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ever popular Greek island of Corfu becoming a great getaway  for the two countries



Pamper yourself staying  by the sea, in one of the most beloved areas of the Albanian Riviera 
in a fine art luxury resort, in front of the deep blue waters of the Ionian Sea, facing Sazani Island & Karaburun Peninsula

Elegantly decotared with the attention up to details, Priam Luxury Resort  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, the 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! 

F I N E  A R T  C U I S I N E



Str. Aleksandër Moisiu, No. 2 
Vlora, Albania

 Tel.: +355 33 603133;  
Mob: +355 69 4044408

 info@priamhotel.al 
www.priamhotel.al
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F ior e H otel

w w w .fior ehotels.com

+355 54 211 996

R r uga E gnatia,
F ior e B ui lding. 2501

K av ajë,  A lbania

w w w .fior ehotels.com

-  f r e e  b r e a k f a s t
-  p o o l  
-  2 4 h r  f r o n t  d e s k
-  g y m
-  c o n f e r e n c e  r o o m

 fiore.hotel Fiore Hotel Kavaje

Address: Egnatia St.
Fiore Building | Kavajë | Albania
Phone: +355 54 211 996
 info@fiorehotels.com
www.fiorehotels.com

 K A V A J Ë  -  A L B A N I A

The ideal stop for a relaxing stay or business 
purposes! Set in Kavajë, Fiore has a restaurant, 
bar, garden, and free WiFi throughout the 
property. Boasting family rooms, this property 
also provides guests with a terrace. The hotel has 
newspapers, a fax machine and photocopier and 
an ATM machine that guests can use. At the hotel 
all rooms include a desk and a TV. Guests at Fiore 
can enjoy a continental or a à la carte breakfast.

Fiore Restaurants

Fiore Kavaja

+355 242 911

Rruga Egnatia,
Fiore Building. 2501

Kavajë, Albania

-  s i n c e  1 9 9 6  -

Fiore Tirana

Fiore Tirana

+355 4 223 6394
Rruga Dervish Hima,

Nr.4, Nd.4
Tirana, Albania

www.fiorehotels.com

Fiore Kavaja



One of the hotels with the most unique 
architecture in the whole Albania, Yacht Hotel, 

in addition to absolute four-star comfort, 
five-star service and cuisine, and excellent 

standards, also offers you the most beautiful 
rooms you've ever stayed in. 

In your rooms there is no need for paintings or 
ornaments as decor. Their panorama is the sea 
in every corner of the crystal walls, and you will 
enjoy this so much that you would like to spend 
the whole day there, during your vacations, but 

at the risk of returning it to your office as well. 
Because Yacht Hotel will make you fall in love 

with Vlora!

Socials

V L O R Ë  -  A L B A N I A

Rruga "Dhimitër Konomi", Vlorë, Albania 
Mob: +355 69 700 0002 

yachthotel2018@gmail.com 
info@yachthotelvlore.com
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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.

Golem, Durrës, Albania; 
Mob: +355697086352
Mob: +355 69 70 01 353
Mob: +355697067501 
info@fafa.al; www.fafa.al

Socials



Më shumë se 1000 metra katrorë hapësirë 
GRAND BLUE FAFA SPA & WELLNESS është vendi më perfekt 

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

koncept Aziatik,  duke filluar nga masazhet Tajlandeze deri tek 
trajtimet e personalizuara Balineze. Balanconi shqisat tuaja, 

përmirësoni vitalitetet, eksploroni koleksionin e Spa & Wellness 
përmes paketave "Fafa" të dizenjuara posaëërisht nga 

stafi ynë Aziatik profesionist dhe i përkushtuar.

WELLNESS & SPA
DAMAI



Welcome to the best accommodation structure, B&B 
“Champagne” in Vlora Bay, which is a beautiful facility 
that sits near Radhima area, in front of Sazani Island 

and Karaburuni Peninsula. The hotel offers ten modern 
furnished rooms and very comfortable

The Hotel intends to provide a serene setting for our 
guests to enjoy the many splendors of the beautiful 

Vlora Bay. Special attention is reserved to each guest 
and their family members. When our guests arrive, we 

want them to leave their troubles at the door and step 
into a world of luxury and rest.

Address: St. Vlorë – Radhimë – Orikum
near Nënstacionit Elektrik; Tel.: + 355 68 20 59 301

Email champagnehotel21@gmail.com
www. hotelchampagne.al

hotelchampagne_radhimehotelchampagne_radhime
B&B Champagne, Vlora bayB&B Champagne, Vlora bay

V L O R Ë  –  R A D H I M Ë  –  O R I K U M
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DISCOVER AN OASIS OF 

BEAUTY AND LUXURY!

Touched by the 
Ionian Sea, Oricon 
Coast Luxur y Resort 
in Radhimë, Vlorë, 
Albania, is a beach 
resort for memorable 
holidays. Guests are 

welcome to experience a great range of high end 
facil it ies and benefit from exclusive services. 

The areas with amazing sea views fulf i l l the 
highest expectations. Fine dining at its best and 
personalized services across the board in the most 
relaxing and romantic ambiance. The exclusive 
vacation packages, the fine accommodation 
choices, the breathtaking sea view, the relaxing 
spa therapies and treatments along with sport 
activit ies and water sports adventures ensure an 
unforgettable holiday experience for all guests at 

this luxur y accommodation.

Address: 
National Street Vlorë-Orikum, km 12 

Radhimë, Vlorë, Albania
Email: info@oriconcoast.com 

www.oriconcoast.com
Tel: +33427777

Choose a hotel that is one of a kind during your vacations 
and experience our new and exclusive brand of hospitality.

Socials
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If you have this issue of Travel the Balkans magazine in your hand at this 
moment, means that you know already we are in the market with our hard 
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 
everything that happens in the tourism industry and discover the most 

beautiful destinations and places to visit anywhere in Albania, 
the Balkans and  Mediterranean Basin.

Our Facebook and Instagram platforms are very popular and well 
positioned, offering a good feed to our followers.

A great possibility to reach us for all of those who can`t have a hard 
copy of the magazine, is the PDF version on ISSUU. 

you could also reach us at Twitter and Linked In as well.
Because the technology is the best instrument to spread our work!

join us!
We offer much more on socials!
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And if you will enjoy our content
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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Perfectly located in the intersection between 
the city’s main boulevard and the seaside 
promenade “Lungomare”, Hotel Vlora 
International is one of the best ways to 
explore Vlora. Whether you fancy exploring 
the city’s boulevard, a hub of boutiques and 
shops, or emerging yourself in promenade’s 
bars and restaurants like a true local, the 
hotel is at the center of it all, only a couple 

of steps from all the action.  

Socials

Skelë,  Sheshi  I sa Bolet in i ,  Rruga Çamër ia,  Vlorë,  Al
Tel . :  +355 (0)33 424 408; hotel@vlora- internat ional.com

www.v lora- internat ional.com

HOTEL VLORA
INTERNATIONAL
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MONACO &  HOTELS
Bulevardi i Pishave, Golem, MALI I ROBIT, Albania; Tel: +355 69 617 1777' monacohotel@hotmail.com

You have already tried the hospitality and standard of Monaco Hotel on the coast of Kavaja. The time has come for your tastes to go beyond, 
caressing the senses with the surroundings of the newest hotel, Monaco Garden Hotel, a work of modern architecture, tucked away in the greenery 

and intoxicating aroma of the pine forest, where freshness reigns even above the blue waters of the pool, gardens and recreational areas.
Monaco Garden Hotel refines your tastes in accommodation, high class cuisine and especially in service, which is the only one that has not 

changed and continues to be the same as you have tried at Monaco Hotel, friendly and professional. 
At Monaco Garden Hotel the class needs greenery and space to be fully unfold!

The  charm needs 
green and space  to  shine !

Monaco &  hotels Socials
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From Summer 
to Fall, through 
flavors & journeys

In today’s world, it seems almost impossible to take a vacation 
because we’re always plugged into a vast array of devices 
and forced to keep up with the fast pace in which the world 
moves. When one does find the time to breakaway and 
unplug, how do you choose where to go with the endless array 
of destinations and experiences available?

What are the criteria taken into consideration when making the 
choice of where to travel? For some, it’s pure relaxation and 
pampering. Others seek adventure and cultural experience to 
fulfill a sense of understanding other walks of life. And some just 
simply want to get as far away from home as possible.

In this Issue of TRAVEL THE BALKANS magazine, we explore 
the top places around the Balkans. We have selected the 
best of a bouquet of wellness retreats, cultural experiences, 
adventures, sanctuaries and five-star hotels. The locations 
range from secluded city hot-spots, to the greatest escapes 
and everything in-between.

We have our favorites in this bouquet and they always go for 
nature and relaxation but nothing in contrary with the crazy 
adventures of the off-road driving and off-the-beaten track of  
the adventure teams. 

Closer to home, or far away, historic landmark hotels or luxurious 
resorts,  contemporary art program peaks or the classic art, the 
most adrenaline pumping sports or total relaxations, this issue
is a slowly getting down from the crazy summer, to the smoothy  
Fall and we invite you to enjoy it all! 

Editor` s 
letter

Flora Xhemani Baba



Discover the comfort of 

Fafa Aqua Blue!

Golem, Durrës, Albania; Mob: +355697086352
Mob: +355 69 70 01 353; Mob: +355697067501 
Email: info@fafa.al; Website: www.fafa.al

Socials

your new getaway
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Kaq afër e sërish kaq larg: si një mur gjigant, 
një zinxhir mbresëlënës malesh shtrihet 
përgjatë bregut lindor të Detit Mesdhe në 
Ballkanin Perëndimor. Nga malet e Sharrit në 
veri, përmes maleve të Korabit dhe Deshatit, 
në Malet e Jabllanicës dhe Galiçicës në 
jug. Një vend mrekullish misterioze me majat 
krenare, kullota të gjera të larta, pyje mistike 
dhe trashëgimi natyrore dhe kulturore.

Në shtigjet e tij përrallore do të zbuloni 
hap pas hapi malet e egra, të gjalla dhe 
të larmishme të Ballkanit Perëndimor, duke 
përshkuar pjesë të Kosovës, Maqedonisë së 
Veriut dhe Shqipërisë pothuajse në mënyrë të 
barabartë. Dhe do të takoheni me mikpritjen 
e vërtetë për të cilën ky rajon është me të 
drejtë i famshëm. Zbuloni shpirtin e maleve të 

Flora Xhemani Baba

High Scardus Trail, the new boundary itinerary around the Balkans
www.high-scardus-trail.com

EDITORIAL

Ballkanit Perëndimor!
Kjo është një ftesë që ju bëhet sa herë një 
shteg i ri ideohet, projektohet, ndërtohet, 
shenjohet e në fund ofrohet për turistët dhe të 
apasionuarit pas natyrës e maleve.
Fatmirësisht kohët e fundit gjithnjë e më shumë 
shtigje po hapen për dashuresit e maleve 
dhe pothuajse të gjitha ato janë ndërkufitare.
Majat e Ballkanit, Via Dinarica, Via Egnatia, 
Enea`s Route, Illyricum Trail, Korab-Koritnik, janë 
vetëm disa prej shtigjeve të shumta që vitet 
e fundit janë shfaqur në jetën e udhëtarëve, 
njëri më i bukur se tjetri dhe ndonëse në dukje 
të ngjashëm, secili me tiparet e veta dalluese. 
Ka një arsye se pse këto shtigje të reja 
prekin së paku dy e shpesh më shumë vende 
ballkanike, në kufi me njëri-tjetrin; sepse Ballkani 
gjithnjë e më shumë po perceptohet nga të 
huajt si një destinacion unik. Edhe ilustrimet e 
artikujve të ndryshëm të tabloidëve botërorë 
citojnë “Ballkan” apo “Ballkan Perëndimor”, 
duke na e bërë plotësisht të qartë se çfarë 
kërkojnë prej pjesës më të bukur të brigjeve 
të Mesdheut. 
High Scardus Trail, është i fundit i hedhur në 
tavolinën e ofertave dhe shumë shpejt do 
të jetë një paketë në shitje për turistët, duke 
ofruar natyrë, kulturë, trashëgimi, mikpritje dhe 
përvoja të mrekullueshme nga Shqipëria, 
Kosova e Maqedonia e Veriut. 
E në pritje të shtegut të radhës, që me shumë 
gjasë do të jetë Koridori i Kaltër, le t`i urojmë 
shtegut “High Scardus” rrugëtim të mbarë e 
jetë të gjatë mes udhëtarëve.

Ëndrra e një alpinisti: Një shteg i ri, sensacional 
për ecje në distanca të gjata, “High Scardus”, 
është shtegu që tani përshkon rrugën e tij 
nëpër këtë botë të mrekullueshme pothuajse 
të pakufishme të madhe dhe të pacënuar! 

janë trendi i ri i turizmit
Shtigjet e Balkanit
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Top hotels
by Aler Group

On the pathways of High Scardus Trail

So near and yet so far: like a gigantic wall, an 
impressive chain of mountains stretches along 
the eastern coast of the Mediterranean 
Sea in the Western Balkans. From the Sharr 
Mountains in the north, through the Korab 
and Deshat Mountains, to the Jablanica 
and Galichica Mountains in the south. A 
mysterious wonderland of proud peaks, wide 
high pastures, mystic forests and natural and 
cultural heritage.
A hiker's dream: A new, sensational long-
distance hiking trail, the High Scardus 
Trail, now winds its way through this almost 
boundless vast and unspoilt wonder world! 
On its dream paths you will discover step by 
step the vibrant and diverse wild mountains 
of the Western Balkans, covering parts of  
Kosovo, Northern Macedonia and Albania 
almost equally. And encounter the genuine 

hospitality for which this region is justly famous. 
Discover the soul of the mountains of the 
Western Balkans!
This is an invitation you receive every time a 
new trail is conceived, designed, built, marked 
and finally offered to tourists and mountain 
nature enthusiasts.
Fortunately, recently more and more trails are 
being opened for mountain lovers and almost 
all of them are cross-border ones.
The Peaks of the Balkans, Via Dinarica, Via 
Egnatia, Enea's Route, Illyricum Trail, Korab-
Koritnik, are just some of the many paths that 
have appeared in the lives of travelers in 
recent years, one more beautiful than the 
other and although apparently similar, each 
with its own distinctive features.
There is a reason why these new paths 
touch at least two and often more Balkan 

countries, bordering each other; because the 
Balkans are increasingly being perceived by 
foreigners as a unique destination. Even the 
illustrations of the various articles of the world 
tabloids quote "Balkan" or "Western Balkan", 
making it completely clear to us what they are 
looking for from the most beautiful part of the 
Mediterranean coast.
The High Scardus Trail is the latest to be put 
on the “table of offers” and very soon it will be 
a package for sale to tourists, offering nature, 
culture, heritage, hospitality and wonderful 
experiences from Albania, Kosovo and North 
Macedonia.
And while waiting for the next path, which will 
most likely will be the Blue Corridor, let's wish 
the "High Scardus" path a good journey and 
a long life among travelers.

20

is the new trend! 
Balkan trails
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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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Feel royal 
at Adriatik Hotel
whether you are a  hotel guest or not each of you 
can try the excellent service and royal cuisine of 
Adriatik Hotel, in every season of the year.

Nowadays, the most controversial topic in 
Albanian tourism is the service sector. For 
a thousand and one reasons, this sector 
has many gaps and makes the tourist offer 
seriously limp, conveying an image that 
often damages Albania quite a bit.
Therefore, it is necessary that before 
choosing where to go, we should be 
informed in detail about the place we 
choose for vacation.

Albania



TRAVEL the Balkans nr. 37 23

Me qëndrim në hotel 
ose jo, secili nga ju mund 
të provojë shërbimin e 
shkëlqyer dhe kuzhinën 
mbretërore të Adriatik 
Hotel, në çdo stinë të vitit. 

  Ndjehu
mbretëror në
Adriatik 
Hotel



Based on this problem, many structures make 
admirable efforts to perfect their tourist offer in 
every direction. And if we talk about specific 
names, Adriatic Hotel in Durrës is unbeatable. It 
is practically the hotel with the best offer and 
service in Albania. Already a representative of 
the international brand "Best Western Hotels 
& Resorts", Hotel Adriatik is a real tourism 
paradise in Albania, with five-star service and 
standards, outdoor and indoor swimming pools 
with sea water - the only ones in Albania - SPA 
center with unique on-site services, luxurious 
and spacious sports facilities for an amazing 
true five-star experience.
The incomparable point of Adriatik Hotel is 
the service and food. Combined with each 
other, both of these will make you feel royal. 
Even some of these services are called royal 
for the special and sophisticated ceremonial, 
which we usually only see in movies or royal 
ceremonies.

Royal breakfast
Breakfast at Adriatik Hotel is a symphony of flavors 
and colors, accompanied by a table architecture 
that will leave you speechless. And you don't have 
to be a hotel host to enjoy this. Anyone can join 
this breakfast, which for the variety of tastes and the 
quality of the food has a really modest price.

24 LUXURY Albania



Në ditët e sotme, tema më e diskutueshme në 
turizmin shqiptar është sektori i shërbimit. Për 
njëmijë e një arsye ky sektor ka shumë boshllëqe 
dhe e bën ofertën turistike të çalojë seriozisht, 
duke përcjellë një imazh që shpeshherë e 
dëmton jo pak Shqipërinë.
Prandaj është e nevojshme që para se të 
zgjedhim ku të shkojmë, duhet të informohemi 
në mënyrë të detajuar për vendin që zgjedhim 
për pushime.

Nisur nga kjo problematikë, shumë truktura 
bëjnë përpjekje të admirueshme për ta 
përsosur ofertën e tyre turistike në çdo drejtim. 
Dhe nëse flasim me emra konkretë, Adriatik 
Hotel në Durrës është i pakonkurueshëm. Është 
praktikisht hoteli me ofertën dhe shërbimin më 
të mirë në Shqipëri. Tashmë përfaqësues i 
brandit ndërkombëtar “Best Western Hotels 
& Resorts” hotel Adriatik është një parajsë e 
vërtetë e turizmit në Shqipëri, me shërbimin dhe 
standartet me pesë yje, pishinat e jashtme 
dhe të brendshme me ujë deti - të vetmet në 
Shqipëri - qendër Thalasso & SPA me shërbime 
unike në vend, mjedise luksoze e sportive të 
bollshme për një eksperiencë të vërtetë me 
pesë yje.
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Welcome ceremony
If you want to surprise your loved ones, the staff 
of Adriatik Hotel will "cooperate" with you and he/
she will be amazed by the wonderful atmosphere 
that will await him/her. It could be a birthday wish, a 
marriage proposal, a simple show of love, it doesn't 
matter. The Adriatic Hotel staff will make it magical.

Festive decorations
Adriatik Hotel's event staff has long been unrivaled 
in this respect as well. A birthday party, a wedding 
ceremony, a romantic dinner by the sea, an official 
ceremony, will be equally impressive under his care 
and in the magical surroundings of Adriatik Hotel.

Royal treatments
They can be anything, beautifully written names 
on fabulous breakfasts, surprises waiting to be 
discovered, aesthetic treatments for health and 
beauty, gold masks or pool parties. It will be your 
imagination and the readiness of the Adriatic hotel 
staff that will make them unforgettable.

Royal service
One thing is sure; whatever reason you have found 
to choose Adriatik Hotel, a day at the beach, a 
lunch, a night or more stay, a treatment at Teuta 
Queen SPA, a party or just a coffee by the sea, 
the service you will receive is that will make you feel 
pampered. And you will understand that you have 
not found a service like this anywhere in Albania.
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Experience the true Albanian hospitality 
tel : +35552260850

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

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

Welcome 
to Paradise
Durrës
Albania!

Contacts: 
Po pika e pakonkurueshme e Adriatik Hotel 
është shërbimi dhe ushqimi. Të kombinuara 
me njëra-tjetrën, të dyja këto do t`ju bëjnë 
të ndjeheni mbretëror. Madje disa prej 
këtyre shërbime, quhen mbretërore për 
ceremonialin e veçantë e të sofistikuar, që 
zakonisht e shohim vetëm nëpër filma ose 
ceremoni mbretërore.

Mëngjes mbretëror
Mëngjesi në Adriatik Hotel është një 
simfoni shijesh e ngjyrash, shoqëruar me një 
arkiketurë tryeze që do t`ju lërë pa fjalë. Dhe 

nuk është e thënë të jeni bujtës në hotel 
për ta shijuar këtë. Çdokush mund t`i 
bashkohet këtij mëngjesi, i cili për për 
larminë e shijeve dhe cilësinë e ushqimit 
ka një çmim vërtet modest.

Ceremonia e mirëseardhjes
Nëse doni t`i bëni një surprië të 
dashurve të zemrës, stafi i Adriatik Hotel 
do të “bashkëpunojë” me ju dhe ai/ajo 
do të mbetet i mahnitur nga atmosfera 
e mrekullueshme që do ta presë. Mund 
të jetë një urim për ditëlindje, propozim 
për martesë, një shfaqje e thjeshtë 
dashurie, nuk ka rëndësi. Stafi i Adriatik 
Hotel do ta bëjë atë magjike.

Dekorimet e festive
Ka kohë që stafi i eventeve të Adriatik 
Hotel është i pakonkurueshëm edhe 
në këtë pikë. Një festë ditëlindjeje, një 
ceremoni dasme,  një darkë romantike 
buzë detit, një ceremony zyrtare, do të 
jetë njësoj mbresëlënëse nën kujdesin 
e tij dhe në mjediset e magjishme të 
Adriatik Hotel.

Trajtimet mbretërore
Ato mund të jenë gjithfarësh, emra të 
shkruar bukur mbi mëngjese përrallore, 
surpriza që presin të zbulohen, trajtime 
estetike për shëndetin dhe bukurinë, 
maska floriri a festa në pishinë. Do të jetë 

fantazia juaj dhe gadishmëria e 
stafit të Adriatik hotel që do t`i 
bëjë ato të paharrueshme. 

Shërbimi mbretëror
Një gjë është e sigurt; çfarëdo 
arsyeje të keni gjetur për të 
zgjedhur Adriatik Hotel, një ditë 
në plazh, një drekë, një natë 
apo më shumë qëndrim, një 
trajtim në Teuta Queen SPA, një 
festë apo thjesht një kafe buzë 
detit, shërbimi që do të merrni 
është i tillë që do t`ju bëjë të 
ndjeheni të përkëdhelur. E do ta 
kuptoni që një shërbim si ky, nuk 
e keni gjetur në asnjë vend të 
Shqipërisë. 
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Për dekorimet e festave 
Rezervo Direkt : +355697075784 

Email : events@adriatikhotel.com
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May 18 International 
Day of Museums. 
The theme selected by 
ICOM for 2022 is "The 
Power of Museums". 
The focus of this theme 
is the promotion 
of sustainable 
development, 
heritage, innovation 
and education.

The power of   
Museums

Agron Polovina
Drejtor i Qendrës Muzeore, Berat

Adhering to this year's theme and the 
permanent goal of the staff in perfecting 
and improving communication with 
visitors, creating a sustainable, motivated 
interested public, to keep up the level 
of visitors' curiosity, to create trust of 
finding of a new product every time in the 
museum, of experiencing new pathways 
as well as contemporary and innovative 
services, the Berat Museum Center 
prepared, in continuation of the series 
of activities at the Onufri Iconography 
Museum, "Museum Treasures", the 
exhibition: "Joan Çetiri and Icons 
of the Epistle of the Cathedral 

Church, Dormition of Saint Mary" 
as part of the new, dedicated offer, an 
unexhibited collection, which is expected to 
remain open to visitors for a period of one 
year.
It is a project that has proven successful 
to motivate the staff, targeting especially 
the visitors, that can not only see but also 
have an important experience, get new 
knowledge, enjoy and be curious.

Albania
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18 Maj Dita Ndërkombëtare e Muzeve. 
Tema e përzgjedhur nga ICOM për vitin 2022 është 
“Fuqia e Muzeve”. Në fokus të kësaj teme qëndron 
promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm, trashëgimia, 
inovacioni dhe edukimi.

Fuqia e  
Muzeve
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sized icons (feasts icons) made in 1812 for 
the Epistle of the Iconostasis of the Cathedral 
Church "The Dormition of Saint Mary" 
"... by the hand of Joan Çetiri" .

The exhibition was conceived as part of the 
museum line and was realized in a dedicated 
and specially organized space, a special and 
impressive environment that precedes the 
Laboratory of Works of Art and integrates 
with the exhibited collection.

It is the icons of the upper band of this 
iconostasis that make up the exhibition. 
Twenty of such already exhibited, placed 
for the first time near the visitors attract 
the attention and make you not rush, but 
look at them, and enter into an interaction 
with them, also spend an indefinite time 
observing many particular elements that 
distinguish the icons of the Çetiri painters 
which we could not admire from up there 
where they stand.

The selected phrase that constitutes the 
fable in this exhibition: "Today... the 
lower meet with the higher" reflects, 
symbolically, the event of the first exposure 
of the small icons of the epistyle (upper part) 
of the iconostasis of the cathedral church 
The "Dormition of Saint Mary" at the level 
of people's height, an event that allows us to 
enjoy ("assemble") details that are normally 
invisible at the height of their location.
It is related to the icon of the Baptism of 
Christ, since the phrase is part of the service 
of the Great Blessing of the Water (January 
6) and refers to the appearance of the Holy 
Trinity on earth (the Father with his voice, 
according to the Gospel description, of The 

Son in human form on earth and the Holy 
Spirit in the form of a dove descending from 
on high).

Observing details inspired by popular 
culture in Albanian-speaking territories, 
such as the aroma boxes in the "Crucifixion 
of Christ" icon, the clothes and furnishings 
of the Samaritan Woman, in the other icon 
integrated in the "biblical" space, represent a 
"meeting" of liminality of the local element 
with the divine.

The phrase figuratively illustrates the fact 
that the small icons representing major feasts 
of the Christian calendar in an epistle are 
exposed face to face with visitors inviting 
them to a dialogue "with the superiors"

Last, but not least, the integration of 
Berat landscape and harmonious religious 
coexistence, reflected in works such as "The 
Life-Giving Source" by a painter whose 
art school and family have painted not only 
in Albania, but also beyond, constitute in an 
"assembly" of local forms with "top" global 
and Albanian values.

So the fable of the exhibition invites visitors 
to a reflection with and about the traditional.
The Cathedral "Dormition of Saint Mary" 
is the largest church in the “Kala” (Castle) 
neighborhood in Berat, and rises in the 
highest part of this neighborhood. Once it 
was a complex with the religious buildings. 
Reconstructed in 1797, (on the site of an 
older church) it is the most representative 
monument of post-Byzantine architecture 
for the city of Berat, which meanwhile had 
a high level in the constructions of other 
types.
In terms of its architectural values that 
testify to a very good level of its builders, 

This exhibition is an invitation into heritage.
"Winning" your audience, "winning" the 
public, being selected and welcoming with 
the motto "We present the best" has been 
seen as the model we have applied in these 
years in our museums.

Earlier, in the season we left behind, 
during one year the previous exhibition 
"Treasures brought to life" was visited 
by about 20,000 domestic and foreign 
visitors. It was a collection of mostly 
previously unexhibited icons restored with 
professional competence over a period of 
several years by the museum's conservation 
specialist Erion Lezi, in the Laboratory of 
Works of Art

The purpose of the exhibition a year ago was 
not only the collection of icons, but also that 
great non-stop work, silent, invisible, full 
of mystery, as a primary obligation for the 
conservation of the fund of works and the 
monument itself, the church of Dormition 
of the Saint Mary, which for more than 200 
years served as the Cathedral of the Holy 
Metropolis of Berat, a monument in which 
objects of unique value are kept.

But also to appreciate the fact that this 
museum itself, realized in those times 
of paradoxes, is the result of a serious, 
responsible and professional process for 
the identification, collection, registration of 
icons from churches and monasteries in the 
region of Berat, conservation and restoration 
theirs.
For this year's exhibition, we selected and 
prepared to exhibit a collection of small-

Albania
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Duke iu bashkëngjitur temës së këtij viti 
dhe synimit të përhershëm të stafeve në 
përsosjen dhe përmirësimin e komunikimit me 
vizitorët, krijimi i një publiku të interesuar të 
qëndrueshëm, të motivuar, për të mbajtur lart 
nivelin e kureshtjes së vizitorëve, të krijimit të 
besimit të gjetjes së një produkti të ri çdo herë 
në muze, të përjetimit të experiencave të reja 
dhe shërbimeve bashkëkohore e inovative, 
Qendra Muzeore Berat përgatiti në vazhdim 
të kolanës së veprimtarive në muzeun e 
Ikonografisë Onufri, “Thesare të muzeut”, 
ekspozitën: “Joan Çetiri dhe Ikonat e 
Epistilit të Kishës Katedrale, Fjetja 
e shën Marisë” si pjesë e ofertës të re, të 
dedikuar, një koleksion i paekspozuar, që është 
parashikuar të qëndrojë e hapur për vizitorët 
në një periudhë njëvjeçare.

Është një projekt që ka rezultuar i suksesshëm 
për të motivuar stafet duke synuar veçanërisht 
vizitorët, që ata jo vetëm mund të shohin por 
edhe të përjetojnë një përvojë të rëndësishme, 
të marrin njohuri të reja, të kënaqen e të 
kuriozohen.
Kjo ekspozite është një grishje drejt 
trashëgimisë.

“Ta fitosh” audiencën tënde, “ta fitosh” 
publikun, të jesh i përzgjedhur dhe 
mikpritës me moton “Ne paraqesim më të 
shkëlqyerën” është parë si modeli që kemi 
aplikuar në këto vite në muzetë tona.

Më herët, në sezonin që lamë pas, përgjatë 
një viti ekspozita e mëparshme “Thesare 
të sjella në jetë” u vizitua nga rreth 20 000 
vizitorë vendas dhe të huaj. Ishte një koleksion 
ikonash shumica të paekspozuara më parë të 
restauruara me kompetencë profesionale në 
një periudhë prej disa vitesh prej specialistit 
koservues të muzeut Erion Lezi, në Laboratorin 
e veprave të Artit.

Qëllimi i ekspozitës së një viti më parë ishte jo 
vetëm koleksioni i ikonave, por edhe ajo punë 
e madhe, e heshtur, e padukshme, plot mister, e 
pandërprë, si detyrim parësor për konservimin 
e fondit të veprave dhe të vetë monumentit, 
kishës Fjetja e shën Marisë, e cila për më shumë 
se 200 vjet shërbeu si Katedralja e Mitropolisë 
së shenjtë të Beratit, një monument në të cilin 
ruhen objekte me vlera unikale.

Por edhe për të vlerësuar faktin që vetë ky 
muze i realizuar në ato kohë paradoksesh, 
është rezultat i një procesi serioz, të 
përgjegjshëm e profesional, për identifikimin, 
grumbullimin, regjistrimin e ikonave prej 
kishave e manastireve në rajonin e Beratit, të 
konservimit e restaurimit të tyre. 

Për ekspozitën e këtij viti përzgjodhëm dhe 
përgatitëm për të ekspozuar një koleksion me 
ikona të përmasave të vogla (ikonat e festave) 
të realizuara në vitin 1812 për Epistilin e 
Ikonostasit të Kishës Katedrale “Fjetja e 
Shën Marisë” “… me dorën e Joan Çetirit”.
Ekspozita u konceptua si pjesë e linjës muzeale 
dhe u realizua në në një hapësirë të dedikuar 
dhe të organizuar enkas, një mjedis i veçantë 
dhe impresionues që i paraprin Laboratorit 
të Veprave të Artit si edhe integrohet me 
koleksionin e ekspozuar. 

Janë ikonat e brezit të sipërm të këtij 
ikonostasi që përbëjnë ekspozitën. Njëzet 
të tilla të ekspozuara tashmë, të vendosura 
për herë të parë pranë vizitorëve tërheqin 
vëmendjen dhe bëjnë që të mos nxitohesh, 
por t’i vështrosh, dhe të hysh në ndërveprim 
me to, gjithashtu dhe të kalosh një kohë të 
pacaktuar duke vëzhguar shumë elemente të 
veçantë që dallojnë ikonat e piktorëve Çetiri 
të cilat nuk mund t`i admironim prej atje lart 
ku qëndrojnë.

Fraza e përzgjedhur që përbën dhe fabulën 
në këtë ekspozitë: “Sot… të poshtmët 
kuvendojnë me të sipërmet” pasqyron, 
në mënyrë simbolike, ngjarjen e ekspozimit 
për herë të parë të ikonave të vogla të 
epistilit (pjesës së sipërme) të ikonostasit të 
kishës katedrale “Fjetja e Shën Marisë” në 
nivelin e lartësisë së njerëzve, ngjarje që na 
lejon të shijojmë (“të kuvendojmë”) detaje 
që në lartësinë e vendndodhjes së tyre janë 
normalisht të padukshme. 
Ajo ka të bëjë me ikonën e Pagëzimit të 
Krishtit, pasi fraza është pjesë e shërbesës 
së Bekimit të Madh të Ujit (6 janar) dhe i 
referohet paraqitjes së Trinisë së Shenjtë në 

tokë (i Ati me zërin e tij, sipas përshkrimit 
ungjillor, i Biri në formë njeriu në tokë dhe 
Shpirti i Shenjtë në formë pëllumbi që zbret 
që lartazi). 
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the church also contains outstanding 
values of applied arts. The iconostasis, the 
episcopal throne, the proscenium, are carved 
with high artistic skill and stand in complete 
uniformity with the other liturgical objects 
of this cathedral.

The icons of this exhibition were made "by 
the hand of Joan Çetiri" in 1812 for the 
iconostasis of this Cathedral (year 1807), 
one of the best achievements of the Albanian 
masters of the 19-th century. XIX.
According to the inscription left on two of 
the icons, his (their) authorship is proven in 
the creation of 27 small (feast) icons and 7 
large (Royal) icons.

Joan must be the second or third generation 
of the family that stayed in Grabovë. He 
appeared as a painter from 1792, where he 
painted several icons for the church of St. 
Vlash in Vlora, and until 1814, where he 
painted large icons in the iconostasis of 
the cathedral church of "The Dormition 
of St. Mary". He practiced the art together 
with his brother Gjergji (George) and their 
sons also inherited it, as evidenced by the 
note left on the fresco of "Saint George", 
"The Dormition of Saint Mary" and "Saint 
Dimitri" on the external tympanum of the 
arch of the entrance to the church, (the fresco 

hidden under it painted by Gjergj Çetiri, son 
of John, on April 16, 1850). 

The exhibited icons here are from the 
painter's mature stage. Joan Çetiri's style is 
characterized by soft modelling, dark icon 
substrates, graduated lighting, and linear 
presentation of facial features, a wide color 
palette, fascination with the use of gold, 
and a tendency towards decorativism. So, 
his style belongs to the transitional period 
between the end of the XVIII century and 
the beginning of the XIX century.

The Çetiris were a family of painters 
from Grabova, who for nearly 100 
years (from 1753 to 1856) practiced 
iconographic activity in the territories 
that include Vlora, Fier, Berat, Lushnje 
and many other areas, decorated 
churches, iconostasis, woodwork such as 
housing.

This artistic "dynasty" use to work in the 
tradition of learning the craft in the atelier 
and of its inheritance, from father to son and 
from son to grandson... This tradition of the 
inheritance of the craft within the family 
showed (not always) an indication of high 
talent as well as encouraging examples of 
artistic work.

A total of four generations of iconographers 
served this artistic tradition:
Gjergji and Joani, Nikola and Naumi 
- children, Gjergji (the second) and 
Konstantin, - their grandchildren, and great-
grandchildren Nikola and Gjergji the third.

All these worked in at least 12 large 
churches, starting from  Karavasta to Berat. 
Their work consists of several thousand 
square meters of frescoes, countless icons, 
several iconostases carved in wood, etc. 
They worked either individually (as the 
first master of their group) or jointly (two or 
three, together with their assistants).

Of course, the Four worked in many other 
churches, but unfortunately in the difficult 
years they were destroyed or fell down, but 
for which there is evidence that they were 
decorated by them.

The exhibition "Joan Çetiri and the Icons 
of the Epistle of the Cathedral Church, 
the Dormition of Saint Mary" is a project 
that we intend to push further, develop 
in other directions, deepen knowledge, 
stimulate debate but also bring the entire 
fund closer iconography made by the 
iconographic masters of the Çetiri family 
atelier throughout the region and beyond.

Albania



Vëzhgimi i detajeve të frymëzuara nga kultura 
popullore në trevat shqipfolëse, si p.sh. kutitë 
e aromave në ikonën “Kryqëzimi i Krishtit”, 
veshja dhe orenditë e Gruas Samaritane, 
në ikonën tjetër të integruara në hapësirën 
“biblike” paraqet një “kuvendim” liminaliteti 
të elementit vendas me atë hyjnor. 
Fraza në mënyrë figurative ilustron faktin 
që ikonat e vogla që paraqesin festa më të 
mëdha të kalendarit të krishterë në një epistil 
ekspozohen ballëpërballë 
me vizitorët duke i ftuar në 
një dialog “me të sipërmet”.

Së fundi, por jo për nga 
rëndësia, integrimi i 
peisazhit beratas dhe i 
bashkëjetesës harmonike 
fetare, të pasqyruara 
në vepra si “Burimi 
Jetëdhënës” nga një piktor, 
shkolla artistike dhe familja 
e të cilit kanë pikturuar 
jo vetëm në Shqipëri, por 
edhe më gjerë, përbëjnë 
një “kuvendim” të trajtave 
vendase me vlerat “e 
sipërme” globale dhe 
shqiptare. 

Pra, fabula e ekspozitës fton 
vizitorët në një refleksion 
me dhe për trashedentalen.
Katedralja “Fjetja e Shën 
Mërisë” është kisha më 
e madhe e lagjes Kala 
në Berat, dhe ngrihet në 
pjesën më të lartë të kësaj 
lagjeje. Dikur ajo përbënte 
një kompleks me godinat e 
mitropolisë. E rindërtuar në 
vitin 1797, (mbi truallin e 
një kishe më të vjetër) është 
monumenti më përfaqësues 
i artitekturës pasbizantine 
për qytetin e Beratit, i cili 
ndërkohë kishte një nivel të lartë edhe në 
ndërtimet e gjinive të tjera. 
Për sa i përket vlerave arkitekturore të saj 
që dëshmojnë për një nivel shumë të mirë të 
ndërtuesve të saj, kisha përmban dhe vlera të 
spikatura të arteve të aplikuara. Ikonostasi, 
froni peshkopal, proskinitari janë të gdhendura 
me mjeshtëri të lartë artistike dhe janë në 
uniformitet të plotë edhe me objektet e tjera 
liturgjike të kësaj katedraleje.    

Ikonat e kësaj ekspozite janë realizuar “… 
me dorën e Joan Çetirit” në vitin 1812 për 
Ikonostasin e kësaj Katedraleje (vitit 1807) 
një nga realizimet më të mira të mjeshtërve 
shqiptarë të drugdhendjes  të shek. XIX. 
Sipas mbishkrimit të lënë në dy prej ikonave 

dëshmohet autorësia e tij (e tyre) në realizimin 
e 27 ikonave të vogla (të Festave) dhe të 7 
ikonave të mëdha, (Mbretërore).

Joani, duhet të jetë brezi i dytë ose i tretë i 
familjes që qëndroi në Grabovë. Paraqitet si 
piktor nga viti 1792, ku pikturon disa ikona 
për kishën e Shën Vlashit në Vlorë, dhe deri 
në vitin 1814, ku pikturon ikona të mëdha në 
Ikonostasin e kishës katedrale të “Fjetjes së 

Shën Marisë”. Artin e praktikon së toku me 
vëllanë e tij Gjergjin dhe e trashëgojnë më 
pas edhe të bijtë e tyre, siç dëshmohet nga 
shënimi i lënë tek afresku i “Shën Gjergjit”, 
“Fjetjes së Shën Marisë” dhe “Shën Dhimitrit” 
në timpanin e jashtëm të harkut të hyrjes në 
kishë, (afreskut që fshihet nën të i pikturuar 
nga Gjergji Çetiri, i biri i Joanit, më 16 prill 
1850). Ikonat e ekspozuara këtu janë nga faza 
e pjekurisë së piktorit. Stili i Joan Çetirit është 
karakterizuar nga modelimi i butë, nënshtresa 
të errëta të ikonës, ndriçimi i shkallëzuar, dhe 
paraqitja lineare e tipareve të fytyrës, një paletë 
e gjerë ngjyrash, magjepsje me përdorimin e 
arit dhe tendencë për dekorativizëm. Kështu 
që, stili i tij i përket periudhës tranzicionale 
midis fundit të shek. XVIII dhe fillimit të shek. 

XIX.

Çetirët ishin një familje piktorësh 
nga Grabova, të cilët për afro 100 
vjet (nga 1753 deri në 1856) ushtruan 
veprimtarinë ikonografike në 
teritorete që përfshin Vlorën, Fierin, 
Beratin, Lushnjen dhe zona të tjera 
të shumta, zbukuruan kisha, ikonostase, 
punime druri si dhe banesa. 

Kjo “dinasti” artistike 
funksionoi në traditën e 
mesimit të zanatit në atelie 
dhe e trashëgimit të tij, nga 
babai tek i biri dhe nga i 
biri tek nipi... Kjo traditë e 
trashëgimit të zanatit brenda 
familjes shfaqi (jo përherë) një 
tregues të lartë të talentit si dhe 
shembuj inkurajimi të punës 
artistike.

Kësaj tradite arstistike i 
shërbyen gjithsej katër breza 
ikonografësh: 
Gjergji dhe Joani, Nikolla 
e Naumi – fëmijët, Gjergji 
(i dyti) dhe Konstandini, - 
nipërit e tyre, dhe stërnipërit 
Nikolla dhe Gjergji i tretë.

Të gjithë këta punuan në të 
paktën 12 kisha të mëdha, 
duke nisur nga bregdeti i 
Karavastasë deri në Berat. 
Vepra e tyre përbëhet nga 
disa mijëra metra katror 
afreska, ikona të panumërta, 
disa ikonostase të gdhendura 
në dru etj. Ata punonin ose 
në mënyrë individuale (si 
mjeshtër të parë të grupit të 
tyre) ose bashkërisht (dy ose 
tre, së bashku me ndihmësit 
e tyre).

Sigurisht Çetirët punuan në mjaft kisha të 
tjera, por që fatkeqësisht në vitet e vështira u 
shkatërruan ose u rënuan, por që për të cilat 
ekzistojnë dëshmi se ishin të zbukuruara prej 
tyre. 

Ekspozita “Joan Çetiri dhe Ikonat e 
Epistilit të Kishës Katedrale, Fjetja 
e shën Marisë” është një projekt që 
pretendojmë ta shtyjmë më tej, ta zhvillojmë 
në drejtime të tjerë, të thellojmë njohuritë, të 
nxisim debatin por dhe të sjellim më pranë 
të gjithë fondin ikonografik të realizuar nga 
mjeshtërit ikonograf të ateliesë së familjes 
Çetiri në gjithë hapësirën e rajonit por edhe 
më gjerë. 
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Tre artistë bëhen përsëri bashkë në një 
ekspozitë të përbashkët  në galerinë “Edward 
Lear” të qytetit të Beratit.
 
Prej disa ditësh, nga 10 gushti, në galerinë 
“Edward Lear” të qytetit po vizitohet 
ekspozita e përbashkët e artistëve beratas 
Agron Polovina, Kastriot Dervishi, Nezir Ago. 
Janë gjendur bashkë për ti dhënë jetë projektit 
më të ri artistik të tyre, pikërisht në këto ditë të 
nxehta vere, kur gjithë njerëzit vrapojnë drejt 
detit, maleve apo hijeve. Ekspozita me rreth 60 
vepra që ekspozohen për herë të parë për 
publikun është një ngjarje artistike e mirëpritur 
për banorët e qytetit duke shtuar edhe një 
destinacion të ri në këtë sezon për vizitorët 
dhe turistët që kanë përzgjedhur Beratin për 
të shpenzuar një pjesë të pushimeve të tyre 
veçanërisht atyre të huaj që janë të shumtë 
këto ditë.

Ka qenë një projekt i nisur më herët, dy vite më 
parë, por që për shkak të masave të marra 
në kuadër të pandemisë u ndërpre. Është 
vazhdimësia e këtij projekti por këtë herë 
me vepra të tjera kryesisht të realizuara në 
vitet e fundit, gjatë periudhës së vështirë të 
pandemisë. Këtë verë u rikthye për pushime 
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Colors and ShapesColors and Shapes  
in the Berat of artin the Berat of art
The three famous artistsThe three famous artists  
bring the next exhibitionsbring the next exhibitions

Kastriot Dervishi i cili jeton në Kanada për ti 
bërë bashke këta artistë dhe për ti dhënë 
jetë bashkepunimit të ri per ekspozitën e 
përbashkët.
Është një histori e hershme bashkëpunimi, 
miqësie, ekspozitash e projektesh ndërmjet tre 
artistëve, bashkëpunim që natyrshëm vazhdon 
megjithëse përditshmëria e punës dhe e 
angazhimeve është e ndryshme.
 
Peizazhet janë veprat e sjella në këtë ekspozitë 
të piktorit Agron Polovina të realizuara në dy 
vitet e fundit  gjatë udhetimeve të tij, peizazhe 
nga bregdeti, Radhima, Durrësi, Kallmi, Lini, 
Pogradeci, nga Lepusha,  si dhe dy peizazhe 
të te realizuar ketë muaj ne Samnaun, Zvicër, 
etj. në të cilat është i dukshme “plein air-i”, 
energjia e peizazhit të realizuar direkt në 
natyrë, penelatat e zhdërvjellta, plot ngjyrë,  
këndvështrimet e përzgjedhura e realizimet 
mbresëlënëse ku ndihet spontaniteti dhe 
impresioni i drejtpërdrejt, linja të forta dhe 
raporte ngjyrore të kërkuara. Të gjitha 
peizazhet e piktorit Agron Polovina i bashkon 
në një natyra e bukur e botës së njëmendtë, 
e përthyer në shpirtin e artistit që shfaqet si 
unitet në këto vepra.

Kastriot Dervishi ka sjellë një seri nudosh, 
të realizuara gjatë ditëve të izolimit nga 
pandemia. Këto vepra, realizuar me mjeshtëri 
nga piktori, sjellin plot forma dhe ngjyra 
delikatesën e linjave femërore, brishtësinë dhe 
sensualitetin. Të gjitha nudot kanë një unitet, që 
zbulohet nga një vepër tek tjetra, nëpërmjet 
perceptimit të vizatimeve plot delikatesë dhe 
dritëhijeve plot mister, të cilat e ftojnë shikuesin 
të marrë pjesë në zhveshjen plot delikatesë 
të femrës, që kalon nga përvoja personale te 
përvoja artistike, sikurse është zbulimi, përjetimi 
dhe krijimi i shtatit magjepës të femrës.
 
Në veprat e skulptorit Nezir Ago, takon 
Beratin e bukurive, në formë dritareje, në 
formën e një nudoje të një vajze, në formën e 
një ure me shtat femre si ftesë për të kaluar në 
një botë tjetër, plot të papritura. Ky modelim 
i njeriut përcjell mesazhin e vazhdimësisë së 
qytetërimit, mosndërprerjen e tij gjatë shekujve.  
Portreti i vajzës është disi i zgavërt, ndonëse 
me forma të bukura. Skulptori e ka gdhendur 
të tillë, me synimin që çdo vëzhgues mund ta 
mbushi boshin me fytyrën e femrës që ka njohur 
, të dashurës së tij, apo edhe vetë vetes, në 
rastin kur një femër ndeshet me veprën..



Tre artistë bëhen përsëri bashkë në një ekspozitë të 
përbashkët  në galerinë “Edward Lear” të qytetit të Beratit.
 
Prej disa ditësh, nga 10 gushti, në galerinë “Edward Lear” 
të qytetit po vizitohet ekspozita e përbashkët e artistëve 
beratas Agron Polovina, Kastriot Dervishi, Nezir Ago. Janë 
gjendur bashkë për ti dhënë jetë projektit më të ri artistik të 
tyre, pikërisht në këto ditë të nxehta vere, kur gjithë njerëzit 
vrapojnë drejt detit, maleve apo hijeve. Ekspozita me rreth 60 
vepra që ekspozohen për herë të parë për publikun është 
një ngjarje artistike e mirëpritur për banorët e qytetit duke 
shtuar edhe një destinacion të ri në këtë sezon për vizitorët 
dhe turistët që kanë përzgjedhur Beratin për të shpenzuar një 
pjesë të pushimeve të tyre veçanërisht atyre të huaj që janë 
të shumtë këto ditë.
Ka qenë një projekt i nisur më herët, dy vite më parë, por që 
për shkak të masave të marra në kuadër të pandemisë u 
ndërpre. Është vazhdimësia e këtij projekti por këtë herë me 
vepra të tjera kryesisht të realizuara në vitet e fundit, gjatë 
periudhës së vështirë të pandemisë. Këtë verë u rikthye për 
pushime Kastriot Dervishi i cili jeton në Kanada për ti bërë 
bashke këta artistë dhe për ti dhënë jetë bashkepunimit të ri 
per ekspozitën e përbashkët.
Është një histori e hershme bashkëpunimi, miqësie, ekspozitash 
e projektesh ndërmjet tre artistëve, bashkëpunim që 
natyrshëm vazhdon megjithëse përditshmëria e punës dhe e 
angazhimeve është e ndryshme.
 
Peizazhet janë veprat e sjella në këtë ekspozitë të piktorit 
Agron Polovina të realizuara në dy vitet e fundit  gjatë 
udhetimeve të tij, peizazhe nga bregdeti, Radhima, Durrësi, 
Kallmi, Lini, Pogradeci, nga Lepusha,  si dhe dy peizazhe 
të te realizuar ketë muaj ne Samnaun, Zvicër, etj. në të cilat 
është i dukshme “plein air-i”, energjia e peizazhit të realizuar 
direkt në natyrë, penelatat e zhdërvjellta, plot ngjyrë,  
këndvështrimet e përzgjedhura e realizimet mbresëlënëse 
ku ndihet spontaniteti dhe impresioni i drejtpërdrejt, linja të 
forta dhe raporte ngjyrore të kërkuara. Të gjitha peizazhet 
e piktorit Agron Polovina i bashkon në një natyra e bukur 
e botës së njëmendtë, e përthyer në shpirtin e artistit që 
shfaqet si unitet në këto vepra.
 
Kastriot Dervishi ka sjellë një seri nudosh, të realizuara gjatë 
ditëve të izolimit nga pandemia. Këto vepra, realizuar me 
mjeshtëri nga piktori, sjellin plot forma dhe ngjyra delikatesën 
e linjave femërore, brishtësinë dhe sensualitetin. Të gjitha 
nudot kanë një unitet, që zbulohet nga një vepër tek tjetra, 
nëpërmjet perceptimit të vizatimeve plot delikatesë dhe 
dritëhijeve plot mister, të cilat e ftojnë shikuesin të marrë pjesë 
në zhveshjen plot delikatesë të femrës, që kalon nga përvoja 
personale te përvoja artistike, sikurse është zbulimi, përjetimi 
dhe krijimi i shtatit magjepës të femrës.
 
Në veprat e skulptorit Nezir Ago, takon Beratin e bukurive, 
në formë dritareje, në formën e një nudoje të një vajze, në 
formën e një ure me shtat femre si ftesë për të kaluar në një 
botë tjetër, plot të papritura. Ky modelim i njeriut përcjell 
mesazhin e vazhdimësisë së qytetërimit, mosndërprerjen e tij 
gjatë shekujve.  Portreti i vajzës është disi i zgavërt, ndonëse 
me forma të bukura. Skulptori e ka gdhendur të tillë, me synimin 
që çdo vëzhgues mund ta mbushi boshin me fytyrën e femrës 
që ka njohur , të dashurës së tij, apo edhe vetë vetes, në 
rastin kur një femër ndeshet me veprën..
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Ngjyra dhe FormaNgjyra dhe Forma
në Beratin e artitnë Beratin e artit
Tre artistët e njohurTre artistët e njohur  
sjellin ekspozitën e radhëssjellin ekspozitën e radhës

Agron Polovina, Kastriot Dervishi, Nezir Ago



36

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
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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!



HOTEL - SPA - EVENTE 
SPORT CENTER - BEERGARDEN 
POOLBAR - TE STELA TRAVEL & TOURS

Relaks në një prej 100 
dhomave të Te Stela Hotel

355 67 20 333 81
rezervime@testela.al

Planifikojmë dhe organizojmë 
çdo detaj të dasmës suaj

355 67 20 333 18
info@testela.al

SPA me 5 yje në Tiranë 
Trajtime unike trupi dhe fytyre

355 67 20 333 17
info@testela.al

Kurse noti dhe not i lirë për 
të gjitha moshat

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

Poolbar - Pishinë verore dhe 
Kampe për Fëmijë

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

Te Stela Travel & Tours 
Shërbimi më i ri i Te Stela Resort 

355 67 20 833 11
travel@testela.al 

Na kontaktoni për të zbuluar ofertat dhe paketat tona

INFO@TESTELA.AL/ 355 67 20 333 09/ AUTOSTRADA TIRANË-DURRËS, KM 7/ www.testela.al

Te Stela Resort,
Shtëpia e Mikut!

I pozicionuar në një pikë strategjike në qendër: 9 km nga qendra e Tiranës,
                                              11km nga aeroporti “Nënë Tereza”  dhe 30 km nga Durrësi, ju  
           krijon mundësinë që të vizitoni lokacionet që dëshironi
                         në një kohë shumë tës hkurtër.  Qëndrimi  

Te Stela Hotel ju krijon një ndjenjë të vërtet 
relaksi dhe rehatie si në shtëpi. 
    Resorti më i plotë në Tiranë 



Gillian Gloyer:  Gillian Gloyer:  
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Foreigners prefer Foreigners prefer 
Albania Albania because ofbecause of  
its wild and very its wild and very 
beautiful naturebeautiful nature

The author of  "Albania" Bradt Guide 
"advises" the Albanians people 
and the Albania government to be 
careful with the construction of hydro 
power plants and airports that cause 
irreversible damage to ecosystems

by Alma Lahe

Gillian exploring Puka



Guidistja britanike “këshillon” 
shqiptarët dhe qeverinë të 
tregojnë kujdes me ndërtimin 
e hidrocentraleve dhe 
aeroporteve që dëmtojnë 
në mënyrë të pakthyeshme  
biodiversitetin 

Gillian Gloyer:  Gillian Gloyer:  

- Si e kujton Gillian ‘takimin e 
parë’ me Shqipërinë?

Për herë të parë u përpoqa ta vizitoja Shqipërinë 
në vitin 1982, kur ishte një nga vendet më të 
mbyllura në botë, veçanërisht për qytetarët 
britanikë si unë. M'u desh të mjaftohesha me 
soditjen e plazheve të bukura, misterioze dhe 
të shkreta nga kuverta e tragetit që udhëtonte 
nga Igumenica në Itali. Në vitin 1998 shkela për 
herë të parë tokën shqiptare. Këtë herë më kishin 
ofruar një punë në Tiranë, me kontratë një-vjeçare. 
Qëndrova për gati katër vjet në Shqipëri. 

-Katër vjet? Cili ishte misioni juaj 
në Shqipëri?

Fillimisht kisha rolin e këshilltares pranë Qeverisë 
shqiptare për përfshirjen e publikut në reformën 
kushtetuese që po zhvillohej në atë kohë. Për 
tre vitet në vijim zhvilluam një program 
trajnimi me aktivistë të rinj politikë, 20-
30 vjeçarë nga i gjithë spektri politik 
shqiptar. Isha drejtuese e programit deri 
kur erdhi drejtori i ri

- Si u “hodh” Gillian nga 
një program politik në 
misionin e promovimit të 
turizmit? 

Kam eksploruar aq sa kam mundur në 
katër vitet e qëndrimit tim këtu. Për herë 
të parë shkova në Butrint, në vitin 1998, 

dhe mendoj se ishim të vetmit vizitor në atë vend. 
Rrugës për në Sarandë, kujtoj që ndaluam për 
të ngrënë peshk në Ksamil, ku kishte vetëm disa 
shtëpi dhe nja dy restorante të vogla në plazh. 
Kam vizituar qytetet historike të vendit dhe disa 
nga kështjellat dhe kishat që mund të arriheshin 
në atë kohë. Si udhëzues përdorja librin “Blue 
Guide” to Albania,të autorit Xhejms Petifer, që 
kishte përshkrime shumë të mira të disa prej 
siteve arkeologjike dhe kulturore të vendit, por 
pothuajse asnjë informacion praktik: Si mund të 
arrije atje? Ku mund të flije? Çfarë dhe ku mund 
të haje? Si dhe ku mund të sigurojenjë biletë 
transporti për të arritur destinacionet? Këto ishin 
detaje tënevojshme për çdo turist që donte të 
vizitonte Shqipërinë.

- Si u pritën edicionet e para të 
“Albania - Bradt Travel Guide” nga 
një publik që kishte dëgjuar pak 
ose aspak për Shqipërinë? 

Është merita e Bradt që ndërmori rrezikun 
për të botuar një guidë 
turistike për një vend për 
të cilin, siç thoni ju, pak 
të huaj kishin dëgjuar në 
atë kohë. Bradt është e 
njohur në promovimin e 
destinacioneve pak të 
njohura. Hilary Bradt filloi 
me botimin e guidave 
për ecje në Peru dhe 
Bolivi. Tashmë Bradt 
publikon të vetmet guida 
në gjuhën angleze për 
disa vende, ndër të cilat 
edhe për Shqipërinë.
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Të huajt e preferojnëTë huajt e preferojnë  
ShqipërinëShqipërinë  për shkakpër shkak  

të natyrës së egërtë natyrës së egër  
dhe shumë të bukurdhe shumë të bukur
Në fund të qershorit 2022, autorja Gillian 
Gloyer, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar 
Alastair King-Smith, Ministrja e Kulturës Elva 
Margariti dhe Drejtori i Muzeut Historik 
Kombëtar Dorian Koçi prezantuan në 
Muzeun Historik Kombëtar Edicionin e 7-të 
të “Albania, Guide Bradt”. 

Bradt’s Albania konsiderohet si shoqëruesi ideal 
për një udhëtim perfekt për çdo vizitor të huaj.
"Ky libër prezanton vlerat më të mira te Shqipërisë 
për turistët e huaj. Historia, kultura, peizazhi dhe 
ushqimi i shkëlqye që prezantohen në këtë libër 
do të frymëzojë shumë njerez Britanine e Madhe  
për ta vizituar Shqipërinë", u shpreh  ambasadori 
Alastair King-Smith.

Autorja Gillian Gloyer na tregon më shumë 
për veten dhe udhërrëfyesin e 'Albania' në 
këtë intervistë ekskluzive.

- Një ceremoni për promovimin e 
edicionit të 7-të “Albania - Bradt 
Travel Guide”. Si ndjeheni?

U ndjeva shumë e nderuar që Ambasada 
e Mbretërisë së Bashkuar e përfshiu këtë 
aktivitet si pjesë e festimeve të 100- vjetorit të 
marrëdhënieve diplomatike MB-Shqipëri. Zhvillimi 
i ceremonisë në Muzeun Historik Kombëtar, të 
cilin e kam vizituar shumë herë, dhe pjesëmarrja 
në aktivitet e Ministres së Kulturës, që gjeti kohë 
në agjendën e saj të ngjeshur, ishin kënaqësi 
më vete.



with gazing longingly at beautiful but mysteriously 
deserted beaches from the deck of a ferry from 
Igoumenitsa to Italy.  It was 1998 before I was 
finally able to set foot on Albanian soil. This time I 
had been offered a job in Tirana, with a one-year 
contract. I stayed for nearly four years.  

- Four years? Why were you in 
Albania?
Initially my role was to advise the Albanian 
Government on public participation in the 
reform of the Constitution that was under way 
at that time. Then we developed a multi-party 
training programme for mid-career political 
activists, bringing together people in their 20s 
and 30s from across the political spectrum. The 
programme went from strength to strength and 
new groups of participants joined it each year. I 
directed it until 2002, when I handed it over to 
a new Programme Director. 

- How did Gillian 'jump' from a 
political program to the mission 
of promoting tourism? 

I did explore, as much as I could, when I was 
working here. I first went to Butrint in 1998, and 
I think we were the only people at the site. On 
the way back to Saranda, I remember we ate fish 

at Ksamili, when it was just a few houses and a 
couple of small restaurants at the beach. I visited 
the country's historic cities and some of the more 
accessible castles and churches. I even had a 
guidebook! It was the Blue Guide to Albania, by 
James Pettifer, which had very good descriptions 
of some of the country's archaeological and 
cultural sites but almost no practical information 
at all. How could you get there? Was there 
anywhere nearby to sleep? What might you 
find to eat? Did you have to buy a ticket? Were 
there toilets? That's the sort of detail I thought was 
needed if tourists were to start to visit Albania. 

- How were the first editions of 
"Albania - Bradt Travel Guide" 
received by a public that had 
heard little or nothing about 
Albania?

It's very much to Bradt's credit that they took the 
risk of publishing a guidebook to a country that, 
as you say, few foreigners had even heard of at 
the time. They have a reputation for promoting 
lesser-known destinations - Hilary Bradt started 
the company with her own guidebook to hiking 
in Peru and Bolivia. There are many countries for 
which Bradt publishes the only English-language 
guide available; Albania is just one of them. 

In the end of June 2022, Author Gillian Gloyer, 
UK Ambassador Alastair King-Smith, Minister 
of Culture Elva Margariti and Director of 
the National Historical Museum Dorian 
Koçi launched the 7th Edition of “Albania, 
the Bradt Guide” in National Historical 
Museum.  Bradt’s Albania is considered the 
ideal companion for a perfect trip for every 
foreign visitors. 

"This book will showcase the best of Albania 
for international tourists. Whether it be Albania’s 
great history, culture, scenery or food, this book 
will inspire many in the UK to visit”,  Ambassador 
Alastair King-Smith said. 

Author Gillian Gloyer tell us more about herself 
and the 'Albania', guide in this full exclusive 
interviews.

- An official ceremony for the 
promotion of the 7th edition of 
"Albania - Bradt Travel Guide". 
How do you feel?

I was honoured that the UK Embassy included 
this event as part of the celebrations of 100 
years of UK-Albania diplomatic relations. I was 
also very pleased that we were able to hold the 
event in the National Historical Museum, which I 
have visited many times, and that the Minister of 
Culture found time in her busy schedule to attend.

- How does Gillian remember her 
"first meeting" with Albania?

I first tried to visit Albania in 1982, when it was one 
of the world’s most closed countries, especially to 
British citizens like myself. I had to content myself 

Image copyright: Carolyn Perry

During "Albania" 7 launch

Komani Lake exploring

Gillian, Alma and Fatmir Brazhda - the head of Shebenik-Jabllanice Park
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me edicionine ri të shohim interes të shtuar në 
Mbretërinë e Bashkuar dhe gjetkë.

- Ju ka qëlluar të takoni turistë 
që ju kanë pohuar se Shqipërinë 
e kanë zbuluar së pari nëpërmjet 
këtij botimi?
Para disa vitesh, teksa udhëtoja në tragetin 
e Komanit për në Tropojë, vura re një çift që 
mbanin një libër... Nuk e dallova se çfarë libri 
ishte derisa u drejtuan drejt meje, pasi më 
kishin njohur nga fotografia në kopertinën e 
guidës “Albania”.

- Çfarë ka ndryshuar në Shqipëri 
këto njëzet vitet që punoni 
për përgatitjen e edicioneve 
periodike të guidës “Albania”?

Ka ndryshime pozitive dhe negative. Ka më 
shumë rrugë, të cilat janë shumë më të mira 
se njëzet vjet më parë; ka më shumë hotele 
dhe me standarde më të mira dhe, tanimë, ka 
më shumë informacion për vendin në internet, 

- Cilat janë destinacionet e reja që 
promovohen në edicionin e 7-të?

Ekziston një seksion krejtësisht i ri në edicionin 
e 7-të kushtuar Parkut Kombëtar Shebenik-
Jabllanicë, të cilit do t'i kthehem sërisht. Ndoshta 
në Shqipëri të gjithë e njohin Kalanë e Bashtovës, 
por për mua ishte një zbulim i ri që përshkruhet 
edhe në këtë botim. Informacione jepen edhe 
për Rrafshin e Vrinës dhe ushqimin e shijshëm që 
ofrohet aty me produkte vendase të prodhuar në 
Mursi. Gjatë përgatitjes së këtij edicioni rivizitova, 
pas shumë vitesh, Liqenet e Lurës dhe u tmerrova 
kur pashë pasojat e dekadave të tëra prerje të 
paligjshme të pyjeve, megjithatëu gëzova që, më 
në fund, situata po vihet nën kontroll.

- Në sa gjuhë botohet Guida 
“Albania”? 

Me kalimin e viteve ka pasur përkthime në 
çekisht, italisht dhe polonisht. Guida “Albania” 
shpërndahet në mbarë botën dhe para 
pandemisë, ishte një nga dhjetë titujt më të shitur 
që publikon Bradt. Në disa vende ishte titulli më i 
shitur i Bradt. Në dy vitet e fundit, natyrisht, shitjet 
kanë rënë, pasi kur askush nuk mund të udhëtojë, 
askush nuk blen udhërrëfyes udhëtimi. Shpresoj që 

megjithëse jo të gjitha të besueshme. Por, 
nuk mund të them se ndjehem e lumtur 
me atë që po ndodh me “mbizhvillimin” e 
bregdetit, dikur aq i bukur...; me mungesën e 
vlerësimeve të ndikimit mjedisor për projektet 
e mëdha infrastrukturore në bregdet si dhe 
me humbjen e kohezionit arkitekturor të 
qendrës së Tiranës.

At the Stone of St. Paul
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- What are the new destinations 
promoted in the 7th edition?

There is a completely new section in the 7th 

edition about Shebenik-Jabllanica National Park, 
which I loved visiting and am keen to go back 
to. I revisited the Lura Lakes, for the first time after 
several years, and was horrified to see the impact 
of decades of illegal logging, though glad that 
now, at last, it is being controlled. I think everyone 
in Albania knows about Bashtova Castle, but it 
was a new discovery for me and it is described 
in this edition too. I also spent time on the Vrina 
Plain and had a delicious, locally-produced 
lunch in Mursi.

- In how many languages is 
"Albania" Guide published?

Over the years there have been translations 
of 'Albania' into Czech, Italian and Polish. The 
Czech edition is kept up-to-date although 
there isn't a Czech version yet of 'Albania 7'. 
It is distributed world-wide and, before the 
pandemic, it was one of the ten top-selling 
titles that Bradt publishes. In some countries it 
was Bradt's best-selling title. In the last two years, 
naturally, sales have been slow - if nobody can 
travel, nobody buys travel guides.  I hope that 
with this new edition we will start to see sales 
recovering in the UK and elsewhere.

- Have you met any  tourist who 
told you that they first discovered 
Albania through this publication?

A few years ago, I was on the Komani ferry, on 
my way to Tropoja, and I noticed that a couple 
of other passengers had a book on their knees 
- I couldn't see what book it was - and were 
looking down at it and then across at me and 
whispering to each other. It turned out they had 
my guidebook and had recognised me from the 
photo on the title page!

- What has changed in Albania 
20 last years that you have been 
working on the preparation of 
periodic editions of the guide 
"Albania"?

There have been good changes and not-so-
good changes. The roads are far, far better than 
they were 20 years ago; there are more hotels 
and they are of a better standard; and there 
is more information about the country on-line, 
although not all of it is reliable. I am less happy 
about the overdevelopment of Albania's once-
beautiful coastline; the absence of environmental 
impact assessments before major infrastructure 
projects are given the go-ahead;  and the loss 
of the architectural cohesion of central Tirana.
  

- Gillian, do you think that some 
things are just as 'ood as its were 
20-25 years ago?

Yes, the food was delicious 20 years ago, 
with fresh local ingredients prepared with care. 
The 'Slow Food' movement has grown from 
this tradition; I hope it will continue to grow 
and spread throughout the country from its 
strongholds around Lezha and Permeti. Italian-
inspired food is another of my favourites here, 
thanks to all those Albanians who left for Italy, 
started out washing dishes in restaurants and 
turned themselves into excellent chefs before 
bringing their skills back to Albania.  

- These recent years, you also 
organize tours with groups of 
tourists from Britain. What tours 
and destinations do British 
tourists prefer the most?

The tours I lead have a cultural and 
archaeological focus, so we always visit Butrint, 
Antigonea and Apollonia, Berati, Gjirokastra and 
Kruja. To these, depending on the length of the 
tour,  we might add Byllis, Orikum, or the Illyrian 
rock-tombs at Selca; Shkodra and Lezha with their 
castles; Elbasan with its Roman and Ottoman 
remains;  Korca and the Kamenica Tumulus. Other 

tour operators specialise in outdoor activities: 
hiking in Valbona or Thethi in the north and the 
Permeti area or the Riviera in the south, or rafting 
on the Osumi or the Vjosa, or horse-riding in the 
Zagoria mountains. I've spoken to lots of travellers 
who have loved these experiences in the unspoilt 
wildernesses that Albania can offer. 

-  Is there anything that sounds more 
strange and incomprehensible to 
a tourist visiting Albania for the 
first time?
Unfortunately the aspect that almost every 
foreign visitor comments on is the amount of litter 
in the cities and rubbish by the roadsides. It gives 
a very bad impression of the country and visitors 
have difficulty in understanding why Albanians 
care so little for their environment. 

- In the end,  I want to thank you 
very much for your time and to 
ask you if you have a message 
and to whom would you like to 
address it?

Many foreigners visit Albania because of its 
unspoilt natural beauty. Even groups who come 
mainly for its cultural and historical heritage also 
enjoy seeing the clear water in the rivers and 
the wildflowers in the fields. My message to the 
Albanian people and to its local and national 
governments is to keep these precious resources 
as unspoilt as possible. Once an airport is built 
or a hydroelectric scheme installed, the natural 
environment there has gone forever. 

Exploring Koshorishti cave, Qarrishtë
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- A mendoni se disa gjëra kanë 
qenë dhe janë njësoj “të mira” si 
përpara 20-25 vjeshtësh? 

Ushqimi ishte dhe është i shijshëm, me përbërës 
të freskët vendas të përgatitur me kujdes. Lëvizja 
“SlowFood” është mbështetur dhe rritur bazuar në 
këtë traditë. Shpresoj se do të vazhdojë të rritet 
dhe të përhapet nga bastionet e saj rreth Lezhës 
dhe Përmetit në të gjithë vendin. Ushqimi me 
frymëzim italian është një tjetër nga të preferuarat 
e mia këtu, falë shqiptarëve që emigruan në Itali, 
ku filluan punë si pjatalarës nëpër restorante dhe 
u shndërruan në kuzhinierë të shkëlqyer dhe që 
sot i përdorin aftësitë tyre në Shqipëri.

- Vitet e fundit ju organizoni ture 
me grupe turistësh nga Britania. 
Çfarë turesh dhe destinacionesh 
preferojnë më shumë turistët 
britanikë?

Turet që drejtoj janë kryesisht me fokus kulturor 
dhe arkeologjik. Në to përfshihen vizitat në Butrint, 
Antigone dhe Apoloni; Berat, Gjirokastër dhe 
Krujë. Në varësi ditëve të turit, vizitohen edhe 
Bylis, Orikum, Varret ilire të Selcës; Shkodra dhe 
Lezha me kështjellat e tyre; Elbasani me mbetjet 
e tij romake dhe osmane; Korça dhe Tuma e 
Kamenicës. Operatorë të tjerë organizojnë ture 
të fokusuara tek aktivitetet në natyrë, si ecje në 
Valbonë ose Theth, në zonën e Përmetit ose 
Rivierës; rafting në Osum ose Vjosë; kalërim në 
malet e Zagorisë. Kam folur me shumë udhëtarë 
që preferojnë turizmin në natyrë që i kanë pëlqyer 
udhëtimet në natyrën e virgjër dhe të egër që 
ofron Shqipëria.

- A ka diçka që tingëllon e 
çuditshme, e pakuptuar për një 
turist që viziton Shqipërinë?

Fatkeqësisht pothuajse çdo vizitor i huaj 
“komenton” mbetjet në qytete dhe buzë rrugëve. 
Ndotja krijon një imazh shumë të keq për vendin 
dhe turistët e kanë të vështirë ta kuptojnë përse 
shqiptarët kujdesen kaq pak për mjedisin dhe 
vendin e tyre.

- Duke ju falënderuar për kohën  
që na kushtuat, a do të dëshironit 
të jepnit një mesazh dhe kujt do 
të donit t’ia drejtonit?

Shumë të huaj e preferojnë Shqipërinë për 
shkak të natyrës së egër dhe shumë të bukur. 
Edhe turistët që janë të interesuar kryesisht për 
trashëgiminë kulturore dhe historike vlerësojnë 
ujin e pastër të lumenjve, lulet e egra nëpër 
lëndina. Mesazhi im për popullin shqiptar, 
pushtetin vendor dhe qeverinë qendrore është 
që këto pasuri të çmuara t'i ruajnë sa më natyrale. 
Ndërtimi i një aeroporti apo i një hidrocentralie 
shkatërrojnë në mënyrë të pakthyeshme natyrën, 
biodiversitetin e zonës. 

Shumë të huaj e 

preferojnë Shqipërinë 

për shkak të natyrës së 

egër dhe shumë të bukur. 

Edhe turistët që janë të 

interesuar kryesisht për 

trashëgiminë kulturore dhe 

historike vlerësojnë ujin e 

pastër të lumenjve, lulet e 

egra nëpër lëndina. Këto 

pasuri të çmuara t'i ruani 

sa më natyrale. Ndërtimi 

i një aeroporti apo i një 

hidrocentralie shkatërrojnë 

në mënyrë të pakthyeshme 

natyrën, biodiversitetin e 

zonës. 

Exploring Kusar in Librazhd

Nartë, with Reality Escapers team Koshorishti Cave
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Plazhi Gjeneralit

General`s beach

Për ata që nuk e dinë:
Plazhi i Gjeneralit e mori emrin nga një gjeneral 

italian i Luftës së Dytë Botërore, që e zbuloi 
atë rastësisht dhe e vizitoi  disa herë bashkë 
me familjen për aq kohë sa zgjati lufta.  Që 

atëherë vendasit e quajtën Plazhi i Gjeneralit.

For those who do not know: 
General`s Beach was named after a World 
War II Italian general who discovered it by 

accident and visited it several times with his 
family for as long as the war lasted. Since then 

the locals called it General Beach.

Kur vjen puna për të vlerësuar bukurinë e plazheve 
të Kavajës, të gjithë bien dakord që "Gjenerali" 
është më i bukuri. Një kodrinë e qëndisur me dorë, 
që edhe pse është një vazhdimësi, e bregdetit 
kodrinor të Kavajës, është copëza më e bukur. 
Dy kepet që rrethojnë  gjirin formojnë një kartolinë 
të parezistueshme, ngado që ta shohësh. Ka të 
marrosur pas tij që këmbëngulin që është më i 
bukur edhe se vetë Riviera. Tani, nëse nuk keni 
qenë asnjëherë, gabimi i madh që keni bërë mund 
të ndreqet. Nëse jeni ndër vizitorët e tij, e dimë 
shumë mirë që magjepsja nuk kalon me një vizitë 
dhe se do të riktheheni. 

Përveçe është monument natyre, si një gji i 
mrekullueshëm blu, rrethuar me kurorë të gjelbër, 
Plazhi i Gjeneralit ka edhe një vijë ku copëzat 
shkëmbore dhë rëra e zezë hijeshohen nga gurë 
shumëngjyrësh si të ishte një copë e madhe 
mëndafshi zbukuruar me gurë të çmuar. nuk ka në 
Shqipëri asnjë plazh tjetër me gurë më të bukur!

In addition of being a natural monument, like a 
magnificent blue bay, surrounded by a green 
crown, General`s Beach also has a line where 
shards of rock and black sand are adorned with 
multicolored stones as if it were a large piece of 
silk adorned with precious stones. There is no other 
beach in Albania with such beautiful stones!

When it comes to appreciating the beauty of 
Kavaja beaches, everyone agrees that "General" 
is the most beautiful. A hand-embroidered hill, which 
although it is a continuation of the hilly coast of 
Kavaja, is the most beautiful piece. The two capes 
that surround the bay compone an irresistible 
postcard, however you watch it. There are some 
crazy guys in love with it, who insist that the beach 
is more beautiful than the Riviera itself. Now, if you 
have never been, the big mistake you made can be 
corrected. If you are one of its visitors, we know very 
well that the fascination does not pass with a visit 
and that you will return.

më i bukuri i të gjithëve!

the most beautiful!



USEFUL SERVICES:

Rulote camping & services

Tents location in the forest

First Aid

Changing rooms

Public toilets

Public showers

Self service (traditional food)

Large parking place

kompleks  tu r i s t ik

181Essential Travel Guide

plazhigjeneralit@hotmail.com
www.plazhigjeneralit.com

Situated in a wonderful gulf, surrounded bygreen hills, constructed totally in wood,with a splendid beach and 
possibilities of entertainment, this place is a small paradise! The delicious cuisine, notably the fresh fish and sea 

food, make everything perfect and in tune with your wishes to spend unforgettable free time. 
The perfect accommodation in the wood villas and apartments, with high standards, green environments, parking, 
playground, wonderful beach full service of the staff, balconies on sea view, large verandas etc, is only one part of 
the service, because you can enjoy the nature, placed among the green forest, where you can put you tents, or your 

camper. Everything it`s up to you!
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The new panoramic road Vlora - Orikum or the so 
called “Vlora Bypass”, is temporarily open, significantly 
releasing the traffic for vacationers heading to the 
Riviera and Saranda and who are stuck in Vlora but 
also for those who choose Radhima and who will have 
it easier to reach from Orikum. The road currently has 
obstacles that can slow down the movement only in 
the parts where it will be connected by bridges and 
in Kanina, where it passes temporarily through the 
village, until the segment below will be complete. In 
addition to panoramic, as it passes along the hills of 
Radhima and ends in Orikum, traversing a part of the 
fields and artificial lakes beyond Babica, the road will 
be an important axis for reducing the arrival time of 
vacationers in Saranda through the Riviera, who often 
have lose precious time on traffic on the way to and 
from Riviera. Improving road infrastructure is a great 
help for the development of tourism in Albania.

the paradise
that offers it all

This panorama of Vlora is neither new nor unknown, because we have 
often seen it in its most beautiful photos online. It's the view 
from Kanina Castle. The news is that already with the opening of the 
big ring, this view 
will be a stop for anyone and no longer just a privilege of those who 
dare to climb the castle of Kanina. Surely from now on social networks 
will "explode" a "photoshoot" not just with Vlora in the "palm of the 
hand" but in a contest over who will make the most 
beautiful and creative photo. 
Well so let it be. Let the race begin!

Vlora 
Albania
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Kjo panoramë e Vlorës nuk është as e re 
as panjohur, sepse e kemi parë shpesh në 
fotot e saj më të bukura në internet.  Është 
pamja nga Kanina.
E reja është se tashmë me hapjen e 
unazës së madhe, kjo pamje do të jetë një 
ndalesë për këdo e jo më privilegj vetëm 
i atyre që marrim mundimin të ngjiten në 
kalanë e Kaninës.
Me siguri tash e tutje rrjetet sociale do 
të "shpërthejnë" jo thjesht me Vlorën në 
"pëllëmbë të dorës" por në një garë se 
kush do të bëjë foton më të bukur dhe më 
krijuese. 

Rruga e re panoramike Vlorë 
- Orikum ose siç quhet shkurt, 
Bypass-i Vlorës, është hapur 
përkohësisht, duke lehtësuar 
ndjeshëm trafikun për pushuesit 
që i drejtohen Rivierës dhe 
Sarandës dhe që ngecin në Vlorë 
por edhe për ata që zgjedhin 
Radhimën dhe që do ta kenë 
më të lehtë ta arrijnë nga Orikumi. 
Rruga aktualsht ka pengesa që 
mund ta ngadalësojnë lëvizjen 
vetëm në pjesët ku do të lidhet 
me ura dhe në Kaninë, ku kalon 
përkohësisht përmes fshatit, derisa 

parajsa që i ofron të gjitha

të përfundojë segmenti poshtë tij. 
Përveçse panoramike, pasi kalon 
përgjatë kodrave të Radhimës 
dhe përfundon në Orikum, duke 
përshkuar edhe një pjesë të 
fushave e liqeneve artificiale përtej 
Babicës, rruga do të jetë një aks i 
rëndësishëm për reduktimin e kohës 
së mbërritjes së pushuesve në 
Sarandë përmes Rivierës, të cilëve 
shpesh u duhet të humbasin orë të 
tëra në trafik në vajtje ose në ardhje. 
Përmirësimi i infrastrukturës rrugore 
është një ndihmë e madhe për 
zhvillimin e turizmit në Shqipëri.
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The special beaches
and the magical lagoons
that change colors according to the season

Kriporja e Vlorës

Vlora Saltern

Foto: Besmir Alija ©
Credits: Odeta Banushaj ©

Ky vend i magjishëm që po ju tregojmë,  ndodhet në Vlorë. Janë Kriporet 
e Nartës. Në muajt korrik dhe gusht, kur thahet uji dhe mbetet vetëm kripa, 

vaskat marrin një ngjyrë si kjo që shikoni në foto. Forma e dallgëve që shohim 
në foto, nuk është gjë tjetër veçse kripa e ngurtësuar. 

Laguna e Nartës ndodhet në veri-perëndim të qytetit të Vlorës, rreth 14 km 
larg saj dhe ka një sipërfaqe prej  42 km2.

Ajo ndahet nga deti Adriatik nga një rrip i ngushtë toke ranore, që përbëhet 
nga duna rëre dhe plazhe të vegjël pa bimësi të dendur, por me shumë 

shpendë vizitorë, mes të cilëve edhe edhe flamingot. Shumë fotografë, 
udhëtarë, blogerë dhe vajza të muzikës e showbiz-it,  e kanë shfrytëzuar këtë  

vend për  sete fotografike dhe duhet thën e se u kanë dalë spektakolare!

This magical place that we 
are showing to you, is located 
in Vlora. They are the Salts 
of Narta. In July and August, 
when the water dries and only 
salt remains, the tubs take a 
color like the one you see in 
the picture. The shape of the 
waves we see in the picture is 
nothing but hardened salt. 
Narta Lagoon is located 
northwest of the city of Vlora, 
about 14 km away and has an 
area of 42 km2. 
It is separated from the Adriatic 
Sea by a narrow strip of 
sandy soil, consisting of sand 
dunes and small beaches 
with no dense vegetation, 
but with many visiting birds, 
including flamingos. Many 
photographers, travelers, 
bloggers and show & music 
girls have used this place for 
photoshoot and we should say 
that they have turned out to 
be spectacular!

GREAT ESCAPES Albania
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Sazani

Portonova
Portonova is located in Zvërnec 10 km away from the 
city of Vlora, on a coastline of 3 kilometers and is a 
secluded beach, even from a geographical position, 
as there is a lack of infrastructure. It is a beach which 
offers no tourist service and vacationers use it like daily 
escape. Albanians but also foreign tourists set up their 
camps and stay in this area to enjoy the virgin nature but 
especially the incomparable beauty of the beach, which 
is unique in Albania. Even Rodon Cape, which is similar in 
geographical features, does not have a rock formation 
as beautiful as Portonova, where nature has carved a 
work of art.

Portonova ndodhet në Zvërnec 10 km larg qytetit 
të Vlorës, në një vijë bregdetare prej 3 kilometrash 
dhe është një plazh i izoluar, edhe prej pozicionit 

gjeografik, ku mungon infrastruktura. Është një plazh 
i cili nuk ofron asnjë shërbim turistik dhe pushuesit e 

përdorin për plazh ditor. Shqiptarë por edhe turistë 
të huaj vendosin kamperat e tyre dhe qëndrojnë në 

këtë zone për të shijuar natyrën e virgjër por sidomos 
bukurinë e pashoqe të plazhit, që duhet thënë se 
është unik në Shqipëri. As Kepi i Rodonit që është 
i ngjashëm për nga tiparet gjeografike, nuk ka një 
formacion shkëmbor aq të bukur sa Portonova, ku 
duhet thënë se natyra ka gdhendur një vepër arti. 

Nëse doni ta shihni, duhet të merrni parasysh se ky plazh është 
migrues, pra që duket e zhduket sipas baticës e zbaticës së 

detit, prandaj mos u mërztini nëse nuk e gjeni kur të shkoni.
Kjo mrekulli shumëngjyrëshe gjendet vetem 11 mijle larg nga 

Vlora  në  ishullin e  Sazanit . Nëse një turisti i duket e çuditshme 
ngjyra e një plazhi të kuq, sidomos në një ishull shkëmbor si 

Sazani, për gjeologët nuk ka asnjë mistër; rëra e kuqe formohensi 
pasoje e niveleve të larta të hekurit që gjenden në përbërjen e 
tokës të cilat në kontakt me oksigjenin dhe kripën, marrin ngjyrën 

e kuqe. Magjike, apo jo? 

If you want to see it, you have to keep in mind that this beach is 
migratory, so it disappears according to the tide and the so do 
not be unhappy if you go there and you don`t find it.  
This colorful wonder is situated only 11 miles away from Vlora 
on the island of Sazan. If a tourist finds a strange color of a red 
beach, especially on a rocky island like Sazani, for geologists 
there is no mystery; the red sand is formed as a result of the high 
levels of iron found in the composition of soils which come in 
contact me with the oxygen and salt, composing this the red 
view. Magic, right?the red migratory beaches

me plazhet e kuqe

Foto: Nëntor Oseku ©

Foto: Nëntor Oseku ©
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Në buzë të Dodekanezit, 

Kos është një festë 

emocionesh. Me plazhe 

pafundësisht të gjata, 

ushqim fantastik, korsi 

biçikletash dhe një 

qendër të lashtë shërimi, 

është si asnjë ishull 

tjetër në Egje.
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by Jonida Shano
expert in travel &
strategic comunications

Pictures: Bardha Menalla
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Asclepion of Kos, the ultimate 
healing centre of the ancient world
As you walk through the ruins, you are taken to a time when the father 
of modern medicine lived and taught on Kos. Thousands of years 
after it was established as one of the pre-eminent healing centres of 
the ancient world, it continues to embody the ethos of Hippocrates, 
both as a guiding principle in modern medicine and in the value of 
a holistic approach to wellbeing. 

As such it was a religious sanctuary (devoted to the god of healing, 
Asclepius) but also a modern healing centre with therapy rooms and 
a fully functioning medical school. It is also beautifully situated, on 
a verdant hill. The ambience of the cooling forest and sea views 
would have been part of the healing process.

Treatments, Hippocrates said, should be largely preventative and 
based on natural therapies such as herbs, as well as balancing the 
four body humours and elements. True to form, he lived well into his 
90s before dying in around 370BC.

Hippocrates’ Plane Tree 
You can’t visit Kos without seeking out Hippocrates’ iconic Plane 
Tree, under which he taught some 24 centuries ago. Located 
opposite the Neratzia Fortress, next to the ancient Αgora of Kos, the 
tree is 4.7m in diameter and covers an area of over 12m squared.  

A feast of emotion
On the edge of the Dodecanese, Kos is a feast of emotion. With 
endlessly long beaches, fantastic food, bicycle lanes and an 
ancient healing centre, it is like no other island in the Aegean.
Tall palm trees, endless sandy beaches, alternating landscapes 
and numerous archaeological sites and attractions left by ancient 
Greeks, Romans, medieval knights, Venetians and Ottomans make 
Kos more than just a pretty face in the Dodecanese island chain.
Whichever you choose of the aliases Kos has gone by – Meropi, 
Nymphaia or Karys – this fascinating island in the Aegean will be a 
prominent entry in your holiday diary from now on.

Kosta Palace Hotel  - Amazing views from the castle
At a uniquely picturesque location right at the Kos Harbor, the 4-star Kosta Palace 
City Hotel, surely amazes you. Spacious guestrooms face the medieval castle, while the 
panoramic roof-top bar and the harbor-front bar veranda offer you fronts seats at the 
comings and goings of the wooden schooners. Within walking distance, the bustling town 
center, numerous archaeological sites and beautiful beaches await you.

What to do on Kos island:

Visit Hippocrates’ Asclepeion, the first healing centre

Explore a young city with a rich history

Enjoy a bespoke bicycle tour of town

Find the beach that’s a perfect fit for you

Feel the power of Antimacheia Castle

Useful information:
From Kos town to the Hippocratic School of Medicine
By car or taxi: 4km (10min)
By foot: 4 km (50min)
By bus: A bus leaves from opposite the Town Hall every 30 
min during summer and every hour during winter.
Book your trip: www.discovergreece.com
Where to stay : www.kosta-palace.com 
www.gelsominohotel.com I www.atlantishotel-kos.com
 Flights: www.kiwi.com
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Asklepioni i Kos, qendra e 
fundit shëruese e botës antike
Ndërsa ecni nëpër rrënojat e saj, ju do ktheheni mbrapsht në një 
kohë kur babai i mjekësisë moderne jetonte dhe mësonte në Kos. 
Mijëra vjet pasi u krijua si një nga qendrat më të shquara shëruese 
të botës së lashtë, ajo vazhdon të mishërojë etosin e Hipokratit, si një 
parim udhëzues në mjekësinë moderne dhe në vlerën e një qasjeje 
holistike ndaj mirëqenies. 

Si i tillë ishte një vend i shenjtë fetar (kushtuar 
zotit të shërimit, Asklepius), por edhe një 
qendër moderne shërimi me dhoma 
terapie dhe një shkollë mjekësore plotësisht 
funksionale. E pozicionuar në një kodër të 
gjelbëruar, pamja e ftohtë e pyllit dhe e detit, 
do të kishte qenë pjesë e procesit të shërimit.

Trajtimet, sipas Hipokratit, duhet të ishin 
kryesisht parandaluese dhe të bazuara 
në terapi natyrale si barishtet, si dhe në 
balancimin e katër lëngjeve dhe elementëve 
të trupit. Besnik i kësaj teorie, ai jetoi 
shëndetshëm deri në të 90-at para se të 
vdiste rreth vitit 370 para Krishtit.

Rrapi i Hipokratit 
Nuk mund të vizitosh Kos-in pa kërkuar Rrapin 
ikonik të Hipokratit, nën të cilin ai dha mësim 
rreth 24 shekuj më parë. I vendosur përballë 
Kalasë Neratzia, pranë Agoras antike të Kos, 
pema është 4.7 m në diametër dhe mbulon 
një sipërfaqe prej mbi 12 m katror.

Një festë emocionesh
Në buzë të Dodekanezit, Kos është një festë 
emocionesh. Me plazhe pafundësisht të 
gjata, ushqim fantastik, korsi biçikletash dhe 
një qendër të lashtë shërimi, është si asnjë 
ishull tjetër në Egje.
Palma të larta, plazhe të pafundme me rërë, 
peisazhe të alternuara dhe vende të shumta 
arkeologjike dhe atraksione të lëna nga 
grekët e lashtë, romakët, kalorësit mesjetarë, 
venecianët dhe osmanët, e bëjnë ishullin Kos 
më shumë sesa thjesht një vend të bukur në 
zinxhirin e ishujve Dodekanez.
Cilido që të zgjidhni nga pseudonimet që 
ka kaluar Kos – Meropi, Nymphaia ose Karys 
– ky ishull magjepsës në Egje do të jetë tani 
e tutje një hyrje e spikatur në ditarin tuaj të 
pushimeve.

Çfarë duhet të bëni 

në ishullin Kos:
Vizitoni Asklepionin e Hipokratit, 
qendrën e parë shëruese.

Eksploroni një qytet të ri me një 
histori të pasur

Shijoni një turne me biçikletë në qytet.

Gjeni plazhin që është i përshtatshëm për ju
Ndjeni fuqinë e Kalasë së Antimakesë

Informacione të dobishme:
Nga qyteti i Kos në Shkollën e Mjekësisë të 
Hipokratit:
Me makinë ose taksi: 4 km (10min)
Në këmbë: 4 km (50min)
Me autobus: Një autobus niset përballë 
Bashkisë çdo 30 minuta gjatë verës dhe 
çdo orë gjatë dimrit.
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KsamilKsamilThe  hiddenThe  hidden Lastly Blue Agency launched the 
new Saranda tourist guide, where 
in addition to the  information for 
the southern city, was offered a 
detailed representation about  
the destinations surrounding it, 
included Ksamil. The tourists 
usually visit Ksamil for its islands  
or the amazing beaches but 
many of its treasures are hidden 
from the ordinary eye. So we are 
extracting Ksamil guide, offering 
it as an alternative to the 2019s 

vacation, so that you can better 
explore the destination announced 
by the international media as the 
most beautiful in Albania. Because 
summer makes no sense without 
Ksamil!

In recent years it has been proclaimed 
by the world media as one of the most 
beautiful beach spots in the world. The 
magnificent islands that are also called 
the Tetranis Islands, the turquoise color 
that breaks away in deep blue, the white 
beaches, the hidden small bays, the small 
open caves, the Ionian flavor in the air, the 
olive trees and citrus trees that once was 
planted from the Albanians with volunteer 
work, generating the rocky lands into a 
small paradise, are just few reasons why 
this country continues to impress.
Ksamili is the main crown pearl on the 
head of Saranda, a destination that 
“springs” regularly, despite the complete 
chaos that has caused the urban 
development and the high demand for 
vacation there.
The town is a cacophony and one can feel 
ad see it as he gets at the main road, till 
down to the banks of the islands, a chaos 
that continues along the way to Butrint. 
But by removing the clothes and sweat 
from the hot dirty road, once you are in 
front of the sea, feeling the breeze, you 
forget it all. The Blueness sucks like a 
magnet, and you just want to cram on 
those crystal-clear waters and go for a 
swimm “running” into the shores of the 
small islands.
Ksamili is located 18 km from Saranda 
and with the new road infrastructure, 
though not in perfect conditions, it takes 
a few minutes. It is suitable for family 

tourism and almost all the buildings that 
have populated it, from the best hotels 
to the smallest homes, turn into hosts of 
many tourists and never are enough.

Short History
Ksamili does not have any prominent 
historical records, but studies by Albanian 
historians say that the surrounding walls 
of Butrint stretched to the edges of wher 
lies the today Ksamil, including it as part 
of the ancient city, from which the moved 
to the shore.
The history of Ksamil is considered to 
have started in the 70s of the last century, 
at the time of the communist regime when 
hundreds of families and thousands of 
volunteers but also people persecuted 
by the communist regime, began to open 
new lands that were planted mainly with 
citrus and olives, turning Ksamil into a 
real gem. Today, the old trees adorn the 
town and make a great service to tourism, 
creating a wonderful Mediterranean 
atmosphere.
In the 1990s, Ksamili counted at least 
3500 people who had come from 
Saranda, Gjirokastra, Përmet, Korca, 
Kukës and Peshkopia and who had 
become permanent residents after the 
construction of the town in the 1970s.

KSAMIL BEACHES
Of course, the main reason why you came 
to Ksamil are its wonderful beaches. 
Unfortunately, it is difficult to find a 

public space on the beaches of Ksamil, 
and moreover, it is highly rumored and 
discussed for the high prices of lying beds 
and umbrellas but this does not stop the 
many influx of tourists.
The entire coastline of Ksamil is 
interrupted by “beach pockets” with a 
limited number of umbrellas, where in 
some cases a single family or up to ten 
people can stay. Some of the beaches 
have a fine white sand that can be found  
nowhere else  on the Albanian coast. 
You can choose anywhere but we are 
suggesting some of the most spectacular 
beaches.

The Gulf of Map (Gjiri I Hartës). 
Ksamili starts at the place called “Qafa 
e Hartës” (The Pass of the Map) and we 
can say that the first beach we suggest 
is just the Gulf of Map, a large and 
spacious  beach where services, bars and 
restaurants are also available, as well 
as sailing boats and some small plastic 
trampolines. 

SEA LIFE Albania
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 Ksamilit Ksamilit
Të fshehtat eTë fshehtat e

Vitet e fundit ai është shpallur jo pak herë 
nga media të ndryshme botërore si një 
prej plazheve më të bukur në botë. Ishujt e 
magjishëm që ndryshe quhen edhe Ishujt 
e Tetranisit, ngjyra e bruztë, që thyhet larg 
në blu të thellë, plazhet e bardha, gjiret 
e fshehura, guvat e vogla, aroma e Jonit 
mbi qytezë, ullinjtë dhe agrumet që dikur 
shqiptarët i mbollën me punë vullnetare, 
pasi brezuan tokat shkëmbore, janë vetëm 
disa prej arsyeve pse ky vend vazhdon të 
mahnisë.

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

Kur Blue Agency hodhi në treg 
botimin e ri të guidës turistike të 
Sarandës, përveç informacionit 
të detajuar për qytetin jugor, u 
ndal hollësisht edhe në të gjitha 
destinacionet që e rrethojnë, duke 
ofruar një guidë të detajuar edhe 
mbi Ksamilin, të cilin turistët e 
vizitojnë për ishujt e për plazhet 
e bukura por që shumë prej 
thesareve të tij të fshehura nga syri 
i zakonshëm, nuk i njohin. Andaj 
dhe ne po e shkëpusim këtë guidë 
të Ksamilit duke jua ofruar si një 
alternativë për pushimet e 2019-s, 
me qëllim që ju ta eksploroni më 
mirë destinacionin e shpalluar 
nga mediat ndërkombëtare si më i 
bukuri në SHqipëri. Sepse vera nuk 
ka kuptim pa Ksamilin!

familjar dhe pothuajse të gjitha godinat 
që e kanë populluar, që nga hotelet më 
të mira e deri tek shtëpitë më të vogla, 
kthehen në pritëse të turistëve të shumtë 
e asnjëherë nuk janë mjaftueshëm.

Pak Histori
Historia e Ksamilit si qytet mund të thuhet 
se filloi në vitet `70 të shekullit të kaluar, 
në kohën e regjimit komunist kur qindra 
familje, rini vullnetare por edhe njerëz që 
persekutoheshin nga regjimi komunist, 
filluan të hapnin toka të reja që u mbollën 
kryesisht me ullinj e agrume, duke e 
kthyer Ksamilin në një perlë të vërtetë. 
Sot pemët dhjetëravjeçare zbukurojnë 
qytezën dhe i bëjnë një shërbim të madh 
turizmit, duke krijuar një atmosferë të 
mrekullueshme mesdhetare. 
Në vitet ’90 Ksamili numëronte të paktën 
3500 banorë që kishin ardhur nga 
Saranda, Gjirokastra, Përmeti, Korça, 
Kukësi dhe Peshkopia dhe që ishin bërë 
banorët e përhershëm pas ndërtimit të 
qytezës ne vitet 70. 

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

Gjiri i Hartës. Ksamili fillon që 
aty ku i thonë Qafa e Hartës dhe mund të 
themi që plazhi i parë që ju sugjerojmë 
është pikërisht Gjiri i Hartës, Një plazh i 
madh e i gjerë ku ofrohen edhe shërbime, 
bar e restorant, varka për lundrim dhe 
disa trampolina të vogla plastike. 



The Beaches facing the Islands. 
There are several beautiful small beaches 
that all look across the islands. Three 
Islands, Rilinda, Paradise, Abiori, Guva 
are just few of the names that naturally 
have emerged from private subjects, bars 
or restaurants that have taken place in 
the shores in front of the islands. Each 
of them, besides the services, also offers 
boats or kayaks, with which the islands 
can be visited.
Pema e Thatë “The Dead Tree”. It 
is a very beautiful and very popular beach 
that looks a front of Corfu and is only half 
a mile from it. Although it is difficult to 
find shallow beaches in Ksamil, this is one 
of the lowest shore beaches, which makes 
it a great choice for families with small 
children.
Mirrors Beach. Although we have 
offered it on the beaches of Saranda, this 
beach belongs to Ksamil. It is located 
on the road from Saranda to Ksamil 
and is a beach with crystal-clear waters 
that constantly reflect the sky. So, many 
fishermen of the area have called it the 
Mirrors beach.
Seagull Beach. It is said that once a 
seagull was there and the natives who 
use to watch her often called the beach 
with her name. Now the beach, one km 
away from the main road, is populated 
with tourists, from May to the end of 
September.
But there are also many smaller beaches 
set along the coastline that are gradually 
becoming part of the everyday life of 
those who discuss vacation, such as Kep 
Merli, a very intimate and unknown beach, 
where a very modern tourist complex is 
being built, to enable those who want 
to relax away from the flow of people’s 
attention.

Cuisine in Ksamil
The main specialties are offered from 
the sea and of course from Butrinti lake. 
The bars and the restaurants along the 
shore, built wood with nice and simple 
decoration offer a rich variety of dishes. 
In simple summer style and close to each 
other, each one has its own unique cuisine 
to offer. They fulfill  the usual needs for 
beach wearers, with morning coffee, 
various drinks, and cooks for lunch or 
dinner meals. The menus offer different 
types of fish, seafood, the famous Butrint 
Lake’s  mussels, as well as traditional 
cuisine, which is usually offered at small 
taverns and family restaurants.

The Islands, a nature 
monument. They are about 
7.5 - 15 m above sea level. They are 
small rocky islands close to each other, 
covered with a typically well-developed 
Mediterranean vegetation, consisting 
of Quercus ilex, Alnus glutinosa, Ulmus 
campestris, Laurus nobilis, Mersina 

(Myrtis communis), etc., of the Qurcio-
Ilicis class, while in the seawater a rich 
fauna and flora grows where it is worth 
to distinguish fanerogam (Halophyla 
stipulacea) and bivalve (Pinna nobilis), 
species protected by International 
Conventions where Albania adheres. It is 
a unique and quite representative area of 
the Albanian rocky coast. This monument 
has scientific, educational, biological, 
aesthetic, and tourist values. To visit it, 
take the Sarandë-Ksamil motorway and to 
the islands by sailing.

  WHAT TO DO IN KSAMIL

The first thing we suggest is to have 
a coffee at the beautiful bars across 
the islands. It’s one of those small but 
incomparable pleasures that adorn your 
day if you start by sucking fresh Ionian air, 
coupled with the aroma of coffee.

A walk on the promenade. The last 
years Ksamili is also equipped with a 
promenade that winds parallel to the 
coast, on the western side of the town. 
For those who don`t want to be too tired 
of spending their spare time, the fresh 
afternoon walks are the ideal solution. 
While for children’s entertainment, there 
is also a playground.
Fishing. For the amateurs of the fishing 
sport, who have certainly come to Ksamil 
with a fish cane, they can start one of days 
fishing in the early hours of the morning, 
at the best destinations along the shore 
of Ksamil where, be sure, you will find all 
kinds of fish that the Ionian Sea offers. 
There is nothing better after a fishing day 
than enjoying a delicious lunch with the 
fish you catch yourself.

Diving or snorkeling. Ksamili’s 
underwater world is another miracle that 
difficultly can be foud elsewhere. The 
colorful corals,  fish and other species, 
drowned ships, historic relics and 
numerous facilities are an unrepeatable 
occasion for you. You can also enjoy 
snorkeling with a water mask and a tub, 
but you can also dive with the equipment 
of diving. In this case we suggest you 
to get in touch with the Spiranca Diving 
Center. (See contacts in the tour section)

Explore the islands. Take a kayak or a 
boat from those which are placed at the 
most beaches on the shores facing the 
islands. One lap costs 500 ALL. Make a 
visit to the opposite islands, which you 
have probably only seen from the beaches. 
Believe us, you will discover another 
world. The little gulps you’ve never seen, 
secret caves, rugged rocks where it is 
difficult to climb but quite attractive. And 
inside the islands, a dense Mediterranean 
vegetation since you discover it, it would 
seem to you as if you were not in Ksamil. 
An exploring day to the islands will change 
the taste of your vacation.

By boat to Butrint Lake. You can combine 
this day by doing at least three different 
things; make a visit to Butrint to discover 
the history and treasures of antiquity. (see 
Butrinti at the page nr 78). Or take a boat 
ride through the Vivari Canal to go to Ali 
Pasha Tepelena Castle, a service that you 
can find at the entrance of the Butrint 
Park (500 ALL one ride). Or go to Mussle 
House and take a boat ride through 
the mussel farms, where the queen of 
the lake is cultivated and then try the 
excellent restaurant cookings, all based 
on mussels.
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Plazhet përballë Ishujve. 
Janë një seri plazhesh të vogla e shumë 
të bukura, të cilat shohin të gjitha 
përballë ishujve. Secila prej tyre, përveç 
shërbimeve, ofron edhe varka ose kajakë, 
me të cilat mund të vizitohen ishujt.

Pema e Thatë. Është një plazh 
shumë i bukur e mjaft i frekuentuar që 
shikon përballë Korfuzit dhe ndodhet 
vetëm gjysmë milje larg tij. Ndonëse 
është vështirë të gjesh plazhe të cekët 
në Ksamil, ky është një prej plazheve me 
thellësinë më të vogël të bregut, gjë që 
e bën të zgjidhet shumë nga familjet me 
fëmijë të vegjël.

Plazhi Pasqyrat. Ndonëse e 
kemi ofruar në plazhet e Sarandës, ky 
plazh i përket Ksamilit. Ndodhet rrugës 
nga Saranda për në Ksamil dhe është një 
plazh me ujëra të kristalta e të qeta që 
pasqyrojnë vazhdimisht qiellin. Ndaj dhe 
peshkatarët e shumtë të zonës e kanë 
quajtur kështu.

Plazhi Pulëbardha. Thuhet se 
dikur një pulëbardhë kishte aty folenë dhe 
vendasit që e shkonin shpesh i vunë emrin 
e saj. Tani plazhi, një km larg nga rruga 
kryesore popullohet dendur me turistë, që 
nga maji e deri në fund të shtatorit.
Por ka edhe shumë plazhe të tjerë 
më të vegjël, të vendosur përgjatë vijës 
bregdetare, që po zënë vend gradualisht 
në përditshmërinë e atyre që diskutojnë 
për pushime, siç është Kep Merli, një 
plazh shumë intim e i panjohur, ku po 
ngrihet edhe një kompleks turistik shumë 
modern, për t`u dhënë mundësi atyre që 
duan të pushojnë larg fluksit e vëmendjes 
së njerëzve.

Kuzhina në Ksamil
Të veçantë e bëjnë Ksamilin dhe baret e 
restorantet përgjatë bregut, të cilët janë 
të ndërtuar me dru. Ato janë të hijshme, 
të thjeshta dhe ndonëse pranë e pranë 
njëri-tjetrit, secili ka të veçantën e vet. 
Ato plotësojnë nevojat e zakonshme 
për konsum të plazhistëve, me kafen 
e mëngjesit, pijet e ndryshme dhe 
gatimet për vaktet e drekës apo darkës.  
Prodhimet e detit janë karakteristike 
për çdo kuzhinë në Ksamil. Ato janë 
të freskëta dhe me një cilësi mjaft të 
lartë për shkak të pastërtisë së detit 
dhe kripëzimit të lartë. Menutë ofrojnë 
lloje të ndryshme peshku, prodhime 
deti, midhjen e pamunguar të Butrintit 
por edhe kuzhinë tradicionale, e cila 
ofrohet zakonisht në tavernat e vogla dhe 
restorantet familjare. 

Ishujt monument natyre. 
Ndodhen rreth 7.5 - 15 m mbi nivelin 
e detit. Janë ishuj të vegjël shkëmborë 
pranë njëri-tjetrit, të mbuluar me një 
vegjetacion tipik mesdhetar mjaft mirë 
i zhvilluar, i përbërë nga ilqeja (Quercus 
ilex), vërriu (Alnus glutinosa), vidhi (Ulmus 
campestris), dafina (Laurus nobilis), 
mersina (Myrtis communis), etj, të klasës 
Qurcio-Ilicis, ndërsa në ujin detar gjallon 
një faunë e florë mjaft e pasur, ku vlen të 
veçohet fanerogami (Halophyla stipulacea) 
dhe bivalvori (Pinna nobilis), lloje të 
mbrojtur nga konventat Ndërkombëtare, 
ku Shqipëria aderon. Përbën një zonë 
unikale dhe mjaft përfaqësuese e 
bregdetit shkëmbor jonik shqiptar. Ky 
monument ka vlera shkencore, edukative, 
biologjike, estetike, dhe turistike. Për 
ta vizituar merret rruga automobilistike 
Sarandë-Ksamil dhe deri te ishujt me 
lundrim.

  ÇFARË TË BËNI NË KSAMIL

Gjëja e parë që ju sugjerojmë, është  të 
pini një kafe në baret e bukura përballë 
ishujve. Është një prej atyre kënaqësive 
të vogla por të pamungueshme që 
zbukurojnë ditën tuaj nëse e nisni duke 
thithur ajrin e freskët të Jonit, bashkuar 
me aromën e kafesë.

Një xhiro në shëtitoren e bregut. Vitet 
e fundit Ksamili është pajisur edhe 
me një shëtitore, që gjarpëron paralel 
me bregdetin, në anën perëndimore të 
qytezës. Për atë që nuk do shumë lodhje e 
që mbush kohën e lirë, shëtitjet e freskëta 
të pasdites janë zgjidhja ideale. Ndërkohë 
që për argëtimin e fëmijëve, ka edhe kënd 
lojërash. 

Të peshkoni. Për amatorët e sportit të 
peshkimit, të cilët me siguri kanë ardhur 
në Ksamil me një kallam me vete, një ditë 
mund të fillojë edhe duke peshkuar që në 
orët e para të mëngjesit, në destinacionet 
më të mira përgjatë bregut të Ksamilit, 
ku, të jeni të sigurt se do të gjeni të gjitha 
llojet e peshqve që deti Jon ofron. Nuk ka 
asgjë më të mirë pas një dite peshkimi 
se sa të shijosh një drekë të shijshme me 
peshqit që ke kapur vetë. 
Të zhyteni. Bota nënujore e Ksamilit, 
është një tjetër mrekulli që nuk e gjen 
gjetkë. Koralet shumëngjyrëshe, peshqit 
dhe gjallesat e larmishme, anijet e 
mbytura, reliket historike dhe objektet e 
shumta janë një rast i papërsëritshëm për 
ju. Ju mund ta shijoni edhe thjesht duke 
bërë snorkeling me një maskë uji dhe një 

tub por mund edhe të zhyteni me pajisje, 
aktivitet për të cilin ju këshillojmë të 
lidheni me Spiranca Diving Center. (Shiko 
kontaktet në rubrikën e tureve)

Të eksploroni ishujt. Merrni një kajak, 
nga ata që kanë me shumicë plazhet 
në brigjet përballë ishujve. Një xhiro 
kushton 500 lekë të reja. Bëni në vizitë 
në ishujt përballë, të cilët me siguri që i 
keni parë vetëm nga plazhet. Na besoni, 
do të zbuloni një botë tjetër. Gjire të vegjël 
që as i kishit parë ndonjëherë, guva të 
fshehta, shkëmbinj të thepisur ku është e 
vështirë të ngjitesh por mjaft tërheqëse. 
Dhe brenda në ishuj, një bimësi e dendur 
mesdhetare që kur ta zbuloni do t`ju 
duket sikur nuk keni qenë në Ksamil. Një 
ditë e kaluar duke u marrë me eksplorim 
do ta ndryshojë shijen e pushimeve tuaja.

Të shkoni me varkë në Liqenin e 
Butrintit. Këtë ditë ju mund ta kombinoni 
duke bërë së paku tri gjëra të ndryshme; 
të bëni një vizitë në Butrint për të zbuluar 
historinë dhe thesaret e antikitetit. Ose të 
bëni një xhiro me varkë përmes Kanalit 
të Vivarit për të shkuar në Kalanë e 
Ali Pashë Tepelenës, shërbim që mund 
ta gjeni në hyrje të Parkut të Butrintit 
(shiko rubrikën për Butrintin). Ose të 
shkoni tek The Mussle House - Shtëpia 
e Midhjes dhe të bëni një xhiro me varkë 
nëpër fermat e midhjes, ku kultivohet 
mbretëresha e liqenit e me atë rast të 
provoni edhe gatimet e shkëlqyera të 

TRAVEL the Balkans nr. 37 57



58

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

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.

10PLACES TO VISIT 

IN SARANDA

SHORT TRIPS Albania



Brand new beachfront four-star hotel with cozy ro oms, 
located in the most frequented area of Saranda, completely 
accessible for all,  with fr iendly staf and high standard 
services, Portanova, is a luxury gateaway toward lovely 

holidays in South Albania.

 Address: Road Mitat Hoxha 27, Sarandë
Phone: +355 68 208 5115 

info@hotelportanova.al; hotelportanova.al

Visit Saranda and stay at Portanova!

HOTEL
PORTANOVA
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272 273Guida e BreGdetit Shqiptar Blue line Guide272 273Guida e BreGdetit Shqiptar Blue line Guide

Rr Sarandë-Butrint tek Gjiri i Midhjeve, Sarandë, Mob: +355672079000; +355672079001
+355672079002; +355692075000; E-mail:info@hotelbahamas.al; www.hotelbahamas.al

The Hotel Bahamas is an ideal place to visit for The Hotel Bahamas is an ideal place to visit for 
both business and relaxation. It has a variety of both business and relaxation. It has a variety of 
ambiance to make your holidays unforgettable.ambiance to make your holidays unforgettable.

S A R A N D Ë  -  A L B A N I AS A R A N D Ë  -  A L B A N I A



Rr. “Mitat Hoxha” (Kodër); Saranda, Al; Tel/Fax: +355 852 2 49 25 Rr. “Mitat Hoxha” (Kodër); Saranda, Al; Tel/Fax: +355 852 2 49 25 
Mob: +355 69 52 58 414; epirushotelsarande@hotmail.com Mob: +355 69 52 58 414; epirushotelsarande@hotmail.com 

info@epirushotel.com; www.epirushotel.cominfo@epirushotel.com; www.epirushotel.com

Under a completely charming  design and in a delightful atmosphereUnder a completely charming  design and in a delightful atmosphere
we invite you to spend the most sunny holidays in Saranda!we invite you to spend the most sunny holidays in Saranda!
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Saranda 
wouldn't be the same
without Finikas Lines

When Finikas Lines showed up in the city life When Finikas Lines showed up in the city life 
of Saranda, it was 1994.of Saranda, it was 1994.
At that time, you could hardly talk about At that time, you could hardly talk about 
tourism, if we don't call tourism the renting of tourism, if we don't call tourism the renting of 
rooms for a week or ten days of summer or rooms for a week or ten days of summer or 
some brave, who started building the first some brave, who started building the first 
hotels.hotels.
And if you built a few hotel rooms at a And if you built a few hotel rooms at a 
time when no one knew how the economy time when no one knew how the economy 
and the future were developing, it needed and the future were developing, it needed 
courage, just think about the courage you courage, just think about the courage you 
must have to think of creating a shipping must have to think of creating a shipping 
company.company.
Today, after twenty-eight years, when Finikas Today, after twenty-eight years, when Finikas 
Lines is defining the tourism identity of the city, Lines is defining the tourism identity of the city, 
if you look back, it seems an easy journey, if you look back, it seems an easy journey, 
which can be summed up with ten lines of which can be summed up with ten lines of 
history, but it is not. The challenges of a history, but it is not. The challenges of a 
business in Albania are multifaceted, even business in Albania are multifaceted, even 
though it is not easy anywhere in the world to though it is not easy anywhere in the world to 
set up and advance a business.set up and advance a business.

When Finikas Lines When Finikas Lines 
showed up in the city life of showed up in the city life of 
Saranda, it was 1994.Saranda, it was 1994.
At that time, you could At that time, you could 
hardly talk about tourism, hardly talk about tourism, 
if we don't call tourism the if we don't call tourism the 
renting of rooms for a week renting of rooms for a week 
or ten days of summer or or ten days of summer or 
some brave, who started some brave, who started 
building the first hotels.building the first hotels.
And if you built a few hotel And if you built a few hotel 
rooms at a time when rooms at a time when 
no one knew how the no one knew how the 
economy and the future economy and the future 
were developing, just think were developing, just think 
about the courage you must about the courage you must 
have to think of creating a have to think of creating a 
shipping company.shipping company.

Today Finikas Lines is not only a shipping Today Finikas Lines is not only a shipping 
company but an important tour operator, company but an important tour operator, 
offering sea and overland tourism transport, offering sea and overland tourism transport, 
car rental services, Safari itineraries, cultural car rental services, Safari itineraries, cultural 
tours throughout the South and many other tours throughout the South and many other 
services (se the services in the list).services (se the services in the list).
However, we do not want to dwell too much However, we do not want to dwell too much 
on the journey stages of Finikas Lines but on the journey stages of Finikas Lines but 
on its partnership with Travel Magazine or on its partnership with Travel Magazine or 
Blue Editions and the stages of the journey Blue Editions and the stages of the journey 
together.together.
Tourism Marketing has turned out to be Tourism Marketing has turned out to be 
the most difficult field and considered the the most difficult field and considered the 
least necessary in the entire tourism sector least necessary in the entire tourism sector 
and therefore it has been and continues and therefore it has been and continues 
to be difficult to have sufficient space and to be difficult to have sufficient space and 
budgets as support from the private or state budgets as support from the private or state 
sector for media operating in tourism. Not sector for media operating in tourism. Not 
all successful income entrepreneurs have all successful income entrepreneurs have 
the vision and foresight to see marketing the vision and foresight to see marketing 
as a necessity in getting their business to as a necessity in getting their business to 
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Saranda 
nuk do të ishte e njëjtë pa 
Finikas Lines

Kur Finikas Lines hyri në Kur Finikas Lines hyri në 
jetën e qytetit të Sarandës, jetën e qytetit të Sarandës, 
ishte viti 1994. ishte viti 1994. 
Në atë kohë vështirë se Në atë kohë vështirë se 
mund të flisje për turizëm, mund të flisje për turizëm, 
nëse turizëm nuk do të nëse turizëm nuk do të 
quajmë marrjen e dhomave quajmë marrjen e dhomave 
për një javë apo dhjetë për një javë apo dhjetë 
ditë të verës apo ndonjë ditë të verës apo ndonjë 
guximtar tek-tuk, që filloi guximtar tek-tuk, që filloi 
të ndërtonte hotelet e para. të ndërtonte hotelet e para. 
E nëse të ndërtoje disa E nëse të ndërtoje disa 
dhoma hoteli në atë kohë që dhoma hoteli në atë kohë që 
askush nuk e dinte se si po askush nuk e dinte se si po 
zhvillohej ekonomia, duhej zhvillohej ekonomia, duhej 
guxim, mendoni pak se guxim, mendoni pak se 
çfarë guximi duhet të kishe çfarë guximi duhet të kishe 
për të menduar krijimin e për të menduar krijimin e 
një kompanie transporti një kompanie transporti 
detar. detar. 

Kur Finikas Lines hyri në jetën e qytetit të Kur Finikas Lines hyri në jetën e qytetit të 
Sarandës, ishte viti 1994. Sarandës, ishte viti 1994. 
Në atë kohë vështirë se mund të flisje Në atë kohë vështirë se mund të flisje 
për turizëm, nëse turizëm nuk do të për turizëm, nëse turizëm nuk do të 
quajmë marrjen e dhomave për një javë quajmë marrjen e dhomave për një javë 
apo dhjetë ditë të verës apo ndonjë apo dhjetë ditë të verës apo ndonjë 
guximtar tek-tuk, që filloi të ndërtonte guximtar tek-tuk, që filloi të ndërtonte 
hotelet e para. hotelet e para. 
E nëse të ndërtoje disa dhoma hoteli E nëse të ndërtoje disa dhoma hoteli 
në atë kohë që askush nuk e dinte se si në atë kohë që askush nuk e dinte se si 
po zhvillohej ekonomia dhe e ardhmja, po zhvillohej ekonomia dhe e ardhmja, 
duhej guxim, mendoni pak se çfarë duhej guxim, mendoni pak se çfarë 
guximi duhet të kishe për të menduar guximi duhet të kishe për të menduar 
krijimin e një kompanie transporti detar. krijimin e një kompanie transporti detar. 
Sot, pas njëzet e tetë vjetësh, Kur Finikas Sot, pas njëzet e tetë vjetësh, Kur Finikas 
Lines është përcaktues i identitetit Lines është përcaktues i identitetit 

turistik të qytetit, po të kthesh kokën pas, turistik të qytetit, po të kthesh kokën pas, 
duket një rrugëtim i lehtë, që mund të duket një rrugëtim i lehtë, që mund të 
përmblidhet me dhjetë rreshta histori përmblidhet me dhjetë rreshta histori 
por nuk është ashtu. Sfidat e një biznesi por nuk është ashtu. Sfidat e një biznesi 
në Shqipëri janë shumëplanëshe, edhe në Shqipëri janë shumëplanëshe, edhe 
pse nuk është e thjeshtë askund të pse nuk është e thjeshtë askund të 
botë të ngresh e të çosh përpara një botë të ngresh e të çosh përpara një 
sipërmarrje. sipërmarrje. 
Sot Finikas Lines nuk është vetëm një Sot Finikas Lines nuk është vetëm një 
kompani e transportit detar por një kompani e transportit detar por një 
operator turistik i rëndësishëm, që ofron operator turistik i rëndësishëm, që ofron 
transport turistik detar dhe tokësor, transport turistik detar dhe tokësor, 
shërbime makinash me qira, itinerare shërbime makinash me qira, itinerare 
Safari, ture kulturore në të gjithë Jugun Safari, ture kulturore në të gjithë Jugun 
dhe shumë shërbime të tjera që mund t`i dhe shumë shërbime të tjera që mund t`i 
lexoni në listë. lexoni në listë. 
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market. But for the good fortune of our market. But for the good fortune of our 
work, there were and still are many others work, there were and still are many others 
who, even when they did not consider it who, even when they did not consider it 
necessary for their entrepreneurship, saw necessary for their entrepreneurship, saw 
the cooperation as a contribution to the the cooperation as a contribution to the 
promotion of Albanian tourism.promotion of Albanian tourism.
In the Italian parliament there is a group In the Italian parliament there is a group 
of senators (deputies), who, for special of senators (deputies), who, for special 
contributions to Italian life and society, contributions to Italian life and society, 
remain in that position until the end of their remain in that position until the end of their 
lives and are called "senatore a vita".lives and are called "senatore a vita".
Even the magazine has its senators, who Even the magazine has its senators, who 
for their special contribution from the first for their special contribution from the first 
issue until today, calls them "senatori a issue until today, calls them "senatori a 
vita". And without a doubt one of these vita". And without a doubt one of these 
senators is Finikas Lines.senators is Finikas Lines.

We have long wanted to thank him with We have long wanted to thank him with 
an article, as the best form of thanks from a an article, as the best form of thanks from a 
magazine can be, and the time came in one magazine can be, and the time came in one 
of the most beautiful periods, in which we of the most beautiful periods, in which we 
recommend taking vacations in the South.recommend taking vacations in the South.
Therefore, with our thanks to Finikas Lines, we Therefore, with our thanks to Finikas Lines, we 
invite you to trust it with your long or short invite you to trust it with your long or short 
vacations in the South, being sure that the vacations in the South, being sure that the 
long list of services it offers will be like a big long list of services it offers will be like a big 
party table where it`s up to you to choose party table where it`s up to you to choose 
the food you like the most or since they are the food you like the most or since they are 
all excellent, enjoy them all.all excellent, enjoy them all.
Because with Finikas Lines, you will definitely Because with Finikas Lines, you will definitely 
find out where you have your dream find out where you have your dream 
vacation!vacation!

Finikas Lines & Travel has started its activity in 1994 with its central offices in 
Saranda (Albania). Our main goal is to increase the service quality of the transport 
of the passengers and of the vehicles for the full satisfaction of our customers.

Finikas Lines & Travel is considered to be one of the main operators in the field of 
the international maritime and overland transport as well as in the field of tourism 
with different excursions. According to our experience and to the requirements of 
our customers we have managed to make our best in maritime and overland lines 
offering our customers speed and comfort for a faster and nicer trip.

www.finikas-lines.com

Finikas services:Finikas services:

Sea Lines to Sea Lines to 
Corfu and PargaCorfu and Parga
Ferry TicketsFerry Tickets

Harbour servicesHarbour services
Marine and Travel agency.Marine and Travel agency.

Luxury bus Servises and Luxury bus Servises and 
bus toursbus tours

Car rentalsCar rentals

Varied shore excursion Varied shore excursion 
programprogram

Modern air-onditioned Modern air-onditioned 
motor coachesmotor coaches

Tailor-made xcursions to Tailor-made xcursions to 
guest specificationguest specification

Local official multilingual Local official multilingual 
tourist guidestourist guides

Family excursionFamily excursion

Vip and luxury toursVip and luxury tours

Corporate & group/Corporate & group/
incentive excursionincentive excursion

Local offices in all key Local offices in all key 
destinations for destinations for 
24h reservation 24h reservation 

MINI JEEP SAFARIMINI JEEP SAFARI

JEEP SAFARI ADVENTUREJEEP SAFARI ADVENTURE

Off Road AdventureOff Road Adventure

Albanian NightAlbanian Night

HUMAN STORIES Albania



TRAVEL the Balkans nr. 37 65

& Travel

Discover the dreams...

Rent a car 

Megjithatë, nuk duam të ndalemi Megjithatë, nuk duam të ndalemi 
shumë tek etapat e rrugëtimit të shumë tek etapat e rrugëtimit të 
Finikas Lines por tek partneriteti i Finikas Lines por tek partneriteti i 
saj me Travel Magazine apo Blue saj me Travel Magazine apo Blue 
Editions dhe etapat e rrugëtimit së Editions dhe etapat e rrugëtimit së 
bashku. bashku. 
Marketingu Turistik ka rezultuar në Marketingu Turistik ka rezultuar në 
vite fusha më e vështirë dhe e vite fusha më e vështirë dhe e 
konsideruar si më pak e nevojshmja konsideruar si më pak e nevojshmja 
në të gjithë sektorin e turizmit dhe në të gjithë sektorin e turizmit dhe 
për rrjedhojë ka qenë dhe vazhdon për rrjedhojë ka qenë dhe vazhdon 
të jetë e vështirë për të patur të jetë e vështirë për të patur 
hapësira e buxhete të mjaftueshme hapësira e buxhete të mjaftueshme 
si mbështetje nga sektori privat apo si mbështetje nga sektori privat apo 
shtetëror për mediat që operojnë shtetëror për mediat që operojnë 
në turizëm. Jo të gjithë sipërmarrësit në turizëm. Jo të gjithë sipërmarrësit 
që realizojnë të ardhura të që realizojnë të ardhura të 
kënaqshme e kanë vizionin dhe kënaqshme e kanë vizionin dhe 
mëndjeçeltësinë për ta parë mëndjeçeltësinë për ta parë 
marketingun si një domosdoshmëri marketingun si një domosdoshmëri 
në njohjen e biznesit të tyre me në njohjen e biznesit të tyre me 
tregun. Por për fatin e mirë të punës tregun. Por për fatin e mirë të punës 
tonë, ka patur dhe ka ende mjaft tonë, ka patur dhe ka ende mjaft 
të tjerë që edhe kur nuk e kanë të tjerë që edhe kur nuk e kanë 
konsdideruar domosdoshmëri për konsdideruar domosdoshmëri për 
sipërmarrjen e tyre, e kanë parë sipërmarrjen e tyre, e kanë parë 
bashkëpunimin si një kontribut në bashkëpunimin si një kontribut në 
promovimin e turizmit shqiptar.promovimin e turizmit shqiptar.
Në parlamentin e Italisë gjendet një Në parlamentin e Italisë gjendet një 
grup senatorësh (deputetësh), që grup senatorësh (deputetësh), që 
për kontribute të veçanta në jetën për kontribute të veçanta në jetën 

dhe shoqërinë italiane, mbeten në dhe shoqërinë italiane, mbeten në 
atë detyrë deri në fund të jetës atë detyrë deri në fund të jetës 
dhe quhen “senatore a vita”. dhe quhen “senatore a vita”. 
Edhe revista ka senatorët e saj, që Edhe revista ka senatorët e saj, që 
për kontributin e tyre të veçantë për kontributin e tyre të veçantë 
qysh në numrin e parë e deri më qysh në numrin e parë e deri më 
sot, i quan “senatori a vita”. Dhe sot, i quan “senatori a vita”. Dhe 
pa asnjë dyshim njëri prej këtyre pa asnjë dyshim njëri prej këtyre 
senatorëve është Finikas Lines.senatorëve është Finikas Lines.
Kemi kohë që duam ta Kemi kohë që duam ta 
falënderojmë me një artikull, siç falënderojmë me një artikull, siç 
edhe mund të jetë forma më edhe mund të jetë forma më 
e mirë e falënderimit nga një e mirë e falënderimit nga një 
revistë dhe koha erdhi në një revistë dhe koha erdhi në një 
prej periudhave më të bukura, në prej periudhave më të bukura, në 
atë ku ne rekomandojmë të bëni atë ku ne rekomandojmë të bëni 
pushimet në Jug. pushimet në Jug. 
Prandaj bashkë me falënderimet Prandaj bashkë me falënderimet 
tona për Finikas Lines, ju ftojmë tona për Finikas Lines, ju ftojmë 
t`ia besoni asaj pushimet tuaja të t`ia besoni asaj pushimet tuaja të 
gjata apo të shkurtra në Jug, duke gjata apo të shkurtra në Jug, duke 
qenë të sigurt se lista e gjatë e qenë të sigurt se lista e gjatë e 
shërbimeve që ofron, do të jetë shërbimeve që ofron, do të jetë 
si një tryezë e madhe feste ku ju si një tryezë e madhe feste ku ju 
mund të qëmtoni ushqimin që ju mund të qëmtoni ushqimin që ju 
pëlqen më shumë ose meqë janë pëlqen më shumë ose meqë janë 
të gjitha të shkëlqyera, t`i shijoni të të gjitha të shkëlqyera, t`i shijoni të 
gjitha. gjitha. 
Sepse më Finikas Lines, ju do Sepse më Finikas Lines, ju do 
t`i zbuloni patjetër se ku i keni t`i zbuloni patjetër se ku i keni 
pushimet e ëndërruara!pushimet e ëndërruara!
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the best cocktails 
in town!

E kush mund ta kuptojë verën pa freskinë dhe ngjyrat E kush mund ta kuptojë verën pa freskinë dhe ngjyrat 

marramendëse të koktejeve tashmë? Kush mund t`i rezistojë shijeve marramendëse të koktejeve tashmë? Kush mund t`i rezistojë shijeve 

të tyre pa fund? Askush. Një pasdite në plazh, një mbrëmje në bar, të tyre pa fund? Askush. Një pasdite në plazh, një mbrëmje në bar, 

një drekëherë shtrirë në shezlon buzë detit apo natën vonë në një drekëherë shtrirë në shezlon buzë detit apo natën vonë në 

klub, nuk mund të kuptohet më pa një gotë koktej në dorë. Madje klub, nuk mund të kuptohet më pa një gotë koktej në dorë. Madje 

nuk e dimë se si ia kemi bërë në të shkuarën pa to! nuk e dimë se si ia kemi bërë në të shkuarën pa to! 

Pale fotot që do të ishin të zbrazura e pa jetë nëse do t`u Pale fotot që do të ishin të zbrazura e pa jetë nëse do t`u 

mungonin ngjyrat e koktejeve.mungonin ngjyrat e koktejeve.

Aq e pranishme është tashmë një gotë koktej në peisazhin tonë Aq e pranishme është tashmë një gotë koktej në peisazhin tonë 

veror kryesisht, saqë tani nuk diskutojmë më prezencën e tij por veror kryesisht, saqë tani nuk diskutojmë më prezencën e tij por 

shijen, cilësinë, përbërjen e sofistikuar e sidomos…. fantazinë e shijen, cilësinë, përbërjen e sofistikuar e sidomos…. fantazinë e 

“barmenit”, talenti i të cilit shpaloset pikërisht përmes koktejeve, “barmenit”, talenti i të cilit shpaloset pikërisht përmes koktejeve, 

shijes së tyre por edhe “show”-t që ai dhuron teksa i pregatit ato.shijes së tyre por edhe “show”-t që ai dhuron teksa i pregatit ato.

Dhe kur flasim për kokteje në Sarandë, kryefjala është Cocktail Dhe kur flasim për kokteje në Sarandë, kryefjala është Cocktail 

Dreams Saranda ku Mario ka krijuar praktikisht “perandorinë” e Dreams Saranda ku Mario ka krijuar praktikisht “perandorinë” e 

koktejeve dhe ku “barmenët” më të talentuar të qytetit kanë bërë koktejeve dhe ku “barmenët” më të talentuar të qytetit kanë bërë 

“trajnimin” e tyre. E për t`i shijuar ashtu siç u kanë hije, ai ka krijuar “trajnimin” e tyre. E për t`i shijuar ashtu siç u kanë hije, ai ka krijuar 

edhe një prej plazheve më të bukura të Sarandës.edhe një prej plazheve më të bukura të Sarandës.

Nuk e teprojmë aspak po të themi se tashmë Cocktail Dreams Nuk e teprojmë aspak po të themi se tashmë Cocktail Dreams 

Saranda është një “must do” në listën tuaj, nëse do të zgjidhni Saranda është një “must do” në listën tuaj, nëse do të zgjidhni 

Sarandën për pushime. Sarandën për pushime. 

Who can imagine the summer without the freshness and dizzying colors of cocktails Who can imagine the summer without the freshness and dizzying colors of cocktails 

already? Who can resist to their endless tastes? No one. An afternoon at the already? Who can resist to their endless tastes? No one. An afternoon at the 

beach, an evening at the bar, a  before lunch time lying on a sun lounger by beach, an evening at the bar, a  before lunch time lying on a sun lounger by 

the sea or a late night at the club, can no longer be understood without a the sea or a late night at the club, can no longer be understood without a 

cocktail glass in hand. We don't even know how we managed in the past cocktail glass in hand. We don't even know how we managed in the past 

without them!without them!

And the photos that would be empty and lifeless if they are missing And the photos that would be empty and lifeless if they are missing 

the colors of the cocktails.the colors of the cocktails.

A cocktail glass is already so present in our summer frame, that A cocktail glass is already so present in our summer frame, that 

now we no longer discuss its presence but its taste, quality, now we no longer discuss its presence but its taste, quality, 

sophisticated composition and especially... the fantasy of sophisticated composition and especially... the fantasy of 

the bartender, whose talent unfolds precisely through the the bartender, whose talent unfolds precisely through the 

cocktails, their taste, but also the "show" he presents while cocktails, their taste, but also the "show" he presents while 

preparing them.preparing them.

And when we talk about cocktails in Saranda, the key And when we talk about cocktails in Saranda, the key 

word is Cocktail Dreams Saranda where Mario has word is Cocktail Dreams Saranda where Mario has 

practically created the "empire" of cocktails and practically created the "empire" of cocktails and 

where the most talented bartenders of the city where the most talented bartenders of the city 

have done their "training". And to enjoy them as have done their "training". And to enjoy them as 

they deserve, he has created one of the most they deserve, he has created one of the most 

beautiful beaches of Saranda.beautiful beaches of Saranda.

We are not exaggerating at all if we say that We are not exaggerating at all if we say that 

now Cocktail Dreams Saranda is a "must do" on now Cocktail Dreams Saranda is a "must do" on 

your list, if you are going to choose Saranda for your list, if you are going to choose Saranda for 

vacation.vacation.
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Enjoy the luxury and comfort of beachfront luxury serviced apartments,  in your Enjoy the luxury and comfort of beachfront luxury serviced apartments,  in your 
own way with friends and family, with the comfort of home but with the excellent own way with friends and family, with the comfort of home but with the excellent 

conditions of a hotel. Equipped with all the necessary furniture, to spend dream conditions of a hotel. Equipped with all the necessary furniture, to spend dream 
vacations in Saranda. You will enjoy breakfast and the beach in the most vacations in Saranda. You will enjoy breakfast and the beach in the most 

beautiful corner in Saranda to the charm of Cocktail Dreams beach!beautiful corner in Saranda to the charm of Cocktail Dreams beach!

Rruga “Mitat Hoxha”,  
Sarandë, Albania; 

Tel: +355697594356
mariolcjapi@gmail.com; 

www.dreamhotelsaranda.com

L U X U R Y               A P A R T M E N T S
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things to see 
in Parga

As this is a popular destination, things to do in Parga 
are many.  Swimming in the calm beaches of 
Parga is a delight. In these beaches, particularly 
in Valtos and Lichnos, there are many water sports 
centers with fun games for all ages.

Another enjoyable activity in Parga is hiking, 
particularly in the springs of Acheron River. 
Many old footpaths cross the region of Parga and 
lead to Medieval castles, mountainous villages, 
secluded beaches and hilltops with breathtaking 
view. Hiking is best in autumn and spring, when the 
weather is not so hot. In summer, long hiking can be 
quiet uncomfortable.

Rafting is also practiced in the river of 
Acheron. There are companies that organize 
rafting tours following the river route from the springs 
to the Ionian Sea. Many watersports centers are 
also found in the beach of Ammoudia and other 
beaches between Parga and Preveza.

Discover the things to see in Parga, with the 
best beaches for swimming. You can also find out our 
selection of places to eat & drink.

Venet ian  Cas t le
The Castle of Parga was originally built in the 11th 
century and was then fortified by the Venetians and 
the Turks. Its location gives wonderful views to the 
town and the sea. 

Acheron  R i ve r
A place of great natural beauty, the springs of River 
Acheron are surrounded by wild rocks, waterfalls and 
lots of greenery. Ancient myths say that this river led 
to the gates of Hades. 

Cast le  o f  An thousa
The Castle of Anthousa is a relatively new castle. 
It was built in the early 19th century by Ali Pasha, 
the Turkish ruler of the area, to overlook the town of 
Parga. 

5
accord ing  to :  www.g reeka .com
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.Ol i ve  O i l  Fac to ry
The Paragaea-Parga Old Olive Oil Factory is a 
private museum that opened its doors in June 2012. 
It is housed in a restored olive oil press and shows 
the process of olive making using traditional tools 
and machinery.

Ecclesiastical Museum
The Ecclesiastical Museum is located next to the 
church of Agioi Apostoli, in the city center of Parga. 
It hosts many valuable items, such as rare books, holy 
gospels, church items and the 300-year-old banner 
of the town.
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Lichnos Beach Hotel & Suites in Parga, Greece 
offers luxury 5 stars accommodation in a beautiful beachfront location.
Lichnos Beach Hotel & Suites in Parga, a unique destination for those aiming 
to escape the routine and pace of everyday life in the big cities.

Lichnos Beach Hotel & Suites - 48060 Parga, Greece
T. +30 26840 31257; F. +30 26840 31157
E. info@lichnosbeach.gr; www.lichnosbeach.gr
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It seems paradoxical to pronounce both the 
words castle and “new destination” but when 
it comes to the Castle of Tirana it is exactly 
like that; Tirana Castle is without a doubt 
the newest, most beautiful and most visited 
destination in the capital, now also “certified” 
as such by Albanian and foreign visitors. 
Unveiled only recently, from the complex of 
the castle of Tirana, hidden from the people`s 
attention and not used for a long time, this 
new social and tourist environment, is a gem 
that comes to the capital as a gift from the 
Toptani Family. Toptani is a very well-known 
name that has already taken place in the 
pantheon of history, as part of the founders 
of the Albanian capital, a family with great 
light and shadows, sensational events and 
prominent characters, which among other 
things left as a legacy to the capital also the 
Castle of Tirana, from 1670 until today with 
what is left from the castle of magnificent 
mansions. 

Short history
It has been and remained a historic kernel 
of the area of Tirana and an administrative 
residence during Middle Ages. As such, it 
continued even in 17-th century, when the city 
of Tirana expanded
around it by having a filtered citizen center 
(the social-cultural complex) built by 
Sulejman Pasha, the crafts and commercial 
trade from the north view, Namazgja and the 
bridge of Tabakëve from the east side, the 
government buildings inside the location of 
the castle.
The two other parts were raised upon the sides 
of Lana River.
It is thought that in 1640, Ahmet Bej made 
the restoration of the walls raising the height 
in antique structures. The long tower that still 
has a partially good condition was also a work 
of him. The castle is damaged again in the 
period between the inter- feudal wars of the 

18-th century, where the troops of Ahmet Kurt 
Pasha of Berat collided with Bushat tribes.
The inhabitants of Tirana defended it with 
heroism and the castle was not invaded by 
any of them. To this time belongs the system 
of embrasure for the fire guns in the highest 
part of the enclosing walls. After 1814, the 
fortress of Tirana becomes residence of its 
new owners; Toptani family, a descender of 
Topia principality, who came from Kruja and 
built two houses, one for inhabitation and the 
other for reception, as it is still today. 
During the 20-th century, when its original 
function for defense was lost, there were 
observed big damages. It lost a part of 
the enclosing walls and its full stylistic 
formulation of the building is almost 
unnoticeable from the remains. Though, it still 
remains a governmental residence or the most 
shown up for them in our days. In our days in 
its terrain there are the Academy of Sciences, 
the National Assembly and the National 
Gallery of Arts. You can trust legends very 
little. The oral tradition and especially the 
written sources cannot be dried up. Anyway, 
there is still a safe way, the architectural 
tracing with the valuating methods of 
science of restoring. This illuminative 
process has started in 2000, through the close 

TIRANA CASTLE
The unmissable hot-spot A full guide to 

the coolest place 
in the capital!
It seems paradoxical 
to pronounce both 
the words castle and 
“new destination” but 
when it comes to the 
Castle of Tirana it is 
exactly like that; Tirana 
Castle is without a 
doubt the newest, most 
beautiful and most 
visited destination in 
the capital, now also 
“certified” as such by 
Albanian and foreign 
visitors. 

HOT-SPOT Albania70



Duket paradoksale të thuash edhe fjalën 
kala, edhe fjalën “destinacion i ri” por ja që 
kur bëhet fjalë për Kalanë e Tiranës është 
pikërisht kështu; Kalaja e Tiranës është pa 
asnjë dyshim destinacioni më i ri, më i bukur 
e më i vizituar në kryeqytet, tashmë edhe i 
çertifikuar si i tillë prej vizitorëve shqiptarë 
e të huaj. I dalë në dritë vetëm kohët e 
fundit, prej kompleksit të kalasë fushore të 
Tiranës, nga ambientet e mbyllura të saj, që 
nuk përdoreshin prej kohësh, ky mjedis i 
ri shoqëror dhe turistik, është një xhevahir 
që kryeqytetit i vjen si dhuratë nga Familja 
Toptani. Toptani është një emër shumë i 
njohur që tashmë ka zënë vend në panteonin e 
historisë, si pjesë e themeluesve të kryeqytetit 
shqiptar, një familje me dritëhije të mëdha, 
ngjarje të bujshme e personazhe të spikatur, e 
cila ndër të tjera i la si trashëgimi kryeqytetit 
edhe Kalanë e Tiranës, nga viti 1670 e deri me 
sot me çfarë ka mbetur prej kalasë e sarajeve 
madhështore. 

Pak histori
Kalaja e Tiranës ishte dhe mbeti bërthama 
historike e trevës së Tiranës dhe rezidencë 

administrative përgjatë Mesjetës së Mesme. 
Si e tillë vazhdoi të ekzistonte edhe në shek. 
e XVII kur qyteti i Tiranës u shtri përreth saj 
duke patur një qendër qytetare me kullijen 
(kompleksin social kulturor) të ndërtuar 
nga Sulejman Pasha, pazarin zejtar tregtar 
nga pamja veriore, Namazgjanë dhe urën 
e Tabakëve nga ana lindore, ndërtesat e 
qeveritarëve brenda truallit të kalasë. Nga dy 
anët e tjera kalaja ngrihej mbi brigjet e lumit 
të Lanës. Është menduar që në vitin 1640, 
Ahmet beu kreu punime rindërtuese në muret 
rrethues të kalasë duke i ngritur ato në lartësi 
mbi strukturat antike. Pas vitit 1814 Kalaja 
e Tiranës bëhet rezidencë e sundimtarëve të 
rinj të saj; Toptanëve të ardhur nga Kruja, të 
cilët ndërtuan dy shtëpi njërën për banim dhe 
tjetrën për pritje, që janë dhe sot. Përgjatë 
shek XX kur humbet funksioni i saj origjinal 
për mbrojtje, vërehen dëmtimet më të 
mëdha. Një pjesë e saj mbeti nën zotërimin e 
Toptanëve kurse pjesa tjetër që dendur është 
cilësuar si Sarajet e Toptanëve, u ble nga 
Familja Libohova. Në kompleks kalaja  humbi 
një pjesë të mureve rrethues dhe thuajse nuk 
lejon të kuptohet nga mbetjet, formulimi i saj 

i plotë stilistik. Megjithatë ajo sërish mbeti 
rezidencë qeveritare apo vendi më i spikatur 
për to edhe në ditët tona. Në truallin e Kalasë 
janë sot Akademia e Shkencave, Kuvendi 
Popullor dhe Galeria Kombëtare e Arteve.

Si destinacion turistik, ajo pjesë që sot i 
përket familjes Toptani është kthyer në 
epiqendrën e vizitorëve, kurse pjesa e ish-
Sarajeve, që në shekullin e kaluar u ble nga 
Familja Libohova, flitet se do të kthehet në 
muze etnografik nga Bashkia e Tiranës. 

E ardhur nën një tis modern por duke ruajtur 
të gjithë elementët e traditës, Kalaja sot është 
një qendër argëtimi dhe eventesh artistike, 
historike e shoqërore me impakt mjaft pozitiv 
në jetën e kryeqytetit. Është vendi ku mund të 
kaloni disa orë të bukura, edhe si turist, edhe 
si visitor, duke u shpërblyer me kënaqësi që 
vijnë nga një kafe apo koktej me miqtë, një 
gotë verë, një drekë apo darkë në restorantet 
moderne e tradicionale, nga një “shopping” 
sipa dëshirës, për të qëmtuar dhurata 
apo bizhu, produkte lokale apo kostume 
kombëtare e suvenire të përshkuara nga një 
fill tradite. Prandaj ne do t`jua përshkruajmë 
hollësisht se çfarë mund të gjeni në çdo kohë 
brenda mjediseve të Kalasë së Tiranës dhe ju 
të zgjidhni lirisht mes kaq shumë mundësive. 

KALAJA E TIRANËS
DESTINACIONI MË I BUKUR 

NË KRYEQYTET

Një guidë e plotë e vendit 
më të vizituar në Tiranë
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collaboration of the Municipality of Tirana 
with the Institute of Cultural Monuments, 
which altogether pay an essential attention 
to this important monument part of the 
program ”Return to Identity.“ By this angle of 
perception the fortress (Kalaja) of Tirana was 
and should be treated in our époque as the 
historic and cultural monument of the Capital.
Coming under a modern shape but preserving 
all the elements of tradition, the Castle today 
is a center of entertainment and artistic events, 
historical and social ones, with a very positive 
impact on the life of the capital. It is the 
place where you can spend some beautiful 
hours, both as a tourist and as a visitor, being 
rewarded with pleasure coming from a coffee 
or cocktail with friends, a glass of wine, a 
lunch or dinner in modern and traditional 
restaurants, from a “Shopping” at will, to 
collect gifts or jewelry, local products or 
national costumes and souvenirs permeated 
by a tradition. It is the place where different 
events take place throughout the year, like 
nowhere else in the capital.
Therefore we will describe in detail what 
you can find at any time within the premises 
of Tirana Castle and you can freely choose 
between so many possibilities. 

Oping’s Cocktail & Beer
Inspired by “Opingat”, a popular kind of shoe 
with an old tradition and known throughout 
Albania, combined with the English of many 
tourists who choose Tirana Castle as their 
favorite destination, we came up with a name 
for ourselves. Oping’s Cocktails & Beer, 
founded in 2018 with a simple mission, to 
disperse particles of energy and hospitality for 
the days spent under the company of friends 
to make them as beautiful as possible, offering 
you good food, beers from different places 
of the world and delicious cocktails full of 
colors. Traditional and modern at the same! Gzona Restaurant

The restaurant where traditional Albanian 
dishes are elegantly served. The menu has an 
authentic taste and finds a special place in all 
lovers of the taste of tradition. The original 
serving of the dishes is as important feature, 
as the preparation itself. (See more at pages 
nr. 183, 192). 

N’Çarshi Gastropub
Between modern and traditional positioned 
in the territory of Tirana Castle, it offers a 
variety of beers and the most unique cocktail 
of the area. Be part of special international 
cuisine and weekend events!

Son Juice Shop
It brings an innovation in service as the first 
company in the Albanian market, where the 
basis of all products are fruits and vegetables. 
The juice is a very efficient way to consume 
more fruits and vegetables. Every product 
requested by customers is prepared instantly.

Filari Wine Bar
An elegant Italian-style wine shop. Tasting 
more than 12 open bottled wine bottles. You 
will always find a wine expert to advise and 
inform you on the choice of 200 canteen 
labels. The selection of Italian cheeses and 
bacons to accompany a glass of fine Italian 
wine and other alcoholic and non-alcoholic 
beverages.

La Gioia Restaurant
Where the passion for the kitchen is 
intertwined with the love for the fish and the 
seafood. In the heart of Tirana, you already 
have such an opportunity. Delicacy, taste, 
quality, elegant service and fantastic prices. 
A rich fish menu that comes prepared in the 
most masterful way.

Cioccolatitaliani Tirana
Completely dedicated to the world of 
chocolate. It is the ideal place for dessert 
lovers. Cioccolatitaliani is a good choice if 
you want a coffee and dessert after a meal, 
or if you prefer a light dinner from the Italian 
menu.

Truffle Shop
The first Albanian company that deals 
exclusively with fresh 100% Albanian Truffles 
and the distribution of many products with 
Truffles in Albania and beyond. Now also 
with restaurant with menu exclusively with 
truffles.

Oping`s Cocktail & Beer

Shendeverë
Wine Bar & Restaurant
An extension of the Çobo Wine Canteen. All 
lovers of this summer can enjoy it in a place 
where Berat architecture is intertwined, with 
contemporary elements and where everything 
is Albanian and natural. “Shendeverë” in 
Albanian means “full of happiness”! 

Ceren Ismet Shehu
A restaurant strongly based on tradition, 
which offers everything through the slow food 
philosophy that promotes and supports food, 
handicraft products of small Albanian producers. 
Delicious menu with fresh and quality products. 
Their focus is to maintain a cozy and ecological 
environment. (See pg. 205).

Shendeverë Wine Bar & Restaurant

Ceren Ismet Shehu

Gzona Restaurant
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Oping’s 
Cocktail & Beer
Duke u frymëzuar nga “Opingat” një 
veshje popullore me traditë të vjetër dhe të 
njohur në të gjithë Shqipërinë, e gërshetuar 
me anglishten e turistëve të shumtë që si 
destinacion të preferuar zgjedhin Kalanë e 
Tiranës arritëm në një emër tonin. Oping’s 
Cocktails & Beer, i themeluar në vitin 2018 
me një mision të thjeshtë, të shpërndajë 
grimca energje dhe mikpritjeje për ditët e 
kaluara nën shoqërinë e miqve për t’i bërë sa 
më të bukura, duke ju ofruar ushqim të mirë, 
birra nga vende të ndryshme të botës dhe 
koktejle të shijshme me ngjyra plot.

N’Çarshi Gastropub
Midis modernes dhe tradicionales e 
pozicionuar në territorin e Kalasë së Tiranës, 
ofron shumëllojshmëri birrash dhe kokteilin 
me të veçantë të zones.  Bëhu pjesë e 
kulinarisë së veçantë ndërkombëtare dhe 
eventeve të fundjavës!

Son Juice Shop
Sjell një inovacion shërbimi si kompania e 
parë në tregun shqiptar, ku baza e të gjithë 
produkteve janë fruta-perimet. Lëngu është 
një mënyrë shumë efikase për të konsumuar 
më shumë fruta dhe perime. Çdo produkt i 
kërkuar nga klientët përgatitet në çast.

Tartuf Shop
Kompania e parë shqiptare që merret 
ekskluzivisht me Tartufin e freskët 100 
% shqiptar dhe distribucionin e shumë 
produkteve me Tartuf në Shqipëri e më 
gjerë. Tashmë edhe me restorant me menu 
ekskluzivisht me tartuf.

Cowboy Candy Shop
Një qoshkë ku do të provoni kënaqësinë e 
pafundme të ëmbëlsirave të shumëllojshme 
që sjell marka e mirënjohur Cowboy Candy 
Shop. Një botë karamelesh që do t’ju bëjë të 
shkëputeni nga realiteti.

Nama Sushi
Nama Sushi sjell shijen e veçantë të kuzhinës 
japoneze. Çmimet më të mira me freskinë 
e traditës japoneze. Aromë, shije, ngjyra, të 
kombinuara me mjaft kujdes që do t’ju bëjnë 
të dashuroheni me gatimet aziatike.

N’Çarshi Gastropub

Shendeverë 
Wine Bar & Restaurant
Një zgjatim i Kantinës së Verës Çobo. Të 
gjithë dashamirësit e kësaj vere, mund ta 
shijojnë atë në një vend ku gërshetohen 
arkitektura beratase, me elementët 
bashkëkohorë dhe ku gjithçka është shqiptare 
dhe natyrale. 

Son Juice Shop

Ceren Ismet Shehu
Një restorant që promovon dhe mbështet 
produktet ushqimore, artizanale të prodhuesve 
të vegjël shqiptarë. Menu e shijshme me 
produkte të freskëta dhe cilësore. Fokusi i tyre 
është ruajtja e një ambienti komod dhe sa më 
ekologjik. (Shiko faqen 205). 

Gzona Restaurant
Restoranti ku të shërbehen pjatat tradicionale 
shqiptare. Menuja ka një shije autentike dhe 
gjen vend special tek të gjithë adhuruesit e 
shijes së traditës. Servirja origjinale e pjatave 
është po aq e rëndësishmë sa edhe vetë 
përgatitja e tyre. (Shiko më shumë në faqet, 
183, 192).

Filari Wine Bar

Filari Wine Bar
Enotekë Italiane. Degustimi i më shumë 
se 12 shisheve vere të hapura me gota. Do 
të gjeni gjithmonë një ekspert vere për t’ju 
këshilluar dhe informuar në zgjedhjen e 200 
etiketave të kantinës. Seleksionim i djathrave 
dhe proshutës italiane për shoqërimin e një 
gote vere të mirë italiane dhe pijeve të tjera 
alkolike dhe analkolike.

La Gioia Restaurant
Aty ku pasioni për kuzhinën, gërshetohet me 
dashurinë për peshkun dhe detin. Në zemër 
të Tiranës, tashmë e keni një mundësi të tillë. 
Delikatesë, shije, cilësi, shërbim elegant 
dhe çmime fantastike. Një menu të pasur 
peshku që vjen e përgatitur në mënyrën më 
mjeshtërore.

Cioccolatitaliani Tirana
Dedikuar tërësisht botës së çokollatës. Është 
vendi ideal për adhuruesit e ëmbëlsirave. 
Cioccolatitaliani është një zgjedhje e mirë 
nëse dëshironi një kafe dhe ëmbëlsirë pas një 
vakti, ose nëse preferoni një darkë të lehtë nga 
menuja italiane.

La Gioia Restaurant

Lezet Sweets-Coffee-Food
Lezet ofron kuzhinë tradicionale turke që 
ju sjellin aromën e Stambollit në zemër të 
Tiranës. Duke filluar nga bakllavaja dhe 
kunefe-ja e duke përfunduar tek pide dhe 
lahmacun, Lezet do të bëhet restoranti juaj i 
preferuar.

Fluffy Home Crêpe & More
Vendi ideal për t’u ëmbëlsuar apo mbajtur 
veten me të mira ndërkohë që po kaloni te 
Kalaja e Tiranës. Provoni krepat artizanale me 
shije të ndryshme dhe rikthehuni përsëri për 
provuar specialitetet e tjera.

Cioccolatitaliani Tirana
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Cowboy Candy Shop
A corner where you will experience the 
endless pleasure of the variety of sweets 
brought by the well-known brand Cowboy 
Candy Shop. A world of candy that will make 
you detach from reality.
Nama Sushi
Nama Sushi brings the special taste of 
Japanese cuisine. The best prices with the 
freshness of Japanese tradition. Aroma, taste, 
color, carefully combined that will make you 
fall in love with Asian cuisine.

Delicious 
Sweets-Coffee-Food
Lezet offers traditional Turkish cuisine that 
brings you the flavors of Istanbul in the heart 
of Tirana. Starting with baklava and kunefe 
and ending with pide and lahmacun, Lezet 
will become your favorite restaurant.

Fluffy Home Crepe & More
The ideal place to sweeten or pamper yourself 
while you are passing by Tirana Castle. Try 
craft crepes with different flavors and come 
back again to try other specialties. We are 
always in research for new tastes and flavors!

Tartuf Shop

Subashi Olive Oil Shop
Subashi Olive Oil Shop was established in 
2005, as a return to the tradition of olive oil 
production in an area where the olive trees are 
50-2500 years old. Awarded with several gold 
medals in various competitions for the quality 
of the extra virgin olive oil. At Subashi Olive 
Oil Shop you will enjoy the  extra virgin olive 
oil tasting, you can buy extra virgin olive oils; 
Various spice compositions in olive oil; olive 
oil soap; olive wood utensils, teas, spices and 
aromatic plants, olives, all 100% natural. 

Now Subashi also offers a very interesting 
environment  of a workshop, where it will be 
shown to the tourists how olive wood is turned into 
handmade works of art. This environment often 
becomes a place for olive oil tasting as well.

Subashi Olive Oil Shop

Hoda
The House of Designer Albania. Everything 
related to handicrafts made by Albanian 
craftsmen, where the basis remains the 
traditional Albanian handicrafts. The 
handicrafts remain a precious treasure that 
show the values, culture and identity of our 
country, through various forms where the 
motifs of the past are intertwined with the 
present.

Orient Accessories & Leather 
Goods
The right place where you will find the perfect 
gift for your loved ones. Jewelry of different 
types, high quality leather products adapting 
to any request or desire for the perfect gift.

Porcelain Studio Seferi
Created in 1968 by master Bedri Seferi. 
Today the tradition continues with a team of 
artists: ceramists, photographers, painters and 
designers. It gives value to the memories, 
personalizes your gifts and ideas in porcelain. 
Tourist souvenirs, combining tradition with 
modernity.

Chicarti

Chicarti
Also known as elegant art. Handmade and 
commercial jewelry made of filigree. Focused 
on feminine elegance, Chicharti performs 
gemstone works coming from all over the 
world.
Albanian Tradition
This special souvenir shop is nothing but the 
showcase of the famous passionate tradition 
keeper Edlira Sulaj, who has preserved from 
a long time the authenticity of the Albanian 
costumes. Nowadays she has open a private 
musem (se “Places to go” section), where you 
can admire unique century-old  exemplars and 
visit the manufacture of costumes producing.
The shop is the place where you will find some 
of these  traditional costumes from all over 
Albania for all ages. Handicraft of Folk Costumes 

ILLYRIAN PANTHEON by SUBASHI

(Original) of all Albanian territories. Sales service 
or reservations in the use of clothing from the 
atelier fund, offering rental for various occasions of 
family holidays or events and for various artistic-
cultural events. (see more at 220 pg).
Tobacco Castle
A corner where you can get to consume 
something in hand and walk along the Tirana 
Castle. Here you can find various items, soft 
drinks, chips, chewing-gum, etc. Everything 
you need, you get it fast.
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Subashi Olive Oil Shop
Subashi Olive Oil Shop është themeluar në 
vitin 2005, si rikthim i traditës së prodhimit 
të vajit të ullirit në një zone ku ullinjte janë 
50-2500 vjeçarë. Fitues i disa medaljeve të 
arta nëpër konkurse të ndryshëm. Tek Subashi 
Olive Oil Shop ju do të shijoni vaj ulliri ekstra 
të virgjër, do mund të blini vajra ekstra të 
virgjër ulliri; Kompozime të ndryshme erzash 
në vaj ulliri; sapun me vaj ulliri; punime në 
dru ulliri, çajra, erëza dhe bimë aromatike, 
ullinj, të gjitha 100%natyrale. 

Tashmë Subashi ofron edhe një mjedis mjaft 
interesant në formën e një punishteje, ku do të 
tregohet në sy të turistëve se si kthehet druri i 
ullirit në vepra arti të punuara me dorë. 
Ky mjedis bëhet shpeshherë edhe një vend për 
degustimin e vajit të ullirit.  

Hoda
House of Designer Albania. Gjithçka që 
lidhet me artizanatin e punuar nga mjeshtrit 
shqiptarë, ku baza mbetet ajo tradicionale 
shqiptare e punimeve me dorë. Punimet 
artizanale mbeten një pasuri e çmuar që 
tregojnë vlerat, kulturën dhe identitetin e 
vendit totë, përmes formave të ndryshme 
ku ndërthuren motivet e së shkuarës me të 
tashmen.

Orient Accessories 
& Leather Goods
Vendi i duhur ku do të gjeni dhuratën perfekte 
për njerëzit tuaj të dashur. Bizhuteri të llojeve 
të ndryshme, prodhime lëkure të një cilësie të 
lartë duke ju përshtur çdo kërkese apo dëshire 
për dhuratën perfekte.

HODA House of Designer

Porcelan Studio Seferi

Tobacco Kalaja

Cowboy Candy Shop

Nama Sushi

Porcelan Studio Seferi
Krijuar në 1968 nga mjeshtri Bedri Seferi. 
Sot tradita vazhdon me një ekip artistësh: 
qeramistë, fotografë, piktorë dhe dizajner. 
Jepini  vlerë kujtimeve, personalizoni dhuratat 
dhe idetë tuaja në porcelan. Suvenire turistike, 
ndërthurja e traditës me modernen.

Chicarti
Ndryshe njihet dhe me emrin art elegant. 
Bizhu handmade dhe komercialë të punuara 
në filigranë. I fokusuar në elegancën 
femërore, Chicharti kryen punime në gurë të 
çmuar që vijnë nga e gjithë bota.

Lezet Sweets-Coffee-Food

Fluffy Home Crepe & More

Tradita
Vendi ku do të gjeni kostume tradicionale 
nga të gjitha trevat shqiptare për të gjitha 
moshat. Punim artizanal i Veshjeve 
Popullore (Origjinale) të të gjitha trevave 
shqiptare. Shërbim në shitje ose rezervime në 
përdorimin e veshjeve nga fondi i atelierit, 
duke ofruar dhënien me qera për raste të 
ndryshme festash apo gëzimesh familjare dhe 
për evente të ndryshme artistiko-kulturore. 
(Shiko më shumë në faqen 220). 

Tobacco Kalaja
Një kënd ku mund të merrni për të kosumuar 
diçka në dorë dhe të shëtisni përgjatë Kalasë 
së Tiranës. Këtu mund të gjeni artikuj të 
ndryshëm, pije freskuese, patetina, orbit, etj. 
Gjithëçka që ju nevojitet, e merrni shpejt.
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In the air, near of the history, 
over the water & among the nature!

Zipline 
Albania

Since the dawn of civilization, human beings 
have wanted nothing more than to fly like 
birds.
In ancient Greek mythology, the flight over 
Crete with wings made of wax and feathers, 
by Icarus, son of Daedalus, and by Daedalus 
himself represents man's challenge to the laws 
of nature and the inexhaustible desire to be 
in the air.
Coming from mythology to the present 
times, through the exploits of Da Vinci, and 
supersonic planes, we sit a little more on the 
ground but not completely on the ground 
because we will again try to do what man 
has always wanted to do; to fly, even without 
wings.
ZIPLINE ALBANIA thought about these wings, 
which finally brought us the first zipline in 

 

Built to international standards, 

completely safe, suitable for 

everyone, starting from the age of 

10, offers the  opportunity for an 

unforgettable flight! 

Albania and no less, no more, but the 
longest in the Balkans.
Located in one of the most beautiful 
areas of Tirana's surroundings, in 
Petrelë! You won't find a more beautiful 
landscape to slide on a steel thread 
than the Petrela Castle, the Erzen River 
and the wonderful greenery, which 
bring the most spectacular panorama, 
to make your eco-adventure a unique 
experience! And not a less but 365 
days!
Built to international standards, 
completely safe, suitable for 
everyone, starting from the age of 10, 
Zipline Albania in Petrelë offers the 

opportunity for an unforgettable flight.
The excitement starts as soon as you start 
tying the equipment, the ropes, the helmet... 
Hold your breath for a few seconds and... you 
are in the air, weightless, with an adrenaline 
that the more you slide down, the more its 
level increases...
For a minute and a half you enjoy everything, 
the air that hits your face, the turquoise 
waters of Erzen, the relief of the mountains 
and the blood that gurgles through your 
veins, ... until a pair of caring hands  grab you 
on the lower platform.
Zipline Albania! We have tried it. 
What about you?
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Në ajër, 
pranë historisë, 
mbi ujë dhe 
përmes natyrës!

Adresa: Petrele, Tiranë, Albania; Email: zipline.albania@gmail.com
Nr tel: 00355 67 400 4444; Facebook: Zipline Albania; Instagram: ziplinealbania

Zipline in Petrela
For those of you who like the 
adventure, nature and adrenaline, it 
comes for the first time in Albania: 
Zipline Albania.  
With a length of 1250 m, it holds 
the title of champion in the region, 
and even ranks among the 10 largest 
ziplines in Europe. 
To taste this adventure, get more info 
the Zipline Albania website.

Qysh në lindje të civilizimit, qenia njerëzore 
nuk ka dashur gjë tjetër veçse të fluturojë si 
zogjtë.
Në mitologjinë e lashtë greke, fluturimi mbi 
Kretë me krahë të bërë nga dyll dhe pendë, 
nga Ikari, djali i Dedalit dhe nga vetë Dedali 
përbën sfidën që njeriu i bëri ligjeve të 
natyrës dhe dëshirën e pashtershme për të 
qenë në ajër.
Duke ardhur nga mitologjia deri në kohët 
e sotme, përmes bëmave të Da Vinçit, dhe 
avionëve supersonikë, ulemi pak më në tokë 
por jo plotësisht në tokë sepse sërish do të 
përpiqemi të bëjmë atë që njeriu ka dashur 
të bëjë ngahera; të fluturojë, edhe pse pa 
krahë.
Për këto krahë ka menduar ZIPLINE 
ALBANIA, që më në fund na solli në Shqipëri 
zipline-in e parë dhe as më pak e as më 
shumë por më të gjatin në Ballkan. 

I vendosur në një prej zonave më të 
bukura të rrethinave të Tiranës, në Petrelë! 
Nuk do të gjeni peisazh më të bukur për 
të rrëshqitur mbi një fije çeliku, se Kalaja 
e Petrelës, Lumi Erzen dhe gjelbërimi i 
mrekullueshëm, që sjellin panoramën më 
spektakolare, për ta bërë eco-aventurën 
tuaj një eksperincë unike! Dhe jo pak por 
365 ditë!
E ndërtuar në standarte ndërkombëtare, 
plotësisht e sigurtë, e përshtatshme 
për të gjithë, duke nisur nga mosha 10 
vjeç, Zipline Albania në Petrelë, ofron 
mundësinë për një fluturim të paharruar.

Emocioni fillon qysh kur fillon të lidhësh 
pajisjet, litarët, kokoren…. Pak sekonda 
frymëmbajte dhe …. je në ajër, pa peshë, 
me një adrenalinë që sa më shumë ti 
rrëshqet poshtë, aq më shumë rritet niveli 
i saj… 
Për një minutë e gjysmë ti shijon gjithçka, 
ajrin që të rreh fytyrën, të bruztën e 
Erzenit, relievin e maleve dhe gjakun që 
të gurgullon nëpër damarë, … derisa 
një palë duar të kujdesshme të presin në 
platformën e poshtme. 
Zipline Albania! Ne e kemi provuar. Po ti?
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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!



Llogora National Park, Vlorë, AlbaniaLlogora National Park, Vlorë, Albania
Tel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.comTel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.com

www.llogora.comwww.llogora.com

In the heart of the Llogora National Park, a green paradise where everyone finds 
themselves. 16 wooden houses as in a fairytale, a hotel with excellent standards for an 
all-year season resort with indoor pool, playground, Spa, outdoor gym, mini golf and 

botanical museum in nature. The company of the deers will fascinate you. The local dishes 
are combined with the charm of a five-star restaurant and the best wines you may have 

experienced. The most beautiful experience you will live in Albania!
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through daily tours
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scan the QR code: 

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.

CONTACTS: 

discoveralbanianow.com

Shpeshherë stafet e hoteleve që duan t`u 
ofrojnë mysafirëve të tyre shërbime shtesë, ndër 
të cilat ture nëpër Shqipëri, hasin vështirësi 
të ndryshme për ta realizuar këtë, duke filluar 
nga mungesa e stafit të kualifikuar, guidave 
profesionale ose apo amatore, mjetet e 
transportit, ose thjesht mungesa e kohës për 
shak të shërbimit të ngjeshur në strukturat e tyre.
Në fakt kjo sipërmarrje është shumë më e 
thjeshtë: mjafton të keni kontaktet e stafit të 
Discover Albania dhe ata do të organizojnë 
gjithçka deri në perfeksion, qoftë ture të gjata, 
qoftë ditore, pa qenë nevoja që ju të lodheni 
për të gjetur diku një makinë me qira dhe diku 
një udhërrëfyes.
Kështu, kur të keni kërkesë për ekskursionin e 
radhës, numrat i keni këtu poshtë. 
A nuk është më mirë që Shqipëria të zbulohet 
me profesionistë? 

Hotel staff who want to offer their guests additional services, including tours around Albania, 
often encounter various difficulties to achieve this, starting from the lack of qualified staff, 
professional or amateur guides, means of transport , or simply lack of time due to the busy 
service in their structures. 
In fact, this venture is much simpler: just contact the staff of Discover Albania and they will 
organize everything to perfection, be it long tours or day trips, without the need for you to get 
tired of finding a car somewhere for rent and somewhere else a guide. So, when you have a 
request for the next excursion, just a call. Isn't it better to discover Albania with professionals?
Are you that tourist who is asking for the tour? Than you have the contacts here beside.  
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Daily Tour to Shkodra
Visiting Shkoder means giving oneself the privilege 
to touch the ancient history of Albania. Located in 
a wide field, about thirty miles from the sea. Shkoder 
is closely associated with water: the great lake at 
the southwest, the Drini river that licks at East, Kiri river 
among mountains, Buna river to the south.

Gateway to the Albanian Alps Shkodra, it is one of 
the oldest cities in the country, founded in the 4th 
century B.C. as the center of the Labeat tribe of 
Illyrians known by the name Scodra. Shkodra has been 
occupied several times throughout history. The city 
returned to Albanian control as the feudal principality 
of the Balshaj during the 14th century and served as 
the municipal center of the Bushatllinj Pashallëk from 
1757 to 1831.
Shkodra is very rich in cultural heritage, the city itself 
as well as the people bear pride in a large number 
of artists, musicians, painters, photographers, poets, 
and writers born here. Shkodra’s main tourist attraction 
isRozafa Castle. Rising majestically upon a rocky hill 
west of the city, the outcroppings and battlements 
paint a blazing picture against the setting sun.
It is surrounded by the waters of three rivers; Drini, 
Buna, and Kiri. Much like the town is protected, the 
castle has Illyrian origins. According to the historian 
Tit Livi, “it was the strongest area of the Labeats.” Like 
all ancient works, the castle comes with a popular 
local legend. Rozafa was the name of the bride of 
the youngest of three brothers who originally built the 
castle. The three men worked tirelessly by day laying 
mortar and stone but the walls always crumbled 
overnight.
Shkodra is one of the most important cities of Albania 
and is also known to be the center of Albanian 
Catholicism, Culture, and harmony between different 
religions.

Daily Tour to Berat
Berat is a treasure-trove of Albanian history, culture 
and a testament to the country’s tradition of religious 
harmony. In 2008 it was designated as a UNESCO 
World Heritage Site as it is a rare example of a well-
preserved Ottoman city. It is one of the country’s most 
beautiful cities, and is known as the “City of one over 
one windows”.

The city’s life began in the 6th-5thcentury B.C. as 
an Illyrian settlement. Later, in the 3rd century B.C., it 
was turned into a castle city known as Antipatrea. 
The castle expanded afterwards, particularly during 
the feudal dominion of the Muzakaj family. Inside the 
castle, they built churches with valuable frescoes and 
icons, and also a calligraphy school. Uniquely today, 
residents still live inside of the castle walls. The three 
major neighborhoods of the old city are Mangalemi, 
Gorica, and Kala, where the castle itself is located.
Across the Osum River lies the Gorica neighborhood, 
whose houses face those of Mangalemi. The arched 
bridge of Gorica, built in 1780, is a beautiful 
architectural monument constructed to link Gorica with 
Mangalemi.The ensemble of the Byzantine churches 
in the castle of Berat is extraordinary. At the foot 
of the castle, there is the Byzantine Church of Shën 
Mëhilli (Saint Michael), while the 13th century Church 
of Shën Maria e Vllahernës (Saint Mary Blachernae), 
the Church of Shën Triadha (The Holy Trinity), the 
post-Byzantine monumental Cathedral of Shën Maria 
(Saint Mary) and many other churches are located in 
the castle.

Daily Tour to 
Petrele-Zipline
 It is known for its castle and history. In ancient times 
Petrelë was known as Petralba, which translated from 
Greek means ‘the stone’ of ‘alba’, therefore “The stone 
of Albanians”. It is called such because the town and 
its castle are built on a huge stone on top of a small 
mountain.

Petrela Castle has a rich history. Initially constructed 
in the 6th century AD, the present building dates 
back to the 15th century. During Skanderbeg’s fight 
against the Ottomans, Petrela Castle was under the 
command of his sister, Mamica Kastrioti. Today there 
is a restaurant inside the castle. The castle offers 
spectacular views of the Erzen valley, the hills, olive 
groves, and surrounding mountains.

The Persqopi settlement can be dated to the 
second half of the 4th century BC. No ancient author 
mentions it by its Perqopi current name. It is thought to 
have been living by the Illyrian tribe of the Parthini. At 
590 m over the level of the sea, its strategic position 
facilitated the control of a large territory of the roads 
around the mountain. Its fortifying wall is one of the 
best-preserved in the Albanian territory and is 60 m 
long and 7 m high.

The Bride’s Tomb is situated in the Mullet Village, close 
to Maxhara Church.

It is in a middle of a field and stands in very good 
conditions. The legend says that a bride was killed 
there in her wedding day. Two rival groups were 
encountered in this place and start shooting. The 
convoy with a bride was passing at that moment on 
that way. She was shot accidentally and died there. In 
that place, the villagers built this monument called The 
Bride’s Tomb. Given the function similar to the tombs of 
the Ottoman period, it is thought that it may belong 
to the century. XVII.

Zipline in Petrela is the first professional Zipline in 
Albania and the longest one in the region, 1250 m 
long. Offers an amazing view of Petrela Castle and 
Erzeni River;

Albania
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Daily Tour to 
Pogradec
The city of Pogradec was built on the southwestern 
shores of Lake Ohrid and is one of the most notable 
cities of Albania for its tradition in hosting “family 
tourism” and for the pleasant, fresh climate during the 
summer season.

You enter the region of Pogradec via the national 
highway where the road from Macedonia crosses 
Qafë Thanë. This crossroad offers picturesque views 
of Lake Ohrid, a true pearl nestled between Mali i 
Thatë (the Dry Mountain) to the east and the Mokra 
highland to the west. A little further down, you might 
stop at the Lin peninsula and in the village of the 
same name just 25 km outside of Pogradec. It is said 
that in ancient times, this was the favorite holiday 
destination of the Roman Emperor Justinian’s parents. 
In addition to the enchanting views, one can also 
discover themosaics of Lin, dating back to the 7th-6th 
centuries B.C. This ancient artwork exhibits an amazing 
ensemble of zoomorphic, floral, and geometric 
decorations resembling those in ancient Durrës.
The tectonic lake is four million years old and is 
thedeepest of its kind in the Balkans, reaching a 
maximum depth of 285 meters. The lake environment is 
a natural habitat for a variety of old flora and fauna. 
It houses the rare fish “Koran,” a kind of trout, impossible 
to find in almost any other lake in the world. Lake 
Ohrid is part of the Natural and Cultural Heritage List 
of UNESCO.

2-days Tour to 
Valbonë Valley
If you are looking for a virgin nature, unexplored 
and unique mountains, well that is northern Albania 
that you are looking for. Hiking and exploring one 
of the most attractive pearls of Balkan. Sailing into 
one of the mighty lakes of Albania, Komani Lake 
and encounter with the open-armed locals for 
whom travelers are still a novelty.
A very old and traditional culture and cuisine of 
the natives. In this trip we will have the opportunity 
to look both two big attractions, Komani Lake and 
Valbona National Park, as well hiking in one of the 
most attractive areas of the Albanian Alps.

Valbona Valley National Park (Albanian: Parku 
Kombëtar “Lugina e Valbonës”), also called the 
“Albanian miracle of Alps”, is a part of Albanian 
Alps. Designated in 1996, the park covers 8,000 
hectares including the Valbona Valley and the 
Valbona River and lies between high and craggy 
peaks bordering on Thethi National Park, Gashi 
River, Plava and Gucia, all strictly protected natural 
areas. This park is also referred to as the Gem of 
Albania. Kosovo, Albania, and Montenegro are 
planning to create another tri-state park in the 
area, that will be called the Balkan Peace Park. 
Four villages are located within the park (Dragobi, 
Valbona,Cerem and Rragam) with 852 inhabitants. 
All of these factors create more favorable 
conditions for coexistence and socioeconomically 
development, including Valbona National Park. 
Clean air, high and characteristic mountain peaks, 
lakes, numerous water resources, forests, mountains, 
flora and fauna, provide conditions for profitable 
eco tourism.

2-days Tour to 
Lepushë, North Alps
Lepusha is probably the most sought after northern 
destination in Albania after Valbona and Thethi 
and is located 10 km further from Vermoshi. It is 
not much to say that because of the relief it has, 
Lepusha is compared to the Swiss Alps.
Lepushë village, which rises to 1200 m above 
sea level. Its name derives from a herbaceous 
plant with yellow flowers, called Lepushtra (Caltha 
palustris), which grows mostly in the village. The 
village consists of 4 groups of houses, which lie 
in two watersheds: in that of Vermosh and in that 
of Cemi, at an altitude of over 1260 m. The most 
striking contrast here is the alpine landscape of the 
Shebenik block in the Namuna Mountains with that 
of the other surrounding mountains with 5,297 ha 
of green pastures and forests.

The village is always bathed by the stream called 
Sheu i Lepushës. It snows so much in winter that its 
thickness has reached up to 425 cm, the highest 
in Albanian settlements.The first inhabitants settled 
in Lepushë at the beginning of the XX century. 
They came from Vukli and Nikçi. The main branch 
of the economy is livestock and potato cultivation. 
Artisanal wood processing is another source of 
help for the economy of the inhabitants.

If you are willing to hike, keep in mind that the 
terrain is meadowy and you have water sources in 
2 spots. In the first spot, you will see a very beautiful 
waterfall in a forest.
 The beautiful nature, the hospitality of the people 
and the delicious ocal food will make a visit to this 
area an unforgettable experience.
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Rogaška SlatinaRogaška Slatina
a whisper from the pasta whisper from the past

Rogaška Slatina, a whisper from the past!
At that solemn moment, Apollo said 
the now famous words: "Hereby lies the 
source of health and the true power of 
the gods. Instead of Hippocrene, drink 
Roitschocrene from the spring in front 
of you."  

A wise suggestion to follow, coming from the 
god of healing, light and poetry. 

The legend of Rogaška Slatina speaks of 
the mythological winged horse Pegasus 
who struck the ground with its hoof and 
discovered the natural mineral water with 
the richest magnesium content in the world. 
Since the legend still lives today, Pegasus 
and his discovery of natural mineral water 
became an important part of Rogaška 

Slatina. Thus, the legend has grown into 
a symbol that is present at every step. It 
communicates the uniqueness of water 
and location, and shows respect for the 
local history. 

Just an hour ’s drive from Ljubljana, this 
boutique tourist town invites people 
seeking health and relaxation. In respect 
of the oldest Rogaška Slatina spring of 
miraculous water, the richest in the world in 
magnesium content, Rogaška Slatina will 
host numerous events by the end of summer.
Head outdoors and fill your lungs with fresh 
air, explore the local cuisine and exquisite 
wines from the surrounding hills, walk through 
the impressive shapes of hand-blown 
crystal, and listen to outdoor concerts in 
warm summer evenings.

by Jonida Shano
expert in travel &
strategic comunications

Slovenia84
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Në atë moment solemn, Apollo tha fjalët 
tashmë të famshme: "Këtu qëndron burimi i 
shëndetit dhe fuqia e vërtetë e perëndive. 
Në vend të Ujit te Shenjte, pini nga burimi 
para jush."

Një sugjerim i mençur për t'u ndjekur, që vjen 
nga perëndia e shërimit, dritës dhe poezisë.
Legjenda e Rogaška Slatina flet për kalin 
mitologjik me krahë Pegasus i cili goditi tokën 
me thundrën e tij dhe zbuloi ujin mineral natyral 
me përmbajtjen më të pasur të magnezit në 
botë. Meqënëse legjenda jeton ende sot, 
Pegasus dhe zbulimi i tij të ujit mineral natyror 
u bënë një pjesë e rëndësishme e lulturës së 
Rogaška Slatina. Kështu, legjenda është kthyer 
në një simbol që është i pranishëm në çdo hap 
që hedh në këtë vënd. 

Vetëm një orë me makinë nga Lubjana, ky qytet 
turistik i organizuar si një butik fton njerëzit që 
janë në kërkim të pushimeve të shëndetshme 
dhe relaksuese. Në respekt të burimit më të 
vjetër të ujit të mrekullueshëm, Rogaška Slatina 
është e mbushur plot me evenimente dhe 
ngjarje deri në fund të verës.

Shëtisni jashtë dhe mbushni mushkëritë tuaja 
me ajër të pastër, eksploroni kuzhinën lokale 
dhe verërat e shkëlqyera nga kodrat përreth, 
vështroni nëpërmjet formave mbresëlënëse të 
kristalit të fryrë me dorë dhe dëgjoni koncerte 
në natyrë në mbrëmjet e ngrohta të verës.

Atraksionet turistike që 
duhen parë në Rogaška 
Slatina

Pini në Sallën e Pijes Pivnica një gotë me ujë 
mineral Donat Mg direkt nga burimi dhe ndjeni 
madhështinë e xhamit dhe kristalit Crystal Hall 
(me traditë gati 350 vjeçare). 

Vetëm pak hapa larg Qendrës Shëndetësore 
do mund të gjeni gjithçka rreth Rogaška Slatina 
në një vend, në Pallatin modern të Ana. 
Përfundoni udhëtimin me prodhuesit mjeshtër 
të qelqit në Steklarna Rogaška dhe shikoni 
shkëlqimin e produkteve të kristalit të punuar 
me dorë që vlerësohen në të gjithë botën.

Nëpërmjet zonave të kultivimit dhe kantinave 
të verës ku konsulentë dhe shijues me përvojë 
prezantojnë pasurinë e shijeve të verërave të 
ndryshme në këtë zone, bëni një ndalesë në 
fermat turistike dhe provoni produkte të mishit 
të thatë, bukën, lëngjet natyrale dhe produktet 
e tjera të bërë në shtëpi.

një pëshpërimë një pëshpërimë 
nga e kaluaranga e kaluara
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Must-see tourist attractions 
in Rogaška Slatina

Drink in the Drinking hall Pivnica a glass of 
Donat Mg mineral water directly from the spring 
and feel the magnificence of Crystal Hall glass 
and crystal (by almost 350 years of tradition). 
Only a few steps away from the Health Resort 
Center you will find everything about Rogaška 
Slatina in one place, in modern Ana’s Palace. 
Complete the journey with the masters glass 
makers in Steklarna Rogaška and see the 
splendor of handmade crystal products that 
are appreciated all over the world. Through 
local wine-growing areas and wineries where 
experienced wine consultants and tasters 
present the richness of this area wine tastes. 
Make a stop at tourist farms and try home-
made dried meat products, bread, natural 
juices and other goodies.

All the ways to get to 
Rogaška Slatina

Rogaška Slatina is situated in the eastern 
part of Slovenia, near the border with the 
Republic of Croatia. Its location is an excellent 
starting point for major European cities 
and international airports. And with good 
connections with most European cities. You 
can visit Rogaška Slatina with any means of 
transportation or a combination of them. To 
help with transfers from and to airports, hotels 
have their own transport offers.

How to get to Rogaška Slatina
(visit-rogaska-slatina.si)

Where to stay - Take care of a 
perfect retreat

How do you imagine your retreat? Staying in a 
fantastic hotel right next to the blooming Spa 
Park or a genuine local pulse in a vineyard 
in the middle of unspoiled nature? Our best 
retreat was at the unique five-star boutique 
Hotel Aleksander, located in the idyllic 
environment of Rogaška Slatina, the famous 
European health resort.
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Të gjitha mënyrat për të shkuar 
në Rogaška Slatina

Rogaška Slatina ndodhet në pjesën lindore të 
Sllovenisë, afër kufirit me Republikën e Kroacisë. 
Vendndodhja e saj është një pikënisje e 
shkëlqyer për qytetet kryesore evropiane dhe 
aeroportet ndërkombëtare me lidhje të mira 
me shumicën e qyteteve evropiane.
 Ju mund të vizitoni Rogaška Slatinën me çdo 
mjet transporti ose një kombinim të tyre. Për të 
ndihmuar me transfertat nga dhe në aeroporte, 
hotelet kanë ofertat e tyre të transportit.

Ku të qëndroni - Kujdesuni për një 
pushim të përsosur

Si e imagjinoni qëndrimin tuaj? Në një hotel 
fantastik pranë Parkut apo në një ambjent të 
vërtetë lokal në një vresht në mes të natyrës 
së virgjër?
Eksperienca jonë më e mirë ishte në butikun 
unik me pesë yje Hotel Aleksander, një 
ngrehinë monumentale historike që daton 
prej vitit 1905,  vendosur në mjedisin idilik të 
Rogaška Slatina, resorti i famshëm shëndetësor 
evropian. 

The postcard shows Hotel 
Soča, built in 1905 in the 
Art Nouveau style, renamed 
after to Hotel Erzherzog 
Johann, H. Esplanade, 
Excelsior, Aleksandrov 
dom, and nowadays Hotel 
Aleksander.

Vetëm një orë me makinë 
nga Lubjana, ky qytet turistik 
i organizuar si një butik fton 
njerëzit që janë në kërkim të 

pushimeve të shëndetshme 
dhe relaksuese. Në respekt 

të burimit më të vjetër të ujit 
të mrekullueshëm, Rogaška 

Slatina është e mbushur plot 
me evenimente dhe ngjarje 

deri në fund të verës.

Further contacts: Zdraviliški trg 3 
Rogaška Slatina,3250 Slovenia
 + 38638122800
+ 41 (61) 5087347
+ 1 (866) 4301565
 recepcija@hotel-aleksander.eu
info@hotel-aleksander.eu

Hotel Aleksander - a journey through history
The unique five-star boutique Hotel Aleksander 
is located in the idyllic environment of Rogaška 
Slatina, the famous European health resort. The 
Hotel has 21 luxury rooms and suites, a fitness 
centre, a modern SPA center and a Premium Class 
restaurant Donatela. 
Nowadays guests can also enjoy their stay in the 
special luxurious suite on the hotel rooftop. It is 
a perfect choice for a quiet private stress relief 
retreat or medical wellness getaway.
The hotel charms its visitors not only with an 
incredible design and architecture, but also 
with an unforgettable culinary experience. At 
the Donatela Restaurant you will enjoy the finest 
selection of Slovenian food products, wines 
and a unique medicinal water menu, perfect 
for detoxification and restoring your health. We 
recommend you to try the Donat drinking therapy. 
It is essential for eliminating obstipation, obesity, 

acidity and heartburn. 
With outstanding views of the surrounding landscape, 
you and your loved ones can enjoy a refreshing 
cocktail or one of the remarkable wines available 
at the hotel terrace. For more private gatherings, the 
Hotel Aleksandra offers the southern terrace, which is 
perfect for such occasions, offering a more secluded, 
intimate feel.
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Vlora - paradise that offers sea, 
mountain, river and wild nature
When one mentions Vlora, summer... the first 
thing that comes to mind is the sea, the beach, 
vacations. But not in my case. Those who know me, 
surely know that basking in the sun for long hours 
is the last thing on my mind. But Vlora is the place 
of "great and diverse opportunities" for everyone, 
so this time I have chosen it for the next adventure. 
The area of Vlora does not only offer a beach in 
the fabulous waters of the Ardiatik and the Ionian; 
not only daily visits to the peninsula of Karaburun 
and the island of Sazan; not only climbing to the 
top and walking along the river bank; not only 
the exploring of caves and natural monuments 
but, like few areas in Albania, offers the possibility 
of exploring the flora and fauna of a very rich 
Mediterranean wetland like the Narta Lagoon.

The lagoon, home to a variety of 
Mediterranean species
In recent years, there has been a lot of talk 
about the Narta Lagoon and this "thanks" to 
the unprecedented decision of the Albanian 
Government a year ago to build the largest 
airport in the country, Vlora airport, near the 
protected area. The debates and objections 
of naturalists and local foreign associations 
continue even after the dubious decision of the 
Government, while I welcome the proposal for a 
one-day guide to the Narta Lagoon where we will 
observe wild birds, known as birdwatching. Equally 
interesting is the group accompanying me on this 
adventure: Ornold Bazaj, founder of the Reality 
Escapers Albania information center - equipped 

with the necessary tools, binoculars and telescope, 
will be our guide; Manuel Castelleti of the Italian 
organization CELIM, who has been working in Vlora 
for years, focusing on projects for the protection and 
development of the environment; British guide Gillian 
Gloyer, a resident of Tragjas for years, and who knows 
and loves Albania more than most Albanians...
Ready for the Lagoon. A quick search on the Internet 
can provide basic information about this wetland: 'The 
Narta lagoon is one of the largest and most important 
lagoons in Albania, with a total area of 41.8 km2 of 
surface, about 1/3 of which is used for the Scrofotina 
salt.
The road to the Lagoon passes through the Soda 
Forest, while the sight of fallen trees and the heavy 
smell of a wide sewage canal, which passes through 
the Forest and flows into the sea, accompanies us 
for several kilometers. "It is not as it seems. This is clean, 
“filtered water”, Manueli “clarifies” us with sarcasm, 
repeating the words of local and central officials 
when they are faced with the concerns of residents 
and environmentalist organizations about the canal.

The lagoon is located about 14 km from Vlora. We 
follow the unpaved road to small Dalan. From time 
to time our attention is drawn by Ornold, who points 
us with his hand, sometimes on one side of the road 
and sometimes on the other, birds standing on the 
electric wires, on the old half-destroyed army buildings, 
jumping from the bushes or standing out over the 
lagoon. "Here, the gargoyle!" A colorful bird about 30 
cm tall stands elegantly on the wire. As soon as we 
try to capture the image in the photo, the gargoyle 
flies and "leaves us the feathers". Already above 
the cloudless sky the beautiful colors and all the 
splendor of the gargoyle unfold. After a few meters, 
the car stops again, because Ornold notices Martin 

the Fishermen on the other side. We get out of 
the car and Gillian takes out her binoculars, while 
Ornold hands to me come his binoculars. Manuel 
smiles from the car sit. He knows every centimeter 
of the Lagoon like the back of his hand, even 
there, in Zvërnec, he built his "nest" together with his 
Italian wife and their two-year-old son. Martin the 
Fisherman gives us the pleasure of gazing longer at 
the glint of his azure feathers. 

Ornold features us complete information about the 
birds we meet on the way: scientific names, physical 
qualities, where it nests, what it feeds on. "Martin, as 
his name is, is a very good fisherman, he manages 
to catch several fish at once." Whenever he shows 
us particular birds or flocks of birds, Arnold flips 
through a book and reads... It is the 'Bird Guide of 
Albania' by the authors Mirjan Topi and Stoyan C. 
Nikolov, the first publication that provides detailed 
information about birds in Albania. "Albanian Frog” 
is an interesting inhabitant of the Lagoon, Manueli 
informs us. "Albanian frog?" I choked with laughter. 
I have never heard of an exclusive Albanian frog. 
Emanuel is not offended by my laughter. "This is how 
all Albanians laugh when I talk about Albanian 
Frog. But it's a very interesting animal, it's endemic - 
it's only found in Albania and Montenegro, here in 
Laguna and Lake Shkodra, and unfortunately it's on 
the red list of endangered.
From the information about the frog, we return to the 
birds. We arrive at the Limopuo Lagoon located 
in the heart of Narta. We have already left the car 
and continue on foot through a sandy environment. 
To the left lies a small bay with a virgin beach 
in which a few foreign vacationers can be seen 
who have been stationed there for days with their 
caravans. On the other side, lies a dense forest in 
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Birdwatching në NartëBirdwatching në Nartë
  oferta e magjishme turistike e Vlorësoferta e magjishme turistike e Vlorës

Vlora - parajsa që ofron det, mal, 
lumë dhe natyrë të egër
Ndërsa përmend Vlorë, verë... e para gjë që të 
shkon në mend është deti, plazhi, pushimet. Por jo 
në rastin tim. Ata që më njohin, e dinë me siguri 
që të shullyerit në diell për orë të gjata është 
gjëja e fundit që mund të më shkojë në mend. Por 
Vlora është vendi i “mundësive të mëdha dhe të 
larmishme” për këdo, ndaj këte herë kam zgjedhur 
atë për aventurën e radhës. Zona e Vlorës nuk 
ofron vetëm plazh në ujrat përrallore të Ardiatikut 
dhe Jonit; jo vetëm vizita ditore në gadishullin e 
Karaburinit dhe ishullin e Sazanit; jo vetëm ngjitje në 
majë dhe ecje përgjatë bregut të lumit;  jo vetëm 
eksporim shpellash dhe monumentesh natyrore por, si 
pak zona në Shqipëri, ofron mundësinë e eksplorimit 
të florës dhe faunës së një ligatine mjaft të pasur 
mesdhetare si Laguna e Nartës. 

Laguna, shtëpia e një larmie 
speciesh mesdhetare 
Vitet e fundit është folur shumë për Lagunën e 
Nartës dhe kjo “falë” vendimit të paprecedent 
të Qeverisë shqiptare një vit më parë për të 
ndërtuar pranë zonës së mbrojtur aeroportin më 
të madh në vend, aeroportin e Vlorës. Debatet 
dhe kundërshtimet e natyralistëve dhe shoqatave 
vendase të huaja vazhdojnë edhe pas vendimit 
të dyshimtë të Qeverisë,  ndërsa unë mirëpres 
propozimin për një guidë një-ditore në Lagunën e 

Nartës ku do të vëzhgojme shpendët e egër,  një lloj 
turizmi i njohur si birdwatching.  Po aq interesant është 
edhe grupi që më shoqëron në këtë aventurë: Ornold 
Bazaj, themelues i qendrës së informacionit Reality 
Escapers Albania – i pajisur me mjetet e nevojshme, 
dylbitë dhe teleskopin, do të jetë guida jonë; Manuel 
Castelleti i organizatës italiane CELIM, që prej vitesh 
punon në Vlorë,  fokusuar në projekte për mbrojtjen 
dhe zhvillimin e mjedisit; guidistja britanike Gillian Gloyer, 
prej vitesh banore e Tragjasit, dhe që e njeh dhe e 
do Shqipërinë më shumë se shumica e shqiptarëve...
Gati për në Lagunë. Nga një gugëllim i shpejtë në 
internet mund të sigurosh informacion bazë rreth kësaj 
ligatine: ‘Laguna e Nartës është një nga lagunat më 
të mëdha e më të rëndësishme të Shqipërisë, me një 
sipërfaqe te përgjithshme 41.8 km2, rreth 1/3 e së cilës 
përdoret për kriporen e Skrofotinës.’ 
Rruga për në Lagunë kalon përmes Pyllit të Sodës, 
ndërsa pamjet e pemëve të rrëzuara dhe era e 
rëndë e një kanali të gjerë ku derdhen ujrat e zeza, 
që kalon përmes Pyllit dhe derdhet në det,  na 
shoqëron disa kilometra. “Nuk është ashtu siç duket. Ky 
është ujë i pastër, i kulluar’,  na ‘sqaron” me sarkazëm 
Manueli, duke përsëritur fjalët e zyrtarëve vendorë dhe 
qendrorë kur përballen me shqetësimin e banorëve 
dhe organizatave ambientaliste për kanalin. 

Laguna ndodhet rreth 14 km larg Vlorës. Ndjekim 
rrugën e paasfaltuar për në Dalan të vogël. Herë pas 
herë vëmendjen tonë e tërheq Ornoldi që na tregon 
me dorë herë në njërën anë të rrugës dhe herë në 
tjetrën shpendë që qëndrojnë në telat e elektrikut, mbi 

ndërtesat e vjetra gjysëm të shkatërruara të ushtrisë, 
që kërcejnë nga gëmushat apo që dallohen tutje 
mbi lagunë. “Ja, gargulli!” Një zog shumëngjyrësh rreth 
30 cm i gjatë qëndron gjithë elegancë mbi tel. 
Sapo mundohemi ta fiksojmë pamjen në foto, gargulli 
fluturon dhe “na lë puplat”. Tashmë mbi qiellin pa 
asnjë re shpalosen ngjyrat e bukura dhe gjithë 
shkëlqim të gargullit. Pas disa metrash, makina ndalet 
sërish, sepse në krahun tjetër Ornoldi dallon Martin 
Peshkatarin. Dalim nga makina dhe Gillian nxjerr 
dylbitë e saj, ndërsa mua më vijnë në ndihmë dylbitë 
që më zgjat Ornoldi. Manueli buzëqesh nga timoni. 
Ai e njeh me pëllëmbë çdo centimetër të Lagunës, 
madje aty, në Zvërnec ka ngritur “folenë” e tij së 
bashku me bashkëshorten italiane dhe djalin e tyre 
dy-vjeçar. Martin Peshkatari na jep kënaqësinë ta 
sodisim më gjatë vezullimin e pendëve të tij gurkali. 

Ornoldi na jep informacion  të plotë rreth 
shpendëve që hasim rrugës: emrit shkencor, cilësive 
fizike, ku folezon, me çfarë ushqehet. “Martini ashtu 
siç ka emrin, është një peshkatar shumë i zoti, arrin të 
kapë edhe disa peshq  njëherësh.” Sa herë që na 
tregon zogj të veçantë apo tufa zogjsh, Ornoldi 
shfleton një libërth dhe lexon... Është ‘Udhëzuesi 
i Shpendëve të Shqipërisë’ i autorëve Mirjan 
Topi dhe Stoyan C. Nikolov, i pari botim që ofron  
informacion të detajuar rreth shpendëve në Shqipëri. 
“Një banor interesan i Lagunës është edhe Albanian 
Frog”, na informon Manueli. “Bretkosa shqiptare?” 
Më mbyt e qeshura. Nuk kam dëgjuar kurrë për një 
bretkosë eksluzive shqiptare. Emanueli nuk fyhet nga 
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which we choose to rest for a few minutes in the shade, 
before heading to the heart of the wetland. The dry 
mud of the wetland crumbles underfoot, while Ornoldi, 
who has discovered something between the "windows" 
created between the bushes, raises the telescope 
and invites us to see. I look into the telescope and 
in front of me appears a pair of swans enjoying 
"intimacy". A few seconds later, the black-and-white 
Knight "joins" them. Flamingos are nowhere to be seen. 
We will not give up, we will get to the Lagoon from the 
northern side, from the salt flats.

It`s noon and the sun has risen to its zenith. On the way 
back from Laguna Limopuo, we take a right and climb 
up to the lighthouse and... wow, what a view. Gillian 
and I express our surprise not only with exclamations, 
but also by trying to capture the look in the photo. 
The lighthouse door is closed, but even from there 
the view is very generous. In front of us it seems as if 
the map of the world has appeared, where the blue 
waters dominate and between them appear the 
'continents' in the shape of the fingers of the hand 
and, between them, the green island of Zvërnec. 
A natural labyrinth full of contrasts that hides an 
incredible wealth of species and living things. Below 
us are the military tunnels with exit gates on the steep 
hillside. Gillian shows special interest when she knows 
that one of the tunnels is being turned into a nature 
museum, where all the information about the living life 
of the Lagoon will be exhibited. "Next time, I can't wait 
to visit the museum," she says, certain that this first visit 
to the interior of the Lagoon will be quickly followed 
by others.

Looking for flamingos
We continue the road and in front of us appear 
the salt pans lined up in strips one after the other, 
separated by narrow strips of land from each other. 
After a few minutes on “Hidrovori” street, with the 
bathtubs on the right side and Lagoon on the left, 
the car stops. No one speaks. The eyes of the four 
are fixed in amazement by one of the tubs that is 
"orange" from a whole population of flamingos. What 
luck! For minutes we can't get enough of enjoying the 
view where each flamingo seems to be performing 
its part in a large and well-organized show. As we 
get ready to enter the car to continue the road from 
the hydrofoil, on the other side, on the lagoon side, 
we spot some pelicans. On the way to the dunes 
we spot birds of different sizes and colors. We arrive 

at the part known as the dunes of Narta, a sandy 
strip that separates the lagoon from the sea. The 
headland landscape differs from the wetlands in the 
southwestern part. Sand dunes formed by the action 
of the wind with a height of 5-6 m and a width of 20-
30 m, on which herbs and shrubs can be distinguished. 
The largest dunes, on the hydrovor side, were forested 
about 30 years ago with pine and acacia.

A year ago, water turtles were spotted here and 
CILEM specialists think that the dune section is a 
potential environment for their nesting. The Italian 
organization is strongly engaged in activities for the 
protection of turtles Caretta Caretta and Chelonia 
mydas, which are the most widespread sea turtles in 
the Mediterranean and which nest on the Albanian 
coast... In the middle of the sand we can see a 
heavy machine that works to move the sand and 
the square of a belt near the coast. Concerned, 
the representative of CILEM calls the officials of the 
Protected Areas. They assure that they will go to the 
country to verify the intervention. All this here is part of 
the protected area and no interference is allowed. 
Flattening the dunes would ultimately destroy the 
natural environment and, among other things, drive the 
water turtles away from the area…

Alarm: In the Narta lagoon, the 
flight of wild birds risks being 
replaced by the flight of airplanes
Narta Lagoon is the second most important in the 
country. It is known for the biodiversity of its wetlands 
and for the variety of birds that live there, about 200 
species, of which 33 are in danger of disappearing. 
The Vjosë-Nartë Protected Landscape serves as 
a corridor for birds that migrate across the Adriatic 
from the north to the south of Europe, ending up in 
Africa. Narta is a feeding place for the curly pelican 
(Pelicanus crispus) and one of the most important 
resting places for migratory birds such as flamingos 
(Phenicopterus ruber), wild ducks and storks. Sqepbiza 
in Albania only nests in Nartë. Also, in the Narta 
Lagoon there are swans, kingfishers, gargoyles, knights, 
grebes, black grouse, etc.
But this natural paradise is in danger of being 
destroyed by the construction of the Vlora Airport, 
just 100 m from the salt flat and 500 meters from 
the Lagoon. At the beginning of March 2021, the 
government approved the construction of the airport 

in Akërni, Vlora. Not far from the mouth of Vjosa in 
Adria, the government also plans to grant permission 
for the construction of tourist resorts.

Environmentalists have expressed concern that this 
poorly studied infrastructural intervention will damage 
the area, drive away nesting birds and no longer 
serve as a resting place for them. They have accused 
the government that none of the decisions have 
been transparent and consulted with interest groups. 
Successive Ministers of Infrastructure have defended 
themselves with the argument that the airport is not 
being built in a protected lagoon area, but in an old 
air zone.

The Narta Lagoon is the final part of the Vjosa 
River, for which a few weeks ago Prime Minister Rama 
publicly committed to declare it a National Park in 
its entire course. Will this latest initiative "prevent" the 
Rama Government itself from moving forward with 
plans for the construction of the Airport? To Arnold's 
hope that "there is still a chance that the area can be 
defended", Gillian replies: "Now it seems too late. The 
decision has been made, the works have begun."

Travel Magazine in one of the issuues dedicated t
o Birdwatching tourism, as a new trend of 2015

90 BIRDWATCHING Albania90



e qeshura ime. “Kështu qeshin të gjithë shqiptarët kur 
u flas për Albanian Frog. Por është një kafshë shumë 
interesante, është endemike - gjendet vetëm në 
Shqipëri dhe Mal të Zi, këtu në Lagunë dhe në Liqenin 
e Shkodrës, dhe për fat të keq është një listën e kuqe 
të rrezikimit nga zhdukja. 
Nga informacioni për bretkosën kthehemi sërish tek 
shpendët. Mbërrijmë në Lagunën Limopuo që gjendet 
në zemër të Nartës. Tashmë e kemi lënë makinën dhe 
vazhdojmë rrugën në këmbë nëpër një ambient ranor. 
Në të majtë shtrihet një gji i vogël me plazh të virgjër 
në të cilin duken ca pak pushues të huaj që janë 
stacionuar prej ditesh aty me rulotat e tyre. Në krahun 
tjeter, shtrihet një pyll i dendur në të cilin zgjedhim të 
pushojmë për pak minuta nën hije, përpara se të nisemi 
në zemër të ligatinës. Nën këmbë shkërmoqet balta e 
thatë e ligatinës, ndërsa Ornoldi, i cili ka zbuluar diçka 
mes “dritareve” të krijuara mes shkurrnajës, sistemon 
teleskopin dhe na fton të shohim. Vë syrin në teleskop 
dhe para meje shfaqet një çift mjelmash që po 
shijon “intimitetin”. Pak sekonda më pas u “bashkohet” 
kalorësi bardhë-e-zi. Flamingo nuk duken gjëkundi. Nuk 
dorëzohemi, do t’i dalim Lagunës nga ana veriore, 
nga kriporet. 

Është mesditë dhe dielli është ngritur në zenit. Gjatë 
kthimit nga Laguna Limopuo, marim djathtas dhe 
ngjitemi në kondrën e farit dhe... uau, çfarë pamje. Unë 
dhe Gillian e shprehim befasinë jo vetëm me pasthirma, 
por edhe duke u munduar të fiksojnë pamjen në foto. 
Dera e farit është e mbyllur, por edhe nga aty pamja 
është shumë bujare. Përpara nesh duket sikur është 
shpërfaqur harta e botës, ku mbizotërojnë ujrat e 
kaltër dhe mes tyre shfaqen ‘kontinentet’ në formen 
e gishtave të dorës dhe, mes tyre, ishulli i gjelbëruar 
i Zvërnecit. Një labirinth natyror plot me kontraste 
që fsheh pasuri të jashtëzakonshme speciesh dhe 
gjallesash. Poshtë nesh  ndodhen  tunelet ushtarake 
me porta dalëse në shpatin e thepisur të kodrës. 
Gillian tregon interes të veçantë kur mëson se njëri 
prej tuneleve po kthehet në muze natyror, ku do të 
ekspozohet i gjithë informacioni për jetën e gjallë të 
Lagunës. “Herën tjetër, mezi pres të vizitoj muzeun’, 
thotë ajo, e sigurt që kjo vizitë e parë në brendësi të 
Lagunës do të pasohet shpejt nga të tjera. 

Në kërkim të flamingove
Vazhdojmë rrugën dhe para nesh shfaqen vaskat e 
kripores të rreshtuara shirita-shirita njëra pas tjetrës, 
që ndahen me rripa të ngushte toke nga njëri-tjetri. 
Pas pak minutash në rrugën e Hidrovorit, me vaskat në 
krahun e djathtë dhe Lagunën në të majtë, makina 
ndalet. Asnjë nuk flet. Sytë e të katërtve janë ngulur 
të mahnitur nga njëra prej vaskave që ‘portokallon’ 
nga një popullatë e tërë flamingosh. Çfarë fati! Për 
minuta të tëra nuk ngopemi duke shijuar pamjen ku 
çdo flamingo duket sikur performon pjesën e vet në 

një shfaqje të madhe dhe të mirëorganizuar. Ndërsa 
bëhemi gati të hyjmë në makinë për të vazhduar 
rrugën nga hidrovori, në krahun tjetër, nga ana e 
lagunës, dallojmë disa pelikanë. Gjatë rrugës deri 
tek dunat dallojmë zogj të madhësive dhe ngjyrave 
të ndryshme. Mbërrijmë në pjesën e njohur si dunat 
e Nartës, një brez ranor që ndan lagunën me detin. 
Peisazhi kryekëput i ndryshëm nga ligatina në pjesën 
jugperëndimore. Duna rëre formuar nga veprimi i erës 
me lartësi nga 5–6 m e gjerësi deri 20–30 m mbi 
të cilat dallohen barishte dhe shkurre. Dunat më të 
mëdha, nga ana e hidrovorit, janë  pyllëzuar para 
rreth 30 vitesh me pishë dhe akacje. 
Një vit më parë këtu janë pikasur breshkat e ujit dhe 
specialistët e CILEM mendojnë se pjesa e dunave 
është mjedis potencial për folezim e tyre. Organizata 
italiane është angazhuar fort në aktivitete të mbrojtjes 
së breshkave Caretta Caretta e Chelonia mydas, 
të cilat janë breshkat detare më të përhapura në 
Mesdhe dhe që folezojnë në brigjet shqiptare… 
Në mes të rërës dallojmë një makineri të rëndë që 
punon në zhvendosjen e rërës dhe sheshimin e një 
brezi pranë bregdetit. I shqetësuar përfaqësuesi i 
CILEM telefonon zyrtarët e Zonave të Mbrojtura. 
Ata sigurojnë se do të nisen në vend për të verifikuar 
ndërhyrjen. E gjithë kjo këtu është pjesë e zonës së 
mbrojtur dhe nuk lejohen ndërhyrje. Sheshimi i dunave 
do të shkatëronte përfundimisht mjedisin natyror dhe, 
përveç të tjerave, do të largonte breshkat e ujit nga 
kjo zonë… 

Alarmi: Në lagunën e Nartës 
fluturimi i zogjve të egër rrezikon të 
zëvendësohet nga fluturimi i avionëve 
Laguna e Nartës është e dyta në vend për nga 
rëndësia. Ajo është e njohur për biodiversitetin e 
ligatinave të saj dhe për larminë e shpendëve që 
jetojnë në të, rreth 200 lloje, nga të cilët 33 rrezikojnë 
të zhduken. Peizazhi i Mbrojtur Vjosë-Nartë shërben 
si një korridor për zogjtë që migrojnë përtej Adriatikut 
nga veriu në jug të Evropës, duke përfunduar në 
Afrikë. Narta është vend ushqimi për pelikanin kaçurrel 
(Pelicanus crispus) dhe një nga vendet më të 
rëndësishme të pushimit për zogjtë migrues si flamingot 
(Phenicopterus ruber), rosat e egra dhe lejlekët. 
Sqepbiza në Shqipëri folezon vetëm në Nartë. Po 
ashtu në Lagunën e Nartës gjenden  mjelma, Martin 
peshkatari, gargulli, kalorësi, sqepbiza, gjelaci symadh, 
etj. 
Por kjo parajsë natyrore rrezikon të shkatërrohet nga 
ndërtimin i Aeroportit të Vlorës, vetëm 100 m larg 
kripores dhe 500 metra nga Laguna. Në fillim të 
Marsit 2021, qeveria miratoi ndërtimin e aeroportit në 
Akërni, të Vlorës. Jo shumë larg grykëderdhjes së Vjosës 
në Adria, qeveria planifikon të japë edhe leje për 
ndërtimin e resorteve turistike. 

Ambientalistët janë shprehur të shqetësuar se kjo 
ndërhyrje infrastrukturore e pastudiuar mirë do të 
dëmtojë zonën, do të largojë zogjtë folezues dhe 
nuk do të shërbejë më si vend pushimi për ta. Ata 
kanë akuzuar qeverinë se asnjë nga vendimet nuk 
ka qenë trasparente dhe i konsultuar me grupet e 
interesit. Ministrat e njëpasnjëshëm të Infrastrukturës janë 
mbrojtur me argumentin se aeroporti nuk po ndërtohet 
në një zonë të mbrojtur lagunore, por në një zonë të 
vjetër ajrore. 
Laguna e Nartës është pjesa fundore lumit të Vjosës, 
për të cilën disa javë më parë Kryeministri Rama 
publikisht u angazhua ta shpallë Park Kombëtar në 
të gjithë rrjedhën e tij. A do ta “pengojë” kjo nismë e 
fundit vetë Qeverinë Rama të avancojë me planet 
për ndërtimin e Aeroportit? Shpresës së Ornoldit 
që “ka ende mundësi që zona të mbrohet”, Gillian i 
përgjigjet: “Tani duket tepër vonë. Vendimi është marrë, 
punimet kanë filluar.”

Exploring Narta Lagoon 
with Reality Escapers team
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The best short breaks in Croatia
Croatia, to many, is the place for long summer breaks. 
But there's also plenty of opportunity for brilliant short 
trips. Croatia's cities are reasonably small, meaning 
that - even in capital Zagreb - you can get a real 
sense of the place in just a couple of days. The 
generally relaxed pace of life will let you come away 
feeling rested, but the country's varied and historic 
architecture provides plenty to see. Here are the best 
short breaks in Croatia. 
For the full detailed guide of every short break here, 
visit the page of the professional travelers team of  
www.timeout.com and organize a longer trip 
in Croatia and all around the Balkans. 

Got a few days to spare? 
Grab your weekend bag and jump on a plane to 
one of these wonderful short break destinations

SHORT BREAKS Croatia

Dubrovnik city walls - © fjaka

Zagreb - © / Time Out

   1.   Zagreb
The EU's newest capital, this attractive, Habsburg-
era city is just the right size for a long weekend. It 
combines a Mediterranean lifestyle – think al fresco 
cafes and street markets – with a healthy dollop 
of Balkan attitude and hedonism at night. Cutting-
edge modern art, wonderful boutique shopping 
and sightseeing opportunities aplenty complete 
the winning mix, while its gridded layout and 
concentrated city centre mean it's not overwhelming. 

 2.    Dubrovnik
Dubrovnik, Croatia's most photographed city, is so 
visually stunning that you needn't do much more than 
spend a weekend gazing at the views. But if you are 
after some sight-seeing, almost everything is located 
in the compact Old Town. The majestic city walls, 
the cobbled old town, and a host of top quality 
restaurants make for a delightful weekend break. 

   3.  Zadar
This formerly frumpy seaside town has recently been 
revamped: with new landmark public installations 
such as the ‘Sea Organ’ and ‘Greeting to the Sun’, 
and the Arsenal, an arts centre in a beautifully-
restored Venetian armoury, Zadar is now a 
creatively-edged coastal destination. There's 
enough ecclesiastical architecture to keep you 
awe-struck for the whole break, and the nightlife 
keeps getting better and better.

 4.   Sibenik
After a long period of playing second fiddle to 
more glamorous neighbours Split and Zadar, the 
small city of Šibenik is swiftly turning into central 
Dalmatia’s surprise package. In the picturesque Old 
Town, Historic churches and atmospheric squares 
are tucked around almost every corner. The busy 
seafront Riva, overlooked by the ancient network of 
crumbling fortresses atop the city, is lined with bustling 
bars and restaurants. 

 5.  Split
Brimming with recently opened high-quality bistros, 
antiquities aplenty and the best bar scene on 
the Adriatic coast, Croatia’s main ferry port is also 
the country’s most promising all-round city-break 
destination. A bustling hub in Roman times, Split – 
which is built around an old Roman palace – is full 
of unique historic and artistic treasures. Attractions 
include a number of museums and galleries that 

make the city a fascinating short break destination 
for art aficionados, historians and sightseers alike. 

 6.   Pula
A city airport and great bus connections make 
Pula extremely easy to get to. Known for its bustling 
shopping district, the small city is Istria's commercial 
centre, making it a lively destination for a short break. 
There's plenty of attractions to keep you occupied; 
new ones include the spectacularly renovated 
former church of Sveta Srca, and the ramshackle but 
promising Museum of Contemporary Art of Istria. Its 
famous Roman amphitheatre, meanwhile, remains its 
magnificent crown jewel. 

  7.  Rijeka
Croatia’s third-largest city with a population of 150,000, 
Rijeka has a busy port that handles ten million tonnes 
of cargo and a quarter of a million passengers, 
many heading to nearby resorts. It’s a nice place for 
a weekend’s city break, during which you can enjoy 
Rijeka’s fascinating history, great restaurants and kicking 
year-round nightlife. This is not a tourist-oriented city, 
which is part of its charm: in Rijeka you will be dining, 
drinking and dancing with locals. 

 8.   Rovinj
Rovinj is Istria’s showpiece. It maintains a meticulously 
cared-for old quarter and extensive tourist amenities 
without feeling fake or overdone. The natural 
setting is stunning, and you can while away a day 
just gazing out from the harbour. The man-made 
structures in the Old Town are also attractive: tightly 
clustered houses, painted in cheery Venetian reds 
and Habsburg pastels, connected by cobbled 
streets barely wider than a footpath. This charming 
mini-Dubrovnik makes for a calming weekend away. 



TRAVEL the Balkans nr. 37 93

Pula Arena - © Ivan Sardi/CNTB

Kroacia, për shumë njerëz, është vendi për 
pushime të gjata verore. Por ka gjithashtu 
shumë mundësi për udhëtime të shkurtra 
brilante. Qytetet e Kroacisë janë mjaft të 
vogla, që do të thotë se  edhe në kryeqytetin 
Zagreb ju mund të merrni një ndjesi të vendit 
në vetëm disa ditë. Ritmi përgjithësisht i qetë i 
jetës do t'ju lejojë të largoheni duke u ndjerë 
i çlodhur, por arkitektura e larmishme dhe 
historike e vendit ofron shumë për të parë. 
Këtu janë pushimet më të mira të shkurtra në 
Kroaci.  
Për udhëzuesin e plotë të detajuar të çdo 
pushimi të shkurtër këtu, vizitoni faqen e ekipit 
të udhëtarëve profesionistë të timeout.com 
dhe organizoni një udhëtim më të gjatë në 
Kroaci dhe në mbarë Ballkanin. 

Split - © Carly Calhoun / Time Out

Sibenik - © IStok

Rijeka - © IStok

Rovinj- © Visit Croatia

Zadar

mjedise të gjera turistike pa u dukur e 
artificiale ose e tepruar. Ambienti natyror 
është mahnitës dhe ju mund të mbushni një 
ditë të plotë vetëm duke shikuar nga porti. 
Strukturat e krijuara nga njeriu në Qytetin 
e Vjetër janë gjithashtu tërheqëse: shtëpi 
të grumbulluara fort, të lyera me të kuqe 
të gëzueshme veneciane dhe pastele 
Habsburgiane, të lidhura me rrugë me 
kalldrëm mezi më të gjera se një shteg. 
Ky mini-Dubrovnik simpatik krijon një 
fundjavë qetësuese larg stresit e zhurmës, në 
një mjedis të ri e të panjohur për ju. 

1. Zagreb 
Kryeqyteti më i ri i BE-së, ky qytet tërheqës 
i epokës së Habsburgëve, ka përmasën e 
duhur për një fundjavë të gjatë. Ai kombinon 
një stil jetese mesdhetare – kafenetë në 
dhe tregjet e rrugëve – me një kombinim 
të shëndetshëm të karakterit ballkanik 
dhe hedonizmit gjatë natës. Arti modern i 
përparuar, tregjet e mrekullueshme në butikë 
dhe mundësitë e bollshme për të vizituar 
gjithçka, e plotësojnë më së miri fundjavën, 
ndërsa struktura e tij e rrjetëzuar dhe qendra 
e përqendruar e qytetit nënkuptojnë se nuk 
është turizmi i lodhshëm masiv. 

gjithashtu destinacioni më premtues i vendit 
për pushime në qytet. Një qendër e gjallë në 
kohët romake, Spliti, i  cili është ndërtuar rreth 
një pallati të vjetër romak – është plot me 
thesare unike historike dhe artistike. Tërheqjet 
përfshijnë një sërë muzeumesh dhe galerish që 
e bëjnë qytetin një destinacion të dësgiruar 
për pushime të shkurtra për adhuruesit e artit, 
historianët dhe vizitorët. 

6. Pula 
Një aeroport i qytetit dhe lidhje të shkëlqyera 
me autobus e bëjnë Pula-n jashtëzakonisht 
të lehtë për t'u arritur. I njohur për zonën e tij 
plot aktivitete tregtare, qyteti i vogël është 
qendra tregtare e Istrias, duke e bërë atë një 
destinacion të gjallë për një pushim të shkurtër. 
Ka shumë atraksione për t'ju mbajtur të zënë; të 
rejat përfshijnë ish kishën e rinovuar në mënyrë 
spektakolare të Sveta Srca dhe Muzeun e 
rrënuar por premtues të Artit Bashkëkohor të 
Istrias. Amfiteatri i tij i famshëm romak, ndërkohë, 
mbetet xhevahiri madhështor i kurorës. 
 
7. Rijeka 
Qyteti i tretë më i madh i Kroacisë me një 
popullsi prej 150,000 banorësh, Rijeka ka 
një port të ngarkuar që trajton dhjetë milionë 
ton mallra dhe një çerek milion pasagjerë, 
shumë prej të cilëve shkojnë në vendpushimet 
e afërta. Është një vend i këndshëm për 
pushimet e qytetit të fundjavës, gjatë së 
cilës mund të shijoni historinë magjepsëse të 
Rijekës, restorantet e shkëlqyera dhe jetën e 
natës gjatë gjithë vitit. Ky nuk është një qytet 
i orientuar drejt turizmit por kjo e bën më 
tërheqë; në Rijekë do të darkoni, pini 
dhe kërceni me vendasit.
 
8. Rovinj 
Rovinj është ekspozita e Istrias. Ajo ka një 
lagje të vjetër të kuruar me përpikmëri dhe 

 
2. Dubrovnik 
Dubrovniku, qyteti më i fotografuar i Kroacisë, 
është aq mahnitës vizualisht sa nuk duhet të 
bëni më tepër sesa të kaloni një fundjavë 
duke parë. Por nëse jeni të dhënë pas të 
veçantës, pas disa pamjeve, pothuajse 
gjithçka ndodhet në Qendrën Historike. Muret 
madhështore të qytetit të vjetër me kalldrëm 
dhe një mori restorantesh me cilësi të lartë e 
bëjnë një pushim të këndshëm fundjave. 
 
3. Zadar 
Kjo qytezë bregdetare është rinovuar kohët 
e fundit: me instalime të reja publike historike 
dhe një qendër arti nën një "armaturë 
veneciane" të restauruar bukur, Zadari 
tani është një vend kreativ. - destinacion 
bregdetar me "cepa". Ka mjaft arkitekturë 
fetare për t'ju lënë të mahnitur gjatë të gjithë 
pushimeve, dhe jeta e natës vazhdon të 
bëhet gjithnjë e më e gjallë. 
 
4. Sibenik 
Pas një periudhe të gjatë të "garës" 
turistike me fqinjët më magjepsës Splitin 
dhe Zadarin, qyteti i vogël i Sibenikut po 
kthehet me shpejtësi në paketën surprizë të 
Dalmacisë qendrore. Në qytetin piktoresk 
të Vjetër, kishat historike dhe sheshet plot 
me atmosferë janë të pranishme pothuajse 
në çdo cep. Shëtitorja e frekuentuar buzë 
detit, që e "anashkalon" kompleskin e lashtë 
të kështjellave të vjetra në pjesën e lartë 
të qytetit, është i mbushur me bare dhe 
restorante plot lëvizje.
 
5. Split 
I mbushur me bistro të cilësisë së lartë të hapura 
së fundmi, me bollëk, antikiteti dhe skenën më 
të mirë të bareve në bregdetin e Adriatikut, 
porti kryesor i trageteve të Kroacisë është 
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Speed & Fun: 
Is ATV-ing the 
perfect adventure 

for you?

Një xhiro 
me ATV QUAD?
Bëhuni gati për 
përvojën e jetës!

Than, get ready for 
the Ride of Your Life!

by Jonida Shano

Eyes wide, ears 
ringing, wind in 

your hair – buckle 
up, it’s going to 
be a whirlwind 

ride! Imagine 
speeding over 

different terrains, 
senses invigorated, 

adrenaline pumping 
through your veins. 

Consider being 
your own boss, 

controlling your 
own pace and your 

own vehicle. All 
this, and more, 

can be yours on an 
action-packed 

All Terrain 
Vehicle tour.
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Eyes wide, ears ringing, wind in your 
hair – buckle up, it’s going to be a 
whirlwind ride! Imagine speeding over 
different terrains, senses invigorated, 
adrenaline pumping through your 
veins. Consider being your own boss, 
controlling your own pace and your own 
vehicle. All this, and more, can be yours 
on an action-packed All Terrain Vehicle 
tour.

ATV Wolf Pact is the first company in 
Albania that offer unusual and pioneering 
itineraries that are meticulously planned.
Many tours include the opportunity to do 
short hikes, take dips in swimming holes, 
or speed off on rocky dirt tracks as fast 
as you can. Photo opportunities await at 
every corner, so you can capture your 
very best, mud drenched, self.
Make the most of South Albania diverse 
landscapes, from beaches, to mountains, 
to the amazing landscapes, ticking them 
off at high-speed. Go off-the-beaten 
track, getting a prime view of animals, 
flora, and fauna, covering more ground 
with your 4×4 drive.

Dedicated adventurers and nature 
lovers will not be disappointed by 
the area’s rugged mountains and lush 
forests. Park your ATV and take a 
short hike, stopping to swim in several 
beaches along the way. There are also 
opportunities to stop in local farm 
houses and enjoy a typical Albanian 
local food. Perfect fuel for the rest of 
your journey.
For those that enjoy it, off-road driving 
is a fun activity that provide access to 
environments that passenger vehicles 
are not able to reach.
Being with others, being in a natural 
environment and getting away from it 
all, that's the main philosophy of ATV 
Wolf Pact.

Alternative Tours 
ATV QUAD
4 x 4 tours 
and other experiences
1. Beach or Mountain tours  
(35 km /2 to 3h) where you visit: Pine forest, 
Narta lagoon, Monastery Zvernec and 
Portonova view point. On mountain tour you 
visit: Kanina castle, lake near v. Sherishte and 
countryside near Vlore. This is perfect tour to see 
whole Vlore from Shashica mountain and to hear 
nice stories about history and importance of Vlore. 

2. Middle tour composed by both above 
tours (56 km/ 4-5 h). 

3. Grand Tour with above itinerary and 
more, Orikum ancient city, taste traditional 
food in nice guest house near v.Tragjas, visit 
the Old Tragjas and cross the new ring road. 
All the itinerary is 92 km long and we need 6/8h to 
finish this tour.

We also offer horseriding tours, boat 
tours and combo, to lead groups or to 
rent.
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Sytë e hapur fort, veshët 

që ju ushtojnë, era që ju 

tund flokët e mbledhur 

bisht  - bëhuni gati, 

do të jetë një udhëtim 

“vorbullues”! Imagjinoni 

të ecni me shpejtësi në 

terrene të egra, shqisat 

të përqendruara, 

adrenalina të pompohet 

fort nëpër venat tuaja. 

Mendojeni veten si zot të 

fatit tuaj, të kontrolloni 

ritmin tuaj dhe 

automjetin tuaj. E gjithë 

kjo dhe më shumë, mund 

t`ju ndodhë në një tur të 

mbushur plot e përplot 

me aksion mbi makina 

“të egra” për të gjithë 

terrenin

Sytë e hapur fort, veshët që ju ushtojnë, 
era që ju tund flokët e mbledhur bisht  
- bëhuni gati, do të jetë një udhëtim 
“vorbullues”! Imagjinoni të ecni me 
shpejtësi në terrene të egra, shqisat të 
përqendruara, adrenalina të pompohet 
fort nëpër venat tuaja. Mendojeni veten 
si zot të fatit tuaj, të kontrolloni ritmin 
tuaj dhe automjetin tuaj. E gjithë kjo dhe 
më shumë, mund t`ju ndodhë në një tur 
të mbushur plot e përplot me aksion mbi 
makina “të egra” për të gjithë terrenin.
ATV Wolf Pact është kompania e 
parë në Shqipëri që ofron itinerare të 
pazakonta dhe pioniere të planifikuara 
me përpikmëri për të thithur edhe pikën e 
fundit të adrenalinës që ju jep ky sport.
Shumë ture përfshijnë mundësinë për 
të realizuar itinerare të shkurtra, për t'u 
freskuar në basenet e vogla ose për t`u 
“bërë pis” në shtigje të e gra e plot baltë, 
duke i dhënë gaz sa më shumë që të 
mundeni. Fotot që ju presin në çdo cep, 
do të jenë spektakolare! Mungesa e plotë 
e frikës se mos bëheni pis, ndërkohë që 
do të fluturoni mes stërkalave të ujrave të 
turbullta apo pellgjeve të baltës, do t`ju 
falë një ndjesi lirie të jashtëzakonshme!

Përfitoni sa më shumë nga peizazhet 
e larmishme të Shqipërisë së Jugut, 
nga plazhet tek malet, te panoramave 
të mahnitshme, duke i fiksuar ato 
fluturimthi. Dilni jashtë të zakonshmes  
dhe futuni në botën e egër, të natyrës,  
kafshëve, florës dhe faunës, duke shkelur 
çdo terren të mundshëm me makinën tuaj 
4×4. Asgjë tjetër nuk do t`jua bënte të 
mundur këtë.
Aventurierët e përkushtuar dhe adhuruesit 

e natyrës nuk do të zhgënjehen kurrsesi 
nga malet plot reliev dhe pyjet e harlisura 
të zonës. Parkoni ATV-në tuaj dhe bëni 
një shëtitje të shkurtër, duke ndaluar për 
të notuar në plazhe të vogla gjatë rrugës. 
Ndaloni në shtëpitë e banorëve për të 
shijuar një ushqim tipik vendas shqiptar. 
Është karburanti perfekt për pjesën tjetër 
të udhëtimit tuaj.
Të jesh me miq, të gjendesh në një 
mjedis të egër natyror dhe të largohesh 
nga gjithçka, duke përjetuar vetveten dhe 
natyrën, kjo është filozofia kryesore e 
ATV Wolf Pact.

Our contacts: 
1.Instagram @atv.albania

2.Facebook ATV Wolf Pact - Vlore
3.Google atv albania

Phone: +355694668076
+355694858027 (WhatsApp or Viber) 

Email: atvalbania@gmail.com
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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

VOSKOPOJË

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Në Voskopojë 
çdo ditë dimri 

është 
një festë

Në 
Hotel Royal 

ajo bëhet
 e paharruar

Vendodhja:

Te tjera:

rooms with very comfortable conditions with a con
  heating sy

 offers a rich menu of traditional area, 

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

tourist walk as expeditions and mountain activities 

Ashtu siç e do tradita myzeqare!

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

Te Fatmiri
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A R C H I T E C T U R E 

W O N D E R S

A C C O M O D A T I O N 
P L E A S U R E S

Architecture as the art of construction 
cannot be said to enjoy its best terrain 
in Albania. Even though in the urban 
planning of the cities an attempt has 
been made to place some prominent 
object, the general urban landscape 
has remained monotonous.

Unfortunately, the same phenomenon has 
also happened with the accommodation 
structures built in Albania in recent 
decades, along with the development 
of tourism. Apart from some buildings in 
the capital with bold architecture like 
the Plaza Maritim, the other structures 
are far from any form that can surprise 
us. What is filling the capital in recent 
years are mainly business centers that will 
have a complex of services inside them, 
including accommodation.

But here is starting to blow a light breeze and oh, finally, 
on the coast appeared the silhouette of a building with 
outstanding architecture, built exclusively to be a complex 
of tourist services, hotel & resort.

It's Epidamn White Sensation, coming as the work of MOLOS 
Group.
It is the second "Epidamn", which comes after the Epidamn 
Hotel in Durrës, whose architecture stands out again but in 
an effort to be a reflection of antiquity on the "Epidamn" 
boulevard.
Epidamn White Sensation is a transparent elegance full of 
freshness, which we hope will be the beginning of a new era 
of architecture in Albanian tourism.

100 ARCHITECTURE ART Albania
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A R K I T E K T U R Ë  & 

K O M F O R T
F L O R A  X H E M A N I  B A B A

Arkitektura si arti i ndërtimit nuk mund të thuhet se gëzon terrenin 
e saj më të mirë në Shqipëri. Edhe pse në urbanistikën e qyteteve 
është përpjekur të vendoset ndonjë objekt spikatës, sërish peisazhi i 
përgjithshëm urban ka mbetur monoton. 
Për fat të keq e njëjta dukuri ka ndodhur edhe me strukturat 
akomoduese të ndërtuara në Shqipëri dekadat e fundit, krahas me 
zhvillimin e turizmit. Përveç ndonjë objekti në kryeqytet me arkitekturë 
të guximshme si Plaza Maritim, strukturat e tjera janë larg ndonjë forme 
që mund të na çudisë. Çfarë po e mbush vitet e fundit kryeqytetin 
janë kryesisht qendra biznesi që në brendësi të tyre do të kenë një 
kompleks shërbimesh, ndër të cilat edhe akomodim.
Por ja ku po fillon të fryjë një puhizë e lehtë nryshimesh dhe oh, më 
në fund, në bregdet u duk silueta e një ndërtese me arkitekturë të 
spikatur, ndërtuar enkas për të qenë një kompleks shërbimesh turistike, 
hotel & resort.
Është Epidamn White Sensation, që vjen si vepër e MOLOS Group. 
Është i dyti “Epidamn”, që vjen pas Epidamn Hotel në Durrës, 
arkitektura e të cilit sërish spikat por në përpjekje për të qenë një 
pasqyrë e antikitetit mbi bulevardin “Epidamn”. 
Epidamn White Sensation është një elegancë transparente e plot 
freski, që shpresojmë se do të jetë fillimi I një epoke të re të arkitekturës 
në turizmin shqiptar.
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Bulevardi i Pishave, Golem 2504 Durrës, Albania 
Mob: +355 69 707 1070;  hotelepidamn@gmail.com

Epidam is a eight-storey hotel located in the beautiful and coastal city of Durrës in 
Albania. This hotel has 120 stylish rooms, including 5 deluxe suites. In Epidam you can 
find spaces for meditation, places with a beautiful view, you can eat dinner, and drink a 
coffee with a Mediterranean taste or just lie on the sandy beach all day, bathe in our 
pool, get a professional massage, do a spa, or do makeup, nails or a hair cut in our 
beauty salon, and also guests who are looking for fitness, can check our modern indoor 
gym.. Epidam is committed to meeting your expectations

G O L E M  -  A L B A N I AG O L E M  -  A L B A N I A

A R C H I T E C T U R E  W O N D E R S

A C C O M O D A T I O N  P L E A S U R E S
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