ka pas dy faza ndërtimi, të cilat 
lidhen me periudhën para dhe pas Pashallëkut 
të Janinës dhe fortesave të Ali Pashë 
Tepelenës. Në vitin 1812, kur kalaja u pushtua 
nga Ali Pasha, filloi rindërti i saj. Të gjitha 
punimet u kryen brenda një viti e gjysmë dhe 
thuhet se vetëm për ndërtimin e vendqëndrimit 
të Ali Pashës, një kullë pranë këndit juglindor, 
punuan 1500 vetë. Me rënien e Pashallëkut 
të Janinës, Kalaja do ta humbiste shkëlqimin 
e saj. Në vitet e luftës së Parë dhe të Dytë 
Botërore, ajo do të shërbente si vendstrehim 
për banorët e qytetit për t`u mbrojtur nga 
bombardimet e ajrore.

Kalaja e Libohovës ose e 
Shanishasë. Nëse Porto Palermon pashai 
e ndërtoi për Vasiliqinë, Kalaja e Libohovës 
ishte një dhuratë për motrën e tij Shanishanë. 
Ajo është një nga shumë fortifikimet e tjera të 
ndërtuara nga Ali Pasha deri në fund të shek. 
XVIII. Ajo është vendosur në një pikë dominuese 
mbi qytetin e sotëm të Libohovës. Ka formë 
thuajse katërkëndore, me përmasa rreth 50 m x 
70 m dhe me kulla në këndet e saj. 
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Porto Palermo Castle 
The small castle is located in a rather 

beautiful position on a peninsula in the 

small tectonic bay of Porto Palermo 

(in antiquity known as Panorma Bay). 

The castle has a triangular planimetric 

shape with three towers at each end. 

The entrance is located in the middle of 

the south wall. On the sea side, between 

the two bastions a trapezoidal surface 

is surrounded by walls equipped with 

turrets. The rest of the castle consists 

of a large number of vaulted rooms 

which end at the top with a shared 

terrace. The premises served to house 

the garrison, while one of them served 

as a prison.

It was built by Ali Pasha as a gift to one 

of his wives, Vasiliqia, whom, according 

to chroniclers of the time, the Pasha of 

Ioannina was very fond of. The beauty 

and grandeur of this castle has taken 

place in many books dedicated to Ali 

Pasha. Alexander Duma, the author of 

Count of Monte Cristo, wrote about him, 

as well as many others.

The castle of Gjirokastra
According to historians, the castle 

of Gjirokastra had two construction 

phases, which are related to the 

period before and after the Pasha of 

Ioannina. From the medieval Castle, the 

one before the conquest of Ali Pasha, 

only a few traces are preserved as 

the walls are covered to a height by 

new constructions. Whereas, the towers 

have been partially demolished and 

rearranged.

Over the years, it gradually began to 

play the role of a fortress for the residence 

of the ruler and garrison of the city. In 

1812, when the castle was conquered 

by Ali Pasha, its reconstruction began. 

All the work was completed within a year 

and a half, and it is said that 1,500 

people worked on the construction 

of Ali Pasha's residence, a tower near 

the southeast corner. With the fall of 

the Pasha, the Castle would lose its 

splendor. In the years of the First and 

Second World Wars, it would serve 

as a shelter for the inhabitants of the 

city to protect themselves from air 

bombardment.

The castle of Libohova 
or Shanisha`s
If Porto Palermo was built for Vasilicia, 

Libohova Castle was a gift to his sister 

Shanisha. It is one of the many other 

fortifications built by Ali Pasha until the 

end of the century. XVIII. It is located 

at a dominant point over the present-

day town of Libohova. It has an almost 

quadrangular shape, measuring 

about 50 m x 70 m and with towers 

at its corners.

Albania



Nëse i keni vënë vetes si qëll im që të 
udhëtoni përmes Rivierës shqiptare, 

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

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

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

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

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

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

to let during season !

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

www.piazzahimare.blogspot .com



OLD VILLAGES

Qeparo is a beautiful Albanian village, which has maintained 
its form through centuries of political turmoil, and bears a 
weathered, wizened, and calm feeling, as if nothing could 
phase it. To walk through Qeparo is to encounter ways of life 
that have been lost for a century. The village rises on a rocky 
ridge about 300 meters above sea level, having a castle like 
urban setting. In comparison with other villages of the coast, 
it has the best preserved traditional architecture and urban 
fabric.
The old village impresses with the stunning beauty, the 
harmony with the terrain and the stone houses with their 
typical traditional architecture, as in other coastal villages. 
It is very well preserved, in spite of the fact that a number of 
historic houses are being abandoned. The built environment 
is compact and produces particularly interesting typologies 
of open and close spaces, routes and connections. The way 
how houses come together, looking from above one another, 
and the inner garden space it`s impressive.
Qeparoi is often mentioned today as the village for which 
the French people are fond of. Probably because most of 
the inhabitants emigrated quickly and those who settled in 
France, came here with some of their French friends. Prob-
ably because the groups of tourists, although not very large, 
are dominated mainly by the French, who then spread the 
word word of mouth that somewhere in a small country of 
the Western Balkans called Albania, we have seen a small 
village as an enchanted castle and where almost no one 
resides. The village is of a rare beauty and they do not un-
derstand why the inhabitants have abandoned it, while they 
themselves, the French, would gladly buy any of those stone 
houses where now no one lives.

You can hear these stories today from Veronica, who can 
tell you theme even while she is making the typical South 
pancakes, called “Kila”.
Veronika and her daughter Panajota, will be waiting for you 
this summer at “The Plane tree of Qeparo at the entrance of 
the village, for a coffee, to relax and to sleep, for a lunch with 
fresh country meat and cheese made from the cattle of the 
area but also to learn about stories from the village-castle 
that has fascinated travelers and historians with its unique 

Qeparoi
The place so much
loved by french people

78 Albania
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Qeparoi që ne njohim për destinacion, 
është ai plazhi blu pa anë e fund që na del 
përpara sa kalojmë Himarën dhe kthesat 
e saj mes maleve të gjelbra. Por Qeparoi 
është edhe një fshat i bukur i Shqipërisë, 
që mbart një ndjesi të ngrohtë, duke ruajtur 
formën e tij përgjatë trazirave politike ndër 
shekuj. Të ecësh në Qeparo është si të 
ndeshesh me udhët e jetës të humbura 
prej kohësh. Fshati ngrihet mbi një kreshtë 
shkëmbore rreth 300 m mbi nivelin e 
detit, me një vendosje urbane që i ngjason 
kështjellës. Në krahasim me fshatrat e 
tjerë të bregdetit, ai ka ruajtur me se miri 
arkitekturën tradicionale dhe strukturën 
urbane.
Fshati i vjetër është i gjithi për t`u 
zbuluar me katedralen, kalanë e Karosit 
dhe banesat unike. Ai të impresionon 
me bukuritë mahnitëse, harmoninë me 
terrenin dhe shtëpitë e vjetra prej guri me 
arkitekturën e tyre tradicionale, ashtu si 

fshati që aq shumë 
e duan francezët

në fshatrat e tjerë të bregdetit.  Ajo është 
mirëmbajtur, pavarësisht faktit që një 
numër shtëpish historike po braktisen.  
Ndërtimi është kompakt dhe në veçanti 
krijon tipologji interesante të mjediseve 
të hapura dhe të mbyllura, rrugica dhe 
kalime. Mënyra se si shtëpitë vijnë pranë, 
duke parë njëra-tjetrën nga lart, dhe 
hapësira e kopshteve të brendshme, është 
mahnitëse.

Qeparoi përmendet shpesh sot si fshati 
për të cilin francëzët lenë kokën. Ndoshta 
sepse shumica prej banorëve ka emigruar 
shpejt dhe ata që janë vendosur në Francë, 
kanë ardhur këtu me ndonjë mikun e tyre 
francez. Ndoshta sepse grupet e turistëve, 
edhe pse jo shumë të mëdha, dominohen 
kryesisht prej francezëve, të cilët pastaj 
e çojnë fjalën gojë më gojë se diku në një 
vend të vogël të Ballkanit Perëndimor që 
quhet Shqipëri, na qenka një fshat i vogël 

si kështjellë e magjepsur ku pothuajse nuk 
banon asnjeri. Fshati është i një bukurie 
të rrallë dhe ata nuk e kuptojnë se pse 
banorët e kanë braktisur atë, ndërkohë që 
ata vetë, fracezët pra, do ta blinin me qejf 
ndonjë prej atyre shtëpive të gurta ku tani 
nuk banon asnjeri.

Këto histori sot mund t`i dëgjoni nga goja 
e Veronikës, e cila mund t`jua tregojë 
edhe ndërkohë që është duke bërë 
petullat tipike të Jugut kilat e famshme. 
Veronika dhe e bija Panajota, do t’ju 
presin këtë verë Te Rrapi në hyrje të 
fshatit, për një kafe, për t’u çlodhur e për 
të bujtur, për një drekë me mish vendi 
e djathë të freskët nape nga bagëtitë e 
zonës por  edhe për të mësuar plot histori 
nga fshati-kështjellë që ka magjepsur 
udhëtarët dhe historianët me arkitekturën 
e tij unike dhe faktet e rralla që vijnë thellë 
nga historia. Se si për shembull Qeparoi 

dhe qeparotasit, nuk flasin kurrë greqisht 
as me të huajt por vetëm shqip, në 
dialektin e bukur e vallëzues të Bregut. 
Nëse të gjithë kanë ikur, Veronika dhe 
e bija janë nga ata që janë kthyer. Dhe 
shpresojnë se edhe shumë qeparotas 
të tjerë do të kthehen, për t`u dhënë 
edhe njëherë jetë kështjellave të tyre 
të mrekullueshmë, që shohin të gjitha 
nga deti por që kryet e kanë lart në mal, 
në gjirin e Akrokerauneve. Por që edhe 
Veronika të qëndrojë, ajo ka nevojë për miq 
si ju, që ju të shkoni atje, të vizitoni fshatin, 
të provoni gatimet e saj, të qëndroni një 
natë në bujtinë e pse jo, të sillni miqtë tuaj 
herën tjetër, që edhe më shumë banorë 
të kthehen e t`u japin jetë shtëpive të 
braktisura. 

Dhe para se të niseni për Qeparo, 
telefonojini Veronikës në numrin e saj 
069 515 6062, që kur të shkoni atje, t`i 
gjeni petullat gati. Po rakinë me bajame të 
njoma, e keni provuar ndonjëherë?  
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Çfarë s`duhet të humbisni
Qeparoi shumë mirë mund të ishte vendi i pushimeve tuaja me 
familjen, që do të kalonin mes plazheve të qeta, shëtitjeve në 
mbrëmje e ndjesive të paqes së thellë që ta jep vetëm natyra. Por 
nëse nuk e keni zgjedhur për të qëndruar, duhet patjetër që të shijoni 
një drekë ose qoftë edhe një koktej tek Valta Hotel, një stukturë që aq 
mirë i përgjigjet stilit mesdhetar dhe atmosferës së tij në çdo detaj. 

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

architecture and rare facts that come deep from history. How, for 
example, Qeparoi and the people of Qeparo never speak Greek with 
foreigners but only Albanian, in the beautiful and dancing dialect of 
the Coast.
If everyone has left, Veronica and her daughter are among those 
who have returned. And they hope that many more “Qeparotas” will 
return, to give life once again to their magnificent castles, which all 
face the sea but with their head high on the mountain, within the 
bay of the Akrokerauns. But for Veronika to stay, she needs friends 
like you, to go there, to visit the village, to try her cooking, to stay 
one night in the guesthouse and why not, to bring your friends 
next time, that also more residents can return and give life to the 
abandoned houses.
And before you depart toward Qeparo, call Veronica on her number 
069 515 6062, so that when you go there, you will find the pancakes 
ready. What about raw almond brandy, have you ever tried it?

OLD VILLAGES80 Albania
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The Mills trail
uncovers a different 
side of Dhërmi village
Outdoor walking has become “fashionable” since 

people started posting this new trend in tourism on 

Instagram. This positive effect of social networks also 

brings curiosity to the acquaintances of new coun-

tries. The good thing is that there are lots of short, 

well-maintained hiking trails that can be crossed 

by those who do not want to climb mountains, but 

destinations that do not require effort and time.

The Mills Trail is located between Dhërmi beach 

and the village on the rock, is one of them. Every 

time you take the turn to Dhërmi, on your left you 

can see the view from afar, which seems like that 

road leads nowhere.

For a few years this trail has been systematized for 

tourists. Paved with stones, along the way there 

by Fjorda Llukmani

Albania
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Shtegu i mullinjve që ju 
tregon një Dhërmi ndryshe
Ecjet në natyrë kanë dalë në modë që kur njerëzit 

filluan të postonin në Instagram këtë trend të ri në 

turizëm. Ky efekt pozitiv i rrjeteve sociale sjell dhe 

kuriozitetin e njohjeve të vendeve të reja. E mira 

është se ka plot shtigje të shkurtra e të mirëmbajtura 

për ecje, që mund të kalohen nga ata që s’duan 

të ngjisin male, por destinacione që nuk kërkojnë 

mund dhe kohë.

Shtegu i Mullinjve ndodhet midis plazhit të Dhërmiut 

dhe fshatit mbi shkëmb. Sa herë merr kthesën për 

Dhërmi, në të majtën tuaj mund të shikoni pamjen 

nga larg, e cila duket sikur ajo rrugë s’të çon 

gjëkundi.

Prej pak vitesh ky shteg është sistemuar për turistët. 

E shtruar me gurë, gjatë rrugës ka shenja ndihmuese 

për të njohur vendin ku po kalon. Mund ta filloni në 

rrugën dytësore të plazhit të Dhërmiut, ose pranë 

burimit të Potamit në fshat.

Quhet “Shtegu i Mullinjve” sepse është plot me 

mullinj, të cilët dikur punonin me rrjedhën e burimit të 

Potamit. Sot janë ndërtesa thuajse të braktisura e të 

mbuluara me shkurre e gjethe.

Shpesh shtegun e thyejnë urat e mbajtëset prej hek-

uri me ngjyrë të kuqe, që shkojnë shumë me natyrën 

përreth. Dikur kjo rrugë përdorej nga banorët e 

fshatit për të zbritur poshtë në plazh. Një vajzë e 

vogël që njoha këto ditë më thotë se ka qenë plot 

baltë e gjarpërinj dhe njihej vetëm nga njerëzit e 

zonës. Pas rregullimit është kthyer në pikë turistike për 

ata që pëlqejnë të ecin.

Gjatë kësaj shëtitjeje do të mund të shihni dy kisha 

të vjetra shekullore, ujëvarën piktoreske, gjurmët e 

hidrocentralit të parë të ndërtuar në fshatrat e Shq-

ipërisë etj. Një prej tyre është dërstili, ose siç njihej 

ndryshe Trovea ka qenë vendi ku gratë e fshatit 

Dhërmi lanin rrobat e mëdha dhe qilimat prej leshi.

Aty vendasit kishin ndërtuar me urë një hon me hark 

ku shfrytëzohej rrjedhja e lirë e ujit të Potamit që 

binte me forcë nga lartësia. Presioni i ujit krijonte një 

vorbull të thellë poshtë dhe rrotullonte rrobat që 

hidheshin, duke ngjarë me procesin e centrifugës në 

lavatriçen e ditëve tona.

Gratë dhe plakat e fshatit zbrisnin me mushka të 

ngarkuara me materialet që do të lanin. Një person 

aty paguhej për të mbajtur radhën. Me një shkop të 

posaçëm merrej me rrotullimin e rrobave në vorbull, 

e cila ishte një punë shumë e rrezikshme sepse 

vendi ku binte uji me presion ishte shumë i thellë. Pas 

larjes gratë e fshatit i ndernin rrobat për të kulluar 

uji i tepërt dhe pas një procesi prej disa orësh, 

ngjiteshin përsëri me mushkat e ngarkuara në fshat 

për punët e tjera të ditës.

Shtegu ka stola e vende për t’u ulur ku mund të shi-

josh pamjen. Stoli im i preferuar gjendet tek ujëvara 

e cila është e vogël, por surprizuese kur e sheh në 

një vend që s’ta merr mendja.

Problemi qëndron që ka shumë plehra. Kam shkuar 

mbi 5 herë e gjithmonë e kam gjetur pis. Pak para 

ujëvarës do të shikoni hidrocentralin e parë që u 

ndërtua në fshatrat e Shqipërisë në 1952 që ishte 

privat. Punonjësit paguheshin nga fshati nga të 

ardhurat e energjisë. Për ngritjen e këtij hidrocentrali 

ndihmuan dhërmiotët emigrantë. Investitorët krye-

sorë ishin emigrantë në SHBA. Në 1960 hidrocen-

trali u shtetëzua, por sot e kësaj dite kanë mbetur 

vetëm muret.

Përgjatë shtegut ka dhe burime ku mund të pini ujë, 

kështu që mos merrni shishe me vete. Më pëlqen 

shumë që e kanë shtruar me gurë sepse bëhet më 

e lehtë për t’u kaluar nga vizitorët. Madje kam parë 

dhe fëmijë të vegjël që i marrin prindërit me vete. 

D.m.th që Shtegu i Mullinjve është i përshkueshëm 

nga të gjitha moshat.

Pasi ngjitesh sipër ujëvarës, avash-avash do të 

shikosh fshatin e Dhërmiut që është i ndërtuar mbi 

gurë. Më duket sikur kaloj në mes të kanionit dhe 

anash fillojnë shtëpitë e lagjet e ndryshme.

Kush ka dëshirë të ecë më shumë, mund të vazh-

dojë ngjitjen në fshat, ose mund të ktheheni përsëri 

andej nga erdhët. Një ditë pasi shijova perëndimin 

te manastiri lart në fshatin e Dhërmiut, më zuri muzgu 

dhe nata te Shtegu i Mullinjve. Në fillim pata pak 

frikë sepse s’ka ndriçim, megjithëse nuk isha vetëm.

Nuk ma merrte mendja që rrugën time do ta ndriço-

nin gjithë kohës një tufë me xixëllonja. Kisha vite të 

tëra pa parë këtë insekt që dikur e kapja me dorë 

dhe e fusja në një gotë që të shikoja si shkëlqente. 

Gjatë 20 minutave ecje, ato shkëlqenin tufa-tufa 

buzë përroit të Potamit. Shpeshherë ndalonin dhe 

pranë këmbëve të mia. Jo vetëm që s’pata frikë, 

por u lumturova që u kthyem në errësirë pasi u bëra 

nostalgjike. Çdo gjë ndodh për një arsye dhe këto 

ndodhitë e bukura nuk ndodhin duke qëndruar 

vetëm buzë detit, por kur del e eksperimenton pak 

me natyrën përreth. Botuar në dritare.net
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place where the women of Dhërmi village use to 

wash their big clothes and woolen carpets.

There the locals had built an arched bridge, where 

the free flow of Potam spring, were falling forcefully 

from a height was exploited. The water pressure 

created a deep vortex down and spun the clothes 

that were thrown into, resembling the spin process in 

the modern day washing machine.

The women and elders of the village came down 

with mules loaded with the materials they were 

going to wash. A person there was paid to keep 

the queue. With a special stick he dealt with the 

rotation of the clothes in the vortex, which was a 

very dangerous job because the place where the 

pressurized water fell was very deep. After washing, 

the women of the village changed their clothes 

to drain the excess water, and after a process of 

several hours, climbed again with the mules loaded 

in the village for the other chores of the day.

The trail feature benches and places to sit where 

you can enjoy the view. My favorite bench is at the 

waterfall which is small but surprising when you see it 

in a place you can not expect.

The problem is that there is a lot of trash. I went 

over 5 times and always found it dirty. Just in front of 

the waterfall you will see the first hydropower plant 

that was built in the villages of Albania in 1952 

which was private. Employees were paid by the 

village people from energy revenues. Emigrants from  

Dhërmi helped to build this hydropower plant. The 

main investors were immigrants to the US. In 1960 

are helpful signs to know the place where you are 

passing. You can start on the secondary road to 

Dhërmi beach, or near the source of Potam in the 

village.

It is called the "Mills Path" because it is full of mills 

that once worked along the course of the Potam 

spring. Today they are almost abandoned build-

ings covered with bushes and leaves.

The path is often “interrupt” by bridges and red 

iron constructions, which combine very well with the 

surrounding nature. Once this road was used by 

the villagers to get down to the beach. A little girl 

I knew these days told me it was full of mud and 

snakes and was known only by the people of the 

area. After the arrangement it has turned into a 

tourist spot for those who like to walk.

the hydropower plant was seized by the state and 

nowadays only the some walls are remained.

There are also springs along the trail where you 

can drink water, so do not take bottles with you. 

I really like the fact that it is paved with stones 

because it becomes easier for visitors to cross. I 

have even seen small children taken there from the  

parents. That means that the Mills Trail is suitable to 

all ages.

After climbing above the waterfall, you will watch 

the village of Dhërmi, which is built on stones

Whoever who wants to walk more, can continue 

climbing in the village, or you can go back to 

where you came from. One day after enjoying the 

sunset at the monastery upstairs in the village of 

Dhërmi, I was got from dusk and night at the Mills 

Path. At first I was a little scared because there was 

no lighting, even though I was not alone.

It never occurred to me that my path would be 

illuminated all the time by a swarm of sparklers. I 

had not seen this creature for years and during the 

20-minute walk, they shone in batches along the 

Potam stream trail, lightning me the path. They often 

stopped even near my feet. Not only I was not 

afraid, but I was happy to be back in the dark and 

after I became nostalgic. Everything happens for a 

reason and these beautiful events do not happen 

just standing by the sea, but when you go out and 

experiment a little with the surrounding nature.

Published at dritare.net

It is called the "Mills Path" 
because it is full of mills that 
once worked along the course 
of the Potam spring. Today 
they are almost abandoned 
buildings covered with 
bushes and leaves.

During this walk you will be able to see two 

centuries-old churches, the picturesque waterfall, 

the traces of the first hydropower plant built in the 

villages of Albania, etc. One of them is “dërstili”, or 

as it was otherwise known like Trovea and was the 
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 Tel.: + 355 391 21 000; Mob: +355 67 500 0052
orangehoteldhermi@gmail.com; www.hotelorangedhermi.al

Just 100 meters from the magnificent 
sea shore of Drimades Beach, lies the 
Orange Hotel with a capacity of 20 
luxury rooms which fulfill your every wish 
for comfort. Easily accessible and with 
comfortable and relaxing environments, 
in it you will feel pampered inside a 
Mediterranean oasis, and you can enjoy 
the best cuisine in the area.

Welcome to the heart of Dhërmi!

Hotel 

dhë rm i   a lban ia

Hotel
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Rruga Perivolo, 12, Drimades Dhërmi, Albania
Tel : +355 69 342 5090

Pamper yourself staying  by the sea, in one of the most beloved areas of the Albanian Riviera 
in a fine art luxury resort, came by the long term experience of the IONIAN Hotel Drymades

We present you A B O N O R A, the newest mettlesome project that extends right on the seashore in front of the 
turquoise waters of the Ionian Sea.

Elegantly decotared with the attention up to details, Abonora has not left aside your comfort either 
in rooms full of light and space, where time with family and friends will be a bouquet of days full of relax.

The mesmerizing panoramic coastal view and the excotic ambiances with the infinity pool, refreshing water lines, 
beach bars, a highly qualified staff and the fine art cusine, are perfectly intertwined

with the great hospitality of the masters of the house.

That`s why you will come as a guest and will leave like a friend! 

H I G H  L U X U R Y  R E S O R T

Albania

D R I M A D E S  D H Ë R M I ,  A L B A N I A

Socials
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LOCAL LIFE

Vish Rudi
My Sheep Journey
Have you noticed that you can often find sheep roaming 

the land of Albania? In the village roads and sometimes 

even in the city? A sight so authentic and true to the 

mountain people of Albania.

I created the brand VISH RUDI last year, based on Albanian 

sheep wool craft. The most amazing handmade traditional 

craft by Albanian women. 

Village life is a part of my own, but what I love about my 

brand, is that it emphasize the  true value of this amazing 

animal that not only wears the  local people  of the 

mountains, but also feeds the entire nation. 

Food gathers people and if there is anything that will make 

you feel at home in Albania, it’s the traditional cuisine and 

the lifestyle of the families. 

food and culture

ORIKUM - My home away from home”  

Çorape  
Albanian socks 
The Albanian craft is evident everywhere you 

go, from when you land at Tirana airport and 

throughout the cities and side streets around 

the country. 

For me, creating the VISH RUDI brand is like 

the birth of a creature and I plan to keep it for 

a long time. My trip to visit the village of Orikum 

has been for years an occasional pastime. But 

this time, I became part of a house in the village, 

telling stories, sharing woven crafts and personal 

experience with these elderly southern Albanian 

women.

Fiji is my native home, far away in the South 

Pacific. A destination I may not visit for a very 

long time, but I feel blessed to have established 

a deep connection with the older generation 

here in Southern Albania.

Many friends and family purchased these 

amazing socks that were crafted by these old 

ladies and I plan to continue this journey in the 

future, hoping to sent this part of the Albanian 

culture in the Western countries. 

The gastronomy
Albanians prefer meat than fish. 

As a lover of rare meat and cuisine, my one 

of craving moments are satisfied here with the 

range of dishes that are served traditionally. 

The appreciation for a culture that utilizes this 

farm animal so broadly is outstanding. 

As I sit in a small restaurant in a corner even 

though no one around, the feeling of family and 

company accompanies me as I enjoy these so 

special dishes. The entire country offers this wide 
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Udhëtim mes deleve
Keni hasur ndonjëherë dele që kullosin nëpër tokat e 
Shqipërisë? Nëpër rrugët e fshatit dhe ndonjëherë edhe 
nëpër qytet? Një pamje kaq autentike dhe reale për 
banorër e Shqipërisë.

Markën "VISH RUDI" e kam krijuar vitin e kaluar, bazuar 
në zanatin shqiptar të përpunimit të leshit të deleve. 
Artizanati më mahnitës tradicional i punuar me dorë nga 
femrat shqiptare. 
Jeta në fshat është pjesë e imja, por ajo që më pëlqen te 
marka ime, është se ajo thekson vlerën e vërtetë të kësaj 
kafshe të mahnitshme që jo vetëm vesh banorët vendas, 
por ushqen të gjithë kombin.
Ushqimi mbledh njerëz dhe nëse ka diçka që do t'ju bëjë 
të ndiheni si në shtëpinë tuaj në Shqipëri, është kuzhina 
tradicionale dhe stili i jetesës së familjeve.

ORIKUMI - shtëpia ime e dytë”

Çorapet
Artizanati shqiptar është i dukshëm kudo që të shkoni, që 
nga momenti kur zbarkoni në aeroportin e Tiranës dhe në 
të gjithë qytetet, zonat rurale dhe në mbarë vendin.

Për mua, krijimi i markës VISH RUDI-t është si një lindje dhe 
do jetë e imja për një kohë të gjatë. Udhëtimi im për të 
vizituar fshatin Orikum ka qënë prej vitesh një kalim kohe 
i rastësishëm. Por këtë herë, mes një tregimi dhe një tjetri, 
duke ndarë zeje të endura dhe eksperiencat personale 
me këto gra të moshuara shqipëtare të jugut, u bëra 
pjesë e një familjeje.

FIXHI është shtëpia ime e lindjes, që gjendet shumë 
larg, në Paqësorin Jugor. Një destinacion që mund të mos 
e vizitoj dot për një kohë shumë të gjatë, por ndihem e 
bekuar që kam krijuar një lidhje të thellë me brezin e vjetër 
këtu në Shqipërinë e Jugut.
Është e rëndësishme qe t'i mbaj rrënjët e mia të ngulitura 
brënda vetes, deri sa dalëngadalë mund të bëj timen 
dhe të përfshihem gjithnjë e më shumë me kulturën e 
popullit shqiptar.

Shumë miq dhe familjarë blejnë këto çorape të 
mrekullueshme të punuara nga këto zonja të moshuara 
dhe unë planifikoj ta vazhdoj këtë rrugëtim në të ardhmen, 
duke shpresuar që këtë pjesë të kulturës shqiptare ta 
dërgoj në vëndet perëndimore.

Gastronomia
Shqiptarët preferojnë më shumë mishin se sa peshkun.
Si një adhuruese e mishit dhe kuzhinës së veçantë, 
momentet e mia të mallit dhe nostalgjise i kaloj nëpërmjet 
gamës se pjatave që shërbehen në mënyrë tradicionale.
Vlerësimi për një kulturë që përdor kaq gjerësisht këtë 
kafshë ferme është i jashtëzakonshëm.
Teksa ulem në një restorant të vogël edhe pse nuk 
ka asnjëri përreth, ndjesia e familjes dhe e miqëve më 
shoqëron ndërsa shijoj këto pjata kaq të vecanta.

I gjithë vendi ofron këtë mundësi për të shijuar këto 
receta që për mua janë eksperienca ekzotike.
Të dashuruar pas djathit
Djathi është një nga ato delikatesa që në atdheun tim 
dhe shtëpinë e lindjes, Australi dhe Fixhi nuk më shijon.
Ndërsa këtu është një nga gjërat e mia të preferuara.  
Në çdo dyqan që mund të vizitoni, do gjeni 
shumellojshmëri djathrash Deleje. 
Djathë nga të gjitha racat e deleve, të lopëve apo 
dhive nga çdo cep i Shqipërisë. I përkryer për adhuruesit 
e verës dhe të ushqimit tradicional.
Vreshtat anembanë vendit ju çojnë në ture të mahnitshme 
duke përfshirë luksin e shijimit të djathit i cili shoqëron 
verën organike.

Embëlsirat që përmbushin kulturën 
e familjes dhe ushqimit!

Shija e Shqipërisë 
sime të ëmbël. 
Me të vërtetë që është e tillë! Fillimi i një rrugëtimi 
revolucionar për mua.
Unë jam shumë e varur nga sheqeri dhe ky do të 
jetë udhëtimi im me i bukur në Shqipëri, duke ndjekur 
rrugën e sherbetit për të shkuar drejt zgjedhjeve më të 
shëndetshme në të ardhmen!

Në të kaluarën, kur shkonim në restorant në Australi, unë 
isha ajo vajza që zgjidhte ëmbëlsirën për vaktin kryesor. 
Më e mira prej ëmbelsirave më sherbehej mua!
Jam rritur në një shtëpi plot me ëmbëlsira, torta, biskota 
dhe çdo gjë të ëmbël (të bërë vetë). Nëna ime e ndjerë 
ishte një "nënë punëtore", dhe përpiqej shumë për të 
mbajtur buxhetin e shtëpisë së bashku me babain tim, i cili 
punonte në biznesin dhe pronën e gjyshit.
Me krenari mund të them që kam filluar të gatuaj që në 
moshën 9-vjeçare. Jo ngaqë kisha dëshirë, por që të 
ndihmoja nënën time dhe këtë e bëja krahas shkollës, 
notit dhe kërcimit. Kjo nuk kishte të bënte me paratë, por 
më beri të kuptoja që kuzhina ishte territori im.

Tani që jetoj në Shqipëri, është pothuajse e pamundur 
t'i iki dashurisë për sheqerin.
Të them të drejtën, në fakt dua ta përqafoj me kujdes 
dhe të vlerësoj zemrën dhe artin e vendosur në 
përgatitjen e ëmbëlsirave.
Rrugëtimi im i SHQIPERISE SIME SE EMBEL është afatgjatë 
dhe dua të mbështes dhe të edukojë me kujdes publikun 
për atë që shqiptarët po bëjnë në fushën e ëmbëlsirave, 
përkrah përpjekjeve të tyre për t'i dhënë njerëzve, aty 
ku është e mundur, mundësinë për të bere zgjedhje të 
shëndetshme duke preferuar produket e tokës!

Në vitin 2008, gjatë rrugëtimit tim të fitnesit/notit për të 
konkurruar në garat e notit të Charity Ocean, u trajnova 
nga një specialist rus. Kjo ishte një pikë kthese paksa e 
lehtë për të parë dhe anën e errët të dashurisë sime 
për sheqerin. Nuk dua të gënjej – më pëlqen ende 

çdo copë ëmbëlsirë, por tani mendoj se përzgjedhja 
midis ëmbëlsirave “që ta bëjnë me sy” dhe “atyre 
të përgatirura me produkte naturale” do të jetë një 
sfidë për të vlerësuar shqiptarët dhe punën e tyre në 
përgatitjen e ëmbëlsirave.
Unë vij nga një ishull polinezian, ku gjithçka që bëjmë 
është të hajmë dhe të shijojmë momentet me familjen, 
kështu që mesa duket kam udhëtuar drejt nje destinacioni 
të duhur dhe jam vendosur në vendin dhe kulturën që më 
përshtatet me së miri – Shqipërinë!

Nëse ndiqni faqet e mia në rrjetet sociale, do të mund 
të shihni qartë larminë e ngjyrave dhe të imazheve të 
kafeneve dhe restoranteve që ofrojnë ëmbëlsira të 
shijshme!

Ajo që vlerësoj është përpjekja e vogël e atyre 
shqiptarëve entuziastë të ëmbëlsirave, që kujdesen edhe 
për adhuruesit e tokës të cilët kanë bërë atë tranzicion 
të zgjedhjeve të shëndetshme, si tek ofrimi i pijeve alkolike 
ashtu edhe në zgjedhjet alternative.
Si të mos e vlerësoj këtë, kur çdo gje që bëhet në 
Shqipëri është e pira e kafesë! 
Embelsirat këtu më japin atë ndjesinë e një muzgu të 
gjatë.

Torta ime e preferuar është ajo me çokollatë e 
përgatitur në restorantin Maestro Pizza, torta Red 
Velvet e Bar Sophie dhe e famshmja GLIKO te 
FOLEZA! Të gjitha të vendosura në pika të ndryshme të 
qytetit të Vlorës si dhe në lagjen e vjetër Muradje. 
Nëse jeni me fat, kafenë espresso me fistik do të mund 
ta gjeni te Bar Emidea por edhe në dyqanet e tjera. 
Unë jam një vajzë e thjeshtë por përvec verës së mirë 
dhe gastronomise shqiptare, më ka terhequr vëmendjen 
dhe eleganca e ëmbëlsirave të servirura!

Lexuesit e artikujve të mi kanë arritur numra të mahnitshëm 
sipas radhitjes së mëposhtme:

1. SHQIPERI
2. SHTETET E BASHKUARA
3. IRELAND
4. ANGLI
5. CANADA
6. GJERMANI
7. FRANCE
8. FIJI

Lexuesit e tjerë i përkasin artikujve për Evropën. 
Ne jemi ne evoluim të vazhdueshëm dhe duam apo jo, 
statistikat duhet të shkojnë drejt shëndetit, gjelbërimit dhe 
jetëgjatësisë! 
Ne jemi krijesa gjithmonë në lëvizje. Më ndiqni mua!
Dhe për ta mbyllur, në gjysmë e dytë të këtij viti do të 
dalë një markë e bukur! Do ju lërë të mahnitur! Sapo ju 
thashë një tjetër gjë që duhet pritur me entuziazëm e deri 
atëherë: 
Me dashuri dhe ëmbëlsi
Francine Talei Wong
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spread and opportunity to enjoy 3-star dinners that 

for me are exotic experiences. 

DJATHË  - cheese lovers 
Cheese is the delicacy I don’t often enjoy in 

Australia and Fiji, my motherland and birth home.

Here? Complete WoW experience. You visit the 

daily convenient store and are so overwhelmed 

with the variety in the Deli. 

Cheese from all breeds, animals and corners 

of Albania. Perfect for wine lovers and home 

traditional food. 

Vineyards around the country take you on 

amazing tours with that luxury of cheese tasting to 

compliment the organic wine. 

THE SWEETS THAT COMPLIMENT THE 
CULTURE OF FAMILY AND FOOD!

The taster of MY SWEET ALBANIA!
Indeed, it is! The beginning of a revolutionary 

journey.

I am a closet SUGAR addict and this is going to 

be the cool journey in Albania, riding the sugar 

train to healthier choices in the future!

Going to a restaurant in the past in Australia, Fiji, I 

was the girl who chose dessert for the main meal. 

The best was served 1st for me!

I grew up in a home full of cakes, scones, cookies 

and anything sweet (homemade). My late mother 

was a “working mother”, however, baked to sustain 

the home budget alongside my father, who helped 

his father’s business and property. 

Proudly, I can say that at the age of 9, I was 

baking. Not by choice, but to help my mother 

alongside balancing schoolwork, swimming and 

dance. This was not only about money, but the 

understanding that I was a young girl and the 

kitchen was my territory.

Now that I live in Albania, it’s almost impossible 

to run away from my love for Sugar. Truthfully 

speaking, I actually want to embrace it carefully 

and appreciate the heart and art put into it. 

My journey of MY SWEET ALBANIA is long term 

and will be carefully supporting and educating the 

public on what Albanians are doing in the desserts 

field, alongside their efforts to give the people 

an option to choose the earth wanderers green 

choice, where it’s appropriate!

In 2008, I was trained by a Russian specialist 

during my fitness / swimming journey to compete 

leisurely in my Charity Ocean Swim races. This was 

a slight turning point on the darker side of my love 

for Sugar. I won’t lie – I still love every bit of dessert, 

but now I think exploring both “eye candy” and 

“earth wanderers” desserts, will be a nice balance 

to appreciate Albanians and their touch to the 

dessert world.

I am from a Polynesian Island, all we do is eat 

and enjoy family, so I moved to settle in the right 

country and culture – Albania!

If you follow my social pages, there is clear color 

coding and beautiful images of the cafes and 

restaurants that are delivering such glorious 

desserts!

What I appreciate, is the small effort from Albanian 

dessert enthusiasts, to cater for those earth 

wanderers that have made that transition of 

healthier choices, also with alcoholic drinks and 

alternative choices. 

How can I not appreciate this, when all we do in 

Albania, is – drink coffee! The sweet just gazes at 

you like that long-lasting sunset.

My favorite homemade chocolate cake at 

Maestro Pizza, Red Velvet Cake at Sophie 
and the famous GLIKO at FOLEZA! All located in 

various points around Vlora and Jewish Old Town 
Muradje. If you are lucky, you will find the Pistachio 
Espresso at Emidea Bar at the local markets. I 

am a pure local girl at heart, but of course, the 

elegance of desserts does steal my attention 

through fine wine and dining!

My readers for my articles have hit amazing hits. In 

order from in a very short period: 

LOCAL LIFE

9. ALBANIA
10. UNITED STATES
11. IRELAND
12. UNITED KINGDOM
13. CANADA
14. GERMANY 
15. FRANCE
16. FIJI
The remaining readers cover Europe. As 

humans we evolve and whether we like it or 

not, the statistics must sway towards health, 

green and longevity! We have forever to 

go.  Follow me!

Lastly, there is a beautiful brand that will 

be released in the second half of this year! 

MIND BLOWING! So I have just given you 

the next best thing to look forward to so 

until then.

With Sweet Love

Francine Talei Wong
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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

Kraal Hotel is a new brand four-star hotel with 100 ro oms, a 
bar, restaurant, two outdo or swimming po ols, a conference 
ro om, and parking. I t  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 l imited 

mobil i ty and pet fr iendly.

Rruga Gravril Dara, Vlore, Albania
+355 69 70 90 000

Respecting the traditional
and exploring the new
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Dr. Fatjon Manjani:
dental tourism, a sector I 
would love to explore just 
as much as my profession

Fatjon, a talented young man, who 
has chosen dentistry as a profession 
of life, sees with great interest this 
combination with tourist packages. 
He also claims that his foreign clients, 
mainly Italians, often ask him for help 
not only to find a hotel but also ask 
him where they can go during the 
time they will be in Albania to receive 
his services. 

Albania
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Dr. Fatjon Manjani
Turizmi dentar, një fushë që 
dua ta  eksploroj me po aq dëshirë 
sa edhe profesioni im
Turizmi dentar është një fushë krejtësisht e re e 

sektorit të turizmit, i cili nuk lindi as nga idetë e tur 

operatorëve për të hapur shtigje të reja, as nga 

planet strategjike të grupeve të interesit e as si një 

paketë turistike në vetvete. Arsyeja kryesore pse ai 

lindi dhe sot quhet turizëm ishte shumë e thjeshtë; 

grupe në fillim të vogla e pastaj më të mëdha të 

huajsh, kryesisht italianë, vinin në Shqipëri për të 

kryer shërbime dentare, sepse ato kishin një çmim 

shumë më të lirë se të njëjtat shërbime në vendet ku 

ata jetonin. 

Zhvillimi i vrullshëm i mjekësisë dentare në Shqipëri 

vitet e fundit, teknologjia e lartë, materialet po 

aq cilësore sa dhe jashtë por me çmime tejet 

konkuruese, bënë që fjala e emigrantëve shqiptarë 

që vinin me pushime në Shqipëri “për të bërë 

dhëmbët”, të përhapej shpejt edhe tek miqtë e tyre 

italianë, të cilët gjithashtu po  shfrytëzonin pushimet 

e tyre për të ardhur bashkë me miqtë shqiptarë në 

Shqipëri për shërbime dentare të ndryshme. 

Gradualisht lindi nevoja që gjatë këtyre ditëve 

“pacientët” të shkonin diku për të kaluar kohën e 

lirë dhe sot kjo “diku” është ajo që ne të fushës 

së udhëtimeve e quajmë turizëm dentar. Dhe nga 

një klinikë e vogël apo e madhe dentare që 

pyet miqtë se ku mund t`i çojë klientët e saj për të 

shëtitur në ditët kur nuk kanë shërbimet, kemi kaluar 

tek klinika që specifikën e tyre e kanë të orientuar 

pothuajse krejtësisht drejt organizimit të paketave 

të kombinuara turizëm-shërbime dentare, duke hyrë 

në bashkëpunim me agjenci e hotele dhe duke e 

kthyer shërbimin dentar në pjesë të kësaj pakete. 

Kjo tashmë është më e thjeshtë se përshtatja e 

klinikave ekzistuese, prandaj edhe të rinjtë si Fatjon 

Manjani, që i janë bashkuar fushës së mjekësisë vitet 

e fundit, e kanë orientuar aktivitetin e tyre drejt kësaj 

fushe të kombinuar.

Fatjoni, një i ri i talentuar, që si profesion të jetës ka 

zgjedhur stomatologjinë, e sheh me shumë interes 

kombinimin e saj me paketat turistike. Edhe ai pohon 

se klientët e tij të huaj, kryesisht italianë, shpeshherë 

i kërkojnë ndihmë jo thjesht për të gjetur hotel por 

edhe e pyesin se ku mund të shkojnë gjatë kohës 

që do të jenë në Shqipëri për të marrë shërbimet 

e tij. Prandaj edhe dëshira e tij për t`u ofruar atyre 

paketa të gatshme ku hyjnë akomodimi, itinerari dhe 

shërbimet është tashmë edhe synimi i të ardhmes. 

Natyrisht klinika e tij Manjani Dental, e vendosur në 

zonën më të frekuentuar e premtuese të Unazës së 

Re, ku zhvillimi i vrullshëm urban ka kthyer krejtësisht 

rrjedhën e lëvizjes së kryeqytetit, është e pajisur me 

teknologjinë e fundit dentare dhe shërbimet janë 

absolutisht të standarteve të larta, me lëndë të 

parë të certifikuar nga institucionet ndërkombëtare. 

Dëshira dhe nevoja për të qenë në lartësinë e 

tregut e ka bërë Fatjonin të jetë vazhdimisht i lidhur 

me kërkimet e fushës, trajnimet e ndryshme dhe kurset 

kualifikuese pas universitetit. 

Mosha e re dhe e ardhmja që po duket se do të 

ketë turizmi dentar, brenda zhvillimit të vrullshëm të 

turizmit në Shqipëri, e bën atë që ta shohë këtë 

nismë jo vetëm si nevojë e rritje profesionale por 

edhe si një sfidë të bukur për t`i kombinuar të dyja 

shërbimet dhe pse jo, për të marrë kënaqësinë e 

përshtypjeve të turistëve, që do të largohen nga 

Shqipëria jo vetëm me dhëmbë më të bukur por 

edhe me kujtime shumë të bukura nga udhëtimet e 

tyre të organizuara nga Manjani Dental

Fatjoni, një i ri i talentuar, që si 
profesion të jetës ka zgjedhur 

stomatologjinë, e sheh me shumë 
interes kombinimin e saj me paketat 

turistike. Edhe ai pohon se klientët 
e tij të huaj, kryesisht italianë, 

shpeshherë i kërkojnë ndihmë jo 
thjesht për të gjetur hotel por edhe 

e pyesin se ku mund të shkojnë 
gjatë kohës që do të jenë në 

Shqipëri për të marrë 
shërbimet e tij. 



Dental tourism is a completely new field of the 

tourism sector, which arose neither from the ideas 

of tour operators to open new paths, nor from 

the strategic plans of interest groups, nor as a 

tourism package itself. The main reason why it 

was born and today is called tourism was very 

simple; At first smaller and then larger groups of 

foreigners, mainly Italians, came to Albania to 

perform dental services because they were much 

cheaper than the same services in the countries 

where they lived.

The rapid development of dental medicine 

in Albania in recent years, high technology, 

materials as high quality as abroad but at very 

competitive prices, made the word of Albanian 

emigrants who come to Albania on vacation "to 

do their teeth", spread soon also to their Italian 

friends, who were also using their vacations to 

come with Albanian friends to Albania for various 

dental services.

Gradually the need arose for these days 

"patients" to go somewhere to spend their free 

time and today this "somewhere" is what we in 

the field of travel call dental tourism. And from 

a small or large dental clinic that asks friends 

where it can take its clients to walk on days when 

they do not have services, we have moved 

on to clinics whose specificity is almost entirely 

oriented towards the organization of combined 

tourism-dental services packages, entering 

into cooperation with agencies and hotels 

and turning the dental service into part of this 

package.

This is already simpler than adapting existing 

clinics, so even young people like Fatjon 

Manjani, who have joined the field of medicine in 

recent years, have oriented their activity towards 

this combined field.

made packages that include accommodation, 

itinerary and services is already the goal of the 

future.

Of course, his clinic Manjani Dental, located in 

the most frequented and promising area of the 

New Ring, where the rapid urban development 

has completely reversed the flow of movement 

of the capital, is equipped with the latest 

dental technology and services are absolutely 

up to standard, with raw materials certified by 

international institutions. The desire and need to 

be at the height of the market has made Fatjon 

constantly connected with field researches, 

various trainings and qualifying courses after 

university.

The young age and the future that it seems 

that dental tourism will have, within the rapid 

development of tourism in Albania, makes 

him see this initiative not only as a need and 

professional growth but also as a beautiful 

challenge to` combined both services and 

why not, to get the pleasure of the impressions 

of tourists, who will leave Albania not only with 

more beautiful teeth but also with very beautiful 

memories from their travels organized by 

Manjani Dental
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Fatjoni, a talented young man, who has chosen 

dentistry as a profession of life, sees with great 

interest this combination with tourist packages. 

He also claims that his foreign clients, mainly 

Italians, often ask him for help not only to find a 

hotel but also ask him where they can go during 

the time they will be in Albania to receive his 

services. Therefore, his desire to offer them tailor-

The young age and the future that 
it seems that dental tourism will have, 

within the rapid development of tourism 
in Albania, makes him see this initiative 
not only as a need and professional 

growth but also as a beautiful 
challenge to` combined both services

Albania



Turizmi dentar është sot një prej shërbimeve më të kërkuara në tregun ballkanik nga turistët e huaj, sidomos ata italianë, jo vetëm për çmimet 
konkuruese por edhe për cilësinë e shërbimit dhe të lëndëve të para të mjekësisë dentare. Prandaj mjekë të talentuar shqiptarë gjithmonë e 

më shumë po i drejtohen kësaj dege të shkencave mjekësore, si dega që lidh më shumë se kushdo mjekësinë me turizmin. 
Njëri prej tyre është edhe Dr. Fatjon Manjani, i cili në klinikën e tij Manjani Dental, ju ofron jo vetëm shërbimet dentare në cilësi absolute por 
edhe asistencë në planifikimin e paketave turistike, ndërkohë që jeni në Shqipëri duke marrë shërbime. Besojani shëndetin, bukurinë dhe 

kohën tuaj të çmuar të rinjve të talentuar shqiptarë!

“Sokrat Miho” Pallati “Jolla” 
Tirana, Albania

+355 68 200 0679
manjanidental@gmail.com

www.manjanidental.it

TERAPI    ORTOPEDI    KIRURGJI    ORTODONCI

ekzaminim, 
pastrim gurëzash, 
mbushje, faseta

Braketa metalike, 
qeramike, maskerina 

transparente

DENTARE

ekstraksion, implant 
dentar

ura porcelani, zirkon, 
Emax, proteza

!

MANJANI DENTAL

Your health    beauty
Dr. Fatjon Manjani

!&   

We provide tourist packages dedicated to 
vacationers during their dental services

Pacchetti turistici dedicati a voi 
durante i vostri servizi dentistici

Pensiamo ai vostri denti e le vostre vacanze

rezervo një takim: +355 68 200 0679
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Apitherapy is a type of alternative 
therapy that uses products that come 
directly from honeybees. It’s used to 
treat illnesses and their symptoms as 
well as pain from acute and chronic 
injuries.
Apitherapy has been used for 
thousands of years. It can be traced 
back to ancient Egypt and China. 
The Greeks and Romans used bee 
products for medicinal purposes as 
well, where bee venom was used to 
treat joint pain from arthritis.

The reason why we are talking about 
Apitherapy is that finally, for the first 
time this natural healing method 
can be found in Albania. It is Farma 
Sotira Agrotourism, which thought 
to add this important aspect to its 
agritourism offer, thus giving its 
vacationers not only relaxation but 
also excellent opportunities to treat 
a range of diseases that apitherapy 
helps to reduce or completely 
eliminate .

Illnesses that apitherapy may treat: 

Asthma
Alergies
Multiple sclerosis
Arthritis
Headache
Infections
Shingles

Injuries that apitherapy can treat 

Wounds
Pain
Burns
Tendonitis

Apitherapy can include the usage of 
all products created naturally from 
honeybees. 
Benefits and uses of apitherapy
Apitherapy can be used to treat a 
number of different conditions.

Apitherapy atApitherapy at
Farma SotirFarma Sotiraa

health & healinghealth & healing
from the hivefrom the hive

first apitherapyfirst apitherapy
center in Albaniacenter in Albania  

Albania
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Apiterapia është një lloj terapie 
alternative që përdor produkte që vijnë 
direkt nga bletët përmes një sistemi 
thithjeje me të ngjashëm me aerosolin. 
Ajo përdoret për të trajtuar sëmundjet 
dhe simptomat e tyre, si dhe dhimbjet 
nga lëndimet akute dhe kronike.
Apiterapia është përdorur për mijëra 
vjet në lashtësi. Ajo mund t`i ketë 
gjurmët në Egjiptin e lashtë dhe Kinë. 
Grekët dhe romakët përdornin produkte 
bletësh edhe për qëllime mjekësore, 
ku helmi i bletës përdorej për të trajtuar 
dhimbjet e kyçeve nga artriti.

ApiterapiaApiterapia
shëndeti dhe shërimishëndeti dhe shërimi  
që ju vjen nga kosherjaqë ju vjen nga kosherja

Për herë të parëPër herë të parë
në Shqipëri, vjennë Shqipëri, vjen
nga Farma Sotiranga Farma Sotira

Arsyeja se pse po ju flasim për 
Apiterapinë është se më në fund, 
për herë të parë kjo metodë shërimi 
natyral mund të gjendet edhe në 
Shqipëri. Është pikërisht Farma 
Sotira Agroturizëm, që mendoi t`ia 
shtonte këtë aspekt të rëndësishëm 
ofertës së saj agroturistike, duke u 
dhuruar kështu pushuesve të saj 
jo vetëm relaks por edhe mundësi 
të shkëlqyera për të trajtuar një 
sërë sëmundjesh që apiterapia  
ndihmon të reduktohen ose zhduken 
plotësisht.
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Heal wounds
Honey has long been used topically 
to treat wounds — including both 
open cuts and burns — thanks to its 
antibacterial, anti-inflammatory, and 
pain-relieving properties. Today’s 
research backs this up. A 2008 
review Trusted Source found that 
medical dressings containing honey 
were effective at helping heal wounds 
while lowering the risk of infection.

Helps with allergies
Local wildflower honey, as it turns 
out, can help treat allergies in several 
ways. Honey can soothe a sore 
throat caused by allergies and act as 
a natural cough suppressant.

Local wildflower honey may also 
protect people from allergies. This is 
because local wildflower honey can 
also contain trace amounts of flower 
pollen, a known allergen. Consuming 
local honey could slowly introduce 
this allergen to the body, potentially 
building up an immunity to it.

Treat immune and 
neurologic conditions
Apitherapy can be used as a 
complementary treatment for 
diseases tied to both the immune 
system and the neurologic system, 
including:

Parkinson’s disease
multiple sclerosis
Alzheimer’s disease
Lupus

Regulate thyroid function
Reduce gingivitis and plaque
Serve as a multivitamin

Both royal jelly and propolis contain 
a large number of vitamins and 
nutrients. They can actually be taken 
as multivitamins to improve overall 
health, including hair appearance. 

That's why, from now on, you should 
have one more reason to visit Farma 
Sotira in Erseka, so that when you go 
to find some relaxation and good food 
in the company of nature, you can 
also find it through apitherapy, even 
curing your diseases. Because, it is 
known no doctor heals better than 
nature!

Agroturizëm
FARMA SOTIRA

Ersekë-Leskovik National road, km 25; Mob: +355 69 23 42 529
farmasotira@gmail.com; www.farmasotira.com

The Apitherapy center at Farma Sotira

Albania
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Përfitimet dhe 
përdorimet e apiterapisë
Apiterapia mund të përdoret për 
të trajtuar një sërë problemesh të 
ndryshme:

Lehtëson dhimbjet e artritit
Ul enjtjet e ndryshme. Ul nevojën 
e përdorimit të ilaçeve, ul rrezikun 
e infeksionit. Shëron plagët, si 
djegiet, çarjet, psoriazat, falë 
vetive të tij antibakteriale, anti-
inflamatore dhe qetësuese.

Ndihmon me alergjitë
Apiterapia mund të ndihmojë në 
trajtimin e alergjive në disa mënyra  
sepse përmes polenit të luleve që 
kanë tërhequr bletët, kthehet në një 
alergjen shumë të mirë. Gjithashtu 
ajo mund të qetësojë dhimbjen e 
fytit të shkaktuar nga alergjitë dhe të 
veprojë si një frenues natyral i kollës.
Ajo e injekton këtë alergjen në trup, 
duke krijuar potencialisht një imunitet 
ndaj alergjisë.

Trajtoni gjendjet imune 
dhe neurologjike
Apiterapia mund të përdoret si një 
trajtim plotësues për sëmundjet e 
lidhura si me sistemin imunitar ashtu 
edhe me sistemin neurologjik, duke 
përfshirë:

Sëmundjen e Parkinsonit
Sklerozën e shumëfishtë
Sëmundjen e Alzajmerit
Rregullon funksionin e tiroides
Reduktoni gingivitin dhe pllakën 
dentare.
Apiterapia madje mund të ndihmojë 
në shërimin dhe parandalimin e 
plagëve të kancerit.

Ja pse, tani e tutje, duhet të keni 
një arsye më shumë për të vizituar 
Farma Sotirën në Kolonjë, në mënyrë 
që kur të shkoni për të gjetur pak 
relaks e ushqim të mirë në shoqërinë 
e natyrës, të mund të gjeni gjithashtu 
përmes apiterapisë, edhe shërminin e 
sëmundjeve tuaja. Sepse, dihet asnjë 
mjek nuk shëron më mirë se natyra!

FARMA 
SOTIRA

The location of Farma Sotira

Qendra e Apiterapisë tek  Farma Sotira

Sëmundjet që mund të trajtojë 
Apiterapia, përfshijnë:

Astma
Alergjitë
Skleroza e shumëfishtë
Artriti
Infeksionet
Herpes

Lëndimet që mund të trajtojë 
apiterapia përfshijnë:

Plagët
Dhimbjet e ndryshme të trupit
Dhimbjet e kokës
Djegiet
Tendonitis

Apiterapia mund të përfshijë 
përdorimin e të gjitha produkteve të 
krijuara natyrshëm nga bletët. Kjo 
përfshin: Helmin e bletës, Polenin, 
Propolisin, Dyllin dhe qumështin. 
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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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Kosovo in recent years has been 
included in several travel lists and 
now you can see how lots of groups of 
adventure lovers, go there to climb the 
Sharr Mountains, to cross the Rugova 
Gorge, to crawl or slide through the 
steel threads of Via Ferrats or ZipLines 
that the country has in numerous areas 
already, or even for winter skiing in 
Brezovica and Peja ski slopes.
But unfortunately few, still few people 
go to discover its precious treasures 
or its cultural heritage, if we don`t 
consider any stops in Prizren or the 
rare visits to places of worship.
Well, know that Kosovo is a treasure 
mine.
When we say so, we really mean that 
Kosovo houses a treasure mine full of 
crystals and other precious minerals.

Trepça Crystal Museum is a museum 
located in the town of Stanterg near 
the Trepça Mine, Mitrovica. It is known 
for its crystal and mineral beauty of 
various kinds.
In view of this fact, in 1964 the Museum 
of Mineral Crystals was established, 

Trepça Crystal 
Museum is a 
museum located in 
the town of Stanterg 
near the Trepça 
Mine, Mitrovica. It is 
known for its crystal 
and mineral beauty 
of various kinds.

Trepça Crystal Museum
Are you a treasure hunter? 
Then, this place is perfect for you!

Kosova
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Kosova vitet e fundit ka hyrë në listën 
e udhëtimeve dhe tashmë dendur 
ju mund të shihni sesi grupe të tëra 
dashuruesish të aventurës, shkojnë 
atje për të ngjitur malet e Sharrit, për 
të përshkuar Grykën Rugovës, për t`u 
kacavjerrë a rrëshqitur përmes fijeve të 
çelikta të Via Ferratave apo ZipLineve 
që ajo i ka me shumicë, apo edhe për 
ski dimrit në Brezovicë e Pejë.
Por fatkeqësisht pak, ende pak njerëz 
shkojnë për të zbuluar thesaret e saj 
të çmueshme apo trashëgiminë e saj 
kulturore, po të mos llogarisim ndonjë 
ndalesë në Prizren apo vizitat e rralla 
nëpër objektet e kultit.
E pra, dijeni se Kosova është një 
minierë thesaresh. 

Muzeu i Kristaleve
A je një gjahtar thesaresh? 
Atëhere Trepça bën për ty!

Ajo është hapur në vitin 1924 dhe 
produktet kryesore ishin koncentrati i 
plumbit dhe zinkut, aliazhe te plumbit, 
argjendi, ari, bismuti, zinku elektrolit 
dhe kadmiumi por edhe një numër i 
madh kristalesh të formave, ngjyrave 
dhe përbërjeve të ndryshme. Mundt 
të thuhet se kjo minierë, që është 
një burim i fuqishëm të ardhurash 

ekonomike, është edhe arsyeja e 
konfliktit të thellë midis Serbisë dhe 
Kosvës, sidomos në shekullin e fundit.

Është pikërisht larmia e kristaleve të 
lartërmendra, që ka çuar në hapjen e 
muzeut, si një mundësi që nuk duhet 
humbur për të admiruar këtë pasuri të 
rrallë të Kosovës.

Trepça është një minierë 
e lashtë plumbi, zinku, 
argjendi, kristalesh dhe 
mineralesh të ndryshme 
në Kosovë, përkatësisht 
në komunën e Mitrovicës. 

Në kuptimin e parë të fjalës. Një 
minierë e tillë ndodhet pikërisht në 
Mitrovicë dhe është një prej minierave 
më të rralla në botë, për larminë e 
mineraleve dhe numrin kristaleve. 

Muzeu i Kristaleve të Trepçës ndodhet 
ne Mitrovicë, pikërisht atje ku ndodhet 
edhe miniera e Trepçës.
Trepça është një minierë e lashtë 
plumbi, zinku, argjendi, kristalesh dhe 
mineralesh të ndryshme në Kosovë, 
përkatësisht në komunën e Mitrovicës. 
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which houses over 2000 exhibits of 
different types of crystals, making the 
Museum an object of great national 
importance for Kosovo both in terms 
of values as well as in uniqueness in 
tourist terms. In addition to the crystals 
in the Museum, there are also old 
working tools that were used by miners 
in the early stages of mining.
In 1970 the Kosovo Bureau of 
Protection for Nature put 512 crystals 
on display in the museum, further 
enhancing the museum's importance. 
Since its inception, the Museum has 
been housed in an object which, due 
to its age, did not meet the conditions 
for the exposure and preservation of 
crystals.
In 2012, with the funding of the 
Government of the Republic of Kosovo 
and the enterprise, a modern crystal 
museum building was built. The value 
of the investment for the construction 
of this museum is around 560,000 
euros and about 1,500 exhibits of 
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selected crystals and minerals have 
been exhibited.
In addition to the crystals from the 
Trepça mine, the Museum also houses 
over 100 types of crystals from various 
countries around the world such as: 
Germany, Italy, France, Spain, Brazil, 
which the Museum has received in 
exchange for the crystals from the 
mine of Trepça, to increase the value 
of the museum and the variety of the 
informations for museum lovers.

Kristalet e Trepçës në pullat 
postare të Kosovës

Trepça crystals on Kosovo 
postage stamps

In 2012, with the 
funding of the 
Government of the 
Republic of Kosovo 
and the enterprise, 
a modern crystal 
museum building 
was built. The 
value of the 
investment for the 
construction of this 
museum is around 
560,000 euros
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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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              ay is the right time to visit 
Bucharest. As soon as my travel buddy 
Morena and I left the airport, we noticed 
the greenery. For both of us, Bucharest is 
one of the greenest and tranquil cities 
we have visited. The old and the new 
interlacing in the buildings of Bucharest 
infuse it with a somewhat different 
character, beyond the mere charm of 
“old towns” that appear as major touristic 
attractions in most European cities.  

We decided to explore Bucharest on 
foot, as it is a really walkable city, even 
when the distances covered are quite 
far. As typical tourists, we walked through 
the so-called Romanian Champs towards 
the Arch of Triumph, through the Calea 
Victorei, considered as one the oldest 
street in the city, and around the square of 
the same name. We saw the Athenaeum, 
the Stavropoleos Church, the Revolution 
Square, the cobbled-stone alleys of the 
old town, the Romanian Central Bank 
building, to mention a few. 

During our three-day tour, these three 
things “stole” our hearts. 

Cărturești Carusel 
For booklovers, Cărturești Carusel – which 
means the “Carousel of Light” is a place 
one must visit at least once in a lifetime. 
Located in the heart of the old town, its 

Cărturești Carusel Cărturești Carusel 

Papanași, Papanași, &&  
Moondance cocktailMoondance cocktail

Three things to Savor 

in Bucharest 
by Linda Baleta
Communications Expert 
who loves to travel 

M
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Bukureshti në maj ia vlen të vizitohet. Sapo 
dolëm nga aeroporti me shoqen time 
Morenën, së pari na ra në sy gjelbërimi. Për 
të dyja ne, Bukureshti është një nga qytetet 
më të gjelbëruara dhe të qeta që kemi 
vizituar. Ndërthurja e së vjetrës me të renë në 
ndërtesat e Bukureshtit i jep atij një karakter disi 
më ndryshe, përtej sharmit të “qytezës e vjetër” 
që paraqitet si atraksioni kryesor turistik në 
shumicën e qyteteve evropiane.  

Vendosëm ta eksplorojmë Bukureshtin kryesisht 
në këmbë, pasi është shumë i përshtatshëm 
për të ecur, edhe kur distanca nga një pikë 
në tjetrën është e gjatë. Si turiste tipike, ecëm 
nëpër të ashtuquajturën Champs Elysee 
rumune drejt Harkut të Triumfit, Calea Victorei, 
që mbahet si rruga më e vjetër e qytetit dhe 
sheshin me të njëjtin emër. Pamë Athenaeum-in, 
Kishën Stavropoleos, Sheshin e Revolucionit, 
rrugicat me kalldrëm të qytezës së vjetër, 
ndërtesën e Bankës Qendrore të Rumanisë, 
ndër të tjera. 

Gjatë shëtitjes sonë treditore, tri gjëra na e 
“morën zemrën”. 

Cărturești Carusel 
Për libradashuruesit, Cărturești Carusel që do 

Tri gjëra që duhen 
shijuar në Bukuresht

nga Linda Baleta
eksperte e komunikimit 
që adhuron udhëtimet    

të thotë “Karuseli i Dritës” është vend për t’u 
vizituar së paku një herë në jetë. Në zemër 
të qytezës së vjetër, mbi 1,000 metra katrorë 
dhe gjashtë nivele brenda një ndërtese të 
shekullit të 19-të shpalosin magjinë e librit dhe 
artit. Raftet janë përplot libra, thuhet se janë 
mbi 10,000, në rumanisht dhe në gjuhë të 
tjera. Më shumë se sa një librari, konsiderohet 
si hapësirë kulturore. Në nivelin e nëndheshëm 
është hapësira multimediale, ka edhe një galeri 
artesh për ekspozita të artistëve bashkëkohorë, 
një kafene ku njerëzit socializohen, seksionin 
e suvenirëve. Orët aty kalojnë pa u kuptuar. 
Cărturești Carusel është pjesë e itinerarit 
turistik “Lidhja e Librave” bashkë me tri të tjera: 
Cărturești Verona, Cărturești & friends dhe 
Modul Cărturești, që konsiderohen si katër 
libraritë më të bukura të Rumanisë.  

Papanași 
Ëmbëlsira tradicionale që çdo rumun 
rekomandon ta provosh. Ne e shijuam në një 
restorant mbi 140 vjeçar të stilit neo-gotik që 
ruan në çdo detaj të interierit, menusë dhe 
performancave artistike, shpirtin e vjetër të 
Bukureshtit. Vizitorët aty i pret statujëza e plakut 
Ghiţă, që mirëpriste klientët në fillimet e këtij 
restoranti. Papanashi klasik ka shijen e përafërt 
me petullat. Baza e ëmbëlsirës është një petull 

e madhe me vrimë në mes, mbi të vendoset 
një petull e vogël si glob, mbulohet me krem 
të trashë dhe reçel vishnjesh ose manaferrash. 
Kremi nuk është shumë i ëmbël, reçeli vjen si i 
thartë, duke krijuar harmoni shijesh me petullën e 
skuqur, bërë nga mielli, vezët, sheqeri dhe gjiza 
e freskët. 

"Moondance" koktej
Ora e artë me një koktejl Moondance  
Në rrugën Lipscani, një nga më të njohurat 
dhe të vjetrat në Bukuresht, zbuluam vendin 
e përkryer për “selfie” dhe për ta fotografuar 
qytetin nga lart, në kohën më të bukur të 
pasdites, pak para perëndimit të diellit. “Linea 
– Closer to the Moon” është një nga baret 
“rooftop” më të popullarizuar në Bukuresht, 
jo vetëm se para syve të shpaloset pamja 
mahnitëse e pjesës së vjetër të qytetit, por 
edhe për atmosferën speciale që ofron. 
Ndaj vendosëm ta festojmë vizitën e parë 
në Bukuresht me koktejlin Moondance, për t’u 
përfshirë tërësisht në tematikën “hënore” të këtij 
bari, i cili ka dhe dyqanin konceptual “The 
Moon Store” ku artistët vendas prezantojnë 
objekte me dizajne unike, të punuara me 
dorë, dedikuar Hënës. Ende nën përshtypjet 
e historisë së Bandës Ioanid, histori që na 
e rrëfyen gjatë “shëtitjes nëpër komunizëm”, 
vendosëm të shohim filmin “Closer to the Moon” 
që merr frymëzimin nga kjo histori e pazakontë 
e Rumanisë komuniste. 
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Checklist
BUCHAREST

over 1,000 sqm and six levels inside a 
19th century building display the magic 
of books and arts. Shelves overflow with 
books, it is said there are over 10,000 
such in Romanian and other languages. 
More than just a library, it is considered a 
cultural space. In the basement level there 
is the multimedia space, there is also an 
arts gallery for contemporary exhibitions, 
a cafeteria where visitors can socialize, 
and a souvenir section. Hours pass by 
without notice there. Cărturești Carusel is 
part of the tourist quest “The Fellowship of 
the Bookshops” along with three others: 
Cărturești Verona, Cărturești & friends and 
Modul Cărturești, considered to be the 
four most beautiful bookshops in Romania.  

Papanași 
The traditional dessert that every 
Romanian you meet recommends you 
try. We savored it at a 140-years old 
restaurant of the neo-Gothic style, which 
preserves in every detail of its interior, menu 
and artistic performances the old soul of 
Bucharest. The visitors are welcomed by 
a mini-statue of the old guy Ghiţă, who 
used to receive clients at the beginnings 
of this restaurant. The classic papanași 
tastes similar to Albanian doughnut. The 
dessert is made of a large doughnut at 
the base, with a smaller round doughnut 
on top, covered in thick cream and sour-

cherry or blackberry jam. The cream is 
not too sweet, the jam is kind of sour, thus 
creating a harmony of tastes with the fried 
doughnut that is made of flour, eggs, sugar 
and fresh cottage cheese. 

Moondance cocktail
Golden hour with a Moondance cocktail 
In Lipscani Street, one of the oldest 
and most famous streets of Bucharest, 
we discovered the perfect spot for a 
“selfie” and to take pictures of the city 
from above, at the most gorgeous time 
of the day, just before the sunset. “Linea 
– Closer to the Moon” is one of the most 
popular “rooftop” bars in Bucharest, not 
only because the breathtaking view of 
the old town expands before your eyes 
but also for the special ambience it offers. 
We decided to celebrate our first visit in 
Bucharest with a Moondance cocktail, 
to fully immerse ourselves in the “moon” 
theme of this bar, which also comprises 
of the concept store “The Moon Store” 
where local artists present handmade 
objects of unique designs, dedicated to 
the Moon. Still under the impression of the 
Ioanid Gang that our guide told us during 
the city’s “communist tour” we decided 
to watch the movie “Closer to the Moon” 
that is said to have been inspired by this 
unusual story of communist Romania. 

A walk in The Old Town

The Revolution Square

Romanian Athenaeum 

Curtea Veche: The Old Princely Court

Stavropoleos Church. 

Palace of the Parliament.

Arcul de Triumf

National Museum of Art of Romania.

In case you have more time, 
undertake a short city tour and 
complete your checklist: 

BALKAN DELIGHTS Romania



Discover a part of the Albanian spirit
through local products and souvenirs
Visit our shop page and pick up one!
We`ll send it directly to you!

Worked by

Margjelo

Made in Albania

Scan the QR code 
and shop direct

Find us: 

made.in.albania___

MADE IN Albania

onl ine shop for  A lbanian local  products  & souveni r s

TRAVEL the Balkans nr. 36 109



ZlatiborZlatibor
the "Golden-pine paradise"the "Golden-pine paradise"
of the Serbian natureof the Serbian nature

A romantic region of gentle mountains, 
traditions and hospitality, the region's name 
serves as a poetic introduction. There are 
three legends about the origin of today’s 
name Zlatibor, but the first one Zlatibor is 
supposed to get its name by white pine 
trees with yellow conifer (the colour of old 
gold), which used to cover the rolling slopes 
of Zlatibor. There has only one such tree 
remained (in the village of Negbina).

Zlatibor is located in western Serbia, 
with Tara National Park to the north and 
Zlatar mountain to the south.

Zlatibor is well-known as a ski center with 
Obudovica (a 250 m-long ski-lift) for 
beginners and children that will enjoy 

the gentle slopes and Tornik for the more 
experienced skiers will opt to go to and 
make use of its slopes. In the central part of 
Zlatibor there are slopes for cross-country 
and biathlon skiing, which are considered 
to be among the most beautiful in Europe 
owing to their visibility and layout.

Tornik Sports Centre is located between 
1110 m and 1490 m above sea-level 
and is 9 km from the centre of Zlatibor. 
The four ski slopes (Čigota, Tornik, Ribnica 
and Zmajevac) are ideal for slalom, giant 
slalom and super giant slalom skiing and are 
connected by three ski-lifts. 

But not far beyond the resort center – 
which has become overdeveloped and 

commercialized in recent years – are quaint 
villages that feel a million miles away from 
the après-ski scene. It's a road-tripping 
wonderland full of culture and history. 

It is shown that the first inhabitants of 
Zlatibor region were the Illyrians, namely their 
tribe Parthini. The remnants of their culture 
-ornamental ceramics are being met in the 
caves and steep hights, where they used 
to live. Today these places are called 
“gradine” and there are three on Zlatibor 
(chajetinska, krivorechka, shljivovichka). In the 
museum collection of the library in Chajetina 
we can see some fragments of pottery 
with the characteristic decorative design 
engraved into the clay by a finger nail. The 
culture and life of the Illyrians have been 
studied exclusively from the “tumulus” 
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Zlatibor - “Mali 
i Pishës së Artë”, 
parajsa e natyrës serbe
Rajoni romantik me male të buta, traditë dhe 
mikpritje, emri i të cilit shërben si një hyrje poetike. 
Ekzistojnë tre legjenda për origjinën e emrit të 
sotëm të Zlatibor, por legjenda e parë tregon 
se Zlatibor e ka marrë emrin e tij nga pisha e 
bardhë me halore të verdhë (ngjyra e arit të 
vjetër), e cila dikur mbulonte shpatet rrotulluese 
të malit. Ka mbetur vetëm një pemë e tillë e cila 
gjëndet në fshatin Negbinë.

Zlatibor ndodhet në Serbinë perëndimore, me 
Parkun Kombëtar Tara në veri dhe malin Zlatar 
në jug.

Zlatibor është i mirënjohur si një qendër skijimi 
me Obudovican (një ski-lift 250 m i gjatë) i 
përshatshëm për fillestarët dhe fëmijët të cilet do 
të mund te shijojnë shpatet e buta dhe, 
Tornik për skiatorët më me përvojë. Në pjesën 
qendrore të Zlatiborit ka pista për ski cross-
country dhe biatlon, të cilat konsiderohen si ndër 
më të bukurat në Evropë për shkak të dukshmërisë 
dhe shtrirjes së tyre.
Qendra Sportive Tornik ndodhet midis 1110 
m dhe 1490 m mbi nivelin e detit dhe është 9 
km nga qendra e Zlatibor. Katër pistat e skive 
(Čigota, Tornik, Ribnica dhe Zmajevac) janë 
ideale për ski sllallom, sllallom gjigand dhe super 
gjigant dhe janë të lidhura me tre ski-lift.
Por jo shumë larg qendrës së resortit – e cila 
vitet e fundit është bërë tepër e zhvilluar dhe 
e frenkuentuar nga turistë të shumtë – gjënden 
fshatra të veçante që duket sikur ndodhen një 
milion milje larg skenës së après-ski. Është një vend 

i mrekullueshëm, plot me kulturë dhe histori.

Studiozët tregojnë se banorët e parë të rajonit 
të Zlatiborit ishin ilirët, përkatësisht fisi i tyre Parthini. 
Mbetjet e kulturës së tyre - qeramika zbukuruese 
gjenden në shpellat dhe lartësitë e thepisura, ku 
ata kanë jetuar. Sot këto vende quhen "gradine" 

dhe ka tre në Zlatibor (chajetinska, krivorechka, 

shljivovichka). Në koleksionin muzeor të 
bibliotekës në Çajetinë mund të shihen disa 
fragmente qeramike me dizajnin karakteristik 
dekorativ të gdhendur në baltë me thua. 
Kultura dhe jeta e ilirëve janë studiuar 
ekskluzivisht prej "tumat" (varreve), të cilët 
gjenden në Zlatibor në një numër të madh 
në vende të ndryshme (Krivorechka Gradina 
(vendi Vishevina), Kremna, një zonë më e 
gjerë nga Lubishi në Mushvet, Braneshko 
Polje).

Atraksionet që duhen 
parë në Zlatibor:
Sirogojno Open-Air Museum
Shtëpitë prej druri me çati të larta dhe 
të mobiluara plotësisht me dru, janë të 
vendosura në një shpat mali; secila pre 
tyre përmban ekspozitorë dhe artefakte 
që mbulojnë aspekte të ndryshme të jetës 
në Serbinë e vjetër. Egziston një han të 
veçante dhe një dyqan suvenirësh që shet 
punime artizanale të zonës. Akomodimi në 
këto kabina komode është i mundur për 
rreth 2000 RSD/person.

Shpella e Stopicës
Kjo shpellë gëlqerore me një hyrje masive 
është vetëm 4 km në veri nga Sirogojno 
Open-Air Museum. Lumi nëntokësor që 
përshkon atë ka krijuar pishina dhe ujëvara 
fantastike, të ndriçuara nga dritat me ngjyra 
të cilat krijojnë një efekt magjik. Tarifa e 
hyrjes përfshin një turne të shkurtër me guidë; 
vizita në këtë shpellë nuk zgjat më shumë se 
30 minuta. Duhet të kini kujdes se ka kalime 
të pjerrëta dhe shpella nuk është ende e 
aksesueshme për njerëzit me mobilitet të 
kufizuar. Tarifa e hyrjes është 70 RSD.

Ujëvara e Gostiljes
Ky vend arratisjeje dhe pikniku në periferi 
të Zlatiborit dominohet nga një ujëvarë 
20 metra te lartë e cila shndërrohet në 
një seri kaskadash piktoreske në miniaturë 
të aksesuara nga shkallët dhe urat e 
këmbësorëve. Gostilje është 12 km larg 
me makinë nga fshati Sirogojno një makinë 
e këndshme, dhe së bashku me shpellën 
Stopića bën një udhëtim të mrekullueshëm 
nga Zlatibor.

Për shkak të klimës kontinentale dhe 
mesdhetare, gërshetimit harmonik midis 
zonave të pyllëzuara me bredha, pisha 
dhe livadhe të bollshme të populluara me 
bimë të bukura, lumenj dhe përrenj, ajrit të 
pandotur, ujit të shëndetshëm dhe të pastër, 
mikpritjes së njerëzve dhe strukturave per ski, 
Zlatibor është nje nga vendet me traditën 
më të gjatë turistike nga malet e Serbisë.

by Jonida Shano
expert in travel &
strategic comunications
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(the tombs), which are found on Zlatibor 
in a great number on various locations 
(Krivorechka Gradina (the place Vishevina), 
Kremna, a wider area from Ljubish to 
Mushvet, Braneshko Polje).

Behind the Ski Centers, 
the must-see attractions 
in Zlatibor are:

Sirogojno Open-Air Museum
High-roofed, fully furnished wooden houses 
are spread across a pleasant mountainside; 
each contains displays (in English) and 
artefacts covering various aspects of life 
in old Serbia. There's a quaint inn and an 
excellent souvenir shop selling locally made 
handicrafts on-site. Lodging is available in 
several cozy cabins (per person 2000RSD).
The museum is a short drive from the magical 
Stopića Cave; with your own wheels, you 
could combine the two into a worthy day 
trip from Zlatibor.

Stopića Cave
This limestone cave with a massive entrance 
is just 4km trip north from Sirogojno Open-
Air Museum. The underground river that runs 
through it has created fantastic pools and 
waterfalls, illuminated by coloured lights 
to magical effect. The entry fee includes 
a short guided tour; expect to spend not 

more than 30 minutes inside. Note that there 
are steep walks involved and the cave is not 
yet wheelchair-accessible. The parking fee is 
70RSD.

Gostilje Waterfall
This popular escape and picnic spot on 
the outskirts of Zlatibor is dominated by a 
20m-high waterfall that morphs into a series 
of scenic miniature cascades accessed by 
steps and footbridges. There's a cafe on 
site. Gostilje is an enjoyable 12km drive from 
Sirogojno village, and along with Stopića 
Cave makes for a great road trip from 
Zlatibor.

Owing to the continental and Mediterranean 
climate, the harmonious relationship between 
wooded areas of firs, pines and spruces and 
spacious meadows populated with beautiful 
plants, rivers and streams, the unpolluted air, 
healthy and clean water, the hospitality of the 
people and the beautiful ski slopes, Zlatibor 
is the tourist hotspot with the longest tourist 
tradition of any of Serbia’s mountains.

turizamuzickogkraja@gmail.com
www.odmori.online.com

Checklist
ZLATIBOR

Instead of a list of places to visit or things 

to do in Zlatibor, we are offering you the 

contacts of the largest agency that offers 

you a more complete overview of all 

activities, places to visit, hotels good and 

most convenient time to come to Zlatibor. 

They are

 ODMORI ONLINE 

Consider it as your holiday partner 

throughout Serbia
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Ohrid Lake, North Macedonia
Credits: Blue Albania  ©
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Do you know that is a route in Istanbul that 
cover 16 thematic areas from the Black 
Sea to the Pacific Ocean and Amazon 
Rainforest by following a geographic 
route and diving among sharks? 

Would you dare to experience 
Istanbul from another point of view?

Welcome to the biggest thematic 

aquarium of the world

The Istanbul Aquarium 

(İSTANBUL AKVARYUM)

The Istanbul Aquarium, a 4-storey 
building with an approximately area 
of  2000 square meters, was opened in 
the Florya region, southwest of Istanbul. 
on the northern coast of the Sea of 
Marmara, and two kilometers from Ataturk 
International Airport.

When you visit the Aquarium, you will find 
yourself on a trip cruising around all the 
major oceans and seas in the world. 
starting from the Black Sea, through 
the Istanbul Strait, the Red Sea, then 
the Aegean and the Dedran Strait, the 

into the
wonders
of Istanbul
Akvarium
& Rainforest

Breathing Breathing 
underwaterunderwater

Türkiye

by Jonida Shano
expert in travel &
strategic comunications
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Frymëmarrje nën ujë
Akuariumi & Amazona 
Një tur për të shijuar 
Stambollin ndryshe

A e dini që në Stamboll egziston një 
itinerar nënujor që përshkon 16 zona 
detare botërore, duke filluar nga Deti 
i Zi deri në Oqeanin Paqësor, dhe për 
më guximtarët duke u zhytur dhe notuar 
mes peshkaqenëve?  Po ashtu egziston 
dhe një itinerar që të con nëpër pyjet 
e Amazonës duke ndjekur një rrugë 
gjeografike jo edhe aq jashtë asaj 
normales? A do të guxonit ta përjetonit 
Stambollin nga një këndvështrim tjetër?

zë dhe ndriçim, filma dhe grafika vizuale 
ku informacione të detajuara për atë 
zonë janë të disponueshme në fushat 
përkatëse.
Në tematizimin e hapësirave shfaqen 
tipare  kulturore, gjeografike, historike 
dhe arkitekturore të çdo hapësire me 
elemente të përshtatshme dekorative, 
lojëra interaktive, filma dhe grafika 
vizuale me të cilat jepen detaje për 
seciln rajoni. Sistemet e zërit dhe ndriçimit 

të çdo hapësire janë rregulluar në 
përputhje me këtë tematizim. Madje në 
disa ndarje të këtij muzeu ujor, do të 
gjeni edhe copëza nga fëmijëria juaj, si 
anijen e famshme Nautilus, me të cilën 
keni transportuar ëndrrat tuaja duke 
udhëtuar 20 mijë lega poshtë deteve 
të botës. 

Akuariumi i Stambollit menaxhohet me 
kujdes nga specialistë, secili në fushën 
e vet dhe në përputhje me standardet 
ndërkombëtare në çdo drejtim.
Të gjitha krijesat e gjalla në këtë 
akuarium vazhdojnë të jetojnë në kushte 
sa më të afërta me ato të habitatit të 
tyre natyral. Mbajtja e këtyre habitateve 
është një punë e vështirë, që kërkon 
përkushtim të madh por puna e stafit të 
kësaj mikrobote oqeanike, është vërtet e 
madhe dhe e lavërueshme. 

Mirësevini në akuariumin më të 
madh tematik në botë
Akuariumi i Stambollit 

(İSTANBUL AKVARYUM)

Akuariumi i Stambollit, një ndërtesë 
4-katëshe me një sipërfaqe afërsisht 
2000 metra katrorë, u hap në rajonin 
Florya, në jugperëndim të Stambollit, në 
bregun verior të detit Marmara dhe dy 
kilometra nga Aeroporti Ndërkombëtar 
Ataturk.
Ndërkohë që vizitoni Akuariumin, do ta 
gjeni veten në një udhëtim duke lundruar 
nëpër të gjithë oqeanet dhe detet 
kryesore në botë, duke filluar nga Deti i 
Zi, përmes ngushticës së Stambollit, Detit 
të Kuq, pastaj Egjeut dhe ngushticës 
së Dedranit, Mesdheut dhe ngushticës 
së Gjibraltarit. Oqeanin Atlantik duke 
përfshirë Atlantikun perëndimor dhe atë 
lindor, pastaj do kaloni nëpër Kanalin e 
Panamasë dhe Paqësor, me një pamje 
gjithëpërfshirëse të ngrohjes globale, 
përmes një vizite të paharrueshme në 
Antarktidë

Karakteristikat kulturore, gjeografike, 
historike dhe arkitekturore të zonave. 
Sende dekorative, shfaqje interaktive, 



Mediterranean and the Strait of Gibraltar. 
in addition to part of the Atlantic Ocean 
including the western and the eastern 
Atlantic, then the Panama Canal and 
the Pacific. with a comprehensive view of 
global warming through an unforgettable 
visit to Antarctica.

Cultural, geographic, historical and 
architectural characteristics of relevant 
area, decorative items, interactive plays, 
sound and lighting, films and visual 
graphics where detailed information on 
that area are available in the thematic 
areas.
In thematization of the spaces, there 
appear cultural, geographical, historical 
and architectural properties of each 
space with suitable decorative elements, 
interactive games, movies, and visual 
graphics by which details about the 
region are provided. Sound and 
lighting systems of each space have 
been arranged in conformity with this 
thematization.

Istanbul Akvaryum is managed by 
specialists in their field and in compliance 
with international standards in every sense.
All living creatures in Istanbul Akvaryum 
continue to live in the conditions as 
nearest as possible to those of their 
habitat.

  Istanbul Akvaryum in figures:

Water volume: 7.000 cubic meters; 
66tanks in total,
A two-storey giant project with total area 
of 22.000 square meters on 100-decare 
land,

Parking lot area of 32.000 square 
meters/1.200 vehicles belonging to 
Istanbul Akvaryum,
Visitor area of 6.000 square meters,
A special-themed, 1,2 km long travel route 
originating in the Black Sea towards the 
Pacific,
Approximately 1.500 species, 17.000 
land and sea creatures in total, which are 
interesting from each other,
A gift shop with an area of 470 square 
meters within Istanbul Akvaryum,
3 cafeterias on the travel route,
1 restaurant having the Panama Canal 
view on one side and the sea view on the 
other.
The Aquarium also has a four-dimensional 
cinema. which provides viewing many 
adventures through a unique experience 

based on virtual reality techniques and 
simulation of water and wind elements. Of 
course, you have to pay a separate fee 
to go to movies and watch 3D movies.

How to get to Istanbul 
Aquarium Aquarium?
The Aquarium is only 2 km from Ataturk Airport, 
and there are several ways to reach it:
From the center of Istanbul, you reach the 
aquarium with a free ride with no charge. Free 
cars are located between the districts of 
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Sultanahmet and Taksim.
There are also buses from Taksim Square to 
Floria, where you can take one and get off 
at Floria Station. In addition to the Marmaray 
metro line that connects you to Floria quickly 
and easily.

Istanbul is a world full of wonderful attractions 
that can cater to all tastes, but for sure one 
of the most important of these is the Aquarium 
Istanbul Aquarium. If you are a loving and 
interested person in knowing aquatic life in 
all its forms, this aquarium will surely give you 
a number of wonderful and unforgettable 
moments.

The Amazon Rainforest 
A tropical jungle, spread in 1000 sqm.,  with 
more than 40 species of trees, plants and lush, 
similar to those of the Amazon, encloses the 
pavilions of the Istanbul Aquarium, significantly 
complementing this fascinating experience of 
an world itinerary of aquatic and terrestrial. 
flora and fauna. A large number of species, 
birds and reptiles inhabit this jungle, and 
even the temperature and humidity of 
the environment, are fully created in the 
parameters of the Amazon jungle, through a 
system of glass greenhouses. 
So, if you are going to visit this museum in winter, 
take a short cotton T-shirt with you to be in 
harmony with this marvelous jungle.



TRAVEL the Balkans nr. 36 117

Akuariumi ka gjithashtu një kinema 
katër-dimensionale. e cila ofron 
shfaqjen e shumë aventurave përmes 
një eksperience unike të bazuar në 
teknikat e realitetit virtual dhe simulimin 
e elementeve të ujit dhe të erës. Ka 
një tarifë ekstra për të frenkuetuar këtë 
kinema.

Si mund të shkoni në 
Akuariumin e Stambollit

Akuariumi është vetëm 2 km nga 
Aeroporti Ataturk, dhe ka disa mënyra 
për të shkuar aty:
Nga qëndra e Stambollit, është e 
mundur te shkoni nëpërmjet një udhëtim 
falas pa pagesë. Makinat falas 
ndodhen midis zones së Sultanahmet 
dhe Taksim.
Ka edhe autobusë nga Sheshi Taksim në 
Floria, ku mund të merrni njërin prej tyre 
dhe të zbrisni në Stacionin Floria. Si dhe 
linja e metrosë Marmaray që ju lidh me 
Floria shpejt dhe lehtë.

Stambolli është një botë plot me 
atraksione të mrekullueshme që mund 

të plotësojnë të gjitha shijet, por me 
siguri një nga më të rëndësishmet prej 
tyre është Akuariumi i Stambollit. Nëse 
jeni një person qe e do dhe i intereson 
jeta nënujore në të gjitha format e saj, 
ky akuarium me siguri do t'ju japë një 
sërë momentesh të mrekullueshme dhe të 
paharrueshme

Amazona e Stambollit
Një xhungël tropikale me më shumë se 
40 lloje pemësh, bimësh e shkurresh, 
njëjtë si ato të Amazonës, përmbyll 
pavionet e Akuariumit të Stambollit, 
duke e plotësuar ndjeshëm këtë përvojë 
interesante të një itinerari të florës e 
faunës botërore, ujore e tokësore. 
Nië numër i madh speciesh, shpendësh 
e zvarranikësh popullon këtë xhungël, 
madje edhe temperatura dhe lagështia 
e mjedisit, janë krijuar plotësisht në 
parametrat e xhunglës së Amazonës, 
përmes një sistemi serash prej xhami. 
Kështu, nëse do ta vizitoni këtë muze 
në dimër, merrni me vete edhe një bluzë 
të hollë, që të mos ju rëndohen në trup 
veshjet dimërore.

 Akuariumi i Stambollit në shifra:

Vëllimi i ujit: 7.000 metra kub;
Një projekt gjigant dykatësh me 
sipërfaqe totale prej 22.000 metrash 
katrorë mbi 10 hektar tokë;
Me një sipërfaqe parkingu prej 
32.000 metra katrorë;
Me një sipërfaqe për vizitorët prej 
6.000 metrash katrorë;

Një rrugëtim me tematika të veçanta 
1,2 km të gjatë, duke filluar nga Deti i Zi 
drejt Paqësorit;
Përafërsisht 1.500 lloje, 17.000 krijesa 
tokësore dhe detare në total, të cilat 
ndryshojne nga njëra-tjetra;
Një dyqan dhuratash me një sipërfaqe 
prej 470 metrash katrorë; 3 kafeteri; 
1 restorant me pamje nga kanali i 
Panamasë nga njëra anë dhe pamje 
nga deti nga ana tjetër.
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Balchik is a city in the north-
east of Bulgaria, situated on the 
Black Sea coast, near the resort of 
Albena and 47 km (E87) from Varna. 
Its population is 11600 citizens. 
Nature lovers and those who 
are looking for a relaxed life, 
who expect from their vacations 
a full recreation and unhurried 
relaxation, find here a special 
charm. Family couples especially 
like Balchik, but this does not affect 
the quality of rest of other visitors. 
Wealthy tourists will enjoy the local 
yacht club and golf club. 
The streets of the town are 
intricately scattered on the hillsides 
in tiers, creating a romantic mood. 

Local people's houses add zest 
to the resort - they are all built 
of white stone with a red roof. 
Therefore, it is also called the white 
town. 

The history of the city starts 
in the VI century B.C., when the 
ancient polis Kruni was created on 
its territory. This name is explained 
by a large number of karstic 
springs, as a consequence, the 
majority of houses were built of 
white limestone. 

Balchik got its present name back 
in the XIV century, when it became 
part of the Dobrudzha princedom. 

The city was named after its first 
governor Boyar Balik. In its time 
the town had time to be part of the 
Ottoman Empire (in the XVI century) 
and Romania (at the beginning of 
the XX century). And only in 1940 
Balchik once again returned to 
Bulgaria.

Residence of the Romanian 
queen Maria
In 1921 Queen Maria (Regina 
Maria) took a fancy to the quiet, 
but surprisingly green Balchik for 
her residence. She fell in love with 
the place so much that she had 
a park built in considerable size 
and a small summer palace built 

Balchik 
White City on the Bulgarian coast

Bulgaria
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Balçik është një qytet në 
veri-lindje të Bullgarisë, i 
vendosur në bregun e Detit të Zi, 
pranë vendpushimit të Albena dhe 
47 km (E87) nga Varna. Popullsia e 
saj është 11600 banorë.
 
Dashamirët e natyrës dhe ata që 
kërkojnë një jetë ku kryefjala të 
jetë relaksi, të cilët presin nga 
pushimet e tyre një rekreacion të 

Qyteti i Bardhë mbi 
ujrat e bregdetit bullgar

plotë dhe të shijojnë pa u nxituar 
të mirat e natyrës, do të gjejnë 
këtu një bukuri të veçantë. Çiftet 
familjare e pëlqejnë veçanërisht 
Balçikun, por kjo nuk do të thotë 
që nuk është i përshtatshëm për 
grupet e  vizitorëve të tjerë. Turistët 
e pasur do të shijojnë klubin lokal 
të jahteve dhe klubin e golfit, si dy 
spote të turizmit elitar dhe atij të 
standarteve e kërkesave  të larta .

Rrugët e qytetit gjarpërojnë në 
mënyrë të ndërlikuar në shpatet 
e kodrave në nivele, duke krijuar 
një atmosferë romantike. Shtëpitë 
e banorëve vendas i japin gjallëri 
qytetit - të gjitha janë të ndërtuara 
prej guri të bardhë me një çati të 
kuqe. Prandaj, quhet edhe qyteti i 
bardhë.
 
Historia e qytetit nis në 
shekullin VI p.e.s., kur në territorin 
e tij u krijua polisi antik Kruni. Ky 
emër shpjegohet me një numër të 
madh burimesh karstike, si pasojë, 
shumica e shtëpive ishin ndërtuar 
me gurë gëlqerorë të bardhë. 
Balçiku e mori emrin e sotëm në 
shekullin XIV, kur u bë pjesë e 
mbretërisë së Dobrudzhës. Qyteti 
u emërua sipas guvernatorit të tij 
të parë Bojar Balçik. Në kohën e 
tij qyteti pati kohë të ishte pjesë e 
Perandorisë Osmane (në shekullin 
XVI) dhe Rumanisë (në fillim të 
shekullit XX). Dhe vetëm në vitin 
1940 Balçiku iu kthye përsëri  
Bullgarisë.
 
Rezidenca e mbretëreshës 
rumune Maria 
Në vitin 1921, mbretëresha Maria 
(Regina Maria) e çoi rezidencën e 
saj në Balçik si në një vend të qetë, 
por çuditërisht të gjelbëruar. Ajo ra 
në dashuri me vendin aq shumë, 
saqë ndërtoi një park me përmasa 
të konsiderueshme dhe një pallat 
të vogël veror. Emri u shpik nga 
vetë mbretëresha dhe u përkthye 
nga turqishtja si "Foleja e vetmuar". 
Pallati duket shumë modest, por 
me shije. Brendësia e dhomave 
nuk ka kaluar asnjë proces 
modernizimi, gjithçka ka mbetur 
në formën e saj origjinale. Për më 
tepër, në katin e parë ka një galeri 
mbresëlënëse fotografish. Mbi 
ndërtesën trekatëshe ngrihet një 
kullë e vogël minareje, e cila i jep 
rezidencës një pamje të veçantë. 
Në hyrje të pallatit qëndron froni 
prej guri nga i cili mbretëreshës 
i pëlqente të shikonte lindjen e 
diellit.

by Bistra Varneva
journalist at National Television of Bulgaria
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there. The name was invented by 
the queen herself and translated 
from Turkish as "The Lonely Nest". 
The palace looks very modest, 
but exquisite. The interior of the 
rooms has not gone through 
any modernization, everything 
remained in its original form.

Moreover, on the first floor there 
is an impressive picture gallery. A 
small minaret tower rises above the 
three-storey building, which gives 
the residence a special zest. At the 
entrance to the palace rests the 
stone throne from which the queen 
loved to watch the sunrise. 

The Botanical Garden
The botanical garden is world 
famous for its collections of cacti, 
succulents, palms, exquisite 
alleys, strange flowers, man-made 
waterfalls. It is not only beautiful, 
but also cozy. Every year the park 
is visited by many tourists from all 
over the world. You can visit the 
botanical garden on your own or 
together with an excursion group.

The museums & churches
In Balchik there are four museums 
and the same number of Orthodox 
churches. The most interesting 
is the Historical Museum, which 
is located on the central square. 
Opposite is located Ethnographic 
Museum, where you can learn 
about the culture and life of the 
inhabitants of this region. You 
can also enjoy the architectural 
complex of the Bulgarian Revival 
period or visit the Art Gallery with 
skillfully executed paintings of 
famous Bulgarian masters.

Tuzla in Balchik
Not far from the city (4 km) there 

is a natural salt lake, famous for 
its unique therapeutic mud. A 
balneological resort is built on the 
territory of the lake.
Tuzlata Mud Baths allows you 
to improve your health and relax 
in a natural way. Liman mud is 
characterized by high plasticity 
and delicate structure, its effect 
is beneficial even for children's 
bodies. 
The program of leisure at the resort 
is quite classical: the combination 
of high quality therapeutic mud, the 

cleanest sea, comfortable beaches, 
extensive use of therapeutic 
physical training and massage, 
an abundance of local fruits and 
vegetables in one place - allows 
people with musculoskeletal 
problems and cardiovascular 
diseases to feel a welcome relief, 
and healthy travelers to relieve 
stress and tension. Each walk 
through the neat streets among the 
masonry white stone houses gives 
a feeling of complete tranquility. 

Bulgaria



TRAVEL the Balkans nr. 36 121

Kopsht botanik 
Kopshti botanik është i famshëm 
në botë për koleksionet e tij të 
kaktuseve, bimëve gjethetulta, 
palmave, rrugicave të shkëlqyera, 
luleve të çuditshme, ujëvarave të 
krijuara nga njeriu. Nuk është vetëm 
i bukur, por edhe komod. Çdo vit 
parku vizitohet nga shumë turistë 
nga e gjithë bota. Ju mund ta vizitoni 
kopshtin botanik vetëm ose së 
bashku me një grup ekskursioni.

Muzetë dhe kishat 
Në Balçik ka katër muze dhe po 
aq kisha ortodokse. Më interesant 
është Muzeu Historik, i cili ndodhet 
në sheshin qendror. Përballë 
ndodhet Muzeu Etnografik, ku 
mund të mësoni për kulturën dhe 
jetën e banorëve të kësaj treve. 
Ju gjithashtu mund të shijoni 

kompleksin arkitekturor të 
periudhës së Rilindjes Bullgare 
ose të vizitoni Galerinë e Arteve me 
piktura të realizuara me mjeshtëri 
të mjeshtrave të famshëm bullgarë. 

Tuzla në Balçik 
Jo larg qytetit (4 km) ndodhet një 
liqen natyral me ujë të kripur, i 
famshëm për baltën e tij unike 
terapeutike. Në territorin e 
liqenit është ndërtuar një resort 
balneologjik.
 
Tuzlata Mud Baths ju lejon të 
përmirësoni shëndetin tuaj dhe të 
relaksoheni në një mënyrë natyrale. 
Balta në liman karakterizohet nga 
plasticiteti i lartë dhe struktura 
delikate, efekti i të cilës  është i 
dobishëm edhe për trupin dhe 

lëkurën e fëmijëve. 
Programi i kohës së lirë në resort 
është mjaft klasik: kombinimi i 
baltës terapeutike me cilësi të 
lartë, detit më të pastër, plazheve 
të rehatshme, përdorimit të gjerë 
të trajnimit fizik terapeutik dhe 
masazhit, një bollëk frutash dhe 
perimesh vendase, të gjitha këto 
në një vend - u mundëson njerëzve 
që kanë probleme muskulare  dhe 
sëmundje kardiovaskulare, për të 
përmirësuar ndjeshëm shëndetin 
e tyre por në resort janë plotësisht 
të mirëpritur, edhe udhëtarët 
e shëndetshëm, thjesht për të 
lehtësuar stresin dhe tensionin e 
ditëve të punës. Çdo shëtitje nëpër 
rrugët e rregullta mes shtëpive 
me gurë të bardhë të resortit, do 
t`ju japë një ndjenjë qetësie  dhe 
çlodhjeje të plotë.



SPELEOLOGY

“Postojna Jama” 
24 km of amazing
karst route in Slovenia
We`ve always said that the most beautiful 
works of art are made by nature itself. 
And the more we see new things, the 
more we become convinced of it.

Slovenia

Fotography credits: Blue Albania  ©
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Parku natyror 

“Shpellat Postojna” 
24 km formacion 
speleologjik
Ngahera e kemi thënë se veprat më të 
bukura të artit i ka bërë vetë natyra. 
Dhe sa më shumë shohim gjëra të reja, 
aq më shumë bindemi për këtë.
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Postojna Park in Slovenia, home 
to the world's second-longest 

underground cave formation, is a 
rare treasure trove of stalactites and 

stalagmites that have formed true 
works of art over the centuries and 

millennia.
Although out of twenty-four, only four 

kilometers are visitable, Slovenian 
tourism benefits from them staggering 
sums of money (entrance ticket costs 

28 euros for 90 minutes), coming 
from hundreds of thousands of 

visitors from all over the world and all 
year round.

Dozens of trains come and go every 
minute, with groups of at least fifty 
tourists. In addition to tourist visits, 

Postojna is also used for cultural 
activities and symphonic concerts 

because it has excellent acoustics 
and one of its halls is the size of the 

Colosseum in height.
The magnificent speleological 

formations are mainly in reddish hues 

from the presence of large iron but 
through them there are also many 

snow white "sculptures", which come 
from the accumulation of calcium, 
giving numerous caves a stunning 

beauty.
The special feature of the Park that 
the park administration significantly 
highlights as one of the most unique 

adventures in the world is the Dragon 
Olm or "little dragon", the symbol 

of the cave, which reigns souvenirs, 
postcards and everything else in the 
area. This amphibian is a species of 

aquatic salamander, very special 
and rare, because it grows in very 

few caves in the world and those few 

species were fanatically preserved 
in the aquarium. It is said that his vital 

needs are so reduced due to the 
slowness of his movements that he 

can stay for a very long time without 
being torn by anything. And this long 

time can be up to ten years!
Postojna Park is a UNESCO World 

Heritage Site.
Albania, which has a rugged 

mountainous relief and a large 
number of karst caves, would benefit 
greatly from speleological tourism, if 
its numerous caves became visitable 
and had an infrastructure equipped 
with lighting and means of transport, 

as Postojna Caves.

The special feature 
of the Park is the 

Dragon Olm or 
"little dragon", 
the symbol of 

the cave, which 
reigns souvenirs, 

postcards and 
everything else in 

the area. 
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Parku “Postojna” në Slloveni, ku 
ndodhet formacioni i dytë më i gjatë 
i shpellave të nëndheshme në botë, 
është një pasuri të rrallë stalaktitesh 
e stalagmitesh që kanë formuar 
vepra të vërteta arti gjatë shekujve 
e mijëvjeçarëve.
Megjithëse nga njëzetekatër, vetëm 
katër kilometra janë vizitueshme, 

turizmi slloven përfiton prej tyre 
shuma marramendëse parash (bileta 
e hyrjes kushton 28 euro për 90 min), 
që vijnë prej qindra mijëra vizitorëve 
nga e gjithë bota dhe gjatë të gjithë 
vitit.
Dhjetëra trena hyjnë e dalin çdo 
minutë, me grupe prej të paktën 
pesëdhjetë turistësh. Përveçse për 
vizita turistike, Postojna shfrytëzohet 
edhe për aktivitete kulturore dhe 
koncerte simfonike sepse ka akustikë 
të shkëlqyer dhe njëra prej sallave të 
saj ka përmasat e Koloseut për nga 
lartësia.
Formacionet e mrekullueshme 
speleologjike janë kryesisht në 

nuanca te kuqërreme prej pranisë 
së madrhe të hekurit por përmes tyre 
ka edhe mjaft “skulptura” të bardha 
borë, që vijnë prej akumulimit të 
kalçiumit, duke i dhënë shpellave të 
shumta një bukuri mahnitëse. 
E veçanta e Parkut që administrata 
e parkut e evidenton ndjeshëm si një 
prej aventurave më unike në botë 

është Zhapiku Olm ose “dragoi 
i vogël”, simbol i shpellës, që 
mbretëron suveniret dhe gjithçka 
tjetër në zonë. Ky amfib është 
një lloj salamandre ujore, shumë 
i veçantë e i rrallë, sepse rritet 
në shumë pak shpella në botë 
dhe ato pak specie ruheshin me 
fanatizëm në akuarium. Thuhet se 
nevojat e tij jetësore janë aq të 
pakta për shkak të ngadalësisë 
së lëvizjeve, saqë ai mund të 
qëndrojë për një kohë shumë të 
gjatë pa u shqyer me asgjë. Dhe 
kjo kohë e gjatë mund të jetë 
edhe dhjetë vjet! 

Parku i Postojnës është pasuri e 
mbrojtur nga UNESCO. 
Shqipëria, që ka një reliev të 
thyer malor dhe një numër të madh 
shpellash karstike, do të përfitonte 
shumë nga turizmi speleologjik, 
nëse shpellat e saj të shumta do të 
bëheshin të vizitueshme e do të kishin 
një infrastrukturë të pajisur me ndriçim 
dhe mjete transporti, si Shpellat e 
Postojnës.



VOSKOPOJË

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
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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



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!



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

& personalized tours
for each budget
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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 Tell us

your story
We`ll tell it
to the world.

We can spread your experiences!

Email: revista@albaniantravel.info
Email: revistatravel@yahoo.com

Web: www.travel-al.com

Scan the QR code 
and reach us online!



Socials

Rozafa Blu  Hotel is one of the last accommodation`s works of art, offered by Uldedaj 
Group in Albania. Situated in the most favorite side of Kune Beach in Shëngjin, the 

hotel offers an excellent service and an amazing view of the coastline. Featuring a long 
experience and tradition in accommodation and gastronomy, the hotel offers you a high 
quality service through a professional and hospitable friendly staff, happy to assist you 
with English, Italian and French speaking skills among all the rest. Having you holidays at 

Rozafa Blu Hotel will make your experience in Albania unforgettable! 
Plazhi i Kunes, Shëngjin, 

Lezhë, Albania 
Telephone: 069 484 8262

info@hotelrozafablu.al; 
www.hotelrozafablu.al. 

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.

S H Ë N GJ I N  -  A L B A N I A



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 !

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.

HOTEL ROZAFA
S H K O D Ë R  -  A L B A N I A
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