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This year, the coolest trip of life you may experience, is the Western Balkans, based in Albania

In a few years, ALER Group has become
one of the largest tourism tour operators in Albania,
extending its activity in all areas of this sector and
one of the largest contributors to the arrival of
Russian-speaking tourists in Albania.
ALER Group hotels will be found anywhere in the
Albanian coast as tourists that this company brings
to our country can be seen anywhere in Albania.

Tourism & real estate
Luxury Hotels & Apartments
Tours around Albania
Tourism assistance
Excursion Transport

Address: “TeodorKeko” St.,
zyra 6, Tiranë, Shqipëri
Tel / AKF :. +35544535555,
+355692581482
E-mail: info@alertravel.com

www.alertravel.com

www.alertravel.com

Top hotels 2019
by Aler Group

Grand Blue

Resort & Spa

beach

****

you may ever enjoyed...

Mali Robit, Golem, Durrës, Albania
Mob: +355 69 70 01 353
Fax: +355 55 800 800
info@fafa.al; www.fafa.al
Fafa Resorts - The Most Beautiful
Investment on the Albanian Coast!
The story of Fafa Complex is not very
old but it is quite intense. In just a few
years FAFA became the most curious
name in the tourist sector, originally
coming as a multi-service complex with
a significant extension to Mali i Robit
Beach in the area of Kavajë coast. After
the Fafa and Mel Holiday hotels, the
next investment, the Fafa Premium
Resort, was a super luxury facility and
everyone rightly thought this was the
peak of the FAFA investment. But no.
The most beautiful crown`s jewel was
yet to come. We would wait the summer
of 2018 to have the pleasure of watching
Grand Blue Fafa Resort & Spa, which
is practically the largest investment on
the entire Albanian coast. A resort that
offers everything; numerous restaurants,
a magnificent beach, large-size pool,
sea-side bars, ample entertainment
facilities and all services that
characterize an all-inclusive resort.
Today the FAFA resorts offer a capacity
Resort
& Spa
of about 500 rooms, which
is expected
to grow again in the future. If you want
a vacation where you should think only
about fun and relaxation, at the FAFA
resorts you are in the right place!

Grand Blue
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R E S O RT S

Your luxury experience
in Tirana!

Hotel Xheko Imperial, i hapur në vitin 1993, ndodhet në zonën më prestigjioze të
Tiranës, e njohur si ish-Blloku. Hoteli ofron akomodim luksoz, si për klientët që
vijnë për biznes, ashtu edhe për ata që vijnë për argëtim.
Xheko Imperial hotel is situated at the most prestigious and frequented area of
Tirana, knows as ex-Bllok. The hotel provides luxurious accommodation to each
guest, whether coming as business travelers or tourists.

Hotel Xheko Imperial eshte nje hotel Butik i cili eshte
hapur ne vitin 1993 dhe ndodhet në një nga lagjet
më prestigjioze të kryeqytetit të Shqipërisë. Hoteli
ofron akomodim luksoz si per klientet qe vijne per
biznes ashtu edhe per ata qe vijne per argetim.

Xheko Imperial is a boutique hotel which is opened in
1993 and is located in a prestigious neighborhood of
the capital city of Albania. It provides luxury accommodation to each guest whether coming as business
travelers or tourists.

Hotel Xheko Imperial eshte nje hotel Butik i cili eshte
hapur ne vitin 1993 dhe ndodhet në një nga lagjet
më prestigjioze të kryeqytetit të Shqipërisë. Hoteli
ofron akomodim luksoz si per klientet qe vijne per
biznes ashtu edhe per ata qe vijne per argetim.

Xheko Imperial is a boutique hotel w
1993 and is located in a prestigious
the capital city of Albania. It provid
modation to each guest whether co
travelers or tourists.

Rr ”Ibrahim Rugova”, Nr.56/H2, 1019, Tirane, Albania; Tel: (00355) 4 2259574, 75, 76, 77
Fax: (00355) 4 2246852; Email: contact@xheko-imperial.com; www.xheko-imperial.com

Rr ”Ibrahim Rugova”, Nr.56/H2, 1019, Tirane, Albania; Tel: (00355) 4 225957
Fax: (00355) 4 2246852; Email: contact@xheko-imperial.com;
www.xheko-i
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to Paradise
Durrës
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Nr 28 TRAVEL 2019

9

city
rg
REGINA GROUP

part of Regina Group

rg

REGINA GROUP

Hotel Regina City was born with
the commitment to the good, the beauty and passion.
Regina City Hotel is located in the City of Vlora with a position and
Address:
structure that makes it one of the modern city environments, just 5 “Pavli Flloko” Str. “7 Pallatet”
m far from the sea, with its privat beach, 1000 m from “Pavarësia” Uji i Ftohtë, Vlorë, Albania
square and 2000 m from “Flamuri” square. With a relaxing seaTel: +355 (0) 33 407 600
hill panorama, where the pool is located with a lounge bar and
E-mail: info@reginacity.al
web: www.reginacity.al
restaurant with Mediterranean cooking. No doubt that your vacation
will be even more special at Regina City. Welcome !
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Rrugët
e vështira të çojnë
në destinacione të
mrekullueshme!
Kjo do të ishte ndoshta shprehja e duhur për të përshkruar përvojën
që një turist mund të përjetojë në Shqipëri.
Kjo do të ishte edhe ftesa jonë për vitin 2019, për të gjithë ata që kanë
vendosur që në listën e tyre të përfshijnë Shqipërinë ose të gjithë Ballkanin.
Tashmë mendojmë se Shqipëria nuk është më sekreti i fundit i Europës, e as
një qoshe e fshehtë e Ballkanit Perëndimor siç shpesh e kanë cilësuar në të
shkuarën mediat dhe udhëtarët e huaj që kaluan këndej pari.
Shqipëria është tashmë një emër që ka zënë vend rëndom në të gjitha listat e
gjigandëve të turizmit e mediave në çdo cep të Globit, që nga Amerika e deri
në Japoninë e largët. Rekomanduar për plazhet e mrekullueshme, natyrën e
egër, trashëgiminë kulturore befasuese, gjurmët e civilizmit që shkojnë baraz
me periudhat greke e romake, kuzhinën e larmishme që dominon me shijen e
saj gjithë zonën e Ballkanit, jetën e gjallë në kryeqytet, ndryshimet drastike
që e shndërrojnë fytyrën e saj çdo vit, dhe plot tipare të tjera që spikatin, ajo
është bërë magneti që tërheq turistët në Ballkan.
Shqipëria nuk është lloji klasik i destinacionit që mund të gjeni kudo në
Europë, me sheshe të bukura, muze e katedrale gjigande, që pavarësisht
bukurisë e vlerave të rralla, i bëjnë vendet e Europës të ngjajnë
aq shumë me njëra-tjetrën.
Por është pikërisht kjo mungesë që e bën unike Shqipërinë.
Ju ndoshta nuk do të gjeni luks por do të gjeni pa asnjë dyshim mikpritje të
pashoqe, njerëz të dlirë, fëmijë që ju buzëqeshin, kostume shumëgjyrëshe
që shpalosin shpirtin e pasur të një populli të vogël, ushqim të pastër e të
shëndetshëm, çmimet më të lira në rajon e Ballkanit, maja madhështore e
plazhe të bruzta transparente por mbi të gjitha, do të takoni në udhëtimin tuaj
njerëz që keni për t`i kujtuar gjatë.
Dhe, nëse jeni edhe në zbulim të Ballkanit, Shqipëria është stacioni i duhur
nga ku mund të nisni udhëtimet tuaja drejt Kosovës, Kroacisë, Malit të Zi,
Maqedonisë, Greqisë apo edhe vendeve të tjera në brendësi të Gadishullit.
Shijojeni pra këtë vit i cili nëse i merrni për bazë këshillat tona, do të ketë
ngjyrat e bukura të Ballkanit, me aromë Shqipërie!

Difficult roads
lead to beautiful

destinations!

This is our sentence describing the experience of a tourists visiting Albania.
This would be our invitation for 2019, for all of them, who have decided to
include Albania or the Balkans in their travels.
We think that Albania is not a secret destination anymore; it is neither a
hidden corner in the Western Balkans, like it has been previously described
by foreign travelers passing by.
Albania is included in all big tourism agencies around the globe, including
USA and Japan. It is recommended due to its mesmerizing beaches,
wild outdoors, unexpected cultural heritage, traces of civilization dating
back with the ancient Romans and the Greeks, an assorted cuisine with
exceptional tastes, lively capital city life, vigorous constant changes, and
other characteristics that stand out. It has become thus a magnet that attracts
tourists in the Balkan area.
Albania is not your classical European destination, with beautiful squares or
tall cathedrals and museums, which are beautiful and display rare value, but
still make each city look relatively similar to the other.
Albania is unique because it doesn’t have any of the grandeur of other
European cities.
You won’t find any luxury, but you will certainly find an unmatched
hospitality, honest people, happy children, varicolored costumes that reflect
the soul of a small nation, good and healthy food, monumental peaks and
translucent beaches, and you will meet people on the way that you will
remember for a long time to come.
And if you are discovering the Balkans, Albania is the right starting point.
From Albania you can reach Kosovo, Croatia, Montenegro, Macedonia,
Greece and other places in the Peninsula.
Enjoy the year ahead, take heed of our recommendation, and you will surely
rejoice with the beautiful colors of the Balkans, and the Albanian aroma

Nr 28 TRAVEL 2019

11

SHTËPIA E MIKUT

Relaks në një
prej 100
dhomave të
Te Stela Hotel

Planifikojmë
dhe organizojmë
çdo detaj
të dasmës suaj

355 67 20 333 81
rezervime@testela.al

355 67 20 333 18
evente@testela.al

Kurse noti
dhe not i lirë
për të gjitha
moshat

SPA më e Re
me 5 në Tiranë
Trajtime unike
trupi dhe fytyre
355 67 20 333 17
spa@testela.al

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

Na kontaktoni për të zbuluar ofertat dhe paketat tona.
STELARESORT
12

info@testela.al
355 67 20 333 09

autostrada tiranë-durrës, km 7
www.testela.al

Hotel Perla Pogradec
hotelperlapogradec

Rruga “10 Dëshmorët e Pojskës”,
Tel.: +355 083 226 688; Mob: +355 68 40 19 494
Mob: +355 68 20 90 106; Email: perlahotel@yahoo.com
Web: www.hotelperla-pogradec.com

Visit Pogradec and enjoy your stay at Perla Hotel!
Right next to the beach on Lake Ohrid, the Perla Hotel provides free Wi-Fi and free parking, while its bar has a terrace surrounded by green plants. The hotel has 18 rooms and 4 beautiful suites. The rooms have big space and are furnished with
elegance. The rooms are all air conditioned. The restaurant serves both international and traditional Albanian specialities.
Front desk is open 24 hours a day and offers currency exchange, ironing and laundry services. The hotel has a souvenir shop
on site. The centre of Pogradec is about 500 metres from Hotel Perla. There is an
amusement park 1.5 km away, Drilon National Park is 4 km from the hotel, while the Galiçica National Park in Macedonia is
at a distance of 15 km. Hotel Perla received the Price of Quality from Ministry of Tourism and Albanian tourism Association
regarding the excellent service toward clients.

302

Guida e BreGdetit Shqiptar
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Bianco by ALER Group, Ksamil ****

Është “blerja” më e re e ALER në zonën më të kërkuar nga të gjithë turistët, shqiptarë e të huaj.
Hoteli ndodhet në qendër të qytezës dhe ofron një pishinë të madhe, përpos mundësive për të
frekuentuar plazhet e Ksamilit, vazhdimisht plot dhe përveç restorantit të vet, u ofron pushuesve
edhe mundësisnë të përdorin restorantin elegant që ndodhet pranë bregut, rrugës së Ishujve.
It is the newest "purchase" of ALER in the most demanding area of all tourists, both Albanian and foreign.
The hotel is located in the center of the town and offers a large pool, besides the opportunity to visit the
beaches of Ksamili, constantly full and besides its restaurant, offers the vacationers the opportunity to use
the elegant restaurant located near the coast.

Top hotels 2019
by Aler Group

14

www.alertravel.com
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NEW SPOT

A dalim
një xhiro
nga
Çarshia
e Tiranës?

Armida Plumbi

Kalaja e Tiranës,

aty ku e vjetra bashkëjeton me modernen,
një hapësirë e re për të promovuar traditën
Sa herë që në kryeqytetin shqiptar krijohet një hapësirë
e re pushimi ose argëtimi, të vjen në mend pyetja: A do
t`u pëlqejë turistëve? A do të vizitohet? Kështu ndodhi me
Pazarin e Ri dhe jo vetëm që u pëlqye, por zuri vend menjëherë
në listat e rekomandimeve e në përshtypjet e turistëve të huaj
si destinacioni më i ri për t`u vizituar në kryeqytetin shqiptar.

Whenever a new recreation space is created in the Albanian
capital, the question arises: Will this new space be liked by
the tourists? Will it be visited? So it happened with the New Bazaar
and not only was wlcomed but immediately became the first of
recommendations and impressions of foreign tourists as the newest
destination to visit in the Albanian capital.

Një hapësirë e re për turistët

A new space for tourists

Po ku kishte qenë më parë kjo hapësirë, që i la të habitur
banorët e kryeqytetit?
Ambientet kishin kohë që qëndronin të fjetura e të
pashfrytëzuara, si pjesë përbërëse e Kalasë, që dikur
funksiononte vetëm si një hotel i vogël dhe një restorant pranë
Kinema Millenium. Por me strukturimin e tyre, që u krye larg
syve të kalimtarëve, kryeqyteti fitoi papritur një mjedis të ri.
Kalaja është e hapur për vizitorët që prej dhjetorit 2018.
“Çarshia” e kalasë është xhevairi më i ri i shtuar Tiranës,
pas Pazarit të Ri dhe Sheshit Skënderbej. Një hapësirë ku
16

Where had this space previously been before??
The premises had long been idle and untapped, as part of the Castle,
once used as a small hotel and a restaurant near the Millennium
Cinema. But with their structuring, figured out unseen from
passersby's eyes, the capital suddenly gained a new environment.
The Castle opened to visitors in December 2018. The Bazaar (Çarshia)
of the castle is the newest added jewel in Tirana, following the
reconstruction of the New Bazaar and Skanderbeg Square. It is a
space that intertwines the old with the modern, which will serve as a

"Çarshia"
the new meeting
space for the
inhabitants
and the tourists
of the Albanian
capital

Shall we take a walk

at Tirana Castle?

ndërthuret e vjetra me modernen, e
cila shërben si mjedis kulinarie për
gatimet tradicionale, por edhe një zonë për
zhvillimin e kulturës dhe artit.
Kjo kala, trashëgimi e familjes Toptani,
është rikthyer në origjinën e saj të kulturës,
më moderne dhe më e frekuentueshme
për komunitetin.
Brenda mureve të kalasë, të cilat kanë
vetë historinë e tyre, është vendi i duhur
për të promovuar, afruar, ndërthurur vlerat,
traditën, familjet e mëdha të Tiranës, artin,
arkivat e ndryshme, kostumografinë,
folklorin, vallen, veglat muzikore, kurset e
ndryshme deri te tezgjahu. Ku ka arkiva,
ka histori; ka vlera, ka gjithmonë gjëra që
jetojnë gjatë. Ku ka mure guri, ku ka një
stemë familjeje, ku ka një sofër që shtrohet
për mikun, ku ka vend për të shijuar një
kafe, ka gjithmonë një derë të madhe
mikpritëse të një famijeje, ashtu siç është
me vlera edhe familja Toptani.
Hapësira më e vyer e Tiranës, jo vetëm
është zbuluar dhe kuruar, por ndodhet në
një pikë të vizitueshme për qytetarët, si
dhe turistët vendas e të huaj, duke e bërë
kryeqytetin një dekor të larmishëm. Ky
është një investim i përbashkët i Bashkisë
së Tiranës me familjen Toptani.
Në këtë hapësirë kulturore e tregtare ka
dyqane suveniresh me fokus historinë e
Tiranës, mozaikë, restorante tradicionale,
biznese të ndryshme etj. Për ta bërë atë më
të qasshme, është hapur edhe një rrugë e

culinary environment for traditional
dishes, and as an area hosting
culture and art.
Inherited by the Toptani family, the castle,
now restored to its cultural origins, is
more modern and more accessible for the
community at large. The Tirana we love
continues its transformation day by day.
Not only has Tirana’s most prestigious
space been uncovered and curated but
has also become an accessible point for
both citizens and domestic and foreign
tourists, thus transforming the capital of
Albania into a diversified décor. This is
a joint investment of the Municipality of
Tirana and the Toptani Family.
This cultural and commercial space
contains souvenir shops that focus on
Tirana’s history, mosaics, traditional
restaurants, various businesses etc. In
order to make it accessible for visitors, a
new pedestrian street connects the castle
with the Middle Ring Road and Elbasan
Street.
In an attempt to turn them into a favorite
area for tourists, the new space was
immediately occupied by businesses or local
shops, handicrafts, traditional culinary and
handmade products. The names already
known as “Luga e Argjendtë” or even
younger ones like Ajkuna, Chicarti, Seferi
Porcelanosa, Edua, Stringel Store, Son
Juice Shop, N'Çarshi, immediately became

popular and cose to them, the bars, the
souvenir shops or small craftsmen are
peddling their handicrafts in order to offer
souvenirs for tourists, luxury goods or
quality products or jewelry.

History

Tirana Castle is the only castle in the heart
of the Albanian capital. The fortress is the
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re në shërbim vetëm të këmbësorëve,
që e lidh kalanë me Unazën dhe
rrugën e Elbasanit.
Në përpjekje për ta kthyer edhe në një zonë
të pëlqyeshme për turistët, në hapësirat
tregtare zunë vend menjëherë biznese
që aktivitetin e tyre e kanë të shtrirë tek
produktet lokale, artizanati, kulinaria
tradicionale dhe punimet me dorë. Emrat
e njohur tashmë si Luga e Argjendtë apo
edhe më të rinj si Ajkuna, Chicarti, Seferi
Porcelanosa, Edua, Stringel Store, Son
Juice Shop, N'Çarshi, u bënë menjëherë

është vendi ku kryqëzoheshin rrugët
kryesore Lindje- Perëndim dhe Veri-Jug,
dhe formonte zemrën e Tiranës. Ajo daton
në vitin 1300, është 6 metra e lartë dhe
i përket periudhës bizantine. Kalaja e
Tiranës është afër Sheshit Skënderbej, në
qendër të kryeqytetit. Themelet e mureve,
të zbuluara së fundmi, janë përfshirë
në rrugën këmbësore “Murat Toptani”
(Pedonalja).
Kalaja ishte një stacion rrugor i Rrugës
Egnatia, i tipit Mansio-Mutatio. Ajo

të preferuara dhe krah tyre edhe baret që
ofrojnë veç të tjerash edhe çajra bimorë apo
pije traducionale që të kujtojnë Tiranën e
dikurshme. Artizanë të vegjël tregtojnë në
mënyrë ambulante punime dore, me qëllim
ofrimin e suvenireve për turistët por nëpër
dyqane luksoze ofrohen edhe produkte
cilësore apo bizhuteri.

përbënte qendrën e një vendbanimi, të
emërtuar me një variacion emrash, që në
shekujt e parë të erës sonë, Tirkan (shek
IV e.s.), Tergiana (1297) kur në të ishte
vendosur kancelaria e sundimtarit të saj,
Karli I Anzhu, dhe në formën e sotme
Tyranna (1505) sipas Barletit. Ky toponim
akoma nuk është saktësuar plotësisht. Por
kalaja, dëshmia më e lashtë e këtij qyteti,
ndodhet pikërisht në vendin ku derdheshin
e kryqëzoheshin rrugët e vjetra e të reja
që e lidhnin kryeqytetin dhe pastaj krejt
Shqipërinë; veriun me jugun, lindjen me
perëndimin.

Historiku

Kalaja e Tiranës është e vetmja kala që
ndodhet në zemër të Tiranës. Fortesa

Në ambientet e Kalasë së Tiranës ka disa
shtëpi tradicionale, të cilat kanë krijuar
stilin e ndërtesës qytetare tiranase. Në
ndërtesat brenda kalasë kanë banuar
pjesëtarë të familjeve sunduese të qytetit
dhe për këtë arsye ato konsiderohen edhe
si godina të administratës së parë lokale.
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
18

place where the main East-West and
North-South roads crossed, and it
formed the heart of Tirana. It dates back
to 1300, is 6 meters high and belongs to
the Byzantine period. Tirana Castle is near
Skanderbeg Square, in the city center.
The foundations of the walls, recently
discovered, have been included in the
Murat Toptani promenade.
The castle was a road station of the MansioMutatio type along the Via Egnatia. It was
the center of a settlement named in a

variety of names since the first centuries
of CE. Tirkan (IV century CE), Tergiana
(1297), the time when it became the seat
of the chancellery of its ruler, Charles I of
Anjou, and in today’s form Tyranna (1505)
according to historian Marin Barleti. This
toponym still needs to be clarified. However,
the castle, the most ancient testimony of
the city, is located exactly on the spot where
the old and new roads crossed connecting
the capital and then all of Albania; north
with south, east with west. The premises
of Tirana Castle include several traditional
houses, which have established the style
of Tirana’s traditional architecture. The
buildings within the castle have been
the residences of the families that have
ruled the city. Therefore, experts think the
buildings served as the seat of the first local
administration.
Tirana Castle was and remained the
historical nucleus of the region of Tirana
and an administrative seat during the
Middle Age.
It continued to exist as such in the XVII
century, when the city of Tirana expanded

shek. XVII, kur qyteti i Tiranës u shtri
përreth saj duke pasur një qendër
qytetare me kullijen (kompleksin socialkulturor) 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. Vepër e tij ishte edhe kulla e gjatë
që mbetet akoma pjesërisht në gjendje
të mirë. Kalaja pëson dëmtime sërish në
periudhën e luftërave ndërfeudale të shek.
XVIII, kur aty u përplasën trupat e Ahmet
Kurt pashës së Beratit me Bushatllinjtë.
Populli i Tiranës i mbyllur brenda saj u
mbrojt me heroizëm dhe kalaja nuk u
pushtua nga asnjëri prej tyre. Të kësaj kohe
janë sistemi i frëngjive për armë zjarri në
pjesën më të lartë të mureve rrethuese.
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. Ajo humbi një pjesë të
mureve rrethuese 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.

around it, consisting of a traditional
center with the kullije (socio-cultural
complex) built by Sulejman Pasha, the
craftsmen market in the north, the
Namazgja and the Tabak Bridge in the
east, and with the government buildings
inside the yard of the castle.
On the two other sides, the fortress
was elevated on the banks of the Lana
River. There is an opinion that in 1640
Ahmet Bej started construction works
on the perimeter walls of the castle,
elevating them to the height of the antique

buildings, one as their residence and the
other for receptions, which have survived
to the present. The castle sustained the
biggest damages in the XX century, when
it lost its original defense function. It lost
part of the surrounding walls and the few
remains do not offer any hint regarding its
full stylistic formulation.
However, it still remained a government
residence or the most prominent place for
them, even nowadays.

structures. He also constructed the long
tower that partially is still in good shape.
The castle suffered damages once again
during the inter-feudal wars of the XVIII
century, when the troops of Ahmet Kurt
Pasha of Berat fought with the Bushati
Family that ruled the Pashalik of Scutari.
The people of Tirana, enclosed within it,
protected themselves with heroism and
none of the warring sides occupied the
castle. The firearms turret system at the
highest part of the surrounding walls
belongs to this period.
After 1814, Tirana Castle became the
residence of its new rulers: the Toptani
Family from Kruja, who built two other

Tirana Castle is a monument of cultural
heritage in the district of Tirana, based on
a decision dated 10.06.1973.
The site of the castle hosts today the
Academy of Sciences, the National
Assembly and the National Gallery of Arts.
The Municipality of Tirana and the Institute
of Cultural Monuments have devoted
a crucial attention to this fundamental
monument in the governmental program
“Return to Identity”.
Considered in this light, Tirana Castle has
been the historical and cultural nucleus
of the capital, and it deserves such a
treatment in our era too.

The Castle as cultural heritage

Kalaja si trashëgimi kulturore

Kalaja e Tiranës është një monument
i trashëgimisë kulturore në qarkun e
Tiranës, i miratuar më 10.06.1973.
Në truallin e kalasë janë sot Akademia e
Shkencave, Kuvendi Popullor dhe Galeria
Kombëtare e Arteve. Bashkia e Tiranës
me Institutin e Monumenteve të Kulturës,
i kanë kushtuar një vëmendje thelbësore
këtij monumenti themelor të programit
“Kthim në identitet”.
E parë në këtë koncept, Kalaja e Tiranës
ishte dhe duhet trajtuar në epokën tonë
si bërthama historike e kulturore e
kryeqytetit.
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INTERVISTA

Francesca Masotti:

Flora Xhemani Baba

Shqipëria

atdheu im i dytë
20

Ajo ka pothuajse një
dekadë që shkruan
reportazhe udhëtimesh.
dhe po kaq kohë që thotë
se është dashuruar
me Shqipërinë. Për një
gazetare që njeh shumë
mirë veç vendit të saj,
edhe destinacione të
tjera të kërkuara në
botë, siç është Spanja,
është një vlerësim jo i
vogël. Si profesioniste
e lirë, shkruan për
Vanity Fair Italia, DOVE
(Corriere della Sera),
Islands Viaggi, WU
Magazine, Club Milano,
Camper Life, The Travel
News dhe Momondo,
Culture Trip dhe së
fundi edhe për National
Geographic. E gjithë
përvoja e saj sillet rreht
Ballkanit me vëmendje të
spikatur ndaj Shqipërisë
dhe Kosovës, ndaj edhe
kohët e fundit e ka
pasuruar platformën e
saj informative edhe me
blogun personal “Letters
from the Balkans”.

Francesca Masotti:

Albania

my second home
1.

1.

Jetoj mes Shqipërisë dhe Firences,
vendlindjes time, prej rreth dhjetë
muajsh por e njoh shumë mirë
Shqipërinë që prej viti 2010, kur
mund të themi se nga ana turistike
ishte ende një destinacion i panjohur
për botën. Por rashë menjëherë në
dashuri me të.

I live between Albania and Florence,
my birthplace, for ten months but I
am quite familiar with Albania since
2010, at a time when it was still an
unknown destination for the world. I
fell in love with it, immediately.

Si filloi lidhja jote me
Shqipërinë?

My relationship with Albania started
when I met my husband, Bojken, in
Tuscany, ten years ago. I was lucky to
discover this wonderful place, that I
gladly call my second home.

Prej sa kohësh jetoni në
Shqipëri?

2.

Lidhja ime me Shqipërinë filloi falë
njohjes me bashkëshkortin tim sot,
Bojkenin. Ne u njohëm në Toskanë
më shumë se dhjetë vjet më parë,
dhe me mirënjohje mund të them se
isha me fat dhe pata kënaqësinë të
zbuloj këtë vend të mrekullueshëm,
të cilin sot pa frikë mund ta quaj
shtëpinë time të dytë.

3.

Përtej përshtypjeve që
mund të ndikohen nga jeta jote
personale, çfarë mendon ti për
Shqipërinë si gazetare; ku janë
të metat e Shqipërisë dhe cilat
janë vlerat e saj?

Pa asnjë diksutim, një prej vlerave
më të mëdha të Shqipërisë, është
mikpritja ndaj të huajve, ose më
mirë të themi ndaj mysafirëve. Qysh
herën e parë që erdha, u ndjeva
rehat, si në shtëpi. Nga ana tjetër,
vendi është plot me bukuri natyrore
e kulturore që vlejnë të vizitohen. Së
fundi, ushqimi: në Shqipëri hahet
shumë mirë, kuzhina lokale nuk ka
asgjë më pak se shumica e kuzhinave
ndërkombëtare dhe s`ka pse t`ia
ketë zili asnjë vendi tjetër.
Përsa i përket mangësive, me dhemb
shumë ta them këtë por shqiptarët

How long have you
been living in Albania?

2.

How did your relationship
with Albania start?

3.

Besides impressions
that are affected by personal
life, what do you think about
Albania in the role of the
journalist? Can you identify
between Albanian foibles and
values?

Absolutely, one of the most celebrated
Albanian values is its hospitality to
foreigners, or better yet toward home
guests. Even when I came for the first
time, I felt comfortable, like I was
going home. In addition, the country’s
natural sites are worth visiting. I don’t
want to forget the food, because in
Albania you can eat good food. There
is nothing lacking in the local cuisine
that you don’t find in other places in
the world.
Albanians are still not aware that
they possess invaluable natural sites.
Oftentimes they do not respect their
land. For example, while you travel
places, you can still see mountains
that are littered. Admittedly, this is
a country-spread issue, and cannot
be solved in an eye’s blink. However,
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ende nuk janë ndërgjegjësuar për bukurinë dhe vlerat
e paçmuara të vendit të tyre. Shpeshherë ata nuk kanë
respekt për tokën e tyre. Për shembull, ndodh gjithmonë
e më shpesh që kur udhëton nëpër Shqipëri sheh male
me plehra ngado. Natyrisht kjo është një problematikë
kombëtare dhe ka shumë arsye pse ndodh por mendoj secili
në atë të voglën e tij mund të bënte diçka, për shembull, të
mos hidhte mbeturina në ambiente publike. Ne jemi ata që
hamë; nëse ti hedh mbeturinat nëpër fusha dhe atje i hanë
kafshët, ti nëpërmjet kafshëve ha mbeturinat.

4.

Sipas teje, çfarë duhet bërë për një turizëm
më të mirë?

O, ka kaq shumë gjëra për të bërë. E para, mes të gjithave,
siç edhe e thashë më lart, çështja e mbeturinave është
urgjente, jo vetëm nga pikëpamja turistike por në radhë të
parë edhe për vetë popullsinë lokale. Është e papranueshme
që plazhe të tëra, fusha e pyje, janë kthyer në vendshkarkime
plehrash në qiell të hapur. Nga këndvështrimi im, duhen
politika të reja që parashikojnë gjoba të forta për ata që
nuk respektojnë mjedisin derisa popullsia të lartësohet në
ndërgjegjësim qytetar. Pastaj, sigurisht në nivelin turistik,
edhe infrastruktura ka nevojë të përmirësohet shumë në çdo
drejtim. Megjithatë, kjo mungesë infrastrukture të përkryer
siç mund ta kenë vendet e tjera është ajo që e bën Shqipërinë
ende të egër, e për rrjedhojë, unike.

5.

Ku qëndron Shqipëria në raport me vendet e
tjera në Ballkan?

Për mendimin tim, Shqipëria është një prej vendeve me
potencialin më të madh në Ballkan nga pikëpamja turistike.
Male të egër, liqene, pyje, fusha, lugina, plazhe me bukuri
marramendëse, qytete arti e kulture dhe një kryeqytet plot
gjallëri. Nuk i mungon asgjë. Ajo duhet vetëm të mësojë t`i
vlerësojë më shumë bukuritë e saj dhe t`i vërë në shërbim të
turizmit, tamam siç kanë bërë edhe vendet e tjera.
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6.

Ti tashmë shkruan prej vitesh për
shumë media, revista e portale shumë të
rëndësishme turizmi. A mund të na veçosh
ndonjë përvojë të veçantë për të cilën ke shkruar
dhe ku?

Sigurisht që një prej artikujve të mi më të rëndësishëm
është reportazhi i botuar gati dy vjet më parë, në revistën
DOVE (revistë e përmuajshme udhëtimesh e gazetës
“Corriere della Sera”). Për herë të parë fare, një revistë
italiane i kushtonte një artikull të tërë Shqipërisë turistike.
Artikulli bazohej kryesisht në asetet e Jugut të Shqipërisë,
nëpërmjet përvojës time nëpër Rivierën e mrekullueshme
shqiptare, Parkun Arkelogjik të Butrintit, një prej thesareve
në ballë të vendit dhe bukuritë e tjera të Jugut. Të shkruaje
mbi këtë përvojë dhe ta rijetoje nëpërmjet tregimit, ishte
vërtet fantastike.

She has been writing travel
reports for almost a decade and
as long as he says she is in love
with Albania. For a journalist who
knows very well of her country
and other world-requested
destinations, such as Spain, is a
big estimate. As a freelancer she
writes about Vanity Fair Italia,
DOVE (Corriere della Sera), Islands
Travel, WU Magazine, Club Milano,
Camper Life, The Travel News and
Momondo, Culture Trip and finally
for National Geographic. All her
experience spans the Balkans with
prominent attention to Albania
and Kosovo, and she has recently
enriched her information platform
with her personal blog "Letters
from the Balkans".

each individual can try to change their habits that would
benefit the environment. They can try not to throw garbage
in public places, for example. The food cycle goes like this: you
eat, you throw the garbage in the field, the animal will eat your
garbage, and then through that animal, you will eat your garbage.

4.

Based on your experience, what could be done for
a better tourism?

There is a lot we can do. I mentioned before that the litter
situation is urgent. Not just from a touristic point of view, but
also for the locals that live here. It is not acceptable that entire
beaches, fields, woodlands have become garbage collectors in
open air. As seen from my perspective, new policies are needed
that command tougher rules and charge strict penalties, until
the population reaches a level of awareness that respects the
surroundings. In order to aid tourism, the infrastructure needs to
improve in many directions. However, having a less than perfect
infrastructure makes Albania the perfect place for those who
prefer to go into the wild.

5.

Compared to other places in the Balkan, where
does Albania stand?

Albania is the country with the greatest potentials in the Balkan
area, from a touristic perspective. Unexplored mountains, lakes,
forests, fields, beaches of exceptional beauties, cities filled with
culture and art and a lively capital city. It has everything. The people
need to learn to appreciate and value their homeland. The people
must invest honestly in tourism, like other countries have done, too.

6.

For many years now, you have been writing
for important media, magazines, and portals that
reflect tourism issues. Can you select one interesting
journalistic experience among the many?

Two years ago, I published a report in DOVE magazine, a monthly
travel issue of “Corriere della Sera.” For the first time ever, an
Italian magazine dedicated a full article to Albania. The article
talks about the beauties of the Albanian south. I write about my
own impressions after traveling in the wonderful Albanian Riviera,
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7.

Çfarë është Shqipëria për ty?

Shqipëria për mua është shtëpi. Lidhja
ime me këtë vend është shumë e fortë,
qoftë nga ana personale por edhe nga
ajo profesionale. Qysh herën e parë që e
vizitova Shqipërinë, e vendosa që do bëja
gjithçka për t`i treguar publikut italian
mrekullitë që vendi ka për të ofruar e do të
përpiqesha të hiqja sa të ishtye e mundur e
nga koka e tyre paragjtkimet e padrejta që
një pjesë e italianëve kanë për Shqipërinë
dhe banorët e saj.

8.

Çfarë mendojnë turistët
italianë për destinacionet
shqiptare? Çfarë do të donin ata që
të ndryshonte për mirë në vendin
tonë?

Italianët e vlerësojnë shumë Shqipërinë
dhe kur udhëtojnë këtu, ndjehen si në
shtëpi. Kjo vjen për shumë arsye, për
shekujt e gjatë të lidhjeve të dy popujve, që
kanë shkëmbyer me njëri-tjetrin që herët
në Mesjetë dhe duke qenë se shqiptarët
e kanë përqafuar masivisht kulturën dhe
stilin italian të jetesës. Vendet janë të
mrekullueshme, ushqimi është i shkëlqyer
dhe pothuajse të gjithë flasin italisht këtu.
Çfarë do të donin të ndryshonte? Po ja,
për shembull, duke qenë turisti italian pak
tekanjoz, mund të ankohet për shërbimin
që nuk është aty ku duhet, për mungesën
e vëmendjes më të cilën të trajtohet klienti
e sidomos për atë që thamë më sipër, për
plehrat.

9.

Si e sheh të ardhmen tënde,
apo, si e keni vendosur, do të jetoni
përfundimisht këtu në Shqipëri, apo
do ta ndani vazhdimisht kohën mes
Shqipërisë dhe Italisë?

Përsa i përket të ardhmes së familjes time,
nuk di të të jap një përgjigje të saktë; ne
jemi pak italianë e pak shqiptarë dhe cilado
që të jetë zgjedhja jonë, ne përfundimisht i
përkasim të dyja vendeve.
10.Po të ishte një turiste e thjeshtë dhe jo
gazetare, cili do të ishte për ty destinacioni
më i bukur shqiptar?
Kjo është një pyetje shumë e vështirë
sepse Shqipëria edhe pse është shumë
e vogël, ka aq shumë gjëra për të ofruar,
saqë nuk do dija nga të filloja. Pa diskutim
që Gjirokastra dhe Berati me arkitekturën
e tyre me stil otoman, janë dy xhevahire
të çmuara, ndërkohë që Vlora dhe Riviera
(në veçnti Dhërmiu) janë vende me të cilat
jam lidhur prej vitesh shpirtërisht. Kohët e
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Sigurisht që një prej
artikujve të mi më të
rëndësishëm është
reportazhi i botuar gati
dy vjet më parë, në
revistën DOVE (revistë
e përmuajshme
udhëtimesh e gazetës
“Corriere della Sera”).

The most important
article i considres,
has been two years
ago, when I published
a report in DOVE
magazine, a monthly
travel issue of
“Corriere
della Sera.”

fundit kam filluar të njoh Shkodrën, që
më pëlqen shumë sepse ofron një sërë
gjërash për të bërë nga këndvështrimi
kulturor por edhe i kohës së lirë ose
aktiviteteve sportive. Megjithatë, edhe
këtë mund ta them pa frikë, që qyteti im
i preferuar mbetet Tirana; e adhuroj për
dinamikën e gjallë, megjithë problemet
e shumta që ka si kryeqytet. Vdes të eci
nëpër rrugët e saj kur ka diell, të vizitoj
ekspozitat e artit, të shkoj në teatër, të
jetoj gjallërinë e saj, të shijoj kuzhinën
e restoranteve të shkëlqyera, të bëj
shëtitje në Parkun e Liqenit. Nëse e
analizoj hollë, mund të them se Tirana
është shtëpia ime e dytë.

the Butrint Archeological Park, and
other gems. Writing and reliving this
experience was truly compelling.

7.

What is Albania for you?

Albania for me is home. My
relationship with this country is
strong, personally and professionally.
Since the first time I set foot here, I
was adamant to show to the Italian
public the wonders of this country. I
wanted to remove the prejudices that
Italians so often hold for Albanians
and their country.

8.

What do Italian
tourists think about Albanian
destinations? What would they
like to see changed in Albania?

Italians value Albania very much and
when they travel here, they feel at
home. This has many reasons as the
link between these two countries goes
back centuries ago. Albanians have
constantly welcomed the Italian culture
and lifestyle. The places are wonderful,
the food is scrumptious and quite
everyone speaks Italian. What would
they like to change? Since the Italian
tourist is picky, they would prefer to have
a better service, and that more attention
is paid to the customer. Also, adding the
aforementioned issue, a cleaner and less
littered surrounding.

9.

What is your future like?
Are you planning to move to
Albania, or you prefer to live
between two places?

Regarding my family’s future, I don’t
have an exact answer. My family is half
Albanian and half Italian and whatever
our decision may be, we belong to both
places at once.

10.

If you were a simple
tourist, what would be your
holiday destination?

This is a hard question since Albania
is small, but has many options,
nonetheless. I would start with
Gjirokastra and Berat, two precious
gems with Ottoman-style architecture;
Vlora and the Riviera (especially Dhërmi),
places that I have a soulful connection
since long time ago. Lately, I have often
visited Shkodra, which has many cultural
outlets, but also various sports and
outdoors activities. But, my favorite city
is Tirana, because it is lively and dynamic,
despite the many problems it faces as a
capital city. I love walking its streets when
it’s sunny, visiting the galleries, going to
the theater, living its zeal, tasting the food
in many restaurants, and strolling in the
Great Lake Park. In conclusion, Tirana is
my second home.
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Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha" nr 81, Tiranë, Albania
Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha" nr 81, Tiranë, Albania
Tel.1: +355 4 2258 429; Tel. 2: +355 4 2249 494
Tel.1: +355 4 2258 429; Tel. 2: +355 4 2249 494
email: almirogurakuqi@hotmail.com; www.toti-gurakuqi.al
email: almirogurakuqi@hotmail.com; www.toti-gurakuqi.al
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From the boat,
directly to your plate!

Nga varka,
drejt e në pjatën
tuaj!

Ura e Dajlanit, Plepa, DR
Rruga e plazhit 30m, pallati
i pare djathtas
Tel” +355 69 2053 588

‘’Rifat Peshkatari’’ Restorant
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TOURISM & SPA

Në botën
e mëndafshtë
të VELUR SPA
28

Into the
silky
world of
VELUR SPA
Të flasësh për turizëm shëndetësor apo për
turizëm luksi në Shqipëri, është ndoshta ende
shpejt sepse nuk është një sektor aq shumë i
zhvilluar sa të ftosh turistët që të vijnë enkas në
Shqipëri për të shijuar turizëm relaksi apo siç
quhet ndryshe, turizmi SPA.
Por ne e kemi megjithatë një ftesë
Sepse Tirana ka qoshe magjike që të ofrojnë
jo vetëm relaks por njëmijë e një shërbime të
tjera që ashtu si njëmijë e një dëshirat që do
të donit të plotësonit, përfshijnë gjithmonë
shumë.
A jeni ju një turist që keni ardhur në Tiranë
për biznes apo për thjesht për pushime?
Për çfarëdolloj arsye që të jeni në Tiranë,
pa dyshim që do keni edhe kohën tuaj të
lirë. E nëse për fatin tuaj të mirë hoteli ku po
qëndroni ndodhet diku në rrezen e zonës
së ish-Bllokut dhe nuk ofron shërbime të tjera
përveç fjetjes dhe mëngjesit, atëhere ne kemi
atë që ju duhet, një qendër relaksi të vërtetë
ku ju ofrohen të gjitha; që nga kujdesi estetik
e deri tek masazhet, por që në mes të këtyre
dy shërbimeve qëndrojnë saunat, banjo turke,
Hamam, masazhet me gurë të nxehtë, kura të
tëra relaksi me trajtime bimore, baltëra e vajra
aromatikë, për të cilat do të kishit nevojë pas
një dite të lodhshme.
Po flasim për Velur SPA, nje qendër relaksi
që ndodhet pak hapa jashtë ish-Bllokut, në
Qendrën Metropol, dhe prej më shumë se një
dekade përmbush dëshirat dhe nevojat e

Talking about health tourism or luxury tourism in
Albania is probably not yet so fast as it is not
a much developed sector to invite tourists to
come specially to Albania to enjoy the relax
tourism or otherwise called SPA tourism.
But we still have an invitation
Because Tirana has magical hidden corners
to offer not only relaxation but thousand other
services that as much as one thousand desires
you would like to meet, always include a lot.
Are you a tourist that came to Tirana for
business or just for vacation? For whatever
reason you are in Tirana, no doubt you will
have your free time as well. And if for your
good fortune the hotel where you are staying
is somewhere in the area of the former Blloku
and offers no other services except sleeping
and breakfast, then we have what you need,
a real wellness center where you are all
offered ; from aesthetic care to massages, but
between these two services are the saunas,
Turkish baths, Hamam, hot stone massages,
whole relaxation with plant treatments, mud
and aromatic oils for which you would have
need after a tiring day.
We are talking about the Velur SPA, a wellness
center that is a few steps outside the former
Blloku at the Metropol Center, and for more
than a decade meets the desires and needs
of those who want to look after their bodies.
But even if, as a tourist, you are not staying
in the area around the former Blloku, it is

Për mendjen dhe
trupin tuaj. NJë përvojë
ndjeshmërish të larta, që
do t`ju bëjë të ndiheni të
përkëdhelur
Shërbime dhe produkte
të cilësisë absolute
dhe një staf miqësor
do t`ju dhurojnë një
trajtim "one-stop shop"
që trupi juaj i lodhur
nga streset e ditës,
e meriton plotësisht
Është Velur SPA!
Rruga "Sami Frashëri",
Qendra Tregtare Metropol
+355 69 203 2900
www.velurspa.com
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For your body and mind.
An elevated experience
with remarcable results
that will make you feel
pampered.
High quality of services
and friendly staff in
one-stop shop for all
your beauty needs.
Absolutelu lovable and
deserved, after a long
day of stress and hard
work

atyre që duan të kujdesen për trupin e tyre.
Por edhe nëse si turist nuk po qëndron në
rrezen rrëeh e qark zonës së ish-Bllokut, ia vlen
të bësh një vizitë tek Velur. Do të ndjeheni të
përkëdhelur që në momentin e parë që hyni,
prej zërit të ëmbël të vajzave që ju presin në
recepsion dhe nga ambienti i veçantë që
ju rrethon. Kur pastaj të hidhni krahëve një
robëdëshambër e të zhyteni në çdo dhomë
e të zgjidhni shërbimin që keni dëshirë, që
nga masazhet e thjeshta, saunat, rrezet e
padëmshme për të tonifikuar dhe zbukuruar
lëkurën e trupit tuaj, e deri në fund, tek xhevahiri
që rrallëkund tjetër mund ta gjeni në Tiranë,
Hamami ose banjoja turke, me një ambient
magjik e hapësirë të bollshme që do t`ju
bëjë të merrni frymë thellë e pastaj të zhyteni
plotësisht në atmosferën e saj mistike, të cilën
mund ta shijoni për qejfin tuaj por edhe mund
të kërkoni t`ju shërbejnë, si të ishit një pasha i
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worth a visit to Velur SPA & Hamam. You will
feel pampered at the first moment you enter,
from the sweet voice of the girls who host you
in the reception area and from the special
environment that surrounds you. When you
then throw a robbery arm and immerse into
every room and choose the service you want,
from simple massages, saunas, harmless rays to
tone and beautify your skin, to last room, the
greatest one, to the jewel that rarely can be
found in Tirana, Hamam or Turkish bath, with a
magical ambience and abundant space that
will let you breathe deeply and then immerse
yourself in its mystical atmosphere that you can
enjoy alone or according to your wish, ask to
be treated as a real pasha, to try hot stones
massage, running water baths, or just stay calm
and do nothing.
At the end of this magical obsession, you
can seek a light or deep aesthetic treatment,

vërtetë, që të provoni masazhet me gurë të
nxehtë, banjot me ujë të rrjedhshëm apo thjesht
të qëndroni e të qetësoheni pa bërë asgjë.
Në fund të kësaj përhumbeje magjike, mund
të kërkoni një trajtim të lehtë ose të thellë
estetik, sipas kohës dhe dëshirës tuaj dhe ta lini
qendrën me një pamje krejtësisht të kuruar.
Në fakt ne e ndërtuam këtë shkrim duke
imagjinuar sikur sikur ju jeni një turist që po e
vizitoni për herë të parë Tiranën por ju mund të
jeni edhe një banor/e i/e saj, që mund te keni
nevojë për një fundjavë relaksi, plotësisht në
shërbim të trupit tuaj.
Dhe në Velur jo vetëm që do të gjeni të gjitha
shërbimet që kërkoni, por do të surprizoheni
vazhdimisht nga ofertat e panumërta. Dhe
jo vetëm thjesht në ditë festash por edhe në
fundjava, në ditë të shënuara për ju, në ditë të
zakonshme, ka gjithmonë një ofertë që Velur do
të dije t`jua bëjë të parezistueshme.
Dhe nëse ju për një arsye apo për një tjetër,
nuk mundeni t`i shijoni shpesh, ose gjatë,
shërbimet përkëdhelëse të Velur SPA, atëherë
bëjani dhuratë dikujt me një “Gift Card”.
A nuk do të ishte një dhuratë e bukur t`i tregosh
dikujt se mund të kujdeset për trupin e tij? Në
fund të fundit, trupi është materia më e shtrenjtë
që kemi dhe na duhet ta mbajmë me vete deri
në fund të jetës.
Prandaj ia vlen që ç`ke me të, që t`i bëjmë
herë pas here si dhuratë, një shëtitje në botën
e mëndafshtë të VELUR SPA

according to your time and desire, and leave
the center with a perfectly cured picture.
In fact, we constructed this writing as if you
were a tourist who is visiting Tirana for the first
time but you can also be a resident who may
need a relaxation weekend, fully in your body
service.
And in Velur SPA & Hamama not only will you
find all the services you are looking for, but you
will be surprised by the countless offers. And
not just on holidays but also on weekends, on
special days for you or on a common day,

there is always an offer from Velur because
Velur would know how to make it irresistible.
And if you for one reason or another, can not
enjoy the Velur SPA's services often, or over,
then make a gift to someone with a Gift Card.
Would not it be a nice gift to tell someone
that he could take care of his body? After all,
the body is the most expensive material we
have and we have to keep it with us until the
end of life.
So it's worth it to do with this, to make it
occasionally as a gift, a walk in the silky world
of VELUR SPA
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The complete bucket list to travel

in Albania & Balkans for 2019:
The most famous Albanian Destination in the world
Destinacioni shqiptar më i njohur në botë

23 qytete ballkanike për t`u vizituar në 2019-ën
23 Balkan cities to visit in 2019
10 great Albanian cities you should have in your list
10 qytetet më të bukura shqiptare dhe kur t`i vizitoni
5 small towns in Albania, you will fall in Love
5 qytete të vogla shqiptare me të cilat do të dashuroheni
Top Holiday Hotels 2019 in Albania
Hotelet më të mira shqiptare për sezonin veror 2019
5 Albanian Farms for a real countryside experience
Fermat më të mira që duhet të vizitoni në Shqipëri, për
një përvojë të vërtetë fshati
The cities where to drink the best famous Albanian
10 qytetet më të bukura shqiptare dhe kur t`i vizitoni
Where in Albania you can taste the best wine?
Ku mund të pihet vera më e mirë në Shqipëri?
10 most beautiful Albanian villages
10 fshatrat më të bukur të Shqipërisë

This year, the coolest trip of life
you may experience, is the Western Balkans, based in Albania
32

your
colorful

2019
is named

Balkans
Lista e plotë e udhëtimeve

nëpër Shqipëri dhe Ballkan
për vitin 2019

nga revista Travel

Këtë vit, udhëtimi më i bukur që mund t`i rezervoni vetes,
është ai që do të ndërmerrni rreth Ballkanit Perëndimor, me stacion kryesor Shqipërinë
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Destinacioni
shqiptar
më i njohur
në botë

Ksamili
Për një qëndrim sa më të
këndshëm në Ksamil do t`ju
sugjeronim Hotel Luxury, Hotel
Bianco, Vila Qendra, Hotel Castle,
kurse për një kuzhinë sa më
cilësore por edhe për të shijuar
kuzhinën ndërkombëtare, zgjidhni
Tre Ishujt, Bianco Restaurant &
Lounge Bar, Gjirin e Hartës, etj..
For a pleasant stay in Ksamil,
we would suggest to you Hotel
Luxury, Hotel Bianco,Vila Qendra,
Castle Hotel, and for a better
quality food experience, but also
to enjoy international cuisine,
choose Three Islands (Tre Ishujt,
Bianco Restaurant & Lounge Bar,
Gulf Map (Gjiri i Hartës), etc ...
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The most famous
Albanian
Destination
in the world

E ç`mund të themi për Ksamilin? Të
gjitha jua kemi thënë. Ai ka kohë që e
ka tejkaluar vetveten. Të gjithë duan
shkojnë në Ksamil. Katër ishujt e tij
mahnisin çdokënd që vjen aty dhe nuk
stepen aspak prej fluksit të madh të
pushuesve.
Në pamje të parë duket sikur nuk
ke çfarë të ofrosh në Ksamil përveç
plazhit e bukurisë së rrallë të ishujve
por nuk është ashtu. Ndonëse jua
kemi ofruar Ksamilin në njëmijë e
një mënyra, ka ende për të bërë. Për
shembull ne do t`ju rekomandonim
të eksploronit jo plazhet e njohura
por ishujt e vegjël. Edhe brenda
në shkurrnajën mesdhetare, edhe
përqark, ku ka guva të fshehta e
të paimagjinueshme që me siguri
shumë prej pushuesve të plazheve
nuk i kanë parë asnjëherë.
Shkoni tek Shtëpia e Midhjes (lexo
artikullin në rubrikën Made in
Albania) për një përvojë ndryshe, për
të vizituar fermat e midhjeve nëpër
Liqenin e Butrintit. Vizitoni Kalanë
e Vivarit, një ishull i magjishëm në
mes të ligatinave, zbuloni restorantet
me kuzhinë lokale dhe gjeni aty
recetat autentike për një përvojë
gastronomike të paharrueshme.

What can we say about Ksamil?
Everything is told. Ksamil has
overcome himself. Everyone wants
to go to Ksamil. It impressive islands
have made everybody fall in love and
nobody care about the crazy flow of
July and August. They just want to be
there.
At first glance it looks like you have
nothing to offer in Ksamil except the
beaches of a rare beauty and the
islands as small jewels in the middle
od the deep blue sea. Though we have
offered you Ksamil in a thousand
ways, there is still to be done. For
example, we would recommend you
to explore not the popular beaches
but the small islands. Even inside the
Mediterranean vegetation over the
island, as well as the rocky shores,
where small hidden uncovered caves,
have possibly never been visited from
anyone of the vacationers who lay on
the beaches in front of the islands.
Go to the Mussel House (read the
article in the “Made in Albania”
section) for a different experience
to visit the mussel farms around
the Butrinti Lake. Visit Vivari Castle,
a wondrous island, in the middle
of wetland, discover the local
cuisine and find authentic recipes
for an unforgettable gastronomic
experience.

Welcome to Luxury Hotel!

Situated among the Olive trees, it has the best accommodation in
Ksamili Island, with a perfect view of the Island and the luxury style.
The hotel has 32 comfortable rooms and 3 suites, fully equipped
with central heating and cooling system, save box, smart Tv, zero-noise bar, emergency system in the bathroom, shower, hairdryer
etc.
The restaurant provides international and traditional dishes, bar,
lounge, breakfast area and a large space to enjoy your meals.
Wi-Fi provides in each area, laundry service, parking place and a lot
of other service.
The hotel welcomes you during summer season.
Adress: Jul Cezari St. 9701
Ksamil, Albania
Tel:+355 89 32 1004
Cel:+355 67 54 24355
Cel:+355 69 36 88 205
hluxuryksamil@gmail.com
info@hotel-luxury.al
www.hotel-luxury.al
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Ato janë pa dyshim qytetet më të
bukura shqiptare, destinacionet
që propozohen më së shumti nga
mediat e huaja dhe njëkohësisht më
të vizituarat. Pasuri të UNESCO-s,
qytete bregdetare, qendra historike,
arkitekturë mesjetare, secili prej tyre
ka veçantinë e tij.
Natyrisht të gjitha kanë qenë pjesë
e revistës Travel, në shumë mënyra
e qasje, sepse aty rrotullohet e gjithë
oferta turistike e SHqipërisë.
Këtë herë ne nuk do të ndalemi gjatë.
Do t`ju ofrojmë vetëm disa arsye se
pse duhet vizituar secili

10 qytetet më të bukura
shqiptare që duhet të
vizitoni patjetër në 2019-ën
10 great Albanian cities you
should have in your
2019s bucket list

Berati
për një natë në
Mangalem

They are undoubtedly the most beautiful Albanian cities, the
destinations that are mostly proposed by foreign media and at the same
time the most visited ones. UNESCO's wealth, coastal cities, historic
centers, medieval architecture, each of them has its uniqueness.
Naturally, all of them have been part of Travel magazine in many ways
and approaches because all the tourist offers of Albania are spinning
around them. This time we will only offer you a few reasons why each
one of them should be visited.

to spend a night
in Mangalem
Provoni të qëndroni një natë në Lagjen Mangalem, në
një prej shtëpive ose ndërtesave të kthyera në hotele,
ku arkitektura unike, dekorimi me elementë të ruajtur
mirë që vijnë prej shekujve ta kaluar, atmosfera
mesjetare që mbretëron kudo, e bardha e shtëpive që
feksin, ngrohëtsia e njerëzve që ju presin, mëngjesi
unik me gatime shtëpie dhe plot detaje si këto, do
t`ju bëjnë të jetoni thjesht një epokë tjetër. Ju jeni
zhvendosur në kohë.
Për të zbuluar qytetin të nesërmen me të gjithë
magjinë e tij, mendojnë të zotët ë shtëpisë.
Ja ku i keni disa emra: Hotel Belgrad, Vila Aleksandër,
Bujtina Kodikër, Hotel Onufri, por edhe Hotel Muzaka,
përballë në Goricë. Provojeni, pastaj na shkruani në
emailin tonë nëse nuk kemi pasur të drejtë.

Try to stay in the Mangalem Quarter, in one of the
hotels or hotels-converted buildings, where the
unique architecture, well-preserved decorations
that come from the past centuries, the medieval
atmosphere that reigns everywhere, the white of the
houses that flicks out, the hospitality of the people
waiting for you, the unique breakfast with homecooked and other details like these, will make you
live just another era. You are shifted in time.
To discover the city in the next day, the
owners will take care to make it magical.
Here are some names: Belgrad Hotel, Vila
Aleksander, Codics Inn, Onufri Hotel, but also
Muzaka Hotel, opposite in Gorica quarter. Try it, then
write to us in our email if we were not right.
36

Përveçse për vlerat e rralla që e
kanë listuar në UNESCO, rrugëve
zbukuruar me mozaikë, kalasë
madhështore, Pazarit karakteristik,
mistereve të pafundme brenda në
Kala, Muzeut të Luftës së Ftohtë,
Shtëpive-muze e Muzeve-shtëpi,
Gjirokastrën mund ta vizitoni edhe
për arsye të vogla, që do t`ju japin
emocione të mëdha e që nuk do gjeni
askund tjetër.
Për shembull, të pini një kafe turke
te Bar Kotoni, në Qafën e Pazarit, nga
duart e Nëna Paros, që jua përgatit
me xhezve bakri dhe jua sjell me
tabaka tradicionale.
Por edhe për të gdhendur në
çast një suvenir në gur, tek Fredi,
gurgdhendësi që ju pret lart në kala.
Nuk besoj se ka nevojë t`ju flasim
për kuzhinën dhe mikpritjen e
Gjirokastrës se ato tashmë i njeh e
gjithë bota

Për përvoja unike e shijim të
elemetëve tradicionalë ju këshillojmë
të zgjidhni Hotel Kalemi, Hotel
Kotoni, Hotel Gjirokastra, Hotel
Kodra.
Për luks dhe kujdes të veçantë, Hotel
Argjiro, Vila Sharm. Për qëndrime
me grupe miqsh të shumtë, Hotel
Çajupi.
Për kuzhinë tradicionale, Restorant
Kujtimi, Qafa e Pazarit.
Për larmi pjatash që do t`ju lenë pa
mend, Kompleksi Freskia, Liqeni i
Viroit.

Apart from the rare values that
are listed in UNESCO, the streets
decorated with mosaics, the
magnificent castle, the characteristic
Bazaar, the endless mysteries inside
the Castle, the Cold War Museum, the
Houses- Museums and the Museumhouses, there are a lot of small
reasons to visit Gjirokastra, that will
bring you great emotions hardly
found anywhere else.
For example, drink a Turkish coffee
at Bar Kotoni, situated in "Qafa e
Pazarit", from the hands of Mother
Paro, prepared according to the
traditional trays.
But also to instantly carve a stone
souvenir, at Fredi, the stone carver
who waits you up to the castle.
There is no need to offer or suggest
the cuisine and hospitality of
Gjirokastra cause they are already
famous around the world.

Gjirokastra
For the unique experience of tasting
traditional elements we suggest you
to choose Kalemi Hotel, Kotoni Hotel,
Gjirokastra Hotel, Kodra Hotel.
For luxury and particular care, Argjiro
Hotel, Vila Sharm. For stays with
numerous groups of friends, Çajupi
Hotel.
For traditional cuisine, Kujtimi
Restorant, Qafa e Pazarit.

a lot of small
reasons to go

For the variety of dishes that will leave
you "foolish", "Freskia" Complex,
Viroi Lake.
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Nëse nuk keni palnifikuar vetë ture
për në Vlorë, ose edhe nëse keni
planifikuar; ndryshoni planet dhe
lidhuni me Regina Group.
Do të merrni këshirra dhe zgjidhje
për akomodim dhe argërtim
duke kaluar pushime të paharrueshme në Vlorë!
www.intoursvlora.al

© Studio Bleta

Vlora
Vlora është bërë e re!

Shëtitorja e saj e gjatë që të gjithë vlonjatët i thonë
"Lungomare", tashmë bulevardi qendror që po
mbaron, por edhe Qendra Historike që po rinxjerr në
dritë arkitekturën e vjetër të qytetit, janë arsyet e fundit
pse duhet ta vizitoni Vlorën këtë vit, përveçse të vizitoni
destinacionet e saj të përhershme, monumentet,
pikat e interesit, plazhet e mrekullueshme dhe parqet
arkeologjike që e rrethojnë nga veriu në jug. Rruga e
Lumit të Vlorës do të jetë një tjetër arsye që së shpejti
do të na tregojë një Vlorë ndryshe, një Vlorë që nuk e
kemi shijuar akoma për një tur në natyrën e egër por
edhe brenda traditave të kësaj zone që përfshin shumë
fshatra me të cilat Vlora është identifikuar gjithmonë.

© Studio Bleta

Ja çfarë nuk duhet të lini pa bërë në Vlorë:

Të pini një kafe në Kuzum Baba, për ta pasur qytetin
një herë të vetme në jetën tuaj si në pëllëmbë të dorës.
Të bëni një tur me anijet e flotës Regina Group,
përqark Sazanit dhe Karaburunit, do të jetë udhëtimi
i jetës tuaj.
Të shijoni një drekë tradicionale me arapash dhe
mish qingji në hell në një prej restoranteve të Parkut
Kombëtar Llogora. Ju rekomandojmë që ndalesa të
jetë “Fshati Turistik Llogora”, për më shumë argëtim
dhe shijim të natyrës.

Vlora has become new!

Its long promenade that all the Vlagans say to the Lungomare,
now the central boulevard is over, but also the Historic Center
which is recapturing the old city architecture, are the last
reasons why you should visit Vlora this year, except to visit
its permanent destinations, landmarks, points of interest,
wonderful beaches and archaeological parks that surround
it from north to south. The Vlora River Route will be another
reason that will soon show us a Vlorë otherwise, a Vlorë that
we have not tasted yet for a wild nature tour but also within the
traditions of this area that includes many villages with it which
Vlora has always been identified.

Here's what you should do in Vlora:

© Adis Shera
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Drink a coffee in Kuzum Baba, to have the city a single time in
your life by the palm of your hand.
Take a tour with the Regina Group fleet, around Sazan Island
and Karaburun Peninsula, will be the journey of your life.
Enjoy a traditional lunch with lamb on a spit and the famous
"arapash" in Llogora National Park's restaurants. We
recommend to stops at " Llogora Tourist Village", for more fun
and enjoyment of nature.

Saranda
E çfarë pushimesh do të ishin ato tuajat në Shqipëri nëse
nuk shkoni në Sarandë?
Të admironi qytetin më të vizituar shqiptar, destinacionin
që "mësyhet" nga deti, toka dhe ajri, qytetin që i është
ngjitur kodrës si pentagram e që megjithë kaosin e
papërballueshëm, është sërish më i vizituari?

Pse duhet ta vizitoni Sarandën?

Sepse është qyteti që ju ofron më shumë vende për të
parë dhe itinerare turistike për t`i vizituar. Mjafton që t`ju
përmentin Butrintin, Ksamilin, Syrin e Kaltër, Finiqin etj.j që
të kuptoni se çfarë ju pret kur shkoni me pushime

Kur duhet ta vizitoni?

Nëse jeni një dashurues i "rrëmujës" së plazhit dhe fluksit,
në Korrik dhe Gusht por duhet të keni parasysh të gjitha
problemet që sjell me vete fluksi.
Ne do t`ju sugjeronim periudhën Prill-Qershor. Është më e
bukura. Por Saranda tani nuk ka më periudhë, ajo vizitohet
gjithë vitin dhe jo vetëm nga individë e grupe por edhe nga
Korçerat e shumta.

© Adis Shera

Çfarë nuk duhet të humbisni

Përveç Butrintit dhe Ksamili, një shëtitje me anije në
itinerarin Kakome-Krorëz-Gjiri i Plakotoit. Do të jetë përvoja
më e bukur.

FINIKAS LINES, is the best choice if
you have not previewed about your
vacation in Saranda.
They will provide every step.
www.finikas-lines.com

Ku të qëndroni e të hani

Është e vështirë të sugjerosh akomodim në Sarandë
për stinën e verës por për një listë të detajuar hotelesh e
restorantesh mund të shfletoni Saranda Guidebook nga
Blue Editions, në çdo pikë shitjeje në Shqipëri, përveç
sugjerimeve të shumta në internet. Disa sugjerime prej
nesh: Hotel Epirus, Vila e Bardhe, Aloha, Vila Kalcuni,
Hotel Diamond, Hotel Jaroal, Cocktail Dreams Taverna
Pupi, restorant Hashtag, La Petite, Shija e Jugut, Troy
Traditional etj.
Edhe nëse nuk keni marrë asnj masë për pushimet tuaja,
mjafton të kontaktoni FINIKAS LINES, dhe e keni të zgjidhur
problemi jo vetëm për në Sarandë por edhe
për një tur në Korfuz e Parga.
You did not make any plan? No problem. Contact:

www.finikas-lines.com

What would your vacation be yours in Albania, if you
do not go to Saranda? To admire the most visited
Albanian town, where people get in from the sea,
the land and the air, the city that has climbed the
hill as a pentagram, and despite the unbearable
chaos, is again the most visited?
***

Why should you visit Saranda?

Because it is the city that offers you more places
to see and tourist itineraries to visit. It is enough
to extend Butrint, Ksamili, Blue Eye, Finiqi etc. to
understand what awaits you when you go on vacation
When? If you are a fan of beach and "flu mess"
go in July and August but you have to take into
account all the problems that flow with you.
We would suggest the period April to June. It's the
most beautiful one. But now Saranda is no longer a
period, it is visited throughout the year, not just by
individuals and groups but also by numerous Korça.

What you should not miss

In addition to Butrint and Ksamili, a boat trip on the
Kakome-Krorëz-Plakotoi Gulf. It will be the most
beautiful experience.

Where to stay

It's hard to suggest accommodation in Saranda
for the summer season, but for a detailed list of
hotels and restaurants you can browse the Saranda
Guidebook from Blue Editions at any point in Albania,
besides the many suggestions on the internet. Some
suggestions: Hotel Epirus, Vila e Bardhe, Aloha,
Vila Kalcuni, Hotel Diamond, Hotel Jaroal, Cocktail
Dreams Taverna Pupi, restorant Hashtag, La Petite,
Shija e Jugut, Troy Traditional
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Pogradeci njihet si qyteti i koranit, peshkut të rrallë që gjendet vetëm në këtë liqen, i verës
artizanale dhe gatimeve tradicionale. Aty ku e reja dhe e vjetra, modernia dhe tradicionalia
bashkëjetojnë pranë njëra-tjetrës pa u cënuar. Bora, liqeni, fusha dhe mali, fëshfërima e gjetheve,
cicërima e zogjve, liqeni, varkat, mjelmat, shelgjet lotues janë dekori i këtij qyteti. Pogradeci
është një nga mrekullitë që natyra dhe njerëzit e saj me mikpritjen dhe dashurinë nuk të lenë
të largohesh pa marrë me vete dashurinë dhe mallin për t`u rikthyer përsëri. Ai është një qytet
magjik që vetëm në ëndërr është i vërtetë, është qytet i turistëve të shumtë, i adhuruari i poetëve,
i shkrimtarëve, i piktorëve, “muaji i mjaltit “ i sapo të martuarve, kënaqësia e admiruesve të ujit të
ëmbël, qyteti i dy korifejëve të mëdhenj të letrave shqipe, Lasgush Poradecit dhe Mitrush Kutelit.
Prej një jave me ngritjen e temperaturave qytetit të Pogradecit i është trefishuar popullsia dhe ka
marrë pamjen e kryeqytetit të verës. Mijëra turistë të huaj nga Gjermania, Hollanda, Austria dhe
mijëra pushues të huaj vendas i kanë dhënë qytetit atë pamjen e zakonshme të dyfishuar. Plazhi
në një gjatësi prej 30 km nga fshati Lin deri poshtë doganës së Tushemishtit gëlon nga pushuesit
e shumtë. Asnjë qytet tek ne nuk ka liqenin kaq pranë në gjirin e tij sa Pogradeci. Shëtit në breg
dhe ndien paprerë llokoçitjen e valëve të liqenit, kërcitjen e peshkut, klithjen e pulëbardhave. Fle
natën dhe të duket sikur liqenin e ke aty nën jastëk, si një ninullë të bukur hipnotizuese. Ec në
parkun e pafund me lule erëmira dhe trëndafila që prej shumë vitesh qytetit i kanë dhënë epitetin
si “Qyteti i luleve “. Pogradeci është një qytet palcërisht shqiptar i futur në gjirin e maleve, si truri
në kafkën e njeriut me një natyrë magjike të vendosur pranë syrit të kaltër. Qyteti i Pogradecit
i përket lashtësisë dy mijë vjeçare para erës sonë. Dikur qyteti është quajtur “Lyhnida” që do të
thotë (dritë). Pogradeci është një qytet magjik që vetëm në ëndërr është i vërtetë, është qytet i
turistëve të shumtë, i adhuruari i poetëve, i shkrimtarëve, i piktorëve, “muaji i mjaltit “ i sapo të
martuarve, kënaqësia e admiruesve të ujit të ëmbël, qyteti i dy korifenjëve të mëdhenj të letrave
shqipe, Lasgush Poradecit dhe Mitrush Kutelit. Por Pogradeci njihet edhe si qytet i koranit, peshkut
të rrallë që gjendet vetëm në këtë liqen, i verës artizanale dhe gatimeve tradicionale. E reja dhe e
vjetra, modernia dhe tradicionalia bashkëjetojnë pranë njëra-tjetrës pa cënuar njëra-tjetrën. Bora,
liqeni, fusha dhe mali, fëshfërima e gjetheve, cicërima e zogjëve, liqeni, varkat, mjelmat, shelgjet
lotues janë dekori i këtij qyteti. Pogradeci është një nga mrekullitë që natyra dhe njerëzit e saj me
mikpritjen dhe dashurinë nuk të lenë të largohesh pa marrë me vete dashurinë dhe mallin për t`u
rikthyer përsëri. Sa herë kujton Pogradecin gjithkujt i vjen ndërmend qyteti i bukur buzë

Pogradeci

liqenit, ku natyra ka krijuar një nga “perlat” e saj. Ky është vendi ku bluja e përhershme
e pasqyrës së ujit, e kuqja e ndezur e lindjes së diellit, gjelbërimi gjithëvjetor dhe njerëzit
e dashur e punëtorë, të presin buzagaz për të kaluar disa ditë pushimi.
Jo më kot, këtij vendi të magjishëm i kanë shkruar dikur Lasgushi dhe Kuteli, i kanë
dhënë ngjyra dhe penelata Zengo e Taso, e ka fiksuar në celuloid Misto Cici dhe
Fezollari, për ta përjetësuar nga shumë artistë të tjerë, në kujtesën e brezave këtë perlë
të Shqipërisë.

Korça
Në vend të një turi qytetës

Duke qenë se Korça është një qytet shumë i organizuar nga ana turistike dhe
ka një qendër informacioni ku mund të orientoheni për gjithçka, ne nuk po ju
rekomandojmë një tur të shpejtë qytetës por po ju sjellim këtu disa nga përshtypjet
tona, sa herë që vizitojmë Korçën, përshtypje që duhet thënë se pasurohen çdoherë
me ndjesi të reja dhe nuk ka asgjë për t`u habitur kur bëhëet fjalë për një qytet si
Korça.
Nëse ka një vend në Shqipëri, që të bën ta dashurosh me vizitë të parë, ajo është
pikërisht Korça.
E kanë quajtur Qyteti i serenatave, Qyteti i dashurisë, Qyteti i Artit, Qyteti i birrës,
Parisi i Vogël, e po të kërkosh, gjen plot epitete të tjera që cilësojnë vlerat e saj por
edhe karakteristikat se përse duhet vizituar një qytet si Korça. Korça është një qytet
i qeshur e plot jetë, që të fton në çdo stinë të vizitosh rrugët e saj karakteristike, të
mësosh për kulturën dhe historinë e saj, të kuptosh pse shumë atdhetarë që sot
mbushin faqet e historisë së kombit, ishin pikërisht nga Korça. Por edhe për të
pirë një birrë me “kërnacka”, do të ndjesh po aq kënaqësi e mikpritje, sepse kudo
që të shkosh nëpër qytet e në të gjitha fshatrat e tij, gjëja e parë me të ciëln do të
takohesh, është pikërisht mikpritja e korçarëve…
Mos u shqetësoni nëse nuk keni shumë kohë apo nëse keni ardhur vetëm për një
ditë. Magjinë e Korçës do ta ndjeni edhe sikur vetëm të uleni në një prej kafeneve të
zonës këmbësore përgjatë Bulevardit “Shën Gjergji” ose sheshit të katedrales, për
“një kafeçkë”. Natyrisht, sa më shumë të qëndroni, aq më shumë kënaqësi do të
merrni prej saj, sepse nuk është e njëjta gjë si të bësh një shëtitje për të admiruar
rrugicat e bukura me kalldrëm, shtëpitë elegante të esnafëve korçarë, vilat e
bukura që sot janë të gjitha monumente kulture, apo si të qëndrosh për një drekë e
të prekësh nga afër mikpritjen, duke qenë në kontakt të drejtpërdrejtë me njerëzit.
Me ca sekrete të vogla mund të përjetoni kënaqësi të mëdha, nisur sigurisht nga
përshtypjet e miqve tuaj që kanë qenë aty më parë.
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Hotel Kuinda

Shëtitorja “1 Maji”
Rr. “10 Dëshmorët e Pojskës”
Pogradec, Albania
Tel: +355 68 22 28 806

Hotel Kuinda

bar restorant

Në zonën më të bukur të
Pogradecit, pranë
shëtitores kryesore, aty ku bregu
i liqenit përqafon gjelbërimin dhe
lulet shumëngjyrëshe, ndodhet
Hotel Restorant Kuinda , një
strukturë elegante, që përmes
modernes, ju ofron edhe traditën
e mrekullueshme pogradecare

At the pritiest area of
Pogradec, along the
main avenue, green anf
colorful flowers, Hotel
& Restaurat KUINDA
, welcomes you with
modern structure but
keeping also the excelent
tradition of Pogradec
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Shkodra mund të shijohet me periudha kohore të ndryshme: edhe një
ditë, edhe një fundjavë, por edhe çdo herë pavarësisht sa shpesh e
viziton. Një trashëgimi kulturore dhe shpirtërore, si koncentrat i vlerave
të një zone gjeografike që ka ndërthurur traditat dhe epikën e maleve
me shkëmbimet me botën , tregtare dhe kulturore nëpërmjet detit, nga
Raguza e Venecia , nga Trieste në Aleksandri, nga Vatikani në Stamboll,
si një trashëgimi e transferuar dhe e rafinuar nga brezi në brez, nga
mbijetesa tek herozimi, tek sipërmarrja, tek edukimi kulturor dhe arti,
tek mikpritja dhe demokracia dhe në esenë, një shpirt njerëzor dhe
artistik që nuk shuhet kurrë. Kjo trashëgimi mund të eksplorohet edhe
duke prekur aspektet materiale por veçanërisht nëse arrin të krijosh
lidhje me pjesën shpirtërore që mishërohet tek njerëzit. Përveç vizitave
në një ndër shëtitoret më të gjata tradicionale në Shqiperi që fillon nga
Parruca pranë Bashkisë e vijon deri në fund të Piacës e drejt katedrales
duke përshkuar Gjuhadolin, mund të vijohet me vizitat në kalanë e
Shkodrës, Muzeun Historik tek shtëpia e Oso Kukës, fototeka Marubi,
Muzeun e Qëndresës, Katedralen, Xhaminë e Plumbit, Teatrin Migjeni etj.
Nga takimi me njerëzit e hapur dhe me humor, tek vëzhgimi i traditave
dhe ritualeve ditore, nga pazari i mëngjezit tek lëvizjet me biçikletë,
te shëtitjet në këmbë buzë liqenit apo në shëtitore, tek kafenetë e
shumëllojshme gjatë ditës, tek koncertet dhe aktivitetet kulturore, mund
të mësoni sesi arti, kultura, sporti, ritualet dhe sensi për të bukurën janë
transferuar në një shpirt dhe traditë komuniteti.
Tradita e gatimit bazohet në produkte specifike të zonës, ku duke
qenë qendër e rajonit me të gjithë elementet e peisazhit, Shkodra ka
mundësinë për një balancë të produkteve bazë te ushqimit, nga perimet
autoktone të rajonit si specat, patëllxhanat, lakrat e Oblikës, tek qepa e
Drishtit e fasulja e Shalës, patatja e Kelmendit, frutat si shega devedishe,
fiqtë, kumbullat, rrushi, tek peshku , mishi, tek mënyra e gatimit
tradicional e periudhes otomane si pilaf me mish, japraku, mishi jahni,
patëllxhana apo speca të mbushur, mantije me kos, bamjet, byrekët me
mbushje të ndryshme si presh, qepë, kos, hithra, spinaq, ëmbëlsirat si
tespixhe, haxhimakulle, bakllavë, kadaif, pastat e kohës së kaluar e deri
tek ajo me influencë italiane si pastat e picat, trileçet etj..
Edhe tek gastronomia, gama e vendosjes së restoranteve ka larminë
e saj si vendndodhje panoramike dhe bazë peshku buzë ujrave, tek
vendndodhjet tradicionale në vila apo shtëpi si Tradita dhe Vila Bekteshi,
tek Restorant Rozafa lart në kala apo tek ato moderne në hotele apo
lokale në rrugët qendrore.
Po kështu akomodimi ofrohet në një gamë të gjerë nga hotelet, hostelet,
bujtinat dhe në shtëpi private.

Oda Shkodrane
Restorant Rozafa, Kala
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Shkodra
Shkodra, the crown of greatness of the North and the Albanian authentic
values - a castle at the lakeshore , a connecting bridge for the mountains
and the sea, an exploration of treasures.
Shkodra can be discovered and enjoyed on different time periods: on a
daytrip, on weekends or even everyday regardless of how many times you
have visited before.
The city offers a spiritual and cultural heritage, as a concentration of
values of an entire geographical area combining the epic tradition of the
mountains with an international cultural and commercial exchange of the
world: from Ragusa to Venice, from Trieste to Alexandria, from Vatican to
Istanbul, a heritage passed by and refined through generations. It has a
history from survival to heroism, to entrepreneurship, to cultural education
and art, to hospitality and democracy, and in essence to a human and
artistic spirit that never ceases . This heritage can be explored not only
on material testimonies but especially when you get in touch with spiritual
dimension embodied within the local population . In addition to the nice
walk in one of the longest traditional streets in Albania which starts at
Parruca near the municipality and continues up to the end of Piaca and
towards the Cathedral via Gjuhadol, you can continue to visit: the Shkodra
castle, the historic museum at Oso Kuka house, the National museum
of photography Marubi, the site of Witness and memorial museum, the
Cathedral , the Lead Mosque,the Migjeni theatre etc.
Through the way, you will be welcomed from the locals by offering
hospitality and their particular sense of humour, , you can observe the
traditions and daily rituals; morning shopping; bike rides ; enjoy a
walk along the lakeshore or at the central street; you can stroll along the
wide variety of coffee ; you can attend concerts and cultural events; and
you can learn about how art, culture, sport, rituals and the sense for the
beautifull are transferred to a community’s tradition and spirit.
Gastronomic tradition is based on specific regional products. Shkodra,
being the centre of a region blessed with all landscape components, has
an opportunity for a balanced supply of key food products, autochthone
vegetables such as peppers, aubergines, cabbages, oblika, drishti onions,
shala beans, kelmendi potatoes, fruits, pomegranades “ devedishe” , figues,
plums, grapes, meat and fish.The traditional menu and cooking is dishes
inherited from ottoman period cuisine such as pilaf me mish ( rise and

meat) , japraku ( filled grape or cabbage leafs with rise, minced meat
and other stuffing) , mishi jahni ( meat simmered dish with sauce )
, filled peppers or aubergines, mantije me kos ( ravioli in yogurt garlic
saucec) , pies with different stuffing (onion, yogurt, spinach, and sweets
like tespixhe, haxhimakulle, bakllave, kadaif, tarts), influences from the
early 1990s until the recent Italian influence dishes such as pasta, pizza,
, trileçet. Also accommodation is offered in a wide range of options from
hotels, hostels , Bed and Breakfast, and private houses.

Çfarë të bëni në Shkodër

Një xhiro tek shëtitorja "Kolë Idromeno", që ngjan aq shumë me arkitekturtën
veneciane e që i ka dhënë edhe emrin "Venecia e dytë"
Një vizitë tek Muzeu i Fotografisë "Marubi", si muzeu më i ri që pasuron jetën
kulturore të qytetit
Një drekë tradicionale lart në kala tek Restorant Rozafa, për të shijuar traditën e
vjetër të Odës Shkodrane. Ju këshillojmë të vizitoni Muzeun e Kalasë.
Nië shëtitje me biçikletë në Shirokë, që mund ta pasuroni me një drekë më peshk
buzë liqenit; ju këshillojmë tek Taverna Shkodrane.
Të bëni "shopping" tek qendra tregtare "Bexhisteni ku përveç dyqaneve të shumta
do të gjeni edhe bar restorant "Bexhistenin", ku mund të shijoni sipas dëshirës një
kafe, një drekë apo edhe thjesht një ëmbëlsirë tradicionale, të gatuar në kuzhinën
e restorantit.
Një vizitë të Ura e Mesit, më e bukura që do të gjeni në zonën e Shkodrës, që
përbëhet nga 13 harqe dhe është ende funksionale. Për më shumë se çfarë të
bëni në Shkodër, shih Shkodra Guide.

What to do in Shkodra

A ride to the "Kolë Idromeno" promenade that resembles so much to the Venetian
architecture that has given it the name "Second Venice"
A visit to the Marubi Museum Museum as the youngest museum that enriches the
cultural life of the city
A traditional lunchtime lunch at Restaurant Rozafa, to enjoy the old tradition of
the Shkodra Chamber. We encourage you to visit the Castle Museum.
Take a bicycle trip to Shiroka, which you can enrich with a fish-edge lunch at the
lake; we advise you at Taverna Shkodrane.
Make "shopping" at the shopping center "Bexhisteni where besides many shops
you will also find a restaurant bar" Bexhistenin ", where you can taste a coffee, a
lunch or just a traditional dessert cooked in the restaurant's kitchen.
A visit to the Middle Bridge, the most beautiful one you will find in the area of 
Shkodra, which consists of 13 arches and is still functional. For more on what to
do in Shkodra, see the Shkodra Guide.

Tirana

the vibrant city

Tirana është qyteti më i madh i Shqipërisë dhe njëkohësisht kryeqyteti i
saj. Një qytet i zhurmshëm e plot jetë, Tirana ka mbledhur në gjirin e saj
pothuajse 40% të popullsisë që jeton në Shqipëri, që e shohin kryeqytetin
si një mundësi më të mirë për jetën dhe për të ardhmen e tyre. Tirana
është gjithashtu edhe qendra kryesore administrative, ku janë vendosur
pothuajse të gjitha institucionet shtetërore, si Presiden-ca, Kryeministria,
Parlamenti Shqiptar, Gjykata e Lartë, të gjitha min-istritë, dhe institucionet
e tjera shtetërore të nivelit te dytë e të tretë. Në Tiranë janë të vendosura
po ashtu të gjitha përfaqësitë diplomatike të shteteve me të cilët Shqipëria
ka marrëdhënie diplomatike, dhe selitë e institucioneve politike të Evropës.
Tirana është qendra më e madhe e edukimit në vend, me një Korpus
Universitar ku përfshihen të gjitha degët e edukimit, por edhe me një
numër të konsiderueshëm univer-sitetesh private, të cilat ushtrojnë
aktivitet vitet e fundit.Tirana është kryeqendra e artit dhe jetës aktive, me
institucio-net kryesore kulturore si Teatri i Operas dhe Baletit, Akademia
e Arteve, Teatri Kombëtar, Galeria e Arteve, Pallati i Koncerteve, etj., që
zhvillojnë një jetë të pasur kulturore, me një axhendë të përcaktuar
artistike, e cila zë fill në shtator e përfundon në fillim të verës. Tirana është
vendi i përzierjes së kulturave të ndryshme të krahinave shqiptare, për
shkak të popullsisë së saj heterogjene, e cila ka sjellë pak nga kultura
dhe traditat e vendit apo të zonës nga vjen. Kjo pasqyrohet qartë në
shumëllojshmërinë e kuzhinës në restorante të ndryshme, në dekorimin
e shtëpive, e madje edhe në mënyrën e të veshurit, e cila spikat kryesisht
në periferitë veriore të kryeqytetit. Por Tirana pasqyron njëkohësisht edhe
rrezatimin e kulturës dhe të përvojës botërore, të sjellë nga jashtë prej
atyre që jetojnë e punojnë prej vitesh nëpër botë, duke krijuar një larmi të
pafund aktivitetesh, emrash, formash e ngjyrash, me tendencat e vërteta
të një metropoli. Tirana mund të jetë kryeqyteti kampion në botë që mban
emra në gjuhë huaj për emërtimin e një aktiviteti tregtar. Kryeqyteti i
Shqipërisë është një metropol i vërtetë që luan një rol të rëndësishëm në
jetën e gjithë Shqipërisë. Mirëse vini pra, në këtë kryeqytet, ku jeta vlon në
çdo qelizë të saj!

Tirana is the largest city of Albania and its capital concurrently. A roaring
city full of life, Tirana has united almost of 40% of the population living in
Albania, who see the capital as a better opportunity for life and their future.
Tirana is the capital of art and active life, with major cultural institutions
like the Opera and Ballet Theatre, the Academy of Arts, National Theatre,
National Art Gallery, Palace of Concerts, Etc.., and develops a rich cultural
life, with an artistic rich agenda, which starts in September and ends in
early summer. Tirana is the mixing of different cultures, because of its
heterogeneous population, which inherit their habits and traditions of the
country or area of their origin. This is clearly reflected in
the variety of cuisine in various restaurants, in the decoration of houses,
and even the way of dressing, which is prominent mainly in the northern
suburbs of the capital. But Tirana reflects radiation at the same time of
culture and experience of the world, bringing out of those
who lived abroad and work for years around the world, creating an endless
variety of activities,
names, shapes and colors, giving to Tirana the real flavor of a metropolis.
Tirana as a capital may be the most named city which disposes company
names in foreing languages.
Today Tirana is a genuine tourist destination that is visited every day by
numerous groups of tourists from all over the world and regularly takes
part in the tourist publications with different settings as one of the most
“trend” destinations in Europe. Whenever you visit Tirana, do not be
surprised if the information you will find in this guide may have changed
because even Tirana itself is a city that is changing every day, dressed in
continuous colors, which makes it a real “cameleon city”. Many tourists are
impressed by such a vibrant city all day long, beautiful people filling the
streets every hour of the day, soaring young cafes and an incredible chaos
that prevails everywhere. Albania is ranked as the second country in the
world with the largest number of cafes and of course Tirana is the most
worthy representative of this classification. The Coffee culture, rarely in the
world, has been placed in Albania, lining up the list of things that a tourist
must definitely do to experience the local living of a big city like Tirana. We
invite you to come together a bit deeper into the history and secrets of this
city, which will surely occupy a special place in your travel experience. We
are sure that after you visit, you will be one of the numerous people who
write on internet about you unqique experience in this trange city where
the past and the present live together in a perfect harmony..

What to see
Scanderbeg square”.
National Historical Museum.
The “Pyramid”
The “Cloud” by Japanese artist
Sou Fujimoto.

What to do
A walk on the road
“Murat Toptani”and the
new areaoc the Castle,
called "Çarshia"
One stop to enjoy an
espresso coffee.
A turkish coffee
at the New Bazaar
A lunch at one of the
traditional restaurants
An ice cream or dessert.
“Shopping” in the street
“Myslym Shyri”.
Spending the evening at one
of the old-style bars.
Visit Bunkart 2
Visit “The House of Leaves”
Visit the Bllok area.
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KRUJA qyteti që përcakton
identitetin e Shqipërisë. NJë nga
më të vizituarit për shkak të tri
shtyllave kryesore, Pazarit të Vjetër,
Kalasë dhe dy muzeve, atij Historik
"Gjergj Kastrioti - Skërbeu: dhe ati
Etnogtafik.

Kruja

Sapo hyn në këtë qytet edhe gurët “flasin” për histori, dhe mbajnë
gjallë identitetin kombëtar dhe emrin e Heroit të gjithë shqiptarëve,
Gjergj Kastriot Skëndërbeut. Rrugës për në kala ndodhet Pazari i Vjetër
mesjetar i Krujës, i cili prej pak vitesh në fakt, është bërë krejtësisht i
ri me mbështetjen e fondacionit Shqiptaro-Amerikan. I ndërtuar rreth
400 vite më parë, pazari ka kaluar kohëtë lavdishme, kur brenda tij ishin
të vendosur rreth 150 dyqane, deri në afërsi të hanit të Picorrit, aty ku
ndodhet sot Bashkia e qytetit. Duke ecur mbi kalldrëmet që përshkojnë
mes për mes pazarin, duket sikur numërohen një e nga një vlerat e
trashëgimisë së pasur kulturore që fatmirësisht ka ardhur deri në ditët
tona e gjallë dhe shpalosur më së miri mbi këtë qytet të gurtë.
Por Përveç

Kruja Hospitality, shtëpia e mikpritjes krutane

E nëse zgjedh të vizitosh Krujën, nuk mund të humbasësh pa parë nga afër
një “vepër” aq të bukur sa Kruja Hospitality, një ndër shtëpitë e hershme
që ndodhet brenda rrethimit të Kalasë. Ideja brilante ka ardhur për ta
restauruar këtë shtëpi duke ruajtur identitetin dhe traditën krutane.
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KRUJA The city which defines
the Albanian identity. One of the
most visited spots, based on
three important objects as the
Old Bazaar, the Castle and the
two museum within it, National
Historical Museum “Gjergj
Kastrioti Skënderbeu” and the
Ethnographic Museum.
Ku të qëndroni / Where to stay

Mervin Hotel: Adresa: Rruga kryesore,
pranë Bashkisë Krujë; Tel: +355 69 772 1599

As soon as you enter the city, the “stones” speak about history and national
identity and the Albanian hero Gjergj Kastriot Skndërbeu. On the way to the
castle there is the old medieval bazaar of Kruja, which has been entirely
renovated by the American-Albanian Fund. It was constructed 400 years
ago and during glorious days it had 150 opened shops which stretched until
Picorri Lodging place, which is now home to the Municipality. Walking over
the cobbles of the bazaar area you can count the cultural heritage values
that fortunately have been preserved and are displayed in the “stone” city.
Foreign visitors can find many interesting objects for souvenirs like artisanal
art crafts made of filigree, alabaster, copper, silver, wood, rugs, antiques,
which were masterfully crafted by the artisan workers living here. They have
conserved this tradition from one generation into the next. Kruja is “the
hospitality bed of Albania” where foreigners get to know centuries old history,
in the biggest touristic attractions.

Kruja Hospitality

If you chose to visit Kruja meet its generous hospitality in one of the oldest
homes located within the fortification walls. This house was restored by his
owner, Alborent Rama. His idea to conserve the identity and the tradition of
Kruja home was brilliant..

DURRËSI
Në tregun turistik shqiptar, i cili gjithmonë e më shumë
shkon drejt përpjekjeve për të veçantën, Durrësi ngjan
sikur është destinacioni i thjeshtë që Tirana, si gjysma
e Shqipërisë që është, mund ta përdorë si një zgjedhje
të fundit për pushime ditore në pamundësi për të
shfrytëzuar më mirë fundjavën.
Por Durrësi është shumë më shumë se kaq. Nëse
duam ta shfrytëzojmë në vijë lineare, janë gati 70
kilometra bregdet i cili fillon tek Kepi i Rodonit dhe
mbaron në Kalanë e Bashtovës, brigjeve të Kavajës,
që në sensin e shfrytëzimit praktik, janë një dhe e
pandërprerë.

Po për çfarë duhet ta vizitojmë
Durrësin?

Për plazhet masive dhe intime, për trashëgiminë
kulturore që shkon deri në antikitet, për natyrën e
bukur që e rrethon, për turet e pasura ushqimore
që i gjeni edhe në këtë numër të revistës, pwr
momumentet e rralla, pwr vlerat arkeologjike etj.

Natyrë dhe aventurë
Durrësi nuk është ideal vetëm për turizëm masiv por
edhe një destinacion për turizmin e natyrës dhe të
aventurës. Kepi i Rodonit është edhe ai që njihet si
bregdeti ndryshe i gjirit të madh ranor durrsak.

Çfarë do t`ju rekomandonim?
Nëse nuk jetoni në Shqipëri, ta vizitoni në pranëverë
midis muajve maj e qershor dhe ne vjeshtë, midis
muajve shtator e tetor. Do të ishtë periudha ideale ku
klima, trafiku i pakët, natyra e sidomos shërbimi do
të përfitoheshin në maksimumin e vet të mundshëm.
Atëherë Durrësi nuk do t`ju mbante asnjë të fshehtë.

In the Albanian tourist market, which increasingly goes
to the special efforts, Durres seems to be the simple
destination that Tirana, as half of Albania it is, can use
as a last resort choice for the day to day inability to
enjoy better use of the weekend.
But Durres is far more than that. If we want to use it
linearly, it is almost 70 kilometers coastline that begins
at Cape Rodoni and ends at Bashtova Castle, Kavaja's
shores, which in the sense of practical use are one and
uninterrupted.

Why we should visit Durrës!
For the massive and intimate beaches, for the cultural
heritage that goes up to antiquity, for the beautiful
nature surrounding it, for the rich food tours, some
which you will find in this issue
What would we recommend to you?
If you do not live in Albania, visit it between the
months of May and June and in autumn, between
September and October. It would be the ideal period
where climate, low traffic, nature and especially service would be at its best possible. Then Durres would
not keep you any secret.

Nature and adventure
Durres is ideal place not only for mass tourism, but also
a destination for nature and adventure tourism. Rodon's
Cape is also known as the divergent coastline of the
Great Sandy Durresi Bay. In the natural monument rich
with Mediterranean flora Rodoni's Cape is the green
nature of the sea as a crown that has recently been
made for the retreats of nature tourists who use it for
various activities,
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Në këtë numër për herë të parë kemi hyrë

në territorin e Ballkanit, pra jashtë trevave
të Shqipërisë, Kosovës dhe qyteteve
shqiptare në rajon.
E kemi bërë këtë jo për t`ju zbuluar
Ballkanin por për t`ju ngacmuar sadopak
që kur të bëni planet tuaja të pushimeve
të kuptoni se sa i mrekullueshëm është ky
gadishull, në gjirin e të cilin ndodhet edhe
Shqipëria.
Nëse rastësisht keni vendosur që këtë vit
të shkoni diku tjetër në Europë apo edhe
jashtë saj, është koha t`i rishikoni edhe
njëherë planet tuaja. Vizitoni Ballkanin
Perëndimor dhe Shqipërinë për një vit të
gjallë e plor ngjyra Mesdheu!

KOSOVA 1.Prishtina 2.Prizren 3. Gjakova 4. Peja
CROATIA 1.Dubrovnik 2. Zagreb
SLOVENIA 1.Ljubljana 2.Bled 3. Maribor
BOSNIA & HERCEGOVINA 1.Sarajevo 2.Mostar 3.Medjugorje
MONTENEGRO 1.Ulqin 2.Budva 3.Kotor

For the first time, in this issue, we have
entered the territory of the Balkans, out of
the area of Albania, Kosovo and Albanian
cities in the region.
We did this not to reveal the Balkans to
you but to suggest you, when you make
your vacation plans, how wonderful this
peninsula is, and that Albania in within it.
If by chance you decided to go
somewhere else in Europe or abroad this
year, it's time to revisit your plans once
again. Visit the Western Balkans and
Albania for a colorful Mediterranean year!

NORTH MACEDONIA 1.Scopje 2.Tetovo 3.Ohrid-Struga 4.Mavrovo
GREECE 1.Corfu 2. Ioanina 3. Parga 4. Athens
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1

Kosova

Prishtina

Accessible entirely on foot, Prishtina is a city for
slow travel and taking it easy – sipping the cafes’
excellent "makiato" or local wines and beers and
taking the time to see and be seen on the early
evening shëtitje. This is the stroll taken by families
down the long pedestrian street named after
Kosovo’s most famous offspring, Mother Teresa.
Flying above, from autumn to spring, the city’s
extraordinary population of crows have their own
shëtitje, mobbing in the dusk as the evening call
to prayer wails from the city’s 15th-century Great
Mosque.

Hit the museums

Visit the well-loved Ethnological Museum, made
up of 18th and 19th-century houses set in a rare
patch of garden and imaginatively curated, with
enthusiastic and knowledgeable guides to lead the
way. Free entry.

Prizren

2

If you’re looking for culture in
Kosovo, it’s best to head south to
Prizren. Seated at the foot of the Shar
mountains and close to the Rahovec
(Orahovac) wine region, Kosovo’s
second city packs a heavy punch with
its rich history, traditional handicraft
shops and gastronomic delights. Mix
that with incredible nearby nature and
a renowned summer film festival, and
you have a ‘must-see’ destination to
add to your Balkan travel itinerary.
This is how Lonely Planet
recommends Prizren

Follow also the blog
"Leters from the Balkans" di Francesca
Masotti, our guest for this issue
for a better get in Prishtina,
Gjakova and Prizren

4
Peja
3
Gjakova

Larg nga Tirana pothuajse aq sa Korça. Mund të shkoni vetë
por mund të blini edhe një paketë agjencish turistike. Mund
të zgjidhni të bëni ski por edhe ta kombinoni udhëtimin
me eksplorime, ecje, ture në qytet apo sporte aventure, ka
plot për të bërë. Një gjë ju sugjerojmë miqësisht; para se
t'i turreni Kolashinit e Mavrovës, mbaroni njëherë punë me
Kosovën sepse për ata që udhëtojnë pak, është një thesar i
pazbuluar. Dhe nëse zgjidhni të udhëtoni me agjenci, Klubi
"Discover Albania" është zgjedhja e duhur, si një agjenci
që profesionalizmin për udhëtimet brenda Shqipërisë, e ka
skalitur tashmë prej rreth një dekade.
Mos lini pa vizituar Patrikanën e Pejës

Far from Tirana almost as far as Korca. You can go by
yourself but you can also buy a package of the tourist
agencies. You can choose to ski but also combine your
trip with explorations, hiking, city tours or adventure
sports, there is plenty to do.
And if you choose to travel with an agency, Discover
Albania is the right choice, as an agency that
professionalism for travels within Albania has been
sketching for about a decade.

Contacts: www.discoveralbania.al

Gjakova is a center of culture and learning in Kosovo. It was
established as a trading town, sporting the largest bazaar
in the Balkans, called Çarshia e Madhe (the Grand Bazaar).
The tradesmanship spirit and some of the trades practiced
still remain in the city. The city is centrally located in the
Dukagjin Valley of western Kosovo, equal distance between
the cities of Prizren to the south and Peja to the north. It also
has a historic link to the Gjakova Highlands, now across the
border in northern Albania. The townspeople pride themselves in their sense of town music practiced, humour and
sarcasm which distinguish it from the rest of Kosovo and
enforce the local character. Gjakova has contributed several
important leaders to the history of Kosovo, such as WWII
partisan and post-war leader Fadil Hoxha and communist
Yugsolav Presidency Chairman Mahmut Bakalli, as well as
to the cultural scene.
49
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5
Zagreb

Although it’s the capital of Croatia, Zagreb
is sometimes overlooked as a destination
by visitors to the country…which is a real
shame, because it has plenty to offer! Sure,
it doesn’t have the Adriatic sea or beaches,
but it has many fine sights, plenty of restaurants, cafes and bars, lots of entertainment and regular events, a huge selection
of accommodation (with something for
all budgets), some decent shopping and
is very easy to reach from elsewhere in
Europe. Those other popular Central
European cities – Prague and Budapest
have a strong competitor!
See more at www.visit-croatia.co.uk
50

Croatia

Dubrovnik

Enter the city at the Pile Gate to take a walk
along the Old City walls and admire the view
from different spots along its 2km length.
After this, take your time to stroll through the
alleyways and old streets in the pedestrianonly town where you will see the Revelin Fort,
the Lovrjenac Fort, the Minceta Tower, and the
Bokar Tower. Visit the Dubrovnik Cathedral
and Treasury, the Big Fountain of Onofrio and
St. Saviour Church, Dominican and Franciscan
Monasteries, the Rector’s Palace and the Cultural Historical Museum. Take a break or end
your day at the Square of the Loggia or at the
Stradun of Dubrovnik, both of which are popular
spots to enjoy a meal or a drink where both
locals and visitors hang out. As one of the most
beautiful cities in the Mediterranean, Dubrovnik
is known as the Pearl of the Adriatic. The city is
steeped in history, and is simply beautiful in the
perfect location on the coast next to a shimmering deep blue sea. Artists and intellectuals
from around Croatia are drawn to the coastal
city where festivals and other cultural activities
take place

6

7Bled

Slovenia

Yes, it's every bit as lovely in real life. With its bluish-green lake, picture-postcard
church on an islet, a medieval castle clinging to a rocky cliff and some of the highest peaks of the Julian Alps and the Karavanke as backdrops, Bled is Slovenia's
most popular resort, drawing everyone from honeymooners lured by the over-thetop romantic setting to backpackers, who come for the hiking, biking, water-sports
and canyoning possibilities.

8
Ljubljana

Ljubljana is a picturesque city, whose image has been marked by different periods of history.
Slovenia's capital and largest city is one of Europe's greenest and most
liveable capitals; it was the European Commission's Green Capital of
Europe in 2016. Car traffic is restricted in the centre, leaving the leafy
banks of the emerald-green Ljubljanica River, which flows through the
city's heart, free for pedestrians and cyclists. In summer, cafes set up
terrace seating along the river; it almost feels like a nightly street party.

9
Maribor

Other alternatives in Slovenia:

The Postojna Cave Park, with all its beauty and
magnificence, offers an experience you will no doubt
remember for years to come.
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Bosnia Hercegovina

10

Sarajevo

See more at: www.bhtourism.ba

Ringed by mountains, Sarajevo is a singular
city with a enticing East-meets-West vibe
all of its own. It was once renowned as a
religious melting pot, earning it the epithet
'the Jerusalem of Europe'. Within a few
blocks you can still find large Catholic
and Orthodox cathedrals, Ashkenazi and
Sephardic synagogues, and numerous
mosques. However, the Jewish population
was decimated during WWII and Sarajevo
is now a divided city, with most of the
Orthodox Christians living in Istočno
Sarajevo (East Sarajevo) on the Republika
Srpska side.

See more at: visitsarajevo.ba

11
Medjugorje

Since 1981, in a small village named Medjugorje in the
country of Bosnia-Hercegovina, the Blessed Virgin Mary,
human mother of Jesus Christ, has been appearing in
supernatural apparition and giving messages to the world.
She tells us that God has sent her to us as an act of grace.
In Her own words She tells us, "I have come to tell the world
that God exists. He is the fullness of life, and to enjoy this
fullness and peace, you must return to God.
Bosnia-Hercegovina has become a spiritual haven with
more than 40 million pilgrims having traveled there since
its beginning. The apparitions are elevated in drama and
urgency as the Virgin Mary reveals that these will be her
last apparitions on earth, because, she states, “It will no
longer be necessary.” In the history of the Roman Catholic
Church, the Blessed Virgin Mary has appeared in apparition
many times, the most recognizable names being Guadalupe
(Mexico), LaSallette and Lourdes (France), Knock (Ireland)
and Fatima (Portugal).
52

12

Mostar

Mostar is the chief city and, historically, the capital of
Herzegovina. It is situated in mountainous country along the
Neretva River and lies on the Sarajevo-Ploče rail line. First
mentioned in 1452, Mostar became a Turkish garrison town in
the 16th century. In 1566 the Turks replaced the town’s wooden
suspension bridge over the Neretva with a stone arch one,
whence the name Mostar (from Serbo-Croatian most, “bridge”).
This stone bridge had a single arch 90 feet (27 metres) wide
and was a masterpiece of Ottoman engineering. In November
1993, during the Bosnian civil war, the bridge was destroyed
by artillery fire from Bosnian Croat forces. A major rebuilding

project was undertaken to restore the bridge and nearby buildings
that had also been damaged; the bridge reopened in 2004. The
bridge and the surrounding area were added to UNESCO’s World
Heritage list in 2005.
The region is noted for its quality wines (žilovka and blatina),
tobacco, fruit, and vegetables. Počitelj, just south of Mostar, is
famous for its Muslim architecture with a mosque, madrasah
(school), and Turkish houses. The historic town of Mostar, spanning
a deep valley of the Neretva River, developed in the 15th and 16th
centuries as an Ottoman frontier town and during the AustroHungarian period in the 19th and 20th centuries. Mostar has long
been known for its old Turkish houses and Old Bridge, Stari Most,
after which it is named. In the 1990s conflict, however, most of
the historic town and the Old Bridge, designed by the renowned
architect Sinan, was destroyed. The Old Bridge was recently rebuilt
and many of the edifices in the Old Town have been restored or
rebuilt with the contribution of an international scientific committee
established by UNESCO. The Old Bridge area, with its preOttoman, eastern Ottoman, Mediterranean and western European
architectural features, is an outstanding example of a multicultural
urban settlement. The reconstructed Old Bridge and Old City of
Mostar is a symbol of reconciliation, international co-operation
and of the coexistence of diverse cultural, ethnic and religious
communities.
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13 Ulcinj

Montenegro
www.visit-montenegro.com

Ulcinj is the southernmost city at Montenegrin coast.
With its natural potential Ulcinj is tourism borne. The
longest beach at the Adriatic sea – Velika Plaza that is
13 km long, the Ada Bojana – a unique river island with
marvelous sandy beaches, Valdanos – a unique bay with
a coastline covered in old olive trees, the reconstructed
old city of Ulcinj – full of interesting restaurants, cafés,
galleries and hotels … and many other attractive sights
make Ulcinj unique and attractive for many tourists.
Ulcinj is a city that you have to visit.

14Budva

Kotor

Budva is the metropolis of Montenegrin tourism thanks to the great number of
beaches and hotels that make this the most desirable tourist destination.
Apart from its natural beauty, its bay islands and beaches, Budva is rich with
historic monuments.
Budva’s Old Town lies on a small peninsula and represents a treasure chest of
culture heritage. Crossed with narrow streets and squares are famous buildings,
the Church Sv. Trojica, housing the tomb of the exquisite writer Stjepan Mitrov
Ljubisa, the Churches of Sv. Ivan, Sv. Bogorodica and Sv. Sava.
During the summer months it turns into a City Theater with numerous local
performances and shows from abroad. In the Stari Grad (Old town) you can
also visit many shops, cafés, restaurants and galleries. Monasteries Stanjevici,
Podostrog, Rezevici and Gradiste are important historic and religious monuments
of Budva.

Located along one of the world’s most beautiful bays is Kotor, a city of
traders and famous sailors, with many stories to tell.
The Old City of Kotor is a well preserved urbanization typical of the
middle Ages, built between the 12th and 14th century. Medieval architecture and numerous monuments of cultural heritage have made
Kotor land on the UNESCO’s World Natural and Historical Heritage
Site list.
Through the entire city the buildings are intersected by narrow streets
and squares. Cathedral of Saint Tryphon (Sveti Tripun) is at the center
of one of these squares, and it’s a monument of Roman culture and
one of the most recognizable symbols of the city.
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Montenegro

North tour

REQUIRED: 4 people minimum, everyone can participate
DURATION: up to 13 hours
INCLUDED: full day transport by mini-van or minibus, professional tour guide in english
NOT INCLUDED: entrance fee to np Durmitor (3€ per
person), food and drinks (breakfast from 3,5€, lunch
from 7€)
WHAT TO BRING: water, sunscreen, comfortable
shoes, warmer clothing for the mountain and other
months than summer
HIGHLIGHTS: Perast photo stop, View of Boka Bay
above Risan, Slano Lake, traditional breakfast,
Đurđevića Tara Bridge, Tara Canyon, Town of Žabljak,
traditional lunch, Black Lake, Ostrog Monastery
Itinerary
07:10 am Start from Kotor

offered by:

360 Monte Travel Agency
Tel: +382 32 520 495; Mob: +382 67 698 335
Web: 360monte.me
This tour is designed for all nature and
adventure lovers made to combine all the places
that make Montenegro wild and wonderful –
beginning with the beautiful coastline of Kotor
and Risan Bay; driving up to the high elevations
of the Durmitor Mountains; admiring the
deepest canyon in Europe - the river Tara; hiking
around Black Lake and visiting the most famous
and mysterious spiritual spot in the Balkans –
the Ostrog Monastery. An overall memorable
travel experience!

07:30 am Photo stop at Perast
07:50 am Photo stop above Risan Bay
09:00 am Arrival at Nikšić, breakfast break
11:30 am Arrival at Đurđevića Tara Bridge, zip-line
(optional)
14:00 pm Arrival at town of Žabljak, 1 hour free time
at Black Lake (hiking, swimming)
15:00 pm Lunch break
17:00 pm Arrival at Ostrog Monastery
20.30 pm Finish in the Old Town of Kotor
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North Macedonia

Skopje

See more at: www.exploringmacedonia.com

Skopje is the capital of the Republic of Macedonia, the City that lies
in the heart of the Balkan Peninsula, at the crossroad of important
communications, a city with a 2000 years old tradition. Skopje is a modern
city with population of almost one million and presents Macedonia’s
major political, economical, educational and cultural center. It continues
to be a focus for new residents, economic development, construction
and refurbishment. Skopje urban area extends across the Skopje valley
for approximately 30 kilometers (18.75 mi) in width and comprises 10
municipalities.
Skopje also is a very attractive tourist destination with its fortress, cultural
and historical monuments, archaeological sites, sport halls, caves in the
canyon of the River Treska and Lake Matka and a health spa in the eastern
part of the city.
Skopje is steadily becoming a vital regional route for international flight
operators. The town with the beautiful quay of the Macedonian river
“Vardar”, the narrow streets in the Old Bazaar which is the biggest bazaar
preserved in the Balkans today, the town is internationally famous for
being the birthplace of Mother Teresa. He has blossomed into a thriving,
stimulating city to explore, defining itself as an exciting tourist destination
with the 1500 years old fortress Kale and monastery St. Pantelejmon with
the fresco ”Lamentation of Christ”, with the first signs of the Renaissance,
the Islamic monuments Sultan Murat’s- Hjunkar Mosque, the Daut
Pasha’s bath.

Tetovo is located at the foothills of the Shar Mountain in
north-western Macedonia, 468 m above the sea level, on the
edge of the Polog Valley. The city is separated by the river
Pena, which flows from the Shar mountain.
In the vicinity of the town is the Arabati Baba Teke, which
used to be a Dervish monastery/convent of the Bekteshi
Order. The Teke was abandoned in 1945 and today it houses
the Museum of Tetovo.
The Monastery of Leshok with the churches of St. Athanasius
and of the Holy Virgin, are situated 8km near Tetovo, close
to the road leading to the village of Brezno. The church
of the Holy Virgin, an excellent example of the byzantine
construction tradition, is believed to have been constructed
1326. The church has three layers of frescoes: the bottom
layer is from the time of construction, the middle one is
from the 17th century, and the top one is from 1879. Several
marble columns from the original church are kept today
in the Tetovo museum. The church of St. Athanasius was
built in 1924 next to the church of the Holy Mother of God.
In the yard of the Monastery of Leshok is the tomb of the
Macedonian educator Kiril Pejchinovik, who was born in
1770. In his honor, this monastery hosts an International
Meeting of Literary Translators. Tetovo is also a host to the
Festival of Macedonian Choirs.
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18

Ohrid

Ohrid - The Unesco protected city, the pearl of the Balkans
The city of the immortal Ohrid is the sublime lakeside point that
for many represents the culmination of the Macedonian experience, a kingdom of light and water, a repository of ancient ruins
from Macedonia’s earlier kingdoms. Ohrid’s major attractions are
all located within a remarkably concentrated and eminently walkable area, among and above the narrow streets of the Old Town
lined with restaurants and cafés perfectly suited for relaxing in the
cool summer evenings. Ohrid’s many café bars and nightclubs also
make for a vibrant nightlife. As for the lake itself, it is so large and so

Struga

deep that one might mistake it for a small sea. Full range of
water sports, fishing andboating is available, and numerous
churches alongside Ohrid’s lake shores make for fascinating
side trips and walks. The wooded ridge above the lake’s eastern shore is largely taken up by the National Park of Galichica,
an unspoiled wilderness ideally suitable for nature enthusiasts. The uniqueness of Lake Ohrid and the city’s historical
architecture has been attested by UNESCO, honoring it with
an official designation as one of the few places on the cultural
institution’s list “World Inheritance”.

19 Mavrovo

Struga - City of Poetry
Struga is a town and popular tourist destination situated in the south-western
region of the Republic of Macedonia, lying on the shore of Lake Ohrid. Once
known as "Enchalon" -Eel, Struga has a population of approximetly 15 000
inhabitants. It has been known since the time of the Ilirs, and many old
writers of traveling guides have noted that Struga was a very vivid city, with
developed trade, great markets and the houses of the wealthy citizens were
always beautiful and decorative. That is why the well-known saying: "There is
no other place like Struga" exists since then. Except the Ohrid lake in Struga
there is a river called Crn Drim which flows gently through the town, as it
does not want to disturb the visitors walking along its banks, thrilled by its
crystal clear waters. In the evening when many lights are turned on, the river
has even a better view by the reflection of light from its waters.

Usually you have heard the name of Mavrovo just
for skiing or snowing? Well, we don`t blame it,
it`s the agencies packages tha mention Mavrovo
only as a winter destination. But the autumn
of Mavrovo is among the most beautiful in the
Balkans, not only because of the ecosystem
surrounding the lake but also from the tourist
center's architecture, and many cultural
monuments and cult objects surrounding it
In short, it's not about to go to Mavrovo just to
make a picture of skiing, you can get freat
offers to enjoy nature too!
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GREECE

Athens

See more at: www.visitgreece.gr

With equal measures of grunge and grace, Athens is a heady mix of
history and edginess.
Acropolis Views
The magnificent Acropolis, visible from almost every part of the city, is
the hub around which Athens still revolves. This temple city, built in the
5th century BC, serves as a daily reminder to Greeks of their heritage
and the city's many transformations. All over the urban basin, rooftops
and balconies angle toward the landmark, a block of milky marble atop
a steep-sided hill. Pull up your own chair, settle in and allow time to
appreciate the Acropolis' many moods, as the light shifts and the clouds
cast their shifting shadows.
Layers of History
The cultural and social life of Athens plays out amid, around and in
landmarks that are centuries old, if not millennia. The remnants of
Ancient Greece get the most attention, of course, thanks to a little thing
called democracy. Oh, and mythology, and drama, and philosophy. But
don't overlook the 'later' years: thousand-year-old Byzantine churches, for
instance, which squat, unruffled in the middle of streets and attached to
hillsides. Ottoman traces can be seen in architecture and in food. And the
neoclassical style of the 19th century adds elegance all over the centre.

Creative Energy
Although individuals have endured difficult circumstances since the start of the economic
crisis in 2009, the city as a whole crackles with energy in art shows, political debates and
even on the walls of derelict buildings, as Athens has become one of Europe's most noted
spots for street art. There are plenty of surprises to be discovered, so make sure to leave
room in your schedule for spontaneous discovery: buy a ticket to that dance show that's just
starting as you walk by, or sit down at the restaurant where the musicians are setting up.
You'll be rewarded.
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Corfu

For daily tours and lines to
Corfu and Parga contact:
www.finikas-lines.com

With the passage of time the island may have changed, but we can
still feel the spirit of a distant glorious past. Its rich multi-cultural
heritage, its historic monuments, its stunning natural landscape, its
crystal clear seas, and its excellent weather all year round explain
why Corfu is one of the most cosmopolitan Mediterranean destinations weaving a powerful spell on its visitors.
Corfu (Kerkyra), unlike the rest of Greece, never fell under the Ottoman oppression. Due to the successive dominations of the Venetians,
the French and the British over the centuries, the island has primarily become part of the Western rather the Levantine world. In the
beautifully preserved Old Town of Corfu, a UNESCO world heritage
site, Renaissance, Baroque and Classical “repertoire” came to be
successfully applied to local artistic traditions. Palaces, fortresses,
austere public buildings of the Venetian rule uniquely blend with
lines of drying washing in tiny alleyways and small secluded squares.
Strolling through a complex of narrow cobbled streets with stairways
and vaulted passages, the so-called “kantounia”, will make you feel
as if you’ve travelled to Genoa or Naples.

22 Parga
Parga in Greece is the most popular summer
destination in Epirus. This small town is situated
in a secluded bay of the Ionian Sea and has an
intense island feeling. The colorful houses of
Parga are constructed amphitheatrically along
the slopes of a mountain, offering nice view to the
sea. A green islet with a white church stands at
the entrance of the port, while the ruined walls of
a Venetian castle can be seen on top of a hill above
the town. Most of all, it is famous for the amazing
beaches with the exotic water. With a convenient
location in western Greece, Parga is a good base
for day excursions to Sivota, Preveza and even
Lefkada.
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23Ioanina

GREECE
See more at: www.visitgreece.gr
www.travelioannina.com

Ioannina: a journey in a magical land

Ioannina, the capital of Epirus, spreads out around beautiful
Lake Pamvotida. The natural environment, the climate and
character of the town are defined by this stretch of water – the
area’s trademark. The lake, with its still waters and its small
island, is a natural monument, around which the entire area
lives and breathes. The strong cultural traditions of the town,
home to a number of great novelists and poets, and the artistic
and intellectual events which are organized throughout the
year, give visitors the opportunity to get to know the roots of
the intellectual life of Epirus.

fortress in Greece with significant influence over the history of the town
which grew around it. Over the years it evolved into a thriving centre
with a highly developed intellectual life. Ali Pasha, that enigmatic
symbol of Ottoman rule, lived here. His great love for the lady Kyra –
Frosini resonates still as an integral part of the history of the town.
The castle is divided into four sections: the outer wall, the northwestern
citadel, which is dominated by the Aslan Mosque, the southeast citadel
of Itch-Kale and finally the actual castle town - the old, walled town of
Ioannina..

A walk through the city has the feel of a bygone era, full of
secret places and legends still living. Wonderful buildings
like the House Matei Hussein, the Ottoman mosque of Veli
Pasha and the entire historic centre of the town are unique
attractions.
Ioannina was always multicultural, dominated mainly by
Christian, Islamic and Jewish influences. This coexistence of
cultural influences is clearly evident in the historic city centre.
The Stoa Louli arcade is one of the locations where the three
communities worked together and prospered. The arcade was
originally an inn and then became a mercantile exchange of
great importance throughout the whole of Epirus.
The castle town of Ioannina
The imposing castle of Ioannina was built in 528 AD by the
Emperor Justinian, and was an ambitious expression of the
might of the Byzantine Empire. It is the oldest Byzantine

60

63

Nr 28 TRAVEL 2019

61

Regina City Hotel

ALER, Luxury Hotel, Vlora

Top Holiday Hotels 2019 in Albania
Adriatik Hotel, Durrës

Hoteli historik me të kaluar të lavdishme e të tashme krejtësisht të
ndryshuar sipas standarteve bashkëkohore, ka kohë që ka hyrë në listën
e turistëve të huaj, kryesisht amerikanë si baza kryesore e qëndrimit të
tyre në Shqipëri gjatë pushimeve të sezonit të lartë. Por kjo strukturë
gjigande ofron çdo shërbim që do ta kërkonit jashtë kufijve të Shqipërisë,
duke filluar nga qendra SPA, Pishina, shërbimet e shumta, akomodimi
luksoz, çmimet mjaft konkuruese në këtë sezon, një shërbim i pashoq
për të cilin shquhet stafi i Adriatik e sidomos ushqimi që nuk ka të dytë
e që konkuron fort me restorantet më në zë. E bukura e kuzhinës është
se gjithçka, edhe buka, gatuhet në kuzhinën e Adriatik, madje me grurë të
rritur fushave të Shqipërisë e bluar me mullinj artizanalë, bylmeti gjithashtu
sigurohet nga punishte të vogla dhe pjatat që ofrohen kanë elegancën e
restorantit me pesë yje dhe shijen e traditës shqiptare. Imagjinoni pastaj
ato perëndimet në verandën e Adriatik ose nga ballkoni i dhomës se çfarë
shijeje do t`i shtonin fundjavës tuaj!
www.adriatikhotel.com

me diell mund ta shijoni edhe mes pyllit, nën ngrohtësinë e rrezeve të diellit,
për dhomat e rehatshme për shijimin e ambienteve të bukura rreth pishinës
dhe për shërbimet SPA që ofron gjatë të gjithë vitit. Festat e organizuara te
Diamma, na besoni, janë të paharrueshme. Edhe një ditëlindje e thjeshtë
kthehet në ditë të shënuar për të gjithë ata që janë të pranishëm, e jo më
një festë që kur e merr në dorë Diamma, e qan! Kuptohet që nëse doni
diçka më shumë se thjesht një drekë të shtune apo të diele, duhet të
prenotoni në www.diammaresort.al

Grand Blue Fafa Resort & Spa

Flower Hotel & Spa

Tashmë zinxhiri i resorteve Fafa është i njohur si destinacioni më i frekuentuar i turistëve të huaj dhe duket sikur ai nuk ka vend për shqiptarët por
kjo është absolutisht jo e vërtetë. Jo vetëm verës që shumë shqiptarë
brenda Shqipërisë dhe nga Kosova, Maqedonia e Diaspora e zgjedhin
Fafën për pushime por edhe jashtë sezonit të lartë, Fafa është plotësisht
në dispozicionin tuaj me një sërë shërbimesh që nuk keni pse t`i kërkoni
jashtë. Ndërkohë që në Fafa Premium shërbimet e shumta, kuzhina e mirë,
akomodimi luksoz, muzika live, qëndrimet buzë pishinës nën nën klimën
e shkëlqyer mesdhetare, mund t`i shfrytëzoni në çdo kohë, tek Grand Blue
Fafa Resort & Spa shumë shpejt do të keni paketën e plotë të shërbimeve
SPA, pishinat e brendshme dhe shërbime të tjera të relaksit.
www.fafa.al

Harmonia Hotels Group

Janë së paku pesë hotele të kësaj linje por ju ofrojmë vetëm Albanian Star
Hotel dhe Horizont Hotel, si baza e shërbimeve 365-ditëshe që Harmonia
Hotels Group ofron për të gjithë pushuesit. Edhe ky zinxhir hotelesh ka
kohë që është linja e përzgjedhur e të huajve, që që i ka dhënë kredite të
larta shërbimeve që ofrohen aty. Buzë detit, me një atmosferë e ambiente
fantastike, kuzhinë të shumëllojshme e plot shërbime relaksi, si sauna,
masazhe, që do të mbushnin më së miri kohën tuaj të lirë, e vetmja gjë që
do t`ju mungojë nga vera, është të laheni në det. Ndërkohë, në Horizont
Hotel, si një investim i viteve të fundit do të gjeni një ambient ku mungon
asgjë që mund ta gjenit në çdo hotel tjetër kudo nëpër Europë, por që ka
avantazhin t`ju ofrojë një pishinë të mrekullueshme më pamje panoramike
të Adriatikut.
www.harmoniahotelsgroup.com

Diamma Resort

Është resorti me hapësirën më të madhe, ku mund të shijoni ndër të tjera
edhe aromën dehëse të pishave mesdhetare, aq mirë të ruajtura në këtë
pjesë të Plazhit të Golemit. Por sigurisht që nuk do të shkoni te Diamma
vetëm për aromën e pishave por edhe për kuzhinën fantastike që në kohë
62

Hotelet më të mira shqiptare

për sezonin veror 2019

Ky margaritar i turizmit nuk ndodhet në vijën e parë të bregdetit por
është padyshim një prej resorteve më të bukur në të gjithë bregdetin
Durrës-Kavajë, duke filluar që nga arkitektura neoklasike, ambientet e
dekoruara ngrohtë dhe me një stil ku luksi dhe shija dominojnë gjithçka.
Nisur edhe nga emri që e identifikon, resorti është një parajsë e vërtetë,
ku lulet shumëngjyrëshe ndodhen kudo, deri në ballkonin e dhomës tuaj.
Pika e fortë e resortit, që përmbush më së miri kohën e lirë janë shërbimet
SPA, ku Flower nuk ka konkurent dhe për të cilat shpesh pushuesit e
zgjedhin si arsye kryesore. Ajo që do t`ju lerë të mahnitur është pa diskutim
infrastruktura e kuruar deri në detaje, mund të themi që nga porta hyrëse
e deri në tryezë. Natyrisht nuk janë vetëm këto arsyet për të cilat duhet të
zgjidhni Flower, është edhe kuzhina me pjatat e kthyera në art, të cilat në
fillim do t`ju vijë keq t`i prekni e në fund do t`i fshini me gisht.
E nëse për çfarëdolloj arsyeje nuk keni mundësi të shijoni një fundjavë në
Flower, së pakuni bëni një shëtitje në galerinë e mrekullueshme të fotove në
www.hotel-flower.com

ALER Luxury Resort, Durrës

Struktura e bukur me katër yje është thuajse krejtësisht e re, për shkak të
rikonstruksionit rrënjësor të një godine ekzistuese, ndodhet në vijën e dytë
të bregut dhe sot përbën një hotel mes një pylli me pisha, një pishinë të
bollshme verore dhe një hapësirë relaksi ku pushuesit mund të qëndrojnë
jo vetëm për të konsumuar vaktet por edhe për të puushuar gjatë ditës.
Netët e mbushura me muzikë e me freski janë një oaz qetësie, edhe pse
mes plazhit të zhurmshëm të Malit të Robit. Këtë vit hoteli do të ofrojë edhe
shërbimet e relaksit si SPA, Sauna, masazhe, parukeri-estetikë, palestër etj..
www.alertravel.com

Klajdi Resort

Ka rreth njëzet vjet që pushuesit e njohin emrin e Klajdit. Vit pas viti,
shërbimet e tij janë shtuar ne tani mund të themi që struktura ka pamjen
dhe shërbimet e një resorti të mirëfilltë që nuk ka asgjë për t`i pasur zili
një resorti në ndonjë breg të vendeve gregdetare fqinje. Me nje kapacitet

prej 120 dhomash, që nuk janë thjesht vende fjetjeje por strehëza të
rehatshme që ju përkëdhelin me njëmijë shërbime, mëngjes në dhomë,
jacuzzi të hapur ku mund të rrini sa të doni duke shijuar një film me një
gotë verë në dorë, surpriza me atmoferë festash etj, pa folur për standartet
e larta.
Shërbimet SPA me pishinën dimërore me ujë të ngrohtë, Jaccuzi, sauna,
banjo turke, hamam, masazhe, një qendër estetike me të gjitha shërbimet,
qendra e fitnesit dhe të gjitha ambientet e relaksit, e bëjnë Klajdin një prej
resorteve SPA më të plotësuar.
Por Klajdi është shumë i njohur edhe për kuzhinën e tij, të cilën klientët
e zgjedhin të parën, edhe sikur të mos prenotojnë një fundjavë të plotë,
kështu s`po zgjatemi për të përshkruar me detaje se çfarë mrekullish e
shijesh ju presin po të zgjidhni të konsumoni një drekë apo darkë aty.
Hidhini një sy një herë, që të besoni se ju kemi thënë shumë pak në fakt,
dhe pastaj nëse doni, klikoni www.hotelklajdi.al

Brilliant Hotel & Spa

Është i ri e natyrisht i bukur, sepse resortet që ndërtohen vitet e fundit e
kanë të rëndësishme edhe arkitekturën, e cila i identifikon qartësisht. Ka
hapësira të mjaftueshme për të lëvizur lirshëm edhe në kohë dimri, me
hollet e mëdha e ambientet argëtuese, të cilat ndonëse nuk janë plotësuar
të gjitha, ju japin mundësi të kaloni kohë cilësore në shoqëri të miqve
dhe familjes. E ku ka më bukur se një mëngjes në dhomë ose me pamje
nga Adriatiku i pamatë? Një qetësim i plotë nën masazhet natyrale të
Jaccuzi-t mbuluar me petale lulesh apo aromaterapi? Një përhumbje në
qendrën SPA që pritet të hapet shumë shpejt ku pishina dimërore, saunat,
masazhet, banjo turke apo shërbimet estetike janë një kurë e e vërtetë
relaksi?
Pale kuzhina pastaj, që mund ta shijoni fundjavave edhe nën tingujt
e zgjedhur të muzikës live e ku mund të shëtisni mes shijeve të pesë
kontinenteve. Ndërkohë klikoni në www.brilliant.al

Regina City Hotel

Hoteli më i ri në qytetin e Vlorës dhe i dyti i hoteleve Regina! I pari i standartit të tij në Jug të Shqipërisë me kushte dhe hapësira 4 yje! Hotel Regina City lindi me përkushtimin drejt më të mirës, të bukures dhe pasionit.
Ai ndodhet në lungomaren e Vlorës me një pozicion dhe strukturë që e
bën atë një nga ambientet më moderne të qytetit, vetëm 5 m nga deti, me
plazhin e tij privat, 1000 m nga Sheshi “Pavarësia dhe 2000 m nga Sheshi
i Flamurit. Me një panoramë relaksuese det-kodër ku ndodhet edhe pishina
me nje lounge bar si dhe restoranti me gatimet mesdhetare. Padyshim që
pushimet tuaja do të jenë akoma më të veçanta tek Regina City.
www.reginacity.al

ALER Luxury Resort, Mali i Robit

Stunning pine forest, azure sea and sky, the harmony of the rustle of
waves and the whiff of the sea breeze - all this can be found while resting
at ALER Luxury Resort Durres4 *. One of the best hotels, located in Mali i
Robit, which is 45 km from the airport. The hotel was renovated in 2017
and is ready to welcome guests for the first time in 2018! The hotel staff
speaks English, Russian, Ukrainian, Greek and Italian.
Meals: breakfast - buffet. Lunch and dinner- A La Carte.
In the hotel: 2 bars (1 near the pool), Wi-Fi, parking, currency exchange,
European restaurant, elevator, playground for children. It is not allowed to
stay with animals.
Accommodation: 48 rooms, with balcony and without balcony, GV.
Standard Rooms (20m2). Connection Rooms (40m2)
In all rooms: air conditioning, TV, mini-bar ( extra charge), double bed,
wardrobe, bathroom (bath accessories, hairdryer). Room cleaning (daily).
Change of bed linen (1 time in 2 days).
Beach: private, sandy. Distance from the hotel to the beach - 70 m.

Klajdi Resort, Mali i Robit

Adriatic Hotel, Durrës

The historic hotel with glorious past and present completely altered to
contemporary standards, has long entered the list of foreign tourists, mostly
Americans, as the main base of their stay in Albania during high season
breaks. But this giant structure offers every service you will be looking for
outside the borders of Albania, ranging from SPA center, indoor & outdoor
pool, multiple services, luxury accommodation, fairly competitive prices this
season, an unmatched service for which the Adriatic team's distinguished
staff especially the food that does not have a second and who competes
strongly with the most loud restaurants. The beauty of the kitchen is that
everything, even bread, is cooked in the Adriatic cuisine, and even with
grown corn in Albania's fields, it is also made of small workshops and the
plates are offered with the elegance of the five-star restaurant and the
taste of Albanian tradition. Imagine then those westerners on the Adriatic's
veranda or from the balcony of the room what flavor they would add to your
weekend! www.adriatikhotel.com

Grand Blue Fafa Resort & Spa

Fafa's chain of resorts is now known as the most visited destination of
foreign tourists and it seems that there is no place for Albanians but that's
absolutely not true. Not only summer that many Albanians in Albania and
Kosovo, Macedonia and Diaspora choose Fafas for holidays but also for
off-season, Fafa is fully at your disposal with a range of services that you
do not have to look out for. While in Fafa Premium you can use the many
services, the good cuisine, the luxurious accommodation, the live music, the
poolside under the wonderful Mediterranean climate, at Grand Blue Fafa
Resort & Spa very soon the full package of SPA services, indoor pools and
other relaxation services. Click on www.fafa.al

Harmonia Hotels Group

There are at least five hotels in this hotels chain but we`ll talk abou the
Albanian Star Hotel and the Horizont Hotel as the 365-day service base that
Harmonia Hotels Group offers for all holidaymakers. Even this hotel`s chain
has for long been the selected one of foreigners, which has given high
credit to the services provided there. The sea edge, with an atmosphere
and fantastic ambience, diverse cuisine and full relaxation services, such

as saunas, massages, which would best fill your free time, the only thing
you will miss out on the summer is to wake up in the sea. Meanwhile, at
Horizon Hotel, as an investment of recent years, you will find an environment where you will find nothing you can find in any other hotel anywhere
in Europe but having the advantage of offering you a wonderful pool with
panoramic views of the Adriatic .
Find more at www.harmoniahotelsgroup.com

Diamma Resort. Golem

It is the largest resort, where you can enjoy among other things the intense
aroma of Mediterranean pines, so well preserved in this part of Golemi
Beach. But of course you will not go to Diamma only for the scent of pines
but also for the fantastic cuisine that in sunny weather can also enjoy
between the forest, under the warmth of the sun's rays, for the comfortable
rooms for enjoying the beautiful surroundings around the pool and for
SPA services that it offers throughout the year. The holidays organized in
Diamma, believe us, are unforgettable. Even a simple birthday returns to a
remarkable day! Understandably, if you want something more than just a
Saturday or Sunday lunch, book at www.diammaresort.al

Flower Hotel & Spa, Golem

This pearl of tourism is not located on the first line of the coast but is
undoubtedly one of the most beautiful resorts on the entire Durres-Kavajë
coast, ranging from neoclassical architecture, warmly decorated environments and a style where luxury and taste dominate everything. Relying
on the name that identifies it, the resort is a true paradise where colorful
flowers are located everywhere, up to the balcony of your room. The
resort's strongest point, which best meets leisure time, is SPA services,
where Flower is not competitive and often the holidaymakers choose it as
the main reason. What will leave you amazed is undoubtedly the up-tothe-minute infrastructure, we can say from the gateway to the table. Of
course, these are not just the reasons why you should choose Flower, it's
also the kitchen with the dishes turned into art that makes Flower lovable.
And if for any reason you can not enjoy a weekend in Flower Hotel, take a
look at www.hotel-flower.com

Year after year, its services are added, we can now say that the structure
has the look and the services of a genuine resort. With a capacity of 120
rooms, which are not just sleeping places but comfortable shelters that
pamper you with a thousand services, breakfast in the room, an outdoor
jacuzzi where you can stay as you want while enjoying a movie with a
glass of wine in your hand, surprises with festivals, etc., without talking
about the high standards.
Spa services with an indoor and outdoor pool, Jaccuzi, sauna, Turkish bath,
hammam, massages, a beauty center with all amenities, fitness center and
all relaxation facilities make Klajdi one of the most complete SPA resorts.
Take a look once, to believe that you have said very little in fact, and then if
you want, you have a click away. www.hotelklajdi.al

Brilliant Hotel & Spa, Qerret

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

Regina City Hotel, Vlorë

Hotel Regina City was born with the commitment to the good, the beauty
and passion. Regina City Hotel is located in the City of Vlora with a position
and structure that makes it one of the modern city environments, just
5 m far from the sea, with its privat beach, 1000 m from “Pavarësia”
square and 2000 m from “Flamuri” square. With a relaxing sea-hill
panorama, where the pool is located with a lounge bar and restaurant with
Mediterranean cooking. No doubt that your vacation will be even more
special at Regina City.

ALER Luxury Hotel Vlora

It is a high-class boutique hotel. Situated right on the coast of the Ionian
Sea, it re-creates the concept of a beautiful, luxurious residence. Its amazing location, wonderful view of the sea and its warm and cozy atmosphere
will not make you wait for impressions. The hotel is only 6 km from the
center of Vlora and 150 km from the airport. You can taste delicious
dishes by the Italian chef in the restaurant on the 7th floor or relax in the
lounge bar, which is located on the 8th floor, where you can enjoy 360 °
panoramic views. www.alertravel.com
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Albanian

traditional restaurants
that maybe you hadn`t heard before
Bar restorant Rozafa,
Kalaja e Shkodrës
Jemi të sigurt që e kuptoni edhe ju se pas një emri të tillë fshihet
një histori e lashtë. Por po t’ju thoshim se restoranti ndodhet në
ambientet e kalasë së lashtë, atëhere mund të thuhet se keni
hyrë brenda në histori. Aty nuk do të shijoni vetëm më të mirën e
kuzhinës tipike shkodrane, por shumë copëza nga historia e vjetër e
Shqipërisë dhe vlerat e saj të shumta.
Të zotët e shtëpisë kanë ditur të ndërthurin mrekullisht tradicionalen
me modernen, duke ju ofruar histori dhe luks, tavë krapi dhe fruta
deti, shampanjë dhe verë shtëpie, tavolina komode dhe sofër pranë
oxhakut të vjetër.
Në shkodër thuhet “Për një tavë krapi, të fal 1 hektar tokë”. Në
restorant Rozafa, do t’ju falin edhe shumë kënaqësi të tjera përveç
kënaqësisë së shijimit të kuzhinës tradicionale, asaj italiane dhe
pjatave karakteristike të zonës duke e marrë bazën e ushëqimit në
liqenin që fle poshtë këmbëve të kalasë.
We are sure you understand that after this name stands an ancient
history. But if we invite you in our restaurant, you are properly inside
of the history. You can taste the traditional typical cuisine and also
some pieces of the Albanian authentic values.
The owner of the house have mixed in a perfect mode the tradition
with modern, in order to offer history and luxury, baking-pan carp,
but also sea food, home-made wine but delicious brands too,
comfortable tables, but mahogany near fire-place too.
In Rozafa restaurant you will enjoy Italian and characteristic dishes
of the area that are based on lake fish, fresh vegetables and local
products.
We are on the top of the castle. If you want to make a reservation,
you are welcomed.
Rozafa Restaurant in Shkodra Castle
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Taverna Shkodrane,
Shirokë Shkodër
Një restorant mjaft i këndëshëm buzë liqenit të Shkodrës, ku do të keni
dëshirë të shkoni për të shijuar panoramën e mahnitshme të liqenit
në çdo stinë. Por nuk është vetëm panorama, ajo që mund të shijoni
tek Taverna Shkodrane. Ju ofron kuzhinën tradicionale të zonës me
bazë peshkun e freskët të liqenit, gatime të çastit me furrë druri dhe
pjata me një fantazi të pasur që nisin gjithmonë nga recetat e shumta
popullore si Peshku në tjegull, gatim karakteristik i zonës së Shkodrës.
Peshku mund të jetë krap, qefull, levrek apo edhe ngjalë (të gjitha të
liqenit), Tava e Krapit. Është mburrja e lokalit dhe pjata që pëlqehet më
shumë, për shijen e veçantë që ka.
Restoranti ju ofron shëtitje me varkë në liqen, guida turistike përreth
zonës historike dhe gjeografike të Shkodrës. Nuk ka kuptim të vini
në shkodër e të mos vini në Shirokë, ku ju pret bujaria e Tavernës
Shkodrane!

Luga e Argjendtë
Luga e Argjendtë

A very kind restaurant near the Shkodra Lake with a marvelous
panoramic which makes you want go there in every season. Offers
traditional cuisine based on fresh fish, baked and a lot dishes with a
rich fantasy from traditional recipes. Carp fish, the characteristic dish in
baking pan, typcal of Shkodra zone and foreign cellars wine.
Other services: Offers sailing on lake, touristic guide around historical
& geographical zone, and soon a very kind beach and restaurant inside
the lake.
Doesn’t have sense to go to Shkodra and not to visit Shiroka, where
Taverna Shkodrane is waiting for you!

Luga e Argjendtë
Kalaja e Tiranës
Ndonëse në botimet e kaluara ne jemi përpjekur të sjellim shije e
gatime edhe nga zona të tjera të Shqipërisë, ajo që do t`ju ofrojmë
këtu është jo vetëm dhe thjesht një listë gatimesh apo pjatash të
larmishme nga krahinat e Shqipërisë por mundësia që të njihni nga
afër shumë prej këtyre krahinave, jo duke i vizituar ato, por duke
shijuar gatimet e tyre në një vend fare të veçantë; tek Luga e
Argjendtë. Për shumë arsye, sepse ndoshta ju mund të mos keni
kohë ta vizitoni gjithë Shqipërinë, sepse këtë herë nuk kishit planifikuar ture kaq të gjata por sidomos për arsyen kryesore, sepse tek
Luga e Argjendtë do të gjeni një vend të ngrohtë e mikpritës ku
kuzhina shqiptare e recetave të vjetra nuk është thjesht shijim por
njohje e thellë e kulturës së një populli, i cili ju flet përmes duarve
të arta të Dhurata Thanasit, një hulumtuese e tashmë e vjetër e
kulturës së gastronomisë shqiptare.
Dhe a e dini se ku mund ta gjeni tani restorantin "Luga e Argjendtë"? Tek zona më e bukur dhe më e re në kryeqytet, tek Kalaja
e Tiranës! Harrojeni ish-Bllokun, trendi më i ri për t`u vizituar në
Tiranë është Çarshia e Kalasë. Tani mes shumë gjërash të tjera të
bukura, atje do të gjeni edhe Dhuratën, bashkë me restorantin e saj
të mrekullueshëm.

What we will offer here today is not only a list of a variety of dishes
cooked but also a chance to meet these regions from up close.
Maybe not actually going and visiting them but, by going to a very
special place, known with the name Luga e Argjendtë, and trying
their dishes out. There could be many reasons why you cannot cover
the entire Albania in your visits, maybe you haven't planned a long
journey, but the main reason is that at Luga e Argjendtë you will find
a cozy welcoming place and a chance to try out many Albanian traditional recipes. This is a chance for you to taste out food, but also to
become acquainted with the culture of the people as it speaks to you
from the golden hands of Dhurata Thanasi. This wonderful place is a
stop during tours organized by agencies and it is also recommended
in big touristic promotions. If you leave your choice up to Dhurata,
you stay assured that the tastes will be unforgettable.
And do you know where to find the "Luga" nowadays?
To the most beautiful and newest area in the capital, to the
Castle of Tirana! Forget the former Block, the newest trend
to visit in Tirana is the Castle and its new Bazaar space
"Çarshia". Now, among many other beautiful things, there
you will find Dhurata and her wonderful restaurant.

Restorante

tradicionale shqiptare
që ndoshta nuk i kishit dëgjuar
Taverna Zoto, Tiranë

Keni ngrënë ndonjëherë paçavure Korçe? Nëse jo, duhet ta provoni në Tiranë tek Taverna Zoto. E dini ku ndodhet?
Pikërisht tek Ura e Tabakëve, në një zonë mjaft të vizituar, që me siguri e keni shkelur edhe ju, vetëm se ndoshta
nuk kishit dëgjuar për Tavernën Zoto. E pra, duhet të ktheheni edhe njëherë. Dhe jo vetëm për paçavuren e Korçës
por edhe për të gjitha gatimet e Valentinës, që nga byrekët e famshëm të saj e deri tek gatimet tradicionale të
Shqipërisë së Mesme. Sepse megjithëse Valentina është me origjinë nga Korça dhe sjell në mënyrë të shkëlqyer

Taverna Zoto

Taverna Shkodrane, Shirokë
Rozafa Restaurant in Shkodra Castle
të gjitha specialitetet e larmishme korçare, ajo i qan edhe tavat e dheut,
edhe pulat me thërrime të Myzeqesë por edhe shumë gatime të tjera që
nuk dimë t`i emërtojmë të gjitha sepse ajo ka sekretet e saj që ne nuk i
dimë. Por edhe sikur t`i dimin, do të ishte e pamundur që t`i gatuanim siç
i gatuan Valentina. Kështu që duhet të shkoni e t`i shijoni tek Taverna Zoto
Have you ever tried “paçavure” (a special desert) from Korça? If not, you
should try it at Taverna Zoto in Tirana. Do you know where it is? Exactly at
the Bridge of Tabakeve, in a very visited area, which you surely have been
through, you just might not have heard about Zoto Tavern. Well, you have
to come back once again. And not just for the “paçavure” of Korca but
also for all the dishes of Valentina, from its famous pie to the traditional
cooking of Central Albania. Because Valentina is originally from Korça and
brings all the varieties of Korça in an excellent mode, but she t also brings
masterpieces from other regions as the chicken of Myzeqe, as well as
many other typical dishes that we do not know how to
describe because she has her secrets that we do not know. But even if we
would know them, it would be impossible to cook them as Valentina does.
So you have to go and enjoy everything at Taverna Zoto

Taverna Zoto dhe Valentina

You should try also:
Vila Cofiel, Korçë
(See more at Korça Guidebook)

Kompleksi Sebastiano,
Ishull Lezhë (see more at

Albanian Blue Line

Trëndafili Mistik
" Diella dhe Noshi"

(see more at Albanian Green Guide)

Restorant Inxhujo, Ersekë
(see "ERSEKA" on this issue

Bujtina Lord Bajron, Tepelenë

Paçavure Korçe

(we offered it at the last issue of Travel Magazine)
Chris House, Korçë
see more at Korça Guidebook)
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Bar Restorant

Kalaja e Shkodrës, SHkodër, Albania
Tel: +355 69 20 66 044
Fb: Bar restorant Rozafa

Kalaja e
Shkodrës

We are sure you understand that after this name
stands an ancient history. But if we invite you in
our restaurant, you are properly inside of the history. You can taste the traditional typical cuisine
and also some pieces of the Albanian authentic
values.
The owner of the house have mixed in a perfect
mode the tradition with modern, in order to offer
history and luxury, baking-pan carp, but also sea
food, home-made wine but delicious brands too,
comfortable tables, but mahogany near fire-place
too.
In Rozafa restaurant you will enjoy Italian and
characteristic dishes of the area that are based on
lake fish, fresh vegetables and
local products.
We are on the top of the castle. If you want to make
a reservation, you are welcomed.
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ROZAFA

Address: “Xhorxh Bush” Blv., next to the Bridge of Tabakëve
Tel: +355 68 450 3555; www.tavernazoto2016.wixsite.com

Taverna Zoto

Ka një vend në Tiranë ku kuzhina tradicionale shqiptare,
duke filluar prej zonës së Korçës e deri në Tiranë,
gatuhet në mënyrë aq të shijshme, saqë ardhja në
kryeqytet kthehet në qëllim enkas për të provuar pjatat
e mrekullueshme nga duart e Valentinës. E përbërësit
janë të gjithë krejtësisht natyralë, gatuhen në çast dhe
shijohen në ambientet e ngrohta. Ky vend i veçntë është
Taverna Zoto.

There is a place in Tirana where the traditional
Albanian cuisine, ranging from Korça to Tirana,
is so tasty that the arrival in the capital turns
into a special purpose to enjoy the wonderful
dishes from the hands of Valentins. The
ingredients are all completely natural, cooked
instantly. This particular place is Zoto Tavern.
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5 qytete të vogla
shqiptare, me të cilat
do të dashuroheni

5 small towns
in Albania, with which
you will fall in love
Usually when we offer to the tourists places to visit in Albania, the first on the list are always
rightly the UNESCO cities, historic centers, coastal areas ...
What if we offer them besides, a list of cities that are neither UNESCO nor the sea, nor are the
historic centers but they are so warm and welcoming that if you do not include them on your
list, it would a big shortage? Each of them has its own uniqueness and all together complement
a so varied mosaic that you would like to visit all on your journey. But even if you can not visit
them all on a trip, we may suggest a few trips to Albania that definitely would turn into must-go
and become part of your list.
Pesë qytete të vogla shqiptare, me të cilat do të dashuroheni
Zakonisht kur u ofrojmë turistëve vende për t`u vizituar në Shqipëri, të parat në listë janë
gjithmonë e me të drejtë qytetet e UNESCO-s, qendrat historike, zonat bregdetare...
Po sikur ne t`ju ofronim përveç tyre, edhe një listë qytetesh që nuk janë as në UNESCo, as
buzë detit e as janë qendra historike por janë aq të ngrohtë e mikpritës, saqë nëse nuk do t`i
përfshinit në listën tuaj, do të ishte një mungesë e madhe? Secili prej tyre ka të veçantën e
vet dhe të gjithë bashkë plotësojnë një mozaik aq të larmishëm, saqë do të donit t`i vizitonit
të gjithë në udhëtimin tuaj. Por edhe nëse nuk i vizitoni dot të gjitha në një udhëtim, mund
t`ju sugjerojmë pa frikë disa udhëtime për në Shqipëri, ku sigurisht nuk do të kishit nevojë të
ktheheshit dy herë në një vend.

Hani i Përparim Laçit, Pukë

Aty ku ka mikpritje, traditë, ushqim të mirë, zjarr në vatër, biseda
të ngrohta me miqtë, mbrëmje të paharruara nën tingujt e muzikës
popullore e mbi të gjitha ku ka njerëzillëk të Pashoq, aty ndodhet Hani
i Përpoarim Laçit, ku sa herë të shkoni, do të ndiheni si të shtëpisë
There where is hospitality, tradition, good food, fireplace, warm
conversations with friends, unforgettable evenings under the sounds of
folk music, and above all where there is humanity, there is the
the Inn of Përparim Laçi, where every time go, you will feel like home
Lagja Lacaj, Pukë; Tel: +355 68 20 56 472
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Puka

Alida Cenaj

Parajsa e mikpritjes dhe aventurës
E transformuar nga themelet, Puka është shndërruar në një
destinacion të ri turistik. Dhe jo vetëm për qytetin. Shpellat e
famshme jo larg saj, majat e maleve dhe shtigjet, hanet dhe
ushqimi i mirë, uji dhe ajri i pastër janë arsye që të drejtojnë
me kënaqësi drejt verilindjes

Qyteti i ri alpin

Është surprizues qyteti që të shfaqet para syve pas një rruge
gjarpëruese mes pishash, pemësh të larta dhe natyre që pret
të shpërthejë në gjelbërim nga çasti në çast. Për ata që nuk
kanë qenë kurrë, ose të tjerë që nuk e kanë shkelur atë zonë
prej vitesh, me siguri që do të mbeten pa fjalë prej qytezës
së vogël alpine të Pukës. E shquar gjithmonë për pastërti, për
ajër të pastër e ujë të shëndetshëm, tani Pukës i është shtuar
edhe dora e ndryshimeve që e ka transformuar rrënjësisht
duke e kthyer në një destinacion të ri turistik. Nëse deri para
pak kohësh kemi dëgjuar të flitet për hanet që kanë filluar
të zhvillohen, të presin e përcjellin vizitorë me shumicë, për
birrën e famshme Puka që mund të shijohet edhe në Tiranë
e jo vetëm, këto kohët e fundit Puka është bërë e famshme
edhe për ndryshimet rrënjësore që ka pësuar në pamje e
në brendësi. Asnjë gjurmë e së shkuarës nuk ka mbetur në
qytetin e famshëm për ajrin, mikpritjen dhe ushqimin bio.
Transformimi i kryer nga investimet që Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka bërë për llogari të Qeverisë Shqiptare dhe Bankës
së Këshillit të Evropës për kualifikimin urban të sheshit para
bashkisë, para Hotel Turizëm “Puka”, pedonalen dhe hapësirat
përreth, fasadat dhe çatitë e rikonstruktuara, dhe projekte

të tjera të zbatuara tashmë, kanë filluar t’i japin rezultatet e
para: vitin e kaluar është shënuar rekord turistësh në këtë
qytet. Dhe jo vetëm ata të huaj. Gjatë festave të fundvitit, siç
nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë, Puka u kthye në një
destinacion të preferuar edhe për vizitorët vendas, sidomos
ata të një dite, që shijonin bukuritë e mbuluara nga dëbora,
liqenin që duket sikur natyra e ka krijuar sapo, kurorën e
pyjeve përreth qytetit, mikpritjen e ushqimin, që e shndërrojnë
qytezën e vogël, 838 metër mbi nivelin e detit, në një vend
unik për të kaluar fundjavën.
“Janë më shumë se 80 projekte të zbatuara që e kanë
shndërruar Pukën në këtë që është sot”, thotë kryetari i Bashkisë Gjon Gjonaj, ndërsa tregon ndryshimet e kryera dhe një
grup vajzash e djemsh të sapombërritur në qytet nga Kosova.
Shtatorja e Skënderbeut e inaguruar në fund të vitit të
kaluar, flamuri që i valvitet në skaj, pak më tutje shtatorja
e Migjenit të madh, i identifikuar me Pukën, të cilit i është
dedikuar edhe një muze me emrin e tij, Muzeu Etnografik
gjithashtu i këshillueshëm për t`u vizituar, e më pas shumë
destinacione që përfshijë majat e maleve që rrethojnë Pukën,
85 shpellat e famshme të saj, shtigjet e identifikuara për
turistët e aventurës, luginat, lumenjtë dhe bukuritë natyrore,
për tu përmbyllur me hanet tipike të vendit dhe ushqimet
karakteristike të zonës, përbëjnë një ofertë të mirë turistike që
i lë të dyja palët të kënaqur: edhe biznesin lokal, por edhe ata
që duan turizmin e aventurës dhe natyrën.
Me një larmi biodiversiteti, zona pyjore përreth Pukës është
e njohur edhe për kërpudhat dhe frutat e egra që, përveç

turizmit, përbëjnë burimin më të mirë të të ardhurave për
banorët. Bimët e shumëllojshme medicinale dhe produktet e
marketuara “Made in Puka” kanë qenë sinjalet e para që kjo
zonë tipike e malësisë së Veriut është një potencial i fuqishëm
për zhvillimin e produktit vendas dhe turizmit.
Birra Puka, një produkt i njohur tashmë që i ka kapërcyer me
kohë kufijtë e qytetit duke u shndërruar në përfaqësuese të
produkteve shqiptare në shumë prezantime ndërkombëtare,
Hani i Përparim Laçit në qytet, Bujtina “Agroturizëm Devin”
pa hyrë në qytet, Bujtina “Makri” e Marko Prengës në Kryezi,
Shtëpia në Mal përgjatë rrugës së Fushë Arrëzit në fshatin
Hadroj, Alpini në Dardhë apo Hani i Zek Currit janë mikpritëse
në çdo kohë e në çdo stinë për këdo që preferon qytetin ose
kërkon të eksplorojë rrethinat e tij. Mikpritja, karakteristikë e
qytetit, dhe ushqimi i mirë (flija, tava e dheut, mishi në prush,
qumështi, bulmeti, mjalti kurativ, vezët e freskëta, kërpudhat
e egra, frutat e thata dhe reçelrat), qetësia magjike dhe ajri
i pastër, luginat e gjelbërimi që shkon deri ku të rrok syri e
bëjnë Pukën një destinacion pothuaj të pabesueshëm për
bukurinë e saj dhe kaq lehtësisht i arritshëm dhe me surpriza
të bukura.

Pesë vende ku dua të shkoj

Po ta shohësh nga lart qyteti shtrihet në një pllajë të vogël,
një majë e prerë 838 metër mbi nivelin e detit dhe ajo çka e
bën të veçantë Pukën është masivi i pishave, 400 hektarë, që
i vjen përreth dhe tre majat: e Krabit, Tërbunit dhe Munellës
që e rrethojnë nga të gjitha anët. Pista natyrore e skive që
ngrihet në jug të qytetit pritet ta kthejnë atë shumë shpejt
në një atraksion dimëror, të ngjashëm me simotrat e veta në
Ballkan. Ndërsa 85 shpellat e famshme të Pukës përbëjnë
sfidën e re dhe ambicien e kryetarit të bashkisë, Gjon Gjonaj
për t’i shndërruar në atraksione të reja, lehtësisht të arritshme,
që pritet të shtojnë numrin e vizitorëve qytetin e vogël. Vetëm
138 km larg kryeqytetit, nëpër një rrugë pjesërisht të re dhe
pjesërisht të mirëmbajtur, Puka ka shumë për ofruar.
1. Liqeni i qytetit
Vizita mund të nisë nga vetë qyteti. Me një popullsi prej 6000
banorësh, Puka shquhet për ajrin e pastër, qetësinë dhe

Liqeni dhe parku i qytetit / The lake and the park of the town ©Enklajd Zeneli
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muzikën e pishave të zeza kur preken nga era. Pylli i pishave
vazhdon përreth në një sipërfaqe prej 400 hektarësh. Vendi
i parë për tu eksploruar është liqeni (qyteti ka dy të tillë), i
sistemuar me vende pushimi mes bredhave të lartë, prej nga
mund të ngjitesh në Kodrën e Hanit për të eksploruar pistën
natyrore të skive apo livadhet që nuk ndodhen larg qytetit.
Puka shërben edhe si bazë për ushtrimin e alpinizmit (Puka
ka një ekip alpinizmi), në Malin e Munellës dhe bjeshkët e
Tërbunit.
2. Qyteti i Migjenit
I rikthyer në qytet 80 vjet më pas, si formë e një identiteti
kulturor, shtatorja e Millosh Gjergj Nikollës (Migjeni) ngrihet
krenare në qendër të qytetit. Dhe jo rastësisht. Puka është
pazgjidhshmërisht e lidhur me poetin e mjerimit dhe dy
thesare që duhen zbuluar janë edhe muzeu i Migjenit dhe ai
etnografik i zonës. Në muzeun e poetit (gjithashtu në plan
rikonstruksioni), tregohet jeta dhe vepra e tij ndërsa ekspozita
etnografike të orienton në disa nga vendet historike të zonës,
të cilët renditen krahas monumenteve të shumta natyrore. Traditat e bukura të malësorëve në këto treva vijojnë të mbeten
ende gjallë, shpirti burimor e folklorik transmetohet brez pas
brezi si një vlerë e shtuar e këtyre anëve.
3. Një vizitë në Malin e Tërbunit
Ngrihet krenar në jug të qytetit, në një lartësi prej 1500 metër
mbi nivelin e detit. Mali i Tërbunit është i pasur me pisha, ah
dhe lis të ndërthurura, që jep një peizazh të këndshëm për
syrin dhe për ata që e duan natyrën. Gjatë ngjitjes mundësitë
e ndalimit janë tek krojet me ujin e kristalte të kësaj bjeshke
si dhe mrizet. Nga maja e Tërbunit mund të soditet qyteti dhe
dy liqenet e tij
4. Itinerari Pukë – Qelëz – Liqeni
i Komanit – Shpella e Murgjve
(Kaurrit)
Mund të përshkohet me makinë, biçikletë dhe varkë. Është
një destinacion i lakmueshëm për ata që duan turizmin e
aventurës që si ndalesë të parë ka fshatin Qelëz e më pas
ngjitje deri ne liqenin i Komanit. Një shëtitje në liqen nuk
ka të krahasuar me asgjë tjetër në atë zonë, por e veçanta
e këtij turi është shpella e famshme e Kaurrit që ndodhet
afër fshatit Lëvrushk, në malin e Kollatës. Veçantia e saj
është mbivendosja e gurëve njëri mbi tjetrin si dhe bimësia
e shumëllojshme gjithëvjetore që lulëzojnë në shkëmb dhe
krijojnë një pamje mahnitëse. Shpella karstike, me stalaktite
dhe stalagmite, është e gjatë 80 m, e gjerë nga 1 deri 5 m
dhe e lartë 3 deri 8 m. Në hyrje të saj ndodhet një manastir
Asketësh i periudhës VI-IX. Shumë pranë kësaj shpelle ka
kaluar dikur rruga që lidhte Shkodrën me Prizrenin
5. Shkëmbi i Zanave
(Mrizi i Zanave)
Ndodhet në drejtim të kundërt, nga fshati Qerret i Pukës, me
ndalesë të parë një krua tipik uji dhe përfundon tek Shkëmbi
i Zanave, në një lartësi 680 m mbi nivelin e detit. Aty ndodhet
shpella, mulliri si dhe mrizi po me të njëjtin emër. Brenda saj
dëgjohen zhurma karakteristike të ujërave nëntokësor, që me
kalimin e shekujve kanë ardhur si gojëdhëna të “jehonës së
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Puka
the paradise of the adventure

and hospitality
As a result of radical changes, Puka has been transformed into a
potential tourist destination. Famous caves nearby, mountain peaks
and paths, guesthouses and good food, clean water and the purity
of the fresh air are good reasons to visit the northeast, especially
the town of Puka.

The new alpine town
It is surprising how the city appears after a winding road with pine
trees, tall trees and the flourishing natural beauty. People who
have never been in Puka, or others who have not visited that area
for years, will surely be amazed at the transformation of the small
Alpine town of Puka. You may have heard about the guesthouses
that have begun to be popular, about the famous Puka beer,
which can be tasted even in Tirana. Indeed, Puka has undergone a
complete facelift.
The investment made by the Albanian Development Fund on behalf
of the Albanian Government and Council of Europe Development
Bank for the urban renovation of the square in the front of
municipality, the former tourism hotel, pedestrian zone, surrounding
areas, reconstructed facades and roofs, and other projects already
implemented, is beginning to show the first results. Last year, a
record-breaking number of tourists visited Puka, foreign tourists
and Albanians alike. During the holiday season, as never before,
Puka turned into a favorite destination for all visitors, especially for
day visitors who enjoyed the snow, the lake, the crown of forests
around the city, the hospitality, the food and all the other elements
that transform this small town, 838m above sea level, into a unique
place to spend the weekend.
“There are more than 80 projects which have contributed to transform Puka to what it is today”, said the mayor of the municipality,
Gjon Gjonaj. “It’s not just about facades or small interventions; it is a
radical change that has affected the welfare of locals, 30 years after
Puka was abandoned”, Gjonaj said. In fact, even those people who
have never been in Puka can see the vitality of this small town.
The Skanderbeg Statue inaugurated last year, the flag waving in
the sky, the statue of Migjeni, the museum which bears his name,
the ethnographic museum, and many destinations that include the
peaks of the mountains surrounding Puka, its 85 famous caves, the
paths identified for adventure tourism, valleys, rivers and natural
beauties, the guesthouses and the characteristic food make for
fascinating tourist offerings. Businesses and citizens of Puka
appreciate the influx of visitors. "This is essential, it affects the
development of the city and the welfare," said Gjonaj.
The transformation has been radical, starting from the residents’
houses, recreational facilities of the city, planting of trees, restoration

of the underground network, energy system, sewage system, etc,.
This means that it’s not a superficial investment. These investments
have started to yield results. Last year there was a boom of visitors,
1500 tourists. Trade, property value, employment are all increasing.
Puka is also well known for the trade of bio products, including wild
mushrooms and wild fruits which are a primary source of income
for locals. Medicinal plants and products labeled “Made in Puka”
offer a great potential for the development of tourism.
Beer ‘Puka’, a product that has become known beyond the city has
been represented in displays of Albanian products in many international presentations. In Puka, many guesthouses welcome tourists
at any time and every season: Perparim Laçi Guesthouse, "Makry"
guesthouse of Marko Prenga in Kryezi, “Shtepia ne mal”guesthouse
along Fushe Arrez road in the village of Hadroj, Alpin in Dardhe
or the guesthouse of Zek Curri. The hospitality, the good food
(Flija-traditional baked pie, tave dheu, mish i pjekur ne prush-baked
meat in coal, milk, dairy products, curative honey, fresh eggs, wild
mushrooms, dried fruits and marmalade), the fresh air and the
green valleys are found only in Puka which is easily accessible.

Top 5 Places to Visit in Puka
Where do I want to go?
Puka lies in a small plateau and is located 838 meters above sea
level. The town is surrounded by a thick pine forest that covers
an area of about 400 hectares and 3 beautiful mountains Krabi,
Terbuni and Munella. Puka is the perfect destination for alpinism
and adventure tourism. The natural ski resort that rises in the south
of the city soon will become a winter attraction. In a move to boast
tourism, Mayor Gjonaj said that roads to the 85 famous Puka caves
will be improved so that the caves will become more accessible.
Only 138 km from the capital, on a partially new road, Puka has so
much to offer.
1. The Lake of the city
With a population of 6,000 people, Puka is known for its fresh air
and the sound of wind whispering through the trees. A fabulous,
400 hectares pine forest surrounds the city. The first place to
explore is the lake (Puka has two lakes), with many places to relax
among the high fir-tree, from where you can climb to the Hani Hill
to explore the natural ski or meadows not far from the city. Puka
serves as a base for alpinism (Puka has an alpinism team), in
Mount Munella and Mount Terbun.

are two treasures to be discovered in this city; Migjeni’s Museum
and the Ethnographic Museum. In the poet's museum (also in
the reconstruction plan), tourists can view displays of his life and
his work. The beautiful traditions of highlanders in these areas
continue to remain alive; the folklore spirit is transmitted to future
generations.
3. Mount Terbun
Mount Terbun lies on the south of the city, at an altitude of 1500
meters above sea level. Mount Terbun is rich with pine-oak trees
and many scenic views to those who love nature. During the climb,
tourists can have a rest in many beautiful points. From the top of
Mount Terbun you can see the whole town and its two lakes.
4. Puke - Qelez - Komani Lake - The
Cave of Kauri (Or Cave of Monks)
Itinerary
It can be reached by car, bike and boat. It is a delightful destination
for those who want adventure tourism. The first stop is in the village
of Qelez and the next step is in Komani Lake. The most beautiful
point of this itinerary is the famous Cave of Kauri, located near the
village of Levrushk, on Mount Kollata. The overlapping of the stones,
as well as the plants that grows on the rock creates an amazing
view. The karst cave, with stalactites and stalagmites, is 80 m long,
1 to 5 m wide and 3 to 8 m high. At the entrance you may find a
sixteenth-century monastery. Very close to this cave there was a
road which was used to connect Shkodra to Prizren.
5. The Rock of Fairies
(Mrizi I Zanave)
The Rock of Fairies is located in the opposite direction from the
village of Qerret in Puka, 680 m above sea level. A cave, a mill and
the rock of fairies can be found there. Inside you may hear the
characteristic sound of the water, which is known as the “Echo of
Fairies”. This explains also the etymology of the name the ‘Mill of
Fairies’ (Mulliri i Zanave).
Pista e skive Pukë / The ski center

2• Migjeni museum and statue
After 80 years, a statue of Milos Gjergj Nikolla (Migjeni) was
erected, symbolic of the area’s cultural identity. It stands proud in
the center of the city. Puka is connected to the poet of misery. There
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Hotel Turizëm Puka
Hotel Turizëm Puka është ambienti ideal
malor për të kaluar të qetë pushimet
malore në verë e në dimër për të gjithë
të pasionuarit e natyrës por edhe për
moshat e treta, për shkak të klimës
së mrekullueshme. Këtu ndodhet dhe
Shtëpia e Birrës tradicionale Puka.

Showcasing a terrace and views of the mountains, Hotel Turizem
Puka is located in Pukë. Guests can enjoy the on-site restaurant.
Free private parking is available on site. All rooms are fitted with a
TV. The rooms come with a private bathroom. For your comfort, you
will find slippers and free toiletries. You will find a shared lounge
and gift shop at the property. Bike rental is available at this hotel
and the area is popular for skiing and biking.

Address: Center, Pukë; Tel.: +355 212 22 822
Mob: +355 67 20 70 306;
www.hotel-puka.com; info@hotel-puka.com
www.booking.com/ Hotel Turizem Puka

Hotel Turizem Puka & Birra Puka
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Çfarë nuk duhet të humbisni kurrsesi:
1. Glikonë e arrës, shpallur
"produkt i çmuar" në Arkën Botërore
të Shijes
2. Një vizitë në kishat e qytetit
3. Një banjo në Bënjë në çdo stinë
të vitit
4. Një tur rafting nëpër Vjosë
5. Një raki Përmeti

Eja donë
Përmet!
ndihesh si në shtëpi
Përmeti ndodhet në juglindje të Shqipërisë dhe
ofron bukuri natyrore të llojeve të ndryshme si
parqe të mëdha me pyje, lëndina të bukura, male,
fusha, kanione, burime termale, monumente
natyre, kulturore e pika turistike të cilat vlejnë të
vizitohen e të shijohen nga afër. Çdo vit, luginat
e bukura malore të trevës së Përmetit kanë një
numër në rritje të vizitorëve vendas dhe të huaj,
të cilët janë në kërkim të relaksit dhe rekreacionit
në natyrë. I gjithë rrethi përshkohet nga lumi
Vjosa i cili është një nga lumenjtë e fundit, “të
egër” të Evropës dhe karakterizohet nga rrjedha
të rrëmbyeshme, ishuj dhe kthesa që krijojnë
gjarpërime të mrekullueshme. Ky lumë ofron një
ekosistem dinamik dhe përfaqëson një trashëgimi
të vërtetë natyrore Evropiane. Turizmi rekreativ në
lumin Vjosa dhe degët e tij është gjithnjë në rritje,
ku rafting është njëri prej aktiviteteve të reja i cili
ka shtuar gamën e llojeve të turizmit që aplikohen
aktualisht në qytetin e Përmetit.
Duke parë interesin e shtuar të vizitorëve dhe
turistëve për ushtrimin e sporteve të trekking dhe
hikinig, në qytetin e Përmetit ushtrojnë aktivitetin
10 guida lokale të çertifikuara nëpërmjet një kursi
trainimi të ofruar nga organizata Cesvi, e cila
ka bërë të mundur gjithashtu, markimin e mbi
65 km shtigje malore të ndryshme si: Shtigjet e
Nemërçkës, Gryka e Kazanit, Ujvara e Sopotit,
Kanioni i Lengaricës, Parku kombëtar Bredhi i
Hotovës-Dangëlli, Shtegu i Pelës, shtegu Gryka e
Dyfekut etj, dhe rreth 350 km shtigje të markuara
për mountain bike.
Përmeti njihet në të gjithë vendin për kuzhinën
e pasur, pijet tradicionale, prodhimin e glikove
dhe shumëllojshmërinë e recetave dhe
produkteve tipike lokale me kilometër zero. Këto
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produkte mund të shijohen dhe konsumohen
në restorantet tradicionale por edhe në shtëpitë
pritëse të hapura së fundmi. Treva ka një histori
dhe kulturë të pasur si në traditë dhe në ngjarje
historike. Një pjesë e fshatrave të Përmetit kanë
ruajtur tiparet e tyre tradicionale dhe ofrojnë
për vizitorët një kënaqësi të jashtëzakonshme.
Gjithashtu dhe qyteti i Përmetit ka ruajtur pjesën
historike të tij. Po ashtu, janë të njohura dhe
objektet e kultit si kisha, xhami dhe teqe të cilat
datojnë periudha të ndryshme dhe paraqesin
karakteristika të veçanta lidhur me traditat dhe
zakonet e vendit.
Të gjitha këto atraksione të marra së bashku,
ndërthuren mjaft mirë me njëra-tjetrën
dhe ofrojnë për turistët vendas dhe të huaj,
mundësinë të zhvillojnë aktivitete të shumta duke
kaluar një kohë cilësore dhe mbresëlënëse.

Ushqimi & Fjetja

Midis restoranteve të zonës, sugjerojmë:
Restorant “Antigonea” i cili ndodhet në qendër
të qytetit të Përmetit. Emri dhe arkitektura e tij
simbolizojnë qytetin antik të Antigonesë. Ka një
kapacitet prej 70 vendesh; ofron një shërbim
cilësor; gatesa dhe produkte tipike të cilat
sigurohen në rrethinat e qytetit dhe realizohen
sipas traditave të zonës. Restoranti është anëtar
i Convivium Slow Food Përmet; anëtar i Aleancës
Slow Food të Kuzhinjerëve; anëtar i Konsorciumit
“Pro Përmet”.
Gatesat kryesore tradicionale:
• kofshë e gjoks qengji i mushur me perime;
• tavë Antigonea;
• pulë fshati/shpendë të egër me përshesh/oriz/
arra/kumbulla të thata;

•
•
•
•
•

lepur në furrë;
derr i egër në furrë;
supa dhe pjata vegjetariane;
salca në shakull;
sallata të stinës me km 0.

Adresa: Rruga “Mentor Xhemali”, Lagjia “Partizani”, Përmet.
e-mail: restorantantigonea@yahoo.com
tel. +355 (0)81 32 25 66
cel. +355 (0)68 40 51 373
cel. +355 (0)68 23 12 957

Restorant “Familjari”, i cili ndodhet 50 m në

të majtë të Qendrës Kulturore Multifunksionale.
Eshtë një ndërtesë karakteristike e ndërtuar në
vitin 1984, e punuar e gjitha me gdhëndje druri
nga mjeshtra drugdhëndës nga e gjithë Shqipëria.
Gjithçka ruhet me të njëjtat karakteristika siç
është ndërtuar. Ka një kapacitet prej 150 persona
brenda dhe 80 persona në verandë. Ofron një
menu të pasur, të shpejtë dhe cilësore me të
gjitha gatimet tradicionale të Përmetit. Restoranti
është anëtar i Convivium Slow Food Përmet dhe
anëtar i Konsorciumit “Pro Përmet”.

Come to Përmet!
you will feel like home

What you shouldn`t miss at all:
1. Walnut gliko, “Protected Product Slow Food Presidium”
2. A Visit to the city's churches
3. A bath in Bënjë in every season of the year
4. Rafting on the Vjosa river
5. One Përmet raki
Përmet is located in the southeast of Albania
and it offers natural beauty of various types such
as: large parks with forests, beautiful lawns,
mountains, fields, canyons, thermal springs,
natural monuments, cultural and touristic points
worth visiting and enjoying from near. Every year,
the beautiful mountain valleys of Permet region
have an increasing number of domestic and
foreign visitors who are looking for relaxation
and outdoor recreation. The entire district is
permeated by the River Vjosa, one of Europe's last
"wild" rivers, characterized by gushing streams,
islands and curves that create wonderful sinuous
curves. This river offers a dynamic ecosystem
and represents a truly natural European heritage.
Recreational tourism in the River Vjosa and its
branches is ever increasing, where rafting is one
of the new activities that has increased the range
of tourism types currently applied in he town of
Përmet.

kilometer products. These products can be tasted
and consumed in traditional restaurants but also
in recently opened host houses. The rergion has
a rich history and culture both in tradition and in
historical events. Some of the villages of Përmet
have preserved their traditional features and offer
a tremendous pleasure for the visitors. Also, the
town of Përmet has preserved its historical part.
Also, cult objects such as churches, mosques
and tekkes are known and date back to different
periods and represent special features related to
the traditions and customs of the country.

Given the increased interest of visitors and
tourists in trekking and hiking activities, in the
town of Permet, the activity is carried out by 10
local guides certified in a training course offered
by the Cesvi organization, which has also enabled
the marking of over 65 km of different mountain
trails such as: Trails of Nemërçka, Gorge of
Kazani, Waterfall of Sopoti, Canyon of Lengarica,
National Park Bredhi i Hotovës-Dangëlli, The trail
of Pela, the trail Gryka e Dyfekut etc, and around
350 km of trails marked for mountain bike.

Among the area's restaurants, we suggest:
Restaurant "Antigonea", located in the center
of the town of Përmet. Its name and architecture
symbolize the ancient city of Antigonea. It has
a capacity of 70 seats; it provides a qualitative
service; typical dishes and products that are
provided in the suburbs of the town and are
prepared according to the traditions of the
area. The restaurant is a member of Convivium
Slow Food Përmet; a member of the Slow Food
Alliance of Chefs; a member of the Consortium
"Pro Përmet".
The main traditional dishes:
• lamb drumsticks and chest filled with
vegetables;
• casserole Antigonea;

Përmet is known throughout the country for rich
cuisine, traditional beverages, jam production
and the variety of recipes and typical local zero-

• village chicken/wild fowls with dressing/stuffing
/rice/nuts/dried plums;
• rabbit in oven;
• wild boar in oven;
• soups and vegertarian dishes;
• salce shakulli; traditional sauce (a product
acquired by yogurt preserved in animal’s skin).
• salads of the season with 0 km.
Address: Rruga “Mentor Xhemali”, Lagjia “Partizani”, Përmet.
E-mail: restorantantigonea@yahoo.com
Tel. +355 (0)81 32 25 66
Mob. +355 (0)68 40 51 373
Mob. +355 (0)68 23 12 957

The "Familiari" restaurant, which located

50 m to the left of the Multifunctional Cultural
Center. It is a characteristic building built in 1984,
all worked with wood carvings by wood carving

All these attractions taken together, combine well
with one another and offer to both domestic and
foreign tourists the opportunity to develop many
activities by spending a qualitative and impressive
time.

Food & Accommodation
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Gatesat kryesore tradicionale:
•prodhime qingji dhe keci të rritur në kullotat e
maleve të Përmetit (kofshë e mbushur, shpatull e
mbushur);
• pulë fshati me arra dhe përshesh;
• shqeto Përmeti me mish keci;
• lakror me lakra të egra;
• perime zgare, sallata tradicionale e prodhime
bulmeti të fshatit, turshi dhe arme;
• mesnik dhe pacar;
• ëmbëlsira tradicionale;
• tavë me perime (patëllxhan, speca, kungull,
spinaq etj);
• gatime të egra (lepur, shpend etj).
Adresa: Rruga “Kongresi Përmetit”, Përmet.
cel. +355 (0)69 52 06 292
tel. +355 (0)813 22 537
e-mail: dani.kristani@gmail.com
Midis hoteleve të zonës, sugjerojmë:

Hotel “Alvero”, ndodhet në qendër të qytetit

të Përmetit nga ku mund të shijohen peisazhet
piktoreske të qytetit dhe të lumit Vjosa (anëtar i
Convivum Slow Food Përmet dhe Konsorciumit
“Pro Përmet”).
Adresa: Sheshi “Abdyl Frashëri”, Përmet.
tel. +355 (0)81 32 35 14
cel. +355 (0)68 23 39 508
cel. +355 (0)68 20 81 334
e-mail: vnikolla@yahoo.fr

Hotel “Funky Guesthouse”, ndodhet në
qendër të qytetit të Permetit me pamje nga
sheshi qëndror, raport i shkëlqyer cilësi/çmim
(anëtar i Convivum Slow Food Përmet).
Adresa: Sheshi “Abdyl Frashëri”, Përmet.
e-mail: avenird@yahoo.co.uk
tel. +355 (0)81 32 34 95
cel. +355 (0)67 46 67 795
cel. +355 (0)69 24 98 866

Hotel “Ramis”, ndodhet pranë gurit të qytetit

buzë lumit Vjosa. Është një hotel familjar që
ju ofron një mikpritje tradicionale përmetare
duke filluar nga glikotë e deri te shijimi i verës
dhe rakisë. Hoteli ofron mjedise të brendshme
komode, shërbim cilësor, mëngjes të bollshëm
dhe të larmishëm të tipit bufe. Nga hoteli mund të
shijoni peisazhin piktoresk të lumit Vjosa (anëtar
i Convivum Slow Food Përmet dhe Konsorciumit
“Pro Përmet”).
Adresa: pranë Gurit të Qytetit, Lagjia Mejden, Përmet.
cel. +355 (0)69 77 88 682
cel. +355 (0)67 20 48 731
cel. +355 (0)69 78 10 973
tel. +355 (0)81 32 38 58
e-mail: hotelramizi@yahoo.com

Të shijoni Përmetin,
do të thotë të keni
takuar zemrën e
mikpritjes, kulturisë
dhe kulinarisë shqiptare, të
gjitha në një.

Për aktivitete outdoor, sugjerojmë:

“Vjosa Explorer” Outdoors Sport & Tour Operator

Adresa: pranë hotel “Ramis”, lagjia “Mejden”, Përmet, Shqipëri.
cel. +355 (0)68 23 03 487
cel. +355 (0)69 57 15 374
cel. +355 (0)69 85 45 234
email: vjosa.explorer@gmail.com
facebook: Vjosa Explorer
web: www.vjosaexplorer.com

Për informacion mbi trevën, sygjerojmë:

Zyra e Informacionit Turistik

Adresa: Qëndra Kulturore Multifunksionale, Shëtitorja
“Odhise Paskali”, Përmet.
tel. +355 (0)81 32 00 15
e Hënë - e Premte: 09:00 - 16:00; e Shtunë: 09:00 – 12:00

Konsorciumi “Pro Përmet”

Adresa: Rruga Petran-Bënjë, km 1, Nj. A. Petran, Përmet.
tel +355 0 813 237 25
cel.+355 (0)68 23 25 618
e-mail: pro.permet@gmail.com
facebook: Pro Permet
Convivium Slow Food Përmet
cel. +355 (0)68 20 63 751
e-mail: slowfoodpermet.al@gmail.com
facebook: Slow Food Permet - Albania
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For outdoor activities, we suggest:

“Vjosa Explorer” Outdoors Sport & Tour Operator
masters from all over Albania. Everything is
preserved with the same characteristics as it has
been built. It has a capacity of 150 people inside
and 80 people on the veranda. It offers a rich,
fast and qualitative menu with all the traditional
dishes of Përmet. The restaurant is a member of
Convivium Slow Food Përmet and a member of
the “Pro Përmet” Consortium.
Traditional main dishes:
• lamb and goat kid productions raised in the
mountain pastures of Përmet. (filled drumstick,
filled shoulder)
• village chicken with nuts and dressing;
• meat stew without vegetables of Permet wih
goat kid meet;
• pie with wild cabbages;
• barbecue vegetables, traditional salads and
village dairy producions, pickles and pickled
cabbage;
• mesnik (pie with meat) and pacar (tasty
traditional dish from Permet);
• traditional sweets;
• casserole with vegetables (eggplant, paprika,
pumpkin, spinach etc);
• wild dishes (rabbit, fowl etc)
Address: Rruga “Kongresi Përmetit”, Përmet.
Mob. +355 (0)69 52 06 292
Tel. +355 (0)813 22 537
E-mail: dani.kristani@gmail.com
Among the hotels of the region, we suggest:
Hotel “Alvero”, is located in the center of the
town of Përmet, from where you can enjoy the
picturesque scenery of the own and river Vjosa
(a member of Convivum Slow Food Përmet and
Consortium "Pro Përmet").
Address: Sheshi “Abdyl Frashëri”, Përmet.
Tel. +355 (0)81 32 35 14
Mob. +355 (0)68 23 39 508
Mob. +355 (0)68 20 81 334
E-mail: vnikolla@yahoo.fr

Address: near hotel “Ramis”, lagjia “Mejden”, Përmet, Albania.
Mob. +355 (0)68 23 03 487
Mob. +355 (0)69 57 15 374
Mob. +355 (0)69 85 45 234
Email: vjosa.explorer@gmail.com
facebook: Vjosa Explorer
Web: www.vjosaexplorer.com
For information about the region, we suggest:

Office of Tourist Information

Address: Qëndra Kulturore Multifunksionale,
Shëtitorja “Odhise Paskali”, Përmet.
tel. +355 (0)81 32 00 15
Monday - Friday: 09:00 - 16:00; Saturday: 09:00 – 12:00

Consortium “Pro Përmet”

Address: Rruga Petran-Bënjë, km 1, Nj. A. Petran, Përmet.
Tel. +355 0 813 237 25
Mob.+355 (0)68 23 25 618
E-mail: pro.permet@gmail.com
facebook: Pro Permet
Convivium Slow Food Përmet
Mob. +355 (0)68 20 63 751
E-mail: slowfoodpermet.al@gmail.com
facebook: Slow Food Permet - Albania

To enjoy Përmet, means
to meet the heart of
hospitality, culture and the
Albanian culinary
all in one

Hotel “Funky Guesthouse”, is located in

the center of the town of Permet overlooking
the central square, an excellent quality / price
proportion (a member of Convivum Slow Food
Përmet).
Address: Sheshi “Abdyl Frashëri”, Përmet.
e-mail: avenird@yahoo.co.uk
tel. +355 (0)81 32 34 95
Mob. +355 (0)67 46 67 795
Mob. +355 (0)69 24 98 866

Hotel “Ramis”, is located close to the stone

of the town on the bank Vjosa River. It is a family
hotel that offers traditional hospitality of Përmet
ranging from traditional jams to the tasting of
wine and Rakia. The hotel offers cozy interior
facilities, quality service, rich and varied breakfast
of buffet type. From the hotel you can enjoy the
picturesque landscape of Vjosa River (a member
of Convivum Slow Food Përmet and "Pro Përmet"
Consortium).
Address: near the Stone of the Town (Guri i Qytetit), Lagjia
Mejden, Përmet.
Mob. +355 (0)69 77 88 682
Mob. +355 (0)67 20 48 731
Mob. +355 (0)69 78 10 973
Tel. +355 (0)81 32 38 58
E-mail: hotelramizi@yahoo.com

Nr 28 TRAVEL 2019

77

Në qendër të qytetit të Përmetit, Albania;
Tel: 00355 813 23514; Cel. 06823 39 508;
06820 81 334; vnikolla@yahoo.fr

HOTEL ALVERO PËRMET
Kompleksi Alvero ofron mjedise të brendshme komode dhe një
shërbim cilësor dhe të kualifikuar. Në verandën e jashtme mund të
shohesh peisazhet piktoreske të qytetit dhe peisazhet mbresëlënse
të lumit Vjosa. Hoteli ka 16 dhoma ,(dy suita te mrekullueshme, 3
dhoma matrimoniale dhe 11 dhoma dyshe), mjedise të standarteve
të larta perëndimore me TV me mbi tridhjete kanale televizive
nga më të shikuarit në botë, internet, ajër të kondicionuar, sallë
konferencash me logjistikën e nevojshme për trainime, seminare,
tryeza të rumbullakëta, me kapacitet prej 60 vendesh .

78

Alvero complex offers comfortable accommodations and
qualified service. On the porch outside you can view the
picturesque landscapes of the city and the awesome
landscape of Vjosa. The hotel has 16 rooms (two wonderful suites, 3 double bedrooms and 11 double rooms),
Nr 18 travel 2016
environments of high standards,
TV with over thirty49TV
channels wi-fi, internet, air conditioning, conferenceroom
with logistics needed for training, seminars, roundtables,
with a capacity of 60 seats.

Drejt aromave dehëse

të Kolonjës

Shpesh e ngatërrojnë me Korçën, për bukurinë, pastërtinë,
ajrin e shëndetshëm, qytetarinë e spikatur, gatimet e
shijshme e sidomos atë tisin aristokratik që mbulon jo
vetëm qytetin e vogël e të pastër të Ersekës por edhe
shumë prej fshatrave karakteristikë. Por Kolonja nuk e
pranon këtë dhe me të drejtë. Sepse ajo ka identitetin e
vet të spikatur dhe të gdhendur përmes shumë treguesve,
që nga njerëzit, e deri tek detajet e jetës së përditshme.
Shumë personalitete të shoqërisë shqiptare kanë dalë
pikërisht nga Kolonja e mjaft të përmendim Fan Nolin apo
Faik Konicën, kuptohet lehtësisht pesha e përmbajtjes së
lartë të intelektit e kulturës që kjo zonë mbart. Muzika
kolonjare, ndër më të ëmblat në të gjitha trevat shqiptare,
ka dalë gjithashtu jashtë kufijve të krahinës, duke e spikatur
zonën edhe në këtë fushë.
Por meqë kemi vendosur që t`ju udhërrëfejmë përmes
kulinarisë, aty do të ndalemi.
Sepse në Kolonjë ju kemi sjellë për të shijuar një lakror
misri ose pacarok, lakror me dy petë, byrek (mesnik) me
petë të pjekura, petulla të fshira, petulla të mbushura, pulë
të mbushur me arra, kukurec, kolloface, pispili, lepur i egër
çomlek, Bakllava, brushtull (petë të mbështjella me arra),
zahiretë e dimrit, petët, roshnicat , tërhanin e thartë, tërhanin
e ëmbël, mollët erëmira dhe të gjitha frutat e tjera që jo
vetëm bëhen reçelra e gliko por edhe thahen apo piqen në
furrë, në oxhakë e shoqërohen me pijet dhe rakitë e zonës.
E ku mund të shijohen më mirë të gjitha këto sesa tek Luli
e Maqo! Në fakt restoranti, që ju pret në hyrje të Ersekës,
quhet “Inxhujo” por të gjithë ata që kanë shijuar gatime
nga duart e arta të Lulit e mikpritjen e tyre me shtatë yje,
i konsiderojnë tashmë miq të afërt, tek të cilët trokasin sa
herë gjenden në Ersekë. Të shkolluar në fushën e kulinarisë
që në rininë e tyre, ata janë kthyer tashmë në artistë të
gatimeve kolonjare, ku recetat e vjetra kthehen më marka
autentike. E qëndrimi tek Inxhujo nuk është vetëm shijim
kulinarie por njohje me vlerat më të mira të Kolonjës,
përmes këtyre njerëzve që me një thjeshtësi deri në kufijtë
e fisnikes, të ofrojnë shije e përvojë të rrallë.

Erseka

The intoxicating scents
of Kolonja
We often mix it up with Korça as it is compares in beauty, cleanliness, healthy air, distinctive civility, scrumptious dishes
and the noble veil that covers the small and fresh city of Erseka and many other characteristic villages. Kolonja doesn’t
accept this and rightly so. It has its own unique identity carved into many indicators, its people and the details of daily life.
Many Albanian personalities were born in Kolonja, such were Fan Noli and Faik Konica. So, it is easy to comprehend the
intellectual and cultural baggage of the area. The music of Kolonja is made of sweet tonalities and it has surpassed the
limits of the region standing out from the rest. But, we will stop at culinary, since we have decided to reveal the journey
through food.
We have brought you to Kolonja to taste the lakror made of corn or pacarok as the locals call this type of baked savory
pastry. The list is long with double-layered lakror, baked-layers pies or burek, multi-layered battercakes, filled pastries,
walnut-filled chicken, kukurec prepared knitted lamb chitterlings and tripe, kolloface Albanian sausage made of pig or
lamb, pispili corn-baked bread, wild hare, baklava, brushtull walnut-covered pastries, winter edibles, roshnica typical dish
prepared with chicken, sweet or savory trahana, sweet-smelling apples and other fruits that are made into jams and gliko.
Fruits are often dried and baked and enjoyed by the hearth fire with a drink from the local rakia.
The best place to taste this is by Luli and Maqo’s place! “Inxhujo” restaurant placed right at the entrance of Erseka is
awaiting your visit. The cooked dishes are a real treat
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Belshi
nga liqenet dhe ushqimet "slow food"
tek çaji i shafranit

Sa i bukur është bërë Belshi! Xhanëm, i bukur ka qenë gjithmonë sepse
natyra i ka falur tetëdhjetë perla të mrekullueshme por dukej sikur ishin
varur në qafën e një gruaje të veshur keq e me rroba të vjetra… Tani që
Belshi është bërë si një Pogradec i vogël, veshur e stolisur me shëtitore
të re, me rikualifikim të arkitetkturës e me plot objekte turistike për t`u
vizituar, perlat ndrujnë e shkëlqejnë në qafën e tij të bukur! Mezi e kishim
pritur këtë ditë, që të shkruanim për Belshin si për një destinacion të
mirëfilltë turistik me shesh qendror, me muze, me dyqane suveniresh,
me festa e aktivitete gjatë të gjithë vitit e jo thjesht me liqene të bukura
natyrore. Dhe ja ku erdhi dita sot që që ta përfshijmë këtë qytet jo pak
por në një tur të veçantë kulinar, jo vetëm për kuzhinën “slow food” që
ka filluar të ofrohet në restorantet tradicionale të Dumresë por edhe për
të evidentuar prej këtu praninë e bimës unike çudibërëse që ka filluar të
na ofrohet pikërisht nga Belshi; shafranin! Në fakt përfshirja e Belshit
si destinacion kulinar vjen natyrshëm sepse prej pak kohësh, Fondi i
Investimeve dhe Financimit në Turizëm me ndihmën e bashkisë së Belshit
e ka përfshirë zonën në planet e tij të zhvillimit dhe po bën punë të bukura
në Belsh. Aktivitetet e shumta, festat, turet në natyrë, edukimi i turistëve
me ushqim natyral e nxjerrja në pah e recetave të traditës, hapja e muzeut
në qytet, nxitja për hapjen e dyqaneve me produkte lokale për suvenire,
janë të gjitha në rrugë të drejtë për ta çuar Belshin drejt frekuentimit të
rregullt, si nga shqiptarët ashtu edhe nga të huajt. Dhe ne s`po bëjmë gjë
tjetër veçse po ju ofrojmë turin e pregatitur nga kjo organizatë, që ju ofron
më të mirën e Belshit
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Belsh is so beautiful! It has always been beautiful because nature has given it eighty gorgeous pearls which seemed to form the necklace of a badly
dressed women…Now that Belsh has become a little Pogradec, adorned
and decorated with a new waterfront, with re-qualified architecture and
many tourism objects ready to welcome visitors, the pearl necklace is
shining!
We could hardly wait for this day, to write about Belsh as a proper tourism
destination with a central plaza, with museums, souvenir stores, festivities
and activities throughout the year and not simply with good looking natural lakes. Now is the day to include this city in a special culinary tour, not
only for its slow food cuisine which has started to be offered in the traditional restaurants of Dumrea but also to point out the unique miraculous
plant that has started to be offered in Belsh; saffron! In fact, the inclusion
of Belsh as a culinary destination stems naturally because recently the
Tourism Investment Fund with the support of the Belsh Municipality has
included this area in its development plans while doing nice activities in
Belsh. The various events, festivities, nature tours, education of visitors
with natural food and bringing to light tradition recipes, the opening of the
city museums, the encouragement to open local products souvenir stores,
are all in the right direction to take Belsh towards a more regular frequentation, both from us Albanians and foreign visitors alike. We are not doing
anything else apart from offering the carefully prepared tour from this organization, which offers the best of Belsh.

Në Dumrenë e liqeneve,
aty ku bujaria e tokës dhe njeriut

bëhen një!

Drejt një destinacioni të ri turistik. Vetëm një orë larg
Tiranës aty ku historia, e reja dhe e vjetra, ëndrra dhe
realiteti, bëhen bashkë.
Ndërsa Liljana reciton vargje të Esenin, Emineskut a Poradecit, bisedon
gëzueshëm me gotën e verës ngjyrë rubin përpara, Fatmiri hyn e del nga
kuzhina. Dielli i ngrohtë, krejt i pazakontë për këto ditë të ftohta janari,
fusha e gjerë që shtrihet përpara qëndisur me vreshta, ullinj dhe agrume,
dhe maja e zbardhur nga dëbora e Tomorrit atje tutje, janë peizazhi i çdo
dite i çiftit të buzëqeshur që na ka mirëpritur në Seferan.
Të apasionuarit pas udhëtimeve në fundjavë dhe jo vetëm duhet të kenë
dëgjuar për investimet infrastrukturore në Dumrenë e famshme të 84
liqeneve. Më shumë se 37 kilometër rrugë, të rehabilituara (një pjesë ende
në proces) nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me fonde të Qeverisë Shqiptare
e kanë sjellë këtë zonë të njohur, por deri tani të harruar të Shqipërisë,
aq pranë Tiranës sa do të ishte mëkat sikur të mos eksplorohej. Për më
tepër që nuk është vetëm natyra thesari që pret të eksplorohet në këtë
trevë që shtrihet me qendër të Shqipërisë. Nuk janë vetëm liqenet apo
qendra e zonës, Belshi – i rikonstruktuar gjithashtu – apo vetëm dashuria
për natyrën shtysa që të drejton në ato anë. Aty të mirëpret edhe një çift
si Liljana dhe Fatmiri Manushi, në bujtinën e tyre të vogël dhe mikpritëse
apo të tjera të ngjashme përreth, të ndërtuara prej kohësh, por që vetëm
tani kanë filluar të shijojnë efektin e dëshiruar të infrastrukturës së mirë
që të afron me njerëzit. Zona e Dumresë nënkupton natyrë të bukur dhe
bujare dhe bujtinat mikëpritëse të shpërndara nëpër të, pikat turistike
apo restorantet që po lulëzojnë çdo ditë, të mirëpresin për një fundjavë
ndryshe.
Ne kemi ndalur në njërën prej tyre. Në “Dumre Rubin”, memorja e
jashtëzakonshme e Liljanës për vargjet e poetët, batutat që hedhin
dhe presin me bashkëshortin, Fatmirin, ushqimi i mirë dhe natyra e
mrekullueshme janë vetëm një pjesëz e asaj që ky çift ka për të treguar
për çdokënd që troket në bujtinën e tyre. Në fillim ikja e tyre nga Tirana
ishte një vendim i përbashkët për të gjetur një vend të qetë ku do të
kalonin ditët e pensionit. Për qejfin e tyre, ndërtuan një kantinë, prodhuan
verë të mirë nga vreshtat që shtrihen në oborrin e shtëpisë, të cilën më pas
e shijonin me miq që prisnin e përcillnin shpesh. Por më pas ajo që nisi
si tërheqje në jetën e qetë u kthye në një sfidë. Nevoja për të gjallëruar
jetën e zonës e për ta kthyer atë në një destinacion turistik solli idenë e
ngritjes së një bujtine, pikerisht në shtëpinë që Liljana i bleu xhaxhait të
saj në vitin 2012.

Alida Cenaj

frymëzuar për vepra të tjera. Po kaq shpesh ulet e diskuton me miq të tjerë
që bujtin aty për të ardhmen e zonës, për formulën që do ta kthente atë në
një zonë të vërtetë turistike siç edhe e ka mundësinë. Me një gotë verë të
mirë, prej ngjyrës së të cilës i vunë edhe emrin bujtinës – Rubin – Fatmiri
dhe Liljana bëjnë plane dhe janë optimistë se Dumreja do e fitojë vendin që
meriton në hartën turistike shqiptare. Sidomos tani që distancat nga Tirana
dhe jo vetëm janë shkurtuar
Vreshta përballë – dëshmitare e sekretit të tij për prodhimin e verës –
kodrinat përtej, faqet e të cilave janë rënduar nga plantacionet me ullinj,
toka e bereqetshme dhe peisazhi mahnitës janë argumentat e Fatmirit që
Dumreja është dhe mbetet një destinacion.
Tani, një vit më pas që nga dita kur bujtina hapi dyert, Liljana dhe Fatmiri
shijojnë frytin e investimit të tyre që më shumë se një shtëpi për të jetuar
të qetë është kthyer në një strehë miqësore ku kushdo që shkel një herë,
është e sigurt që kthehet sërish. Përveç takimeve me artistët, Liljana
shpesh herë organizon edhe ecje me miqtë që bujtin aty, në pyllin pranë,
ndërsa të dy bashkë rrëfejnë histori që i shkojnë aq shumë asaj gotës së
verës ngjyrë rubin, sa të vjen keq kur vjen ora për t'u kthyer.
Dumreja – Një destinacion i ri turistik
Dhurata më e çmuar që natyra i ka bërë Dumresë janë 84 liqenet karstike,
aq të lakmueshme për turistët. Kjo është një zonë e njohur dhe nga më
të mëdhatë në Shqipëri. Ajo shtrihet në një sipërfaqe prej më shumë
se 21 mijë hektarësh ku rreth 3 për qind të saj e zënë liqenet karstike.
Infrastruktura e rehabilituar tashmë plotësisht nga Fondi Shqiptar i
Zhvillimit me fonde të Qeverisë Shqiptare të çon deri në Urën Vajgurore
dhe peisazhi e bereqeti i tokës të shoqërojnë ngado që udhëton. Ndalesa e
parë është Belshi, të cilin rilindasi i madh Sami Frashëri e kishte projektuar
të ishte kryeqyteti i Shqipërisë, vetëm 70 km larg Tiranës. Kjo është ndër
të paktat bashki të reja të cilat shtrihen tërësisht në zona rurale, një zonë
kodrash të buta mbi të cilat është krijuar një panoramë piktoreske e që
aktualisht po mbushet me destinacione turistike.

“Ka diçka që nuk shkon, mendoj unë, kur flitet për bujtinat”, thotë Fatmiri
ndërsa tregon se si e qysh lindi ideja e bujtinës. “Ndoshta falë reklamës
diku më shumë a diku me pak, duket sikur kanë fluks të madh e të
zhurmshëm njerëzish dhe vizitorësh. Në fakt bujtinat janë një ambjent
i konsumit të artit dhe qetësisë. Është një vend ku ti vjen për tu larguar
nga zhurma e qytetit dhe bashkë me familjen shijon jetën e fshatit dhe
ushqimin e mirë, qetësohesh dhe shijon zemrën e natyrës. E theksoj me
fanatizëm që këtu nuk bëhet fjalë për një restorant urban”.
Dhe nuk ka nevojë për të shkuar më tej për ta parë e kuptuar atë çfarë
Fatmiri këshillon. Dy herë në vit në bujtinën e tij mirëpret piktorë të
talentuar shqiptarë për të shijuar peisazhin, për të biseduar për artin, për tu
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10 of the most beautiful

Albanian villages
10 ndër fshatrat më të bukur

të Shqipërisë

Theth
82

Curraj i Epërm

Curraj i Epërm Tropojë

Curraj i Epërm, nuk është i vetmi fshat i bukur i zonës së
Nikaj Mërturit por është xhevahiri më i bukur i një kurore
fshatrash të kësaj zone të Shqipërisë.
Pak njerëz në ditët e sotme mund të kenë dëgjuar për
fshatin Curraj i Epërm, e edhe më pak prej tyre kanë
arritur ta vizitojnë këtë fshat. Por, ata që tashmë e kanë
vizituar, e kanë kuptuar dhe janë bindur se nëse diku
ekziston parajsa hyjnore, atëherë ajo tokësore ndodhet
pikërisht në këtë fshat.
Shtëpitë-kulla prej guri, bjeshkët e larta në të dyja anët
dhe lumi i pastër si loti që përshkon mes për mes fshatin
e gjelbëruar, e bën Currajn e Epërm ta fitojë epitetin e
fshatit më të bukur jo vetëm në Shqipëri por edhe më
tej.
Në fakt këtë epitet ia vuri Baroni Franc Nopça, albanologu
i njohur që vizitoi Alpet në vitet tridhjetë të shekullit të
kaluar.

Theth, Shkodër

Theth është një fshat i bukur në rajonin e Shkodrës
Veriore. Vendosur në majat e maleve të Shalës, Theth

është i izoluar, dhe në kohë të dëborës, praktikisht i
paarritshëm. Edith Durham, një udhëtar dhe shkrimtar i
njohur anglez në Ballkan, vizitoi zonën në vitin 1908. Ajo
shkruante për izolimin e saj:
"Unë mendoj se asnjë vend ku jetojnë njerëzit nuk më
ka dhënë një përshtypje të tillë të izolimit madhështor
nga e gjithë bota. Është një vend ku vuan shekuj me
radhë; lumi mund të jetë pranvera e mirë në botë,
bankat e saj janë shtëpia e përshtatshme e instinkteve
elementare-pasionet që janë të kuqe dhe të shpejta. '
Legjenda e ka atë që Theth u themelua 400 vjet më parë
nga 6 vëllezër. Pjesët individuale të fshatit mbajnë ende
emrat e këtyre vëllezërve.

Lepushë
Malësi e Madhe

Lepusha gjendet 1200 m mbi nivelin e detit dhe
vlerësohet si kryevepra e natyrës së Kelmendit. Fshati
shtrihet në një luginë të butë të veshur me gjelbërim,
pranë së cilës ngrihen Bjeshkët e Namuna, vendi ku
lindën legjendat dhe eposi i Kreshnikëve.
Fshati përbëhet nga 4 grupime shtëpish, që shtrihen në
dy pellgje ujëmbledhëse: në atë të Vermoshit dhe në
atë të Cemit, në lartësinë mbi 1260 m. Kontrasti më i
theksuar këtu është peizazhi alpin i bllokut të Shenikut
në Bjeshkët e Namuna me atë të maleve të tjera përreth,
me 5,297 ha kullota të gjelbra dhe pyje që rriten aty.
Vitet e fundit me ngritjen e bujtinave tradicionale, fshati
po kthehen në një prej destinacioneve më të vizituara
për turizmin e natyrës.

Dhoksat, Gjirokastër

Dhoksat

Dhoksati, një nga komplekset më interesante
arkitektonike të zonës rurale të Gjirokastrës është
dëshmi jo vetëm e trashëgimisë unike të ndërtimit por
fasadat e shtëpive ofrojnë elementë traditcionalë të artit.
Fshati i ndërtuar në gur të zi njihet për madhështinë
e banesave, rrugët me kalldrëm, çesmat, pikturat

murale, dekoracionet në dru të tavaneve shkallareve të
brendshme dhe avllive.
Dhoksati trashëgon një prej veshjeve më komplekse
dhe më të bukura në Shqipëri. Veshja e grave ka mijëra
ornamente të qëndisura në ar dhe thuhej se përgatitja e
një kostumi të plotë merrte vite të tërë.
Dhoksati njihet për vallet e kënduara, polifoninë e pasur,
këngët "hidh e prit" që sajohen në çast duke përfshirë
personazhe që gjenden të pranishëm në festa e gëzime.
Njihen mbi 50 rite të dasmave, vdekjeve, rite me karakter
fetar dhe pagan që ende fshati i praktikon me fanatizëm
duke e kthyer një hapësirë kaq të vogël në një rajon unik
etnografik.
Në Dhoksat duhet shkuar për rakinë moskat, për
ahengun që zgjat me orë të tëra, për ujin e burimeve ,
për njerëzit mikpritës dhe për historinë

Labova e Kryqit, Gjirokastër

Labova e Kryqit është ndoshta një prej laboratorëve të
ardhshëm të arkeologjisë, historisë dhe artit bizantin.
E emërtuar prej Kishës së famshme të lindjes së Shën
Marisë, Labova ruan të paprekura gjurmë prehistorike,
rrënoja të periudhës helenistike, romake dhe mesjetare.
Kisha, monument kulture e shek. X e ndertuar sipas stilit
unik të kësaj periudhe me një kupolë që ngrihet 17m
mbi bazamentin e objektit prej vitesh ishte duke jetuar
"efektin e Pizës". Ajo është restauruar 1 vit më parë dhe
është e hapur për vizitorët.
Banorët e Labovës nuk e kuptojnë dot ekzistencën e tyre
pa këtë objekt. Monumenti që përtej vlerave religjoze
mbart vlera kulturore dhe të traditës lidhet me memorjen,
kujtimet, ceremonitë, gëzimet e hidhërimet.
Banorët preferojnë ta lidhin ekzistencën e objektit me
perandorin Justinian që mendohet se në shek. VI ka
kryer në Labovë ceremoninë e tij të martesës.
Teodora gruaja e Justinianit sipas gojëdhënës i ka
dhuruar grave dhe vajzave të fshatit 12 kostume të
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Grabovë

Bënjë

Labova e Kryqit
rrallë që trashëgohen edhe sot në këtë fshat. Kostumi
i martesës është mes veshjeve më të rralla dhe më të
vjetra të Ballkanit. Kapela e kostumit është gati 1500
vjeçare.
Në Labovë duhet shkuar për historinë, për gojëdhënat,
për kalanë 3000 vjeçare. Ne Labovë duhet shkuar për
erën e malit dhe ujin e burimeve, për byrekun me hithra,
për arrët dhe mjaltin.
Nga Gjirokastra arrihet për 40 minuta me makinë. Që
andej mund të kryhen ecje me këmbë në shpatin e malit
të Buretos me një bukuri të rrallë apo mund të zbritet
drejt lumit të Suhës për river hiking dhe eksplorim të
qindra llojeve të bimëve dhe fluturave.

Shipskë, Korçë

Shipska është një fshat, për të cilin thuhet se ka
themeluar Voskopojën. E ndodhur 6 kilometra larg nga
Voskopoja, ,e origjinë vllehe gjithashtu, kishat e saj nuk
kanë pse t`ia kenë zili atyre të Voskopojës por me siguri
i kanë shumë zili turistët që këtu mungojnë plotësisht.
Ndërsa banorët e fshatit, përgjatë dekadave, kanë
marrë rrugët e emigracionit, shpresa që ky fshat të
mos humbasë, po ringjallet. Aty po kryhen restaurime
të afreskeve të kishave ortodokse e gjithashtu edhe të
infrastrukturës së fshatit, që ndodhet vetëm 27 kilometra
larg qytetit të Korçës. Është ndër të paktët fshatra me një
natyrë dhe pyje thuajse të paprekura e bukuri të rrallë
Ruajtja e i vlerave natyrore dhe pasurive kulturore ka
ardhur duke e bërë këtë fshat mrekullisht të bukur.

Rehovë, Ersekë

Nuk ka kuptim të vini në Kolonjë e të mos vizitoni
Rehovën, fshatin më të bukur kolonjar, që është vendi
me të cilin janë dashuruar turistë nga e gjithë bota por
sidomos ata francezë. Një fshat autentik, me një histori
të pasur e njerëz bujarë, që të habisin me nivelin e lartë
të qytetarisë. Një fshat në fakt nga I cili kanë dalë shumë
njerëz të shquar e që ende jeton në një atmosferë
surreale sin ë një shekull të mesjetës. Shtëpi të gurta,
rrugë me kalldrëm, kisha mbresëlënëse në mes të
fshatit e na dalje të tij, kroje të gdhendur bukur e plaka
si monumente kulture që lëvizin të paqta nëpër rrugët e
gurta… një vend si në përralla!

Vuno, Vlorë

Në fakt do t`ia vlente që të rreshtonim këtu thuajse të
gjithë fshatrat e Jugut sepse janë njëri më i bukur se
tjetri dhe jo vetëm me arkitekturë të ruajtut mirë por
edhe që po restaurohet kohët e fundit. Por zgjodhëm
Vunoin, si një prej më të bukurve e që I përfaqëson
denjësisht të gjithë, Dhërmiun, Qeparoin, Himarën e
Vjetër etj.
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Fshati është vendosur në shpatullat e malit të
Mjegulloshit, me shtëpi të gurta dy a tre katëshe
që shohin të gjitha nga deti, por pa ia zënë dritën
njëra-tjetrës. Ato lidhen me rrugë të kalldrëmta duke
krijuar një konfiguracion të përsosur, madje shpesh
ato gjarpërojnë poshtë qemerëve mbi të cilat ngrihen
shtëpitë e banimit. Harqet dhe qemerët i sheh në faqet
e jashtme të dyerve dhe dritareve, në raste të tjera
ato shërbejnë si konstruksione mbajtëse të kateve
të mësipërme të shtëpive. Banesat e fortifikuara, apo
kullat, i gjejmë si në Vuno ashtu dhe në fshatrat e tjerë
të bregdetit. Kulla në lagjen e poshtme të fshatit, një
kompozim vertikal, me bazë katërkëndëshe, tri katëshe,
me frëngji, është shpallur prej vitesh monument kulture.
Dy shekuj më parë në familjen e njohur të Kasnecëve në
Vuno qëndroi Eduard Lir, piktor i njohur anglez që tha:
“U çudita me llojin e ndërtesave në Vuno disa prej të
cilave, si ato të Kasnecëve, në veçanti, qenë më tepër si
“palazzit” e shumë qyteteve provinciale në Itali”- shkruan
Liri. Më tej vazhdon : “Himarjotët përdorin gjuhën italiane
më tepër se çdo banor i Shqipërisë ; të gjithë fshatrat që
kam kaluar, ndonëse të krishterë, janë të tërë shqiptarë
me përjashtim të pak familjeve…”

Bënjë, Përmet

Një vend i ri u shtua në listën e zonave të mbrojtura
në Shqipëri, pasi qendra e fshatit Bënjë në Përmet u
shpall zonë e mbrojtur historike nga Këshilli i Ministrave.
Fshati ka ndërtesa me vlera historike dhe arkitekturore,
si shumica e fshatrave të Përmetit. Ai vazhdon të ruajë
rrjetin e vjetër të rrugicave tradicionale. Duke pasur
parasysh statusin e ri, disa projekte restaurimi do të
fillojnë në fshatin Bënjë për të ruajtur më tej vlerat e saj
dhe për të ndihmuar në rigjallërimin e zonës me qëllim
që ta promovojë atë si një destinacion turistik. Vizitorë
të shumtë shkojnë në Bënjë çdo verë për të eksploruar
banjot termale të gjetura në zone por pak prej tyre
ngjiten deri lart në fshat për të admiruar arkitekturën e tij
të mrekullueshme.

Grabovë, Gramsh

Të vizitosh Grabovën është një përvojë e rrallë, një
aventurë në kërkim të kulturës mes malesh. Atje lart
rreth 1250 m mbi nivelin e detit, aty ku edhe dimri e
gjen një strehë ndaj ngrohjes globale, mund të kuptosh
se jo vetem ajri i pastër, akulli dhe dëbora i takojnë
qëmotit, por edhe kultura është mbrojtur më së miri nga
ndikimet e qytetërimit. Ke udhëtuar kilometra të tërë nga
Elbasani në Gramsh, e më pas në thellësi të zonës së
ish-komunës së Lenies, dhe nuk ke gjetur gjurmë kaq
domethënëse të besimit sa kishat dhe urat prej guri që
të presin këtu.

Curraj i Epërm Tropojë

It is not the only beautiful village in the area of Nikaj
Mërturi but is the most beautiful jewel of a chain of
villages in this area of Albania.
Few people nowadays have heard of Curraj i Epërm and
few of them have managed to visit this village. But those
who have already visited it have noticed this paradiseon-earth village.
The stone tower-houses, the high mountains on both
sides, and the crystal-clear river crosses amidst the
green countryside, give to this village the deserved name
as the most beautiful village of Albania.
In fact, this title was attributed to it from Baron Franc
Nopcha, the famous albanologist who visited the Alps in
the 30s of the last century.

Theth, Shkodër

Theth is a wonderful village in northern Albania’s
Shkodra region. Set among the peaks of the Shala
mountains, Theth is isolated, and in times of snow,
practically inaccessible.
Edith Durham, a famous English traveler and writer on
the Balkans, visited the area in 1908. She wrote of its
seclusion: ‘I think no place where human beings live has
given me such an impression of majestic isolation from
the entire world. It is a spot where the centuries shrivel;
the river might be the world’s well-spring, its banks the
fit home of elemental instincts–passions that are red
and rapid.’
Legend has it that Theth was founded 400 years ago by
6 brothers. Individual parts of the village still bear the
names of these brothers.

Lepushë
Malësi e Madhe

Lepusha is located 1200 m above sea level and is
considered as a masterpiece of Kelmendi nature. The
village lies in a gentle valley surrounded by greenery,
next to which we see the Bjeshkët e Namuna, the
country where legends and epoch of Kreshnics were
born.
The village consists of 4 groups of houses that extend
into two water basins: Vermosh and Cemi, above
1260 m. The most striking contrast here is the alpine
landscape of the Shenik Block in the Bjeshkët e Namuna
with surrounding mountains, with 5,297 ha of green
pastures and forests growing there.
In recent years, with the rise of traditional inns, the
village is turning into one of the most visited destinations
for nature tourism.

Dhoksat, Gjirokastër

Dhoksati, one of the most interesting architectural
complexes in the rural area of Gjirokastra, is not only
an evidence of the unique heritage of construction, but
the facades of the houses offer traditional elements of
art. The stone-built village is known for its splendor,
cobblestone streets, wall paintings, wood-framed interior
and awning ceilings.
Dhoksat inherits one of the most complex and beautiful
clothes in Albania. Women's clothing has thousands of
embroidered ornaments in gold and it was said that the
preparation of a full suits took years.
Dhoksat is known for singing dances, rich polyphony, for
the songs that are created instantly including characters
present in festivals and joys. There are over 50 wedding
ceremonies, deaths, religious and pagan rituals that the
village still practices fanatically turning a small space
into a unique ethnographic region. In Dhoxat we should
go for “rakia moskat”, for the celebrations that lasts for
hours, for the crystal water of the springs, for hospitable
people and for its history.

Labova e Kryqit, Gjirokastër

This area is probably one of the upcoming labs of
archeology, history and Byzantine art. Named after
the famous Church of St. Mary's, Labova preserves
untouched prehistoric traces, ruins of the Hellenistic,
Roman and Medieval period.
The church, a cultural monument of the c. X built in the
unique style of this period with a 17-foot dome on the
foundation of the building for years was living the "effect
of Pisa." It has been restored 1 year ago and is open to
visitors.
The inhabitants of Labova can not understand their
existence without this object. The monument beyond
the religious values carries cultural and traditions values
related to memories, ceremonies, joys and sorrows.
Residents prefer to link the existence of the object with
the Justinian emperor thought to be in the nineteenth
century. VI conducted his marriage ceremony in Labova.
Justinian's wife Theodora, according to the tradition, has
donated to the women and girls of the village 12 rare
suits that are inherited today in this village. The wedding
suit is among the rarest and oldest clothing in the
Balkans. The costume hat is almost 1500 years old.
In Labove you have to go for history, for traditions, for
the 3000 year old castle. We should go to the mountain
wind and the water of the spring, to the cake pie with
nettles, to the rhizomes and honey.
From Gjirokastra you can reach 40 minutes by car. From
here you can go walking on the slope of the Bureto
mountain with a rare beauty or you can go down to the
river River for hiking and exploration of hundreds of
species of plants and butterflies.

this country wonderfully beautiful.

proclaimed a cultural monument for years.

Rehovë, Ersekë

It makes no sense coming to Kolonja and skipping
Rehova, the most beautiful village in Kolonja a place that
tourists from all over the world, but especially French
have fallen in love with. This is an authentic place with an
abundant history and people who are generous and highly
civilized. Many famous people call this village their home,
a place that still lives in a surreal fashion akin to the
medieval centuries. Houses built with stones, roads paved
with cobbles, churches placed right in the center and
the village’s exit, nicely carved fountains, and the elderly
women who come about serenely in the stony roads...a
place taken from fairytales!

Vuno, Vlorë

In fact, it would be worthwhile to list here almost all the
villages in the South because they are all wonderful and
also being restored recently. But we chose Vuno, as one
of the most beautiful and worthy.
The village is located on the shoulders of Mount
Mjegulloshi, with two or three storey stone houses that
all look on the sea, but do not light up one another.
They are linked by cobblestone roads, creating a perfect
configuration, and often snapping them down the
ramparts on which the dwelling houses arise. Fortified
flats, or towers, are found in Vuno and other coastal
villages. The tower in the suburb of the village, a vertical,
quadrilateral, three-story, turreted composite, has been

Bënjë, Përmet

A new site was added to the list of protected areas in
Albania as the center of Benja Village in Permet region
was declared a protected historic area by the Council of
Ministers. Therefore, preservation will be a main priority
for the village as the new status defines the regulations
and measures that will be taken on the protection,
preservation and administration of the cultural and
historic values of Benja center.
This part of the village has buildings of historic and
architectural values. The village continues to preserve
the old network of traditional alleys. Given the new
status, several restoration projects will begin in Benja
village in order to further preserve its values and help for
the revitalization of the area in order to promote it as a
tourist destination. Numerous visitors go to Benja every
summer to explore the thermal baths found in the area.

Grabovë, Gramsh

Located about 44 km from Gramsh, and 1,250 meters
above sea level, Grabova is known for its storied history.
That history includes connections to both the Roman
and Byzantine Empires. Grabova saw its most rapid
development between the 14th and 17th centuries.
Grabova is well known in Albania for its natural beauty,
including canyons and mountainous landscape, ancient
churches, bridges and cobblestone water system.

Rehovë
Lepushë

Shipskë

Shipskë, Korçë

Shipska is a village, which is said to have established
Voskopoja. Situated 6 kilometers away from Voskopoja,
and Vlachish origin, its churches do not have anything
to envy those of Voskopoja, but they certainly envy its
tourists who are completely absent in Shipska.
While village dwellers have been emigrating for decades,
the hope that this village will not be lost is reviving. It
has started some restorations of the frescoes of the
Orthodox churches as well as the infrastructure of the
village, located only 27 kilometers from the city of Korça.
It is among the few villages with an almost untouched
nature and woods and the rare beauty. The preservation
of natural values and cultural heritage has come to make

Vuno

Theth
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Where in Albania you
can taste the best wine?
Shqipëria si vend tipik mesdhetar i ka të gjitha kushtet
për kultivimin e hardhisë dhe siç rezulton nga zbulimet
arkeologjike, ajo ka qenë një nga vatrat më të lashta
të kultivimit të saj. Sot tregu enologjik në Shqipëri njeh
disa prodhues të suksesshëm si Kallmeti, Arbëri,
Kokomani, Çobo, Belba, Bardha, Herta, Skëndërbeu
etj., të cilët aktualisht po bashkëpunojnë me vreshtarë
e agronomë vendas dhe enologë që po implementojnë
dijet e tyre në tokën shqiptare.
Dhe thënë këto, menjëherë sapo të gjendeni mes
vreshtave të pamata të cilësdo prej kantinave ku do të
ndërmarrim turin tonë, apo edhe mes vetë kantinave si
Kantina e mrekullueshme Kokomani, ju me siguri nuk
do ta përmbanit dot një pasthirrmë habie e një pyetje
retorike: E çfarë ka më shumë Toskana?
Natyrisht Toskana ka shumë më shumë por edhe
Shqipëria e Mesme nuk ka pak; ajo është aktualisht
zona më e pasur në Shqipëri me kantina vere të një
cilësie të lartë, që është konfirmaur përmes çmimesh
të shumta në festivale kombëtare e ndërkombëtare.
Dhe ne do t`ju tregojmë ju më të mirën e kësaj
industrie agroturistike që hyri mejëherë në listën e
itinerareve turistike.

Albania, as a typical Mediterranean country, is a
well provided one for the cultivation of vine and,
as the archeological findings show, it is one of the
most ancient places of vine-growing. Presently, the
enological market in Albania is represented by several
successful wine producers like Kallmeti, Arbëri,
Kokomani, Çobo, Belba, Bardha, Herta, Skënderbeu,
etc. who are now working together with the native
viticulturists, agronomists and enologists to implement
their know-how in the Albanian land.
So, as soon as you would find yourself among the
endless vineries where we are about to travel to, or
in any of the wineries like the wonderful Kokomani
Winery, you couldn’t probably help yourself exclaiming
in amazement: “What does Tuscany has more?”
Naturally Tuscany has more, but the Middle Albania
has a lot too. It presently is the richest area in wineries
in Albania that produce a high quality wine well
confirmed by the numerous prizes awarded in national
and international events.
We are about to show you the best of this agro-tourist
industry that entered the list of tourist itineraries right
away.

SHEHI FAMILY Winery, Farkë, Tiranë
Udhëtimin tonë do ta fillojmë në Farkë të Madhe, në Tiranë, tek kantina familjare Shehi.
Kantina e Familjes Shehi është një traditë tashmë, e cila ruhet nga 5 vëllezërit Shehi, që kanë
rindërtuar një kantinë moderne dhe tradicionale në të njëjtën kohë, me një sipërfaqe të madhe.
Kantina gjendet mes tokave të mbjella me ullinj, variete të ndryshme të rrushit si dhe pemëve të
shumta frutore. Ka kënd lojrash për fëmijë si dhe një ambient për vizitorë të shumtë i arreduar
sipas traditës e origjinës së vjetër tiranase me odën e miqve, me minder, oxhak etj. Kantina e
Familjes Shehi ofron degustim vere dhe produkte tradicionale.

We’ll start our tour in Farkë e Madhe, Tirana, at Shehi family Winery. Wine producing is a
tradition in Shehi family, well preserved by the five Shehi brothers who have re-built a modern
and traditional, at the same time, winery that occupies a big area. The winery is located in
the middle of a land planted of different grape varieties, of olive trees and other fruit trees. It
consists of a traditionally furnished spacious area with the guests room sided by settees, the
fireplace, etc. and

HERTA WINERY, Maminas, Shijak

E kemi lënë pas Tiranën dhe kemi hyrë në zonën e Durrësit, ku një sërë kantinash
kanë lulëzuar e janë në zhvillim e sipër jo vetëm të produktit por edhe të mjediseve
të përshtatshme. E tillë është edhe Kantina Herta, Ofron verë të cilësisë së lartë
si Merlot, Cabernet Sauvignon, verë të bardhë me varietet Sheshin e Bardhë, llojin
bio Merlot Dyrrahu etj. Në kantinë ofrohet degustim vere dhe produkte tradicionale
vendase. Gjithashtu destinacion i vizitueshëm është edhe vreshta që shtrihet pranë
kantinës “Herta”.

Leaving Tirana behind, we enter Durrësi area where a number of wineries have
either prospered or are on the way of developing not only their products but also of
their establishments. Such is Herta Winery. You can find there high quality wine like
Merlot, Cabernet Sauvignon, white wine made of Sheshi i Bardhe grape variety, of
the biological Merlot DYrrahu variety, etc. Wine tasting is offered in the winery along
with local and traditional products. A visitable destination as well is the vinery that
stretches out next to Herta Winery.
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KOKOMANI WINERY
Eminas i Vogël, Shijak

Nuk e teprojmë pot ë themi që është edhe objekti më i bukur e me vendndodhjen më të favorshme për
t`i shijuar të gjitha, edhe një panoramë spektakolare të, edhe bukurinë e një kantine toskane, edhe
shijen e verërave të veçanta por edhe restorantin, shtuar së fundmi si pjesë e degustimit të verërave.
Kantina Kokomani ndodhet në zonën kodrinore të Shqipërisë qendrore, në fshatin Eminas i Vogël, në
kufi me fshatin Shesh, nga ku ka origjinën varieteti i mirënjohur i rrushit Shesh. Ky varietet autokton
paraqitet dy llojesh: Shesh i Bardhë e Shesh i Zi, të cilët shquhen për prodhimin e verërave shumë
cilësore dhe tepër të veçanta për aromën dhe shijen e tyre. Traditën e lashtë shqiptare në kultivimin
e vreshtave dhe prodhimin e verës në këtë zonë, themeluesit e kësaj kantine e kanë pasuruar falë
eksperiencës së tyre 15 vjeçare në rajonin e Toskanës në Itali, pranë kantinave më prestigjioze të këtij
rajoni. Kantina prodhon tre lloje verërash tepër cilësore si nga përmbajtja ashtu dhe nga imazhi. Shesh
i Bardhë, Shesh i Zi dhe Shën Mhill, kjo e fundit një verë klasike internacionale, përzierje bordolese e tre
varieteteve të mirënjohura: Cabërnet Sauvignon, Petit Verdo dhe Merlot.

We are not overstating if we say that
Kokomani Winery is the most beautiful of
them and is located in the most favorable
place to enjoy all, the impressive panorama,
the beauty of a Tuscan-like winery, the
taste of special wines and the restaurant
added recently to enrich the wine tasting
experience.
Kokomani Winery is located on the hilly
area of the Central Albania, in Eminas i
Vogël Village, next to Shesh Village, where
the well-known Shesh variety of grape
originates from. This autochthonous
variety comes in two types: Shesh i Bardhë
and Shesh i Zi, which are popular for the
production of a quality wine very specific
for its flavor and taste. The founders of this
winery have enriched the ancient tradition
of vine-growing and wine-making in this
area with their 15 years of experience
in Tuscany, Italy, at the most prestigious
wineries of that region. Kokomani Winery
produces three types of high quality wines
either in consistence and image. Shesh
i Bardhe, Shesh i Zi, and Shën Mhill, the
latter

Also recommended:
Bardha Winery, Marikaj Tiranë
Arbëri Winery, Mirditë
Çobo Winery, Berat
Alpeta Winery, Roshnik Berat
Uka farm Wines
Bello Winery, Perlat, Sukth, Durrës
(see more at "Made in Albania" section)
Kallmet Winery, Zadrimë. Lezhë
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Fikas, Mullet, Tiranë

Në 50 mijë metra katrore hapësirë të gjelbër, plot
pyje, ullishta, fruta e perime pa fund, 4 sera të mëdha
gjithëvjetore e lule dekorative shtrihet Nano Resort. Ne
kultivojmë blegtori alpine e shpendë të buta e të egra, të
cilat shijohen në restorantin me baze Bio, Së bashku me
gjithë prodhimet e tjera, deri tek mjalti i shtëpisë. Linja
e gatimit është neo-tradicionale, një risi e gatimit të
kohës. Në Nano Resort fëmijët kanë këndin e tyre të lojrave si dhe shumë hapësira të tjera për të shijuar lirinë
e Tyre të sigurtë. Gjithashtu ofrohen ambiente private
dhe akomodim luksoz, ku kombinohen mrekullisht stili
barok me elementët tradicionalë.

Në 50 mijë metra katrore hapësirë të gjelbër, plot
pyje, ullishta, fruta e perime pa fund, 4 sera të mëdha
gjithëvjetore e lule dekorative shtrihet Nano Resort. Ne
kultivojmë blegtori alpine e shpendë të buta e të egra, të
cilat shijohen në restorantin me baze Bio, Së bashku me
gjithë prodhimet e tjera, deri tek mjalti i shtëpisë. Linja
e gatimit është neo-tradicionale, një risi e gatimit të
kohës. Në Nano Resort fëmijët kanë këndin e tyre të loThetë Tree
Life
Ferma
"Pema
jetës" të tjera për
jrave
si dhe
shumëehapësira
shijuaroflirinë
Shkallnur, Durrës
Dhjetëra
hektarëtë
tokë esigurtë.
mbjellë me pemë,Gjithashtu
perime, lule e kultura ofrohen
të
e Tyre
ambiente
The
“Tree of Life” farmprivate
is located on a hill near the village
ndryshme bujqësore. Produkte që po kujdesen t`i rrisin sa më natyralisht,
dhe
akomodim
luksoz,
ku
kombinohen
mrekullisht
stili
Shkallnur, at the outskirts of Durres-Ndroq-Tiranë.
It is easily
duke shmangur pesticidet dhe duke përdorur plehërimet organike. Fruta në
reachable from Durrës, as well as from Tirana. It offers a
çdo stinë e madje edhe fruta
të rralla që
vështirë
se do t`i gjeni diku tjetër,
barok
me
elementët
tradicionalë.

5 must-see Albania
farms, for a real
countryside experience

In 50 thousand square meters of green space,
full of forests, olive groves, endless fruit and
vegetables, 4 perennial greenhouses & ornamental
flowers, lies Nano Resort. We cultivate alpine
livestock and wild & soft poultry, which can be
tasted under Bio-based restaurant, along with all
other products, as well as the honey of the house.
The line of cooking is neo-traditional, a innovation
cooking way. Nano Resort has the playground
and many other areas for them to enjoy their
freedom. Also we offer private facilities and luxury
accommodation, combining wonderfully baroque
style with traditional elements.

perime kopshti por edhe sera nën kujdes profesional. Kultura të lashta
si ulliri, që do t`i sjellin këtij vendi lëngun e jetës dhe traditën e lashtë
ilire. Qindra kafshë e shpendë, që rriten në ambient të hapur, me ushqim
organik dhe nën ajrin e pastër të Kodrave të Shkallnurit.
Jemi tek ferma agroturitike Pema e Jetës, një sipërmarrje që ka zënë vend
në kodrat e bukura të Shkallnurit dhe që mund ta gjeni shumë kollaj fare
pranë rrugës kombëtare Plepa - Tiranë, rrugë që synon shumë shpejt të
kthehet në një itinerar turistik. Një investim i familjes Bujari, që e sheh
si kontribut për agroturizmin shqiptar, përmes metodave të kultivimit të
bujqësisë dhe blegtorisë organike, me impakte sa më të vogla në mjedis.
Gjithë baza ushqimore me prejadhje bujqësore dhe blegtorale synon të
shkojë drejt ciklit të mbyllur.

Nano Resort

breathtaking view of the bay of Durrës and the horizon, which
unfolds 360 grades view. We offer you a relaxing, quiet and
spiritualy pleasurable environment in the middle of our green
fields. Everything cultivated by us. Also our pride and joy is
the vineyard with over 3000 vines partly authoctonus from
Albania, as well as Italiant selections of grapesfor our wine
and the Albanian Raki
In out farm we supply our restaurant with fresh vegetables
and meat, in particular our Jersez Cows, our sheep, our goats
and pigs. In the forest near of our stables we have our wild
pigs (boars) whoos meat will be offered in the future in the
restaurant. Other farm animals such as chickens, ducks, and
gooses, enrich our garden as well as add flavor and natural
delicacy to our dishes.

Uka Farm

Uka Farm Laknas, Tiranë
Është krijuar në vitin 1996, rreth 8 km pranë Tiranës, në fshatin Laknas, nga Prof.
Assoc. Dr. Rexhep Uka. Ferma është ndërtuar tërësisht mbi parimet e Prodhimit të
Integruar (PI) dhe mbështetet në Praktikat e Mira Bujqësore (PMB). Aty ndërthuren,
gjithashtu, prodhimi organik, biodiversiteti i lartë, permakultura, biodinamika,
si edhe zbatime të kontrollit biologjik të dëmtuesve. Qëllimi dhe filozofia, që
në zanafillë, është krijimi i një ferme pilot, shumëfunksionale, eksperimentale,
agroturistike, por edhe qendër didaktike e kërkimore- shkencore për praktikat
profesionale të studentëve të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Synohet që brenda
pak vitesh të ndërtohet edhe një kopësht botanik dhe mjeksor.
Pas krijimit të restortantit, u bë vendi më i prefertuar për turistët.
I rekomanduar për origjinalitetin dhe cilësinë e padiskutueshme
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It was created in 1996, about 8 km near Tirana, in the village of Laknas, by Prof. Assoc. Dr.
Rexhep Uka.
The farm is built entirely on the principles of Integrated Production (PI) and is based on
Good Agricultural Practices (PPPs). It also combines organic production, high biodiversity,
permaculture, biodynamics, and biological pest control applications. The aim and
philosophy, from the beginning, is the creation of a pilot, multifunctional, experimental,
agro-tourism farm, but also a didactic and research center for the professional practices of
students of the Agricultural University of Tirana.
It is intended to build a botanical and medical garden within a few years.
After the creation of the restaurant, it became the most preferred place for tourists.

Recommended for authenticity and undisputed quality

Agritourism Huqi
Radë Manëz

Agritourism Huqi

5 ferma turistike
në Shqipëri ku do të
shijoni fshatin e vërtetë

FARMA SOTIRA
Rruga Ersekë-Leskovik

Nga të parat ferma agroturistike që lindën në sektorin e turizmit
shqiptar. Ofertën e saj e ka ngritur mbi produktet organike, ndërtuar
me pasion e dashuri mbi një parajsë të natyrës, në rezervatin
natyror Gërmenj-Shelegur, në Kolonjën e bukur.
Farma Sotira është sot një prej destinacioneve më të vizituara të
agroturizmit dhe tureve të natyrës.
Me një cikël të mbyllur e tërësisht natyral, ofron:
Akomodim në shtëpi druri, Ushqim organik e gatime tradicionale,
lopë dhe dele që rriten në mal, shpendë të rritura në liri të plotë e
në harmoni me ambientin që rrethon fermën, perime kopshti, pemë
të patrajtuara e fruta pylli.
Turet në natyrë, ecjet në mal e shëtitjet me kuaj, janë
aktivitete që mund t`i zhvilloni gjatë qëndrimit tuaj në fermë.
E rekomanduar veçanërisht

One of the first agrot-ouristic farms born in the Albanian
tourism sector. Built with passion and love over a small
paradise in the natural reserve of Gërmenj-Sheleguri,
Farma Sotira is today one of the most visited destinations of
agrotourism and nature tours. With a closed and completely
natural cycle, it offers: Accommodation in wooden houses
Organic foods and traditional dishes, cows and sheep that
grow on the mountain, flocks grown in complete freedom
and in harmony with the environment surrounding the farm,
vegetable garden, untreated trees and wild fruit.
Outdoor tours, hiking in the mountains and horseback
riding are activities that can be developed during your stay
at the farm.
Strongly recommended

Jemi në Radë, një prej fshatrave të zonës rurale që të shoqëron
për tek Kepi i Rodonit. Sapo merr kthesën e Gjirit të Lalzit,
rruga vazhdon pak kilometra dhe në të djathtë mund të merrni
rrugën e për rreth 800 M, gjendeni tek Agriturizëm Huqi.
Një vend i bukur ku do të gjeni gjithçka; pemë, ullishte, vreshta
(madje edhe vreshta me kiwi), perime, fruta, por mbi të gjitha
një ambient çlodhës i cili do të kënaqë pa masë të gjitha
shqisat tuaja, sidomos atë të shijimit.
Një restorant i bukur, tenda të veçanta, një liqen rrethuar
me kurorë të gjelbër e pjatat që shkojnë e vijnë njëra pas
tjetrës, duke ju ofruar gjithë shijet e kuzhinës tradicionale
shqiptare e më shumë. Fëmijët do të gjejnë një parajsë të vogël
ku kënaqësia e tyre gjen hapësirë në lojën me kafshët dhe
shpendët që ndodhen aty.
It is a pretty new place, positioned in the Agri-tourism
field tha we can already meat in this area, among the
trees, olives and surrounding vineyards which are
planted from several years, (you may see even kiwi
vines),. We are situated in Rada Village, one of the
rural areas that leads to Rodoni Cape, one of the most
beautiful nature places in Durrës. Just turning around
Lalzi Bay, the road continues a few kilometers and in
the right way you can get to about 800 M, to find in
Agritoursim Huqi.
A beautiful place where you will find everything; A nice
restaurant, special tents, a lake surrounded by green
crown, dishes that come and go, one after another,
offering all the traditional culinary tastes of Albanian
Cuisine and more. Children will find a small paradise
where their pleasure with be accomplished, playing
with animals and birds.

Farma Sotira

Pema e jetës
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Muzeu Etnografik i Tuzit
nesër do të quhet
"Shtjefën Ivezaj"
Ndue Dedaj
Për fat të mirë fama e Muzeut Etnografik
të pashpallur të Malësisë, i ka kaluar me
kohë kufijtë e Plavës e Gucisë, dhe ato të
Malit të Zi dhe nuk kishte si të ndodhte
ndryshe, po të kesh parasysh sakrificat
sublime të të zotit të tij. Për këtë arsye
Tuzi shpesh identifikohet me emrin e
tij. Tuzi? A po, atje ku është muzeu dhe
Shtjefën Ivezaj, njeriu që ka sakrifikuar
për 17 vjet hapësirën e vet të përditshme
njerëzore për t`u lënë bashkëkombasve
të tij një traditë shekullore. Njeriu që
me të drejtë është quajtur prej gazetarit
të njohur Ndue Dedaj, si njeriu-muze.
Ndaj dhe për ta përshkruar sa më mire
atë, ne zgjodhëm pikërisht këtë shkrim,
edhe si një dhuratë për Komunën e ere
Shqiptare të Tuzit, që shpresojmë shumë
të forcojë tiparet e identitetit shqiptar në
trojet e lëna padrejtësisht jashtë kufijve
të Shqipërisë.
Në botën shqiptare do të hasësh
personazhe të pazakontë, me plot
kuptimin e fjalës, që për vendin e tyre
nuk u mjafton as shtëpia, as pasuria, as
jeta. Të tjerët ua kthejnë shpinën arave e
kopshtnajeve në male, krojeve e kullave,
mirasë së katundit, lumit e vahut, kurse
Shtjefën Ivezaj e ka ngarkuar në shpinë
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“Malësinë” e tij dhe e ka futur brenda
mureve të një muzeu të rrallë në Lekaj
të Tuzit, që nuk është asgjë tjetër veçse
shtëpia e tij e banimit. Sepse kush
mund të ketë dhe një shtëpi të dytë për
ta mbushur me reliket e historisë dhe
trashëgimisë?
Kishim dëgjuar prej kohësh për këtë
njeri të qeshur e gojëtar, që për tri orë
nuk ulet njëherë në karrige, dhe pse i ka
kaluar me kohë të tetëdhjetat por vetëm
na tregon me hollësi për ato objekte të
pafundme që e kanë pushtuar shtëpinë
e tij në çdo qoshe, deri në tavan. Sado të
përpiqesh të thuash shifra, aty nuk ka
një inventar të shkruar dhe mbase nuk
do të ketë asnjëherë, pasi tashmë muzeu
i parë etnografik i Malësisë së Madhe,
siç e ka emërtuar Shtjefni, nuk rresht së
pasuruari me relike të vjetra, origjinale,
karakteristike, jo vetëm nga “Malësia” e
Dedë Gjo Lulit matanë kufirit shtetëror
(historikisht të gabuar), por dhe nga
Shqipëria, Kosova, shqiptarët e diasporës
etj. Në ato anë ka një adhurim si askund
tjetër për heroin e Traboinit, që ngriti
flamurin në majë të Bratilës me 1911.
Edhe Shtjefni ka dëshmuar devocion ndaj
veprës së tij, kur me 1970 përfundoi në
birucat e Beogradit, në hetuesi, vetëm

Për fat të mirë fama e Muzeut
Etnografik të pashpallur të
Malësisë, i ka kaluar me kohë
kufijtë e Plavës e Gucisë, dhe ato
të Malit të Zi dhe nuk kishte si
të ndodhte ndryshe, po të kesh
parasysh sakrificat sublime
të të zotit të tij. Për këtë arsye
Tuzi shpesh identifikohet me
emrin e tij. Tuzi? A po, atje
ku është muzeu dhe Shtjefën
Ivezaj, njeriu që ka sakrifikuar
për 17 vjet hapësirën e vet të
përditshme njerëzore për t`u
lënë bashkëkombasve të tij një
traditë shekullore. Njeriu që
me të drejtë është quajtur prej
gazetarit të njohur Ndue Dedaj,
si njeriu-muze. Ndaj dhe për
ta përshkruar sa më mire atë,
ne zgjodhëm pikërisht këtë
shkrim, edhe si një dhuratë
për Komunën e ere Shqiptare
të Tuzit, që shpresojmë shumë
të forcojë tiparet e identitetit
shqiptar në trojet e lëna
padrejtësisht jashtë kufijve të
Shqipërisë.

se kishte shpalosur flamurin e Dedë Gjo
Lulit, këtij miti të Malësisë, kushtrimit të
të cilit për liri e pavarësi, i bindeshin të
gjithë, përfshi dhe prelatët katolikë, që si
rregull nuk përziheshin në punët e luftës.
Kur e dëgjon Shtjefnin duke folur për
vendin e vet habitesh se si ai nuk është
bërë poet, por etnograf popullor, që njeh
çdo detaj të objekteve që ka në muzeun
e tij, paçka se nuk ka qenë larg fushës
së artit. Si fotograf i Malësisë dhe më
vonë i Tuzit me rrethina ai ka futur në
celuloid jetën shqiptare të gjysmës së
dytë të shekullit XX. Mjeshtër i fotografisë
dokumentare e artistike, çka vërehet
dhe në ato pak portrete familjare që ka
varur në mur në studion “marubiane”,
ku gjenden mbi 50 lloje aparatesh
fotografike, nga më të vjetrit. Vetëm
ballkoni kishte tepruar dhe Shtjefni
e ktheu atë në kujtesën e profesionit
të tij, që dhe ishte bërë nxitje gjysmë
shekulli më parë që ai të niste kërkimin
e koleksionimin e sendeve të vjetra të
traditës vendase, që nuk ishte e lehtë të
ruheshin veçanërisht nga shqiptarët në
Jugosllavi. “E kam filluar këtë punë qysh
në vitin 1966”, thotë ai, ndonëse muzeu
mori formë dhe u inagurua vetëm 17 vjet
më parë, në maj të vitit 2002.
Shtjefën Ivezaj kishte pritur se mos do
të gjendej një shtëpi për muzeun e tij
unik dhe kur pa se nuk po ofrohej nga
askush ndonjë mjedis i përshtatshëm,
atëherë ndërmori aventurën e padëgjuar,
i lëshoi shtëpinë e tij muzeut, duke
fjetur vetë sa në aneks, sa mes
“rrangullave” gjithëfarësh, siç mund të
thoshte çdokush që nuk ia jepte vlerën
e duhur kësaj ndërmarrjeje kulturore të
pashembullt. U pajtuan me këtë vendim

të tijin dhe bashkëshortja, Gjystja, një
grua e moshuar me tipare malësore
dhe fëmijët e tyre emigrantë, vajza në
Gjermani, djali i madh në Amerikë e djali
i vogël arkitekt në Prishtinë. E vështron
këtë grua të fisme se si përkulet mbi
reliktet e të shoqit, ke dëshirë ta qasësh
me Norën e Kelmendit, por zonja Ivezaj
nuk ka qenë një grua që ka dashur të
hyjë në histori. Ama, ajo nuk i shpëton
për asnjë çast vëmendjes së Shtjefnit, i
cili e quan atë “heroinë” që ka përballuar
një jetë ndryshe nga krejt gratë e atyre
anëve, ka sakrifikuar për pasionin e
të shoqit, që dalëngadalë është bërë
dhe pasioni i saj, sa sot në moshën
tetëdhjetë e ca vjeçare nuk ka një vend
ku të pushojë qetësisht, pasi ia kanë
zënë shtëpinë pushkët, lahutat, xhubletat
e deri çerdhet e zogjve, pasi për syrin
e Shtjefnit nuk është asgjë e tepërt, në
këtë “fole” që ka shtegtuar nga Malësia
në fushë. Për të gjitha sendet e kullave
të maleve bëhet vend, por jo dhe për ata
të dy njerëz të shtyrë në moshë, as për
të pirë një kafe ndenjur, përpos se në
oborrin e pastër e të blertë. Dhe kjo nuk
është assesi një shprehje e figurshme,
por një e vërtetë që e vëren me të hyrë
në muzeun-shtëpi, që qëllimisht nuk
po e quajmë shtëpi-muze, siç quheshin
dikur ato të Pashko Vasës, Ndre Mjedës
e Migjenit në Shkodër. Aty mungon dhe
komoditeti më i vogël familjar dhe burrë
e grua rrojnë si dy asketë në shtëpinë e
tyre!
Ata të dy kanë flakur pleqërinë tej
mundësive dhe shëndetit të tyre jo pa
probleme, pasi iu duhet të rrinë e të
shpjegojnë gjithë ditën për vizitorët e
gjithkahshëm, televizionet etj. Edhe

Nuk mund t’i shtohen dy
a tre kat kësaj ndërtese?
Nuk mund të paguhet
një etnograf që të
kujdeset për këtë pasuri
të pazëvendësueshme,
duke kryer dhe studime
rreth saj? U takon enteve
të specializuara të bëjnë
një botim të posaçëm të
vlerave të këtij muzeu, pasi
aty ka dhe aso relikesh që
nuk ndodhën askund tjetër.
Kontribut mund të japin
dhe organizmat që merren
me turizmin, pasi ky muze
tashmë është ndër më të
kërkuarit nga vizitorët.
oborri është pjesë e muzeut, aty janë
topat, predhat dhe mburojat e Luftës së
Dytë Botërore etj. Nën hijen e pemëve
është dhe makina e thjeshtë e markës
gjermane, me të cilën i zoti ka mbartur
“plaçkat” e muzeut nga Malësia e
Kelmendit, Hotit, Grudës, Plavës e
Gucisë. Muzeu është si një magnet
që i thith sendet e vjetra nga të gjitha
anët. Shtjefni nuk rresht së treguari
hyrjen e secilit objekt, që nga shpatat
dhe heshtat ilire, pasi deri atje shtrihen
rrënjët e këtij muzeu të çuditshëm. Më
tej në mur kundron 15 shpata të llojeve
e madhësive të ndryshme. Disa nga ato
shenja të identitetit tonë kombëtar sikur
i ka më përzemër, një djep me kaptellin e
gdhendur, një xhubletë që
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i ka 150 vjet, dhjetëra lloje lahutash e
çiftelish të stolisura, armësh të vjetra
(livore, naganta, pushkë të ndryshkura),
kumbonësh bagëtish (mbi njëzet lloje,
dhe “kumbona më e vogël e botës”, siç
e cilëson ai), kurthësh, furkash, vozash,
bolirash e shtambash uji, enësh dheu
dhe druri, apo koleksioni prej dy mijë
shkrepsesh, tri mijë pullash postare etj.
Ka dhe një bibliotekë librash të vjetër,
basorelieve në dru e bakër, me simbolika
kombëtare, ndër to dhe një shqiponjë në
tavan, dhuruar nga Kosova. Gërshetohen
si askund kohët dhe zejet. I sjell dikush
një lahutë duke e pyetur nëse i kishte
a jo njëqind vjet? Shtjefni i thotë se i ka
treqind vjet, pasi ai është bërë një njohës
shumë i mirë i trashëgimisë shqiptare.
Nuk mungojnë në atë shtëpi muzeale
dhe objekte të kulturave të tjera, si
kroate, malazeze etj., pasi popujt japin e
marrin mes tyre si fqinj, aq më tepër kur
kanë bashkëjetuar gjatë në një federatë
shtetërore nga Ohri në Dubrovnik.
“Ndoshta në asnjë muze tjetër nuk ka
simbolika kombëtare sa këtu”, thotë
Shtjefni, aspak për mburrje, por për të
venë në dukje se ato lartësojnë popullin
që i ka krijuar me thjeshtësi, si një
shqiponjë e punuar me rruaza të kuqe.
Në gjithësinë e objekteve të ekspozuara,
boshti ku rrotullohet muza trashëgimore
tejet e larmishme është kombi shqiptar.
Vijnë e filmojnë nga vende të ndryshme
për ata që nuk mund ta vizitojnë këtë
muze nga afër, se duan që fëmijët e tyre
në Amerikë, Gjermani, Zvicër ta njohin
visarin e pasur të traditës.
Kur ia kishte hyrë kësaj pune mbase
nuk e kishte shkuar ndërmend Shtjefën
Gjeçovin, gjurmimet që ai bënte në
Gomsiqe në fillim të shekullit XX, duke
zbuluar e koleksionuar kulturën e
Komanit e të tjerë. Ky Shtjefni i “dytë”
i Malësisë, njëqind vjet pas të parit,
thjeshtë nuk kishte dashur të bjerrej
kultura e të parëve të tij. Por a e kemi
kuptuar ne këtë njeri-muze, që ato
relikte i ka të lidhura pas gjuhës dhe
shpirtit, para se t’i ketë të afishuara në
mure? Na duket se jo dhe aq, edhe pse
ai është modest e nuk e bërtet. Por nuk
është e vështirë të kuptohet se ai është
i pakënaqur nga institucionet shtetërore
të kulturës në Shqipëri dhe Kosovë, që
nuk kanë investuar asgjë për këtë muze,
që është i të gjithë shqiptarëve. “Me më
dhanë arin e krejt botës nuk e tjetërsoj
këtë muze. Ka 13 vjet që jetoi si në
epokën e gurit me familjen time për të.”
Kaq thotë ai, me krenari të natyrshme
prej shqiptari, duke lënë të kuptohet se
ka patur ndonjë ofertë nga institucionet
malazeze. Po institucionet shqiptare, që
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iu bie barra të parave, pa përjashtuar dhe
ato të Malit të Zi? Nuk ka asnjë projekt
se ç’do të bëhet për vazhdimësinë e këtij
muzeu. Nuk mund t’i shtohen dy a tre kat
kësaj ndërtese? Nuk mund të paguhet
një etnograf që të kujdeset për këtë
pasuri të pazëvendësueshme, duke kryer
dhe studime rreth saj? U takon enteve
të specializuara të bëjnë një botim të
posaçëm të vlerave të këtij muzeu, pasi
aty ka dhe aso relikesh që nuk ndodhen
askund tjetër. Kontribut mund të japin
dhe organizmat që merren me turizmin,
pasi ky muze tashmë është ndër më të
kërkuarit nga vizitorët.
E prapë zot, kujdestar e ciceron i tij,
vetëm Shtjefni!...
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Letra nga Ballkani,
lajtmotive turistike
plot pasion mesdhetar
Ka vende që duket se i bëjnë thirrje vizitorëve nga
larg. Nuk është e qartë pse, por, edhe para se t'i
shohin ato, e ndjejnë së brendshmi se do të shkojnë
atje për të gjetur një pjesë të vetes.
Kosova, për mua, është një prej tyre. Ajo është e
vendosur në zemër të gadishullit të Ballkanit
dhe është një nga destinacionet më pak të njohura
ndërkombëtare turistike. Mungesa e turizmit masiv
është tashmë një arsye shumë e mirë, për mua që dua
të vizitoj vende larg rrugëve të përbashkëta, për të
shkuar në zbulimin të këtij vendi të panjohur. Arsyet
e tjera? Qytetet historike, një kryeqytet i gjallë
dhe popullsia më mikpritëse e kontinentit të vjetër.
Nëse është e vërtetë që edhe banorët bëjnë
vendin, për mua Kosova është një nga vendet
më të bukura në botë: askund tjetër nuk kam
takuar njerëz të tillë, të dobishëm dhe të arsimuar
si në këtë shtet ballkanik. Pavarësisht nga varfëria
ekonomike e një pjese të madhe të popullsisë,
padrejtësitë e pësuara para, gjatë dhe pas luftës
famëkeqe të Kosovës dhe situatës aktuale politike në
nivel ndërkombëtar, kosovarët-shqiptarët nuk kanë
humbur njerëzillëkun e madh që i karakterizon ata
dhe që e bën Kosovën një nga kombet më dinjitozë
në botë. Më shumë se një here më ka qëlluar të
pyes për informacion për të arritur një vend dhe
njerëzit u treguan të gatshëm të më ndihmonin
të gjeja koordinatat në Google Maps dhe më pas
më shoqëruan vetë drejt destinacionit tim, duke
më uruar një ditë të mbarë e plot buzëqeshje në
fytyrë. Për mua është shumë i rëndësishëm aspekti
"njerëzor" në një udhëtim dhe Kosova, nga kjo
pikëpamje, më ka goditur thellë dhe më ka lënë një
kujtesë shumë pozitive, aq shumë sa që çdo herë
kthimi aty është një kënaqësi.

Çfarë duhet të shihni në Prishtinë ...

Lagjen e vjetër të qytetit dhe mbi të gjitha,
Muzeun Etnografik, i vendosur në një ndërtesë të
bukur osmane që ndodhet po në lagjen e vjetër, i cila
përmban gjetje interesante nga antikiteti, sidomos
nga epoka osmane dhe në dhomat e tij mund të
admirohen objekte dhe artefakte interesante të asaj
epoke. Hyrja është falas dhe udhëzuesi shpjegon
(në anglishte të shkëlqyer) në një mënyrë shumë të
detajuar përdorimet dhe zakonet e kohës. Jo larg
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nga muzeu ndodhet Xhamia e mrekullueshme
“Sulltan Mehmed Fatih”, një nga ndërtesat më të
rëndësishme islame të Prishtinës. Këtu, pak çaste pas
vizitës sime, dëgjova thirrjen për namaz, një kohë kur
të gjithë besimtarët që kalonin në rrugë dhe tregtarët
e dyqaneve afër ndërtesës vraponin për të hyrë në
xhami dhe të luteshin. Gjëja që më la më shumë
mbresa, ishte dekorimi i bukur e i përpiktë i tavanit
të brendshëm dhe, mbi të gjitha, format e jashtme.

Kuzhina tradicionale shqiptare

Me pjatat tradicionale shqiptare, atmosferën retro
dhe orenditë tipike: Liburnia është një restorant
që duhet provuar patjetër për këdo që viziton
Prishtinën. Provoni tavën, djathin e pjekur dhe pitën
kosovare.

Çfarë duhet të bëni në Prizren ...

Prizreni është kryeqyteti kulturor i Kosovës dhe nuk
mund të thuhet se e ke vizituar atë pa e admiruar në
të gjithë shkëlqimin e tij nga lart. Për pamje të lënë
pa frymë ju duhet të ngjiteni tek Kalaja, fortesa që
dominon qytetin nga lart. Kur ta shihni nga lart,
është e pamundur të mos befasoheni nga numri i
minareve që dominojnë peizazhin: aq shumë janë.
Isha me fat që e shijova atë çast gjatë kohës së
thirrjes për namazin e pasdites dhe mund të them se
ishte magjike.
www.lettersfromthebalkans.com/2018/06/11/
kosovo-5-motivi-visitare-prizren/

Pse duhet ta vizitoni Gjakovën ...

Gjakova ishte një surprizë. Në këtë qytet larg nga
itineraret turistike, është tregu më i madh në Ballkan.
Nuk e kisha idenë, por në fakt pazari i Gjakovës është
i madh dhe shumë i bukur, plotësisht i ristrukturuar

www.lettersfromthebalkans.com

Blogjet e udhëtimit janë tashmë gjëja më e
zakonshme që mund të hasni në internet dhe një
pjesë e tyre janë vërtet të dobishme për të marrë
këshilla udhëtimesh. Kur ato flasin edhe për
Shqipërinë, ne jemi shumë të prirur t`u japim
vëmendje e hapësirë, sidomos kur ofrohen prej
udhëtarëve ose shkrimtarëve profesionistë të
udhëtimit.
I tillë është edhe “Letra nga Ballkani”, një
blog i hapur së fundmi nga gazetarja italiane
Francesca Masotti, të cilën e kemi edhe të ftuar
në këtë numër të revistës.
Nëse jeni udhëtarë me fokus Ballkanin, ju
këshillojmë ta vizitoni herë pas here blogun e
saj. Do të keni plot këshilla të vlefshme por edhe
emocione që do t`ju bëjnë të përjetoni momente
të bukura.
një kohë të shkurtër pas dëmeve të shkaktuara gjatë
luftës në Kosovë. Pazari mban një nga xhamitë më
të vjetra në gadishullin e Ballkanit, xhaminë Hadum,
xhevahir i vërtetë i Gjakovës, një ndërtesë që daton
në fund të viteve 1500 me kupola plumbi dhe një
kopsht ku janë varrezat e anëtarëve më me ndikim
të komunitetit musliman në qytet. Pothuajse jashtë
zonës së pazarit të vjetër, ndodhen dy ndërtesa
katolike shumë të rëndësishme, përkatësisht Kisha e
Shenjtorëve Pal dhe Pjetër dhe Kisha e Shën Antoni
i Padovës: gjatë vizitës sime të kohëve të fundit kam
zbuluar se në Gjakovë jeton komuniteti më i madh
katolik në Kosovë. Ky vend është vërtet plot me
surpriza.

Internet travel blogs have become
popular and ubiquitous, bringing some
quite useful travelling tips. We are
inclined to show support especially for
those articles written about Albania by
professional travelers and writers.
This is the case with

Letters from the Balkans,

Letters from the Balkans

a recently opened blog from Italian
journalist Francesca Masotti, who we
have featured in this issue.
If you are travelling to the Balkans, you
might want to have a look at her blog.
She offers tremendously useful tips and
beautifully narrated impressions from
the places she has visited.

leitmotifs filled with
Mediterranean passion

Some places are calling the traveler’s name from afar.
It isn’t quite clear how this happens, but a certain
traveler is attracted by a specific place, where they
will find a piece of them.
For me this place is Kosovo, which seems to call
on travelers from far away. It is at the heart of the
Balkan Peninsula and is one of the lesser known
international destinations for tourists. When a
certain place attracts fewer tourists, I am more drawn
to it. This capital city fascinates me also because of
its liveliness and the welcoming people living in the
old continent.
If people make the place, Kosovo is one of the
most beautiful countries around the world.
I haven’t encountered such people, who are as
utilitarian and as well-educated as in this country of
the Balkans. Despite economic poverty experienced
by the majority, injustices before, during and after
the notorious Kosovo wars, and the challenging
political situation faced in an international level,
the Albanians of Kosovo have not lost their inbred
humanity, one which makes Kosovo one of the most
dignified nations around the world.
More than once, people were willing to help me reach
my destination, either by pointing out the place in
Google Maps or walking with me to the destination,
leaving with a smile in their face and wishing a good
day. The human aspect is of the utmost importance
during my travels. Kosovo, in this regards, has hit me
deep and left a very positive memory, so much so,
that my every return is a pleasure.

What to see in Prishtina…

The old neighborhood features the Ethnographic
Museum, a beautiful Ottoman building that displays
fascinating artifacts from antiquity. Representing
the Ottoman period, its rooms are furnished with
ancient objects which are well-preserved. The entry
is free of charge. The museum guide speaks perfect
English and explains in great details the traditions
and lifestyle of the time. A short walk away is
the mosque of Sultan Mehmed Fatih, one of the
most important Islamic edifices in Prishtina. Just

few minutes after I had visited, I heard the call of
namaz, and many believers from the streets and
shop merchants were rushing into the mosque to
pray. I was mostly impressed by the impeccable and
exquisite decoration of the inner dome, and the
outside shapes.
Traditional Albanian cuisine
With traditional Albanian dishes, a retro atmosphere
and typical home furniture: Liburnia is a must-go
restaurant when in Prishtina. Try the baked tray,
cheese, and Kosovo pita.

What to do in Prizren

Prizren is the cultural capital city in Kosovo and if
you really want to admire its splendor, you must
see it from up above. For breathtaking views, you
should hike to the castle, a fortress that dominates
the city from up high. When you reach the top, it is
impossible not to see in amazement the numerous
minarets that take over that landscape. There is one
too many. I was lucky to enjoy this view during the
afternoon call for prayers.
www.lettersfromthebalkans.com/2018/06/11/
kosovo-5-motivi-visitare-prizren/

Why you should visit Gjakova

Gjakova is a surprise. Far from touristic itineraries,
here you can find the largest market in the Balkans. I
didn’t have a clue, but the Bazaar of Gjakova is huge
and most inviting, entirely reconstructed after the
damages caused by the wars in Kosovo. The Bazaar
is home to one of the oldest mosques in the Balkan
Peninsula, Hadum Mosque, a true gem of Gjakova,
a place which dates back to the end of 1500, with
a lead dome and a garden, which serves as a burial
ground for the most influential Islamic members
from the city. Outside the Bazaar area, there are
two important catholic buildings, the Church of
the Saints Paul and Peter and the Church of Saint
Anthony of Padova. During my visit, I learned that
Gjakova is home to the largest catholic community in
Kosovo. This place is truly full of surprises.
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Tourist Village Llogora,Vlorë, Albania; Reception: +355693344400; e-mail: info@llogora.com
facebook: http://www.fb.com/llogora; milingonat: http://www.milingonat.com/pages.php?pageid=1
Fshati Turistik Llogora ndodhet në zemer të Parkut Kombetar Llogora. Ajo ka një siperfaqe prej 1.2 ha. Në brëndësi të saj ndodhen 16 vila druri, hotel 4 katësh me pishinë të brëndshme,
Beer Club, Tavernë, Restorant, Bar, fushë basketbolli, sallë konferencash dhe 2 salla të vogla të cilat mund të përdoren për festa të vogla familjare ose mbledhje.
Në stinen e verës kur temperaturat janë të larta në qytetet e tjera të shqipërisë, në Llogora temperatura gjatë ditës është 10 gradë Celcius më e ulet, ndersa gjatë natës arrin 10-12 gradë
Celcius. Kjo ju jep një freski gjatë gjithë ditës dhe një gjumë të ëmbël gjatë natës. Ndërsa në periudhën e dimrit Fshati Turistik Llogora mbulohet nga dëbora. Në brëndësi të territorit tonë
shetisin të lirë drera dhe sorkadhe të cilat ju bejnë pushimet tuaja akoma më magjike.

Hiking te organizuara nga Fshati Turistik Llogora
(Lartesia 1688 metra)
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Hiking

Hiking te organizuara nga Fshati Turistik Llogora
(Lartesia 1688 metra)
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Shërbimet tona
Sauna
Hidromasazh
Hamam (banjo turke)
Estetike SPA
Fushë Minigolfi
Hiking të organizuara në Parkun e Llogorasë
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Llogora National Park, Vlore, Albania
Tel.: +355693344400; e-mail: info@llogora.com
www.llogora.com
Llogora Tourist Village
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TRAVEL suplement
Enjoy the spirit of a noble nation
through the products and
small family-run farms and Inns
"Made in Albania!

MADE IN ALBANIA
Agroturizmi, si forma më e mirë
e turizmit në Shqipëri
Agrotourism as a leading form
of tourism in Albania

Agro-Tourism "Marku"
Agro-Tourism "Shega"
Agro-Tourism "Kantina Koplik"
Kantina Bello, a tradition
since the seventies

Agro-Tourism "Marku"

Cavalioti, moschopolitan aristocracy

Agro-Tourism "Shega"

"Made with Italy"
The revitalization of Albanian villages

Agro-Tourism "Kantina Koplik"
Kantina Bello, tradita që vjen
nga vitet `70
Cavalioti, aristokraci voskopojare
"Made with Italy" - Rijetëzimi
i fshatrave shqiptarë

Shijoni shpirtin dhe mikpritjen
e vërtetë në produktet
dhe sipërmarrjet
"Made in Albania"!
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Agrotourism as a leading
form of tourism in Albania

Agrotourism
Agroturizmi
Vitet e fundit turizmi kudo nëpër botë i ka drejtuar
sytë drejt një sektori që më parë nuk ishte kaq i
përmendur e i frekuentuar; turizmi i përvojave.
Të vizitosh një vend të ri, nuk është më thjesht
të shohësh qendrën e tij, monumentet kryesore,
muzetë, galeritë e artit apo sitet arkeologjike.
Tashmë të vizitosh një vend të ri është të përjetosh
emocione që mund të vijnë vetëm nga njohja dhe
takimi me njerëzit e atij vendi, të zbulosh zakonet,
traditat, festat, vetë njerëzit, kulturën e tyre,
përditshmërinë e jetës, gatimet që karakterizojnë
zonën dhe gjithçka tjetër që mund të vijë vetëm
prej vendit që viziton dhe prej askund tjetër. Kjo
është forma më e lartë e përvojës që një turist
kërkon të përjetojë kryesisht përmes emocioneve.
Dhe kjo përvojë mund të përjetohet vetëm në zonat
rurale, ku mungesa e zhvillimit, mes shumë anëve
negative, mbart edhe pozitiven e artë të ruajtjes së
vlerave e traditave.
Për fat të mirë Shqipëria ka jo vetëm shumë zona
të tilla kudo në jug e veri por edhe një larmi të
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si forma më e mirë
e turizmit në Shqipëri

pabesueshme traditash e shijesh që ndryshojnë
në fare pak kilometra katrorë. Pas shumë vitesh
të kthimit të vëmendjes nga bregdeti në zonat
rurale të Shqipërisë, dukuria e kthimit në bujtina
të shtëpive, ishte ajo që u pëlqye e u vlerësua më
shumë, sidomos nga vetë turistët kryesisht të huaj
që i vizituan këto bujtina. Prandaj edhe vëmendja e
organizmave që ndihmojnë zhvillimin e biznesit të
vogël, është përqendruar tek kjo fushë interesante,
që po rritet me hapa të kënaqshëm. Kështu po
ndodh dhe me projektet e CEED Albania, që së
fundi i ka dhuruar agroturizmit gjashtë bujtina të
reja, secila e veçantë në atë që ofron dhe secila
me vendndodhje në një zonë të ndryshme të veriut
të Shqipërisë. Mikpritje e traditë si një tipar i
përbashkët shqiptar por edhe kostume e gatime
të veçanta si tipare të zonës që përfaqësojnë,
këto janë gjashtë strukturat pritëse që mund t`i
shfrytëzoni gjatë qëndrimit tuaj për një fundjavë
ose më gjatë, në veriun e bukur shqiptar.
Ndiqni guidën tonë drejt tre prej tyre, si pjesa e
parë e një udhëtimi të paharrueshëm

In the recent years, the tourism sector around
the world has been shifting its attention
towards a not very explored sector: experiental
tourism. Today, exploring a new destination
may not only consist of visiting the city centre,
main monuments, musems, art galleries,
and archeologic sites but also of experiencing
the location on a deeper level. That can only
come through meeting and engaging with
local people and learning and understanding
their customs, traditions, holidays, everyday
life, traditional food and everything else that
is unique to that destination. This is the most
memorable and valuable experience that a
visitor can have. This is usually found only in the
countryside, where values and traditions have
been preserved for centuries.
Fortunately, Albania has many such places
both in the north and south featuring an
incredible array of traditions and tastes that

Agro-Tourism "Marku"
Ganjollë, Albania

vary significantly even within a few square
kilometers. After many years of focusing on the
Albanian seaside, foreign visitors have begun to
shift their attention towards rural areas. With
the suport of international donors and small
business development organizations, some
family houses and farms have transformed
into guesthouses and agroturism farms to
meet visitors’ growing demand and indirectly
revitalize these rual areas. One such
organization, CEED Albania, has recently
refurbished six agrotourism farms to serve as
business models for other property owners in
northern Albania. Each of the farms represents
a distinct character of the area in which it is
located.
As the first part of this unforgetable journey,
please follow our guide to three of them:

Imagjinoni për një moment ta vizitoni Shqipërinë
në vjeshtë - një ndër periudhat më të bukura sipas
nesh - dhe përveç kënaqësive të tjera të shumta që
do të merrni nga qëndrimi juaj në bujtinat e veriut,
të shkoni edhe një ditë bashkë me vendasit për
vjelje ulliri ose për të mbjellë fidanë të rinj. A ka
përvojë më të bukur? Dhe një përvojë të tillë mund
ta përjetoni pikërisht tek Agroturizëm Marku.
Pas jetesës për shumë vite në Sicili, pronarët e
Agriturizëm Marku janë kthyer në vendin e tyre
të origjinës, e cila ndodhet pak larg Shkodrës,
kryeqyteti kulturor i Shqipërisë, dhe hapën
biznesin e tyre. Sot, brenda shtëpisë së tyre të
vjetër, me dy dhoma ofrojnë ushqim tradicional të
rritur në kopshtin e shtëpisë ose në zonat përreth,
organizojnë ekskursione në fshatrat fqinje, ku
akoma ekzistojnë rrënojat e lashta të kështjellave
të braktisura, ose përgjatë shtratit të lumit Drin,
ndërsa në vjeshtë ftojnë turistët të marrin pjesë
në mbjelljen e ullirit. Të ndash përvojën brenda një
familjeje, nuk do të thotë vetëm të shijosh ushqimin
apo mikpritjen e tyre por edhe të njohësh kulturën
e trevës ku ajo ndodhet, përmes kulinarisë

Adresa: Agroturizëm "Marku", Rruga
Shkodër-Mjedë, Ganjollë, Shkodër

After living for many years in Sicily, the owners
of agritourism farm “Marku” have returned to
their home town, Shkodra, the cultural capital of
Albania, and opened their agrotourism business.
Today, in their original family farmhouse they
offer two rooms for accomodation and traditional
Albanian food. They organize outdoor activities
in the surrounding countryside, featuring ancient
remains of abandoned castles, and along the
river Drin. In autumn, they invite their guests to
participate in their olive harvest.
This family-run farm is located in the village of
Ganjollë, Guri i zi, close to Shkodra. Its location,
along with its intimate atmosphere, offers a true
experience of the ancient, yet very much stillliving, tradition of northern Albanian hospitality.
You will get a taste of many truly memorable and
authentic experiences here, such as collecting
seasonal fruits and vegetables, cooking with
fresh produce collected from the garden, and
exploring the surrounding nature, among many
others. A delicious result of the collection-andcooking process is grandmother’s lakror, a
traditional finger-licking-good savory pie, filled
with a variety of vegetables, cheese, milk and
meats.
The farm is located about 15 km from Shkodra,
or 80 km from Mother Teresa International
Airport.

Imagjinoni për një
moment ta vizitoni
Shqipërinë në vjeshtë,
një ndër periudhat më
të bukura sipas nesh,
dhe përveç kënaqësive
të tjera të shumta që
do të merrni nga qëndrimi juaj në bujtinat e
veriut, të shkoni edhe një
ditë bashkë me vendasit për vjelje
ulliri ose për të
mbjellë fidanë të rinj
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A few hundred meters from the border with Montenegro, an agrotourism
farm “Shega” is an idyllic place that offers a holiday in nature. As it can
be understood from the name itself, the specialty of the place is the
fruit of pomegranate, which you can find on the farm in many forms:
fresh fruit, juice, desert, or salad.
The farms features two bedrooms furnished in a traditional style,
which enhances the uniqueness of the hospitality experience and your
immersion in the culture of the area. The farm owners are very genuine
and welcoming and will pamper you with the best of local products
cooked with local flavors and served with generosity.
Due to its convenient location, the farm is an ideal place for those
who love to enjoy outdoor activities during their holidays. Not only it’s
located near picturesque Montenegro (which can be included in your
travel itinerary), but it is also a few kilometers away from Lake Skadar,
the largest lake in the Balkans where you can enjoy kayaking, bird
watching, sunbathing, or hiking.

Adresa:
Agroturizëm "Shega",
Murriqan, Ana e Malit, Shkodër

Pak metra nga kufiri me Malin e Zi, Agriturizëm
Shega është një vend ideal i cili ofron një
kontakt të ngushtë me natyrën. Besojmë se e
kuptoni edhe nga vetë emri që e veçanta e kësaj
strukture është prania e frutit aq të dashur në
vjeshtë, shegës, të cilën do ta gjeni të ofruar
në çdo formë, që nga fruti i freskët e deri tek
lëngjet natyrale, dhe gatimet e ëmbëlsirave e
sallatave të ndryshme me përbërjen e shegës.
Kjo strukturë ju ofron dy dhoma të mobiluara në
stilin tradicional, gjë që do ta çojë akomodimin
përtej një procesi të thjeshtë fjetjeje dhe
pikërisht në njohjen e kulturës së kësaj zone.
Banorët e saj janë të thjeshtë e mikpritës, dhe
do t`ju ofrojnë më të mirën e produkteve lokale,
gatuar me shije e servirur me bujari.
Ky Agriturizëm është gjithashtu vendi ideal
për ata që duan aktivitete në natyrë gjatë
pushimeve: jo vetëm sepse ndodhet pranë Malit
të Zi, i cili mund të përfshihet në itinerarin tuaj
të udhëtimit, por edhe sepse ndodhet vetëm
pak kilometra larg Liqenit të Shkodrës, i cili
është më i madhi në Ballkan dhe ku mund të
bëni udhëtime me kajak, vëzhgim të shpendëve
ose ecje.
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Agro-Tourism
"Shega"
Ana e Malit, Shkodër

Adresa: Agroturizmi
“Kantina e Koplikut”,
Rruga Mehaj Poshtë,
Koplik, Malësia e Madhe

"Kantina Koplik", është ndalesa e radhës e
këtij turneu, që ndodhet vetëm 15 minuta me
makinë nga fshati Reç, në Koplik. Ky tur mund
të konsiderohet edhe si një arratisje romantike
mes fushave me livando e sherebelë, me të cilat
identifikohet Kopliku dhe gjithë zonat përreth tij.
Pronarët e kantinës do t`ju presin me ngrohtësi
dhe t`ju shoqërojnë nëse keni dëshirë, në
katin e dytë të kantinës ku mund të shijoni një
gotë verë të Kallmetit (një varietet kombëtar
i preferuar) duke vështruar mbi vreshtat e
bukura të rrushit dhe Liqenin e Shkodrës. Vetë
kantina është e fshehur mes vreshtave, me
vështrim nga liqeni dhe panoramën fantastike
mund ta shijoni bashkë me bisedën e të zotërve
të shtëpisë, për varitetet e rrushit dhe llojet e
verërave, që shkojnë deri në lashtësi e disa prej
të cilave prodhohen vetëm në Shqipëri.
Kultura e rrushit në vend është zhvilluar që
në kohën e Ilirisë, paraardhëses së arbërve
dhe shqiptarëve dhe një prej krahinave që e ka
përqafuar këtë rit të lashtë kulinar, është edhe
Malësia e Madhe.
Në Kantinën “Koplik” shija e larmishme e
verërave do të jetë një prej gjërave më të bukura
që do të mbani mend gjatë udhëtimit tuaj.

Agro-Tourism
"Kantina Koplik"
Koplik, Malësi e Madhe
Vetë kantina është e fshehur mes
vreshtave, me vështrim nga Liqeni
i Shkodrës dhe panoramën
fantastike mund ta shijoni bashkë
me bisedën e të zotërve të
shtëpisë, për varitetet e rrushit
dhe llojet e verërave, që shkojnë
deri në lashtësi e disa prej të
cilave prodhohen vetëm në
Shqipëri.

"Kantina Koplik" in Koplik, is the next stop on
this tour, as it is only a 15 minute-drive from
the village Reç. This part of the agro-trip can
be considered a romantic escape through
levander and sage fields, which identify Koplik
and the areas around it.
The winery owners will welcome and invite you
to the second floor where you can enjoy a glass
of wine of Kallmet (a favorite national variety)
while overlooking beautiful vineyards and the
Lake of Shkodra. The scenery complements
a conversation with the winery owners about
grape and wine varieties datingback to ancient
times, some of which are produced only in
Albania.
The culture of grape processing in the region
has developed since the Ilyrian times; Illyrians
were the predecesors of Albanians. One of
the areas that has adopted this ancient winemaking ritual is Malësia e Madhe. The variety of
wines crafted at “Kantina Koplik” will be some
of the most impressive moments of the tour.
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Cavalioti
aristokraci voskopojare
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Si e gjetëm Cavaliotin

Kur punonim për të realizuar guidën turistike të
Korçës, patëm kënaqësinë të takonim për herë të
parë Nikolinin, ose Nikon siç i thërrasin shkurt,
përmes të cilit njohëm edhe hotelin më të ri që
ishte hapur në Voskopojë. Emri Kavaljoti (ose
Cavalioti, siç shkruhet për ta ndërkombëtarizuar
edhe për turistët e huaj) dhe adresa “Rruga e
vjetër e Karvaneve”, na tërhoqi shumë dhe kur
u takuam, na erdhi mirë që e gjetëm gjuhën e
përbashkët menjëherë, për ta përfshirë hotelin
në guidën turistike të qytetit juglindor. Struktura
e re, e ndërtuar plotësisht sipas karakteristikave
të ndërtesave voskopopjare, me gurë të punuar
nga gurgdhendësit, me elemetët e hekurit
për zbukurim dhe me arkitekturën tipike, hyri
menjëherë në listën e guidave turistike dhe
fundjavat e hotelit ishin plot.

Një banesë aristokrate
Ka njerëz që lenë fshatin për Tiranën,
në kërkim të një jete më të mirë. Ka dhe
njerëz që lenë Tiranën për fshatin, në
kërkim të përmbushjes e aspiratave që
kanë. Nikolini dhe Athinaja, janë dy prej
këtyre të fundit. Natyrisht ata nuk janë
emigrantë klasikë që kërkojnë punë
por njerëz me ide të qarta dhe me
ëndrra të bukura. Mësues me profesion
dhe korçarë në origjinë, të dashuruar
me Voskopojën dhe sharmin e saj, ata
vendosën që të rikthejnë nga historia
një emër që besojmë se gjithkush e
njeh; Kavaljoti. Emrin ia vunë hotelit që
prej më pak se dy vjetësh i është shtuar
me dinjitet mozaikut të bukur turistik të
Voskopojës. Nikolini merret me drejtimin
ndërsa duart e Athinasë gatuajnë kekët
e mrekulluedhëm, petkat, reçelrat, rakinë
e pjekur në mënyrën “Cavalioti” që si ajo
askush e plot gjëra të tjera të mira. Shkoni
një herë të shikoni se çfarë xhevahiri kanë
gdhendur.

Kur e vizituam vetë dhe pamë hotelin dhe
mjedisin përreth, urën pranë tij, rrugicat e

bukura të fshtatit përballë e sidomos pamjen e
mrekullueshme të Voskopojës nga ballkonet e
dhomave, e kuptuam që investimi i bërë ishte i
shkëlqyer. Edhe elegant, edhe me traditë, edhe
popullor, i ngrohtë e i afërt por edhe me një tis
aristokratik që pak struktura e kanë. Dhomat, jo
shumë, por të ngrohta e komode, suita familjare
me hapësirë, që zakonsiht hotelet e shfrytëzojnë
për të bërë dy dhoma e për të nxjerrë një fitim më
të madh.

Të hash apo të admirosh?

Por sidomos kur provuam kuzhinën, kryekëput
e zonës, mbetëm pa mend fare. Ndonëse
tradicionale e Korçës dhe Voskopojës, ajo
ndryshon megjithatë nga pamja sidomos, duke
marrë formën e veprave të artit, që të vjen keq
t`i hash. Eksperimentet me kuzhinën ofrohen
përmes shijeve që përzihen vetëm sipas fantazisë
së kuzhinierit por edhe cilësisë produkteve,
djathit të staneve apo qumështit që vjen ende me
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Cavalioti

Moschopolitan Aristocracy
How did we find Cavalioti

bidonë alumini.
Ka shumë pjata që mund të provoni tek Cavalioti
por turistët i ka intriguar shumë “Pita e Çobanit”
dhe kanë kërkuar të hyjnë në kuzhinë për të parë
si bëhet ose për ta gatuar vetë.
Pale pastaj të provosh reçelnat, petullat apo
kekët e Athinasë. Ajo s`përton hiç ta gatuajë
kekun në mëngjes dhe ju do ta kuptoni vetë këtë
sepse ju vjen i ngrohtë. Të gjithë në Korçë bëjnë
raki të pjekur se është e zonës por secili e ofron
në mënyrën e vet, duke shtuar një element që
ta identifikojë. Ne nuk e kuptuam dot se çfarë
kishte futur nga vetja Athinaja por rakia na u duk
e shkëlqyer.

Lamtumirë Tiranë,
mirëse të gjejmë Voskopojë

Pse e latë Tiranën, e pyesim Nikon. Po, sepse nuk
mund ta çonim përpara punën vetëm me telefon
apo duke u shkëputur në fundjavë. Njerëzit të
duan këtu, duan të të shohin, të të takojnë, të
flasin me ty edhe për të të përgëzuar dhe jo
vetëm për ankesa ose kritika. Dhe këto nuk
bëhen me telefon bëhen duke u parë në sy, duke
ndjerë emocionin e njerëzve që vijnë. Unë dua ta
bëj Voskopojën jo vetëm destinacion për të ngrënë
e për të fjetur në darkë por edhe për ta njohur e
për ta shëtitur. Shumë pak njerëz dalin nga fshati.
Ata shohin vetëm kishën e Shën Kollit se i bien
shkurt ose e shumta bëjnë ndonjë xhiro me kalë
brenda në fshat. Por zona është një thesar, këtu
afër kemi Shpiskën, pa llogaritur manastiret dhe
kishat e tjera që kanë secila një histori më vete.
Dua që aktiviteti i skive të jetë më i spikatur. Dhe
të gjitha këto nuk bëhen duke qëndruar në Tiranë.
Që javën e parë kur u zhvendosëm përfundimisht,
ne e pamë ndryshimin. Dhe jam i bindur se më
mirë do të bëhet. Nuk kam asgjë kundër Tiranës
por njeriu duhet të qëndrojë e të jetojë aty ku
ndjehet mirë e sidomos ku ndjehet i nevojshëm,
mjafton ta duash atë që bën.
Edhe ne jemi të bindur se më mirë do të bëhet.
Nëse e dashuron diçka, edhe në shkretëritë e
gjen ujin për ta ushqyer atë. Niko dhe Athina,
mos ju mungoftë kurrë Tirana!
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When we were working to realize the tourist
guide of Korça, we were pleased to meet for
the first time either Nikolin or Niko, as they
called briefly, through which I met the newest
hotel that was opened in Voskopoja. The
name Kavalioti (or Cavalioti, as it is written
to internationalize for foreign tourists) and
the address "Old Caravan Road", attracted
us a lot and when we met it came good since
we found common language right away to
include the hotel in the tourist guide of the
southeast city. The new structure, completely
built according to the characteristics of
the Voskopoja buildings, with stones made
of stone carvings, with iron elements for
decoration and with typical architecture,
immediately entered the list of tourist guides
and the hotel's weekends were full.

An aristocratic residence
When we visited the hotel and the
surrounding environment, the bridge next
to it, the beautiful alleyways across the
village, and especially the wonderful view of
Voskopoja from the balconies of the rooms,
we realized that the investment made was
brilliant. Even elegant, with tradition, and
popular, warm but also with an aristocratic
tis that few structures have. Rooms, not
many, but warm and cozy, family suites with
space, usually used by hotels to make two
rooms and to make a bigger profit.

There are people who leave the
village for Tirana in search of a better
life. There are also people who leave
Tirana for the village, looking for
fulfillment of their aspirations. Nicolin
and Athina are two of the latter. Of
course they are not classic immigrants
looking for work but people with
clear ideas and beautiful dreams.
Teachers in profession and their origin
from Voskopoja, lovers of her charm,
decided to revive from history a name
we believe everyone knows; Cavalioti.
The name has been given to the
hotel since less than two years and it
has been added with dignity to the
beautiful tourist mosaic of Voskopoja.
Nikolin leads the business, while
Athina's hands cook wonderful cakes,
petka, jams, albanian raki and liquers
in the "Cavalioti" way, that she does.
Go once to see what the jewel they
have engraved.

To eat or admire?

Especially when we enjoyed the dishes of the
area, we were oblivious at all. Though traditional
in Korça and Voskopoja, they differ from the
sight, taking the form of art works, which make
you feel sorry to eat. Cooking experiments are
offered through tastes that mix only with the
cooker fancy, but also from the products quality,
the cheese from the village or milk that comes
directly from the farmers. There are many
dishes that you can try at Cavalioti but tourists
have intrigued "Pita e Çobanit" (Shepherd,s
Pita) and have asked to enter the kitchen to see
how it is done or to cook for themselves. Then go
and try the james, liquors, pancakes, or Athinas
cakes. She cooks the cake in the morning and
you will understand, because it comes warm.
Everyone in Korca makes raki, and each one
offers it in its own way, adding an element to
identify it, but you never again enjoyed Cavalioti,s
Rakomelo (raki with honey) anywhere in Albania.
We did not understand what Athina had brought
in but rakomelo seemed brilliant.

Farewell to Tirana,
Greetings to you, Voskopoja
Why did you leave Tirana, we ask Niko. Yes,
because we could not just push the work by
phone or break off at the weekend. People need
you here, want to see you, meet you, talk to you
and congratulate you, not just for complaints or
criticism. And these are not made by phone, they
are made face to face, feeling the emotions of
the people who come. I want to make Voskopoja
not only a destination to eat and sleep at dinner,
but also to get to know it. Very few people get
around the greater area out of the village. They
only see St. Koll's church or many make a
horse ride inside the village. But the area is a
treasure, here we have another village, Shipsa,
many other churches and one monastery of St.
John the forerunner and each of them have a
different history. I want ski activity to be more
prominent. And all this is not done while staying
in Tirana, but struggling here even with the local
authorities also, who are doing a good job in
Voskopoja. Since the first week we finally moved,
we noticed the change and I'm convinced that it
will be better. I have nothing against Tirana, but
one must stay and live where he feels good and
especially where he feels necessary, just to love
what you do.
We are also convinced that it will be better. If you
love something, even in the desert you find the
water to feed it.
Niko and Athina, wish you never miss Tirana!

Rruga e vjetër e karvaneve, Voskopojë, Korçë,
Albania; Phone: +355 69 202 1415
cavaliotihotel@gmail.com
Fb/Instagram: Cavalioti Hotel
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MADE WITH ITALY

Kontakte:
vis.nordalb@gmail.com
+355 68 57 18 816
VIS Albania
VIS Albania
www.zanaemaleve.com

Rijetëzimi i fshatrave shqiptarë
Made With Italy është marka etike e ideuar dhe e promovuar nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit
për Zhvillim (AICS) – Zyra e Tiranës, për zhvillimin dhe qëndrueshmërinë e produkteve dhe shërbimeve
që kanë lindur apo janë përsosur falë projekteve të financuara nga Qeveria Italiane. Kjo markë zhvillon
burimet dhe veçantitë e territoreve shqiptare, në mënyrë të veçantë të atyre komuniteteve më të varfra,
por që në të njëjtën kohë janë të pasura me potenciale të shumta dhe forcon proceset e zhvillimit
vendor, përmes krijimit të një rrjetëzimi mes sipërmarrësve të vegjël.
Marka i është atribuuar tashmë 30 sipërmarrësve të vegjël shqiptarë, për mbi 100 produkte dhe
shërbime në sektorët e turizmit, agroushqimit, restorant-hotelierisë dhe mjedisit.

Made With Italy is the ethical brand designed and promoted by the Italian Agency for Development
Cooperation (AICS) – Tirana office for the sustainable development of products and services that have
born or have been supported thanks to projects funded by the Italian Government. The brand develops
the resources and peculiarities of Albanian territories, especially the poorest and most marginalized
ones, but that at the same time are rich of various potentials and when it is possible to strengthen
local development processes through the creation of a network of small entrepreneurs.
The brand has already been attributed to 30 Albanian small entrepreneurs, for over 100 products and
services in the sectors of tourism, agribusiness, restaurant-hospitality and environment.

MADE WITH ITALY në Malësi të Madhe

MADE WITH ITALY in Malësi e Madhe
Genuineness flavors - Tradition - Quality

Deri më sot, 5 sipërmarrës nga Malësia e Madhe kanë marrë markën Made With Italy, falë mbështetjes mbi
dhjetëvjeçare të Kooperacionit Italian në Veri në vendit dhe realizimit të projekteve nga VIS Albania. “Zana e
Maleve” është projekti në vazhdim, i cili bëri bashkë prodhuesin dhe markën, për ta promovuar atë jo vetëm
lokalisht, por edhe më gjerë.

Until now, 5 entrepreneurs from Malësia e Madhe have received the Made With Italy brand, thanks to the over
ten years presence of the Italian Cooperation in Northern Albania and the implementation of projects by VIS
Albania. "Zana e Maleve" is the ongoing project, which brought the producer and the brand together, to promote
it not only locally but at a wider scale.
Made With Italy appreciates the local product, genuine and authentic taste, prepared according to tradition,
improved by bringing together agricultural and livestock products, paying attention to its quality and safety.
Made with Italy aims at developing the territories in which these products are born and whose tradition is
preserved alive by both producers and local communities. Malësi e Madhe has the fortune to have two of
its villages part of the Albanian Government initiative of "100 villages". These initiatives reveal a sustainable
and significant impact of the territories involved, thanks to ongoing cooperation and synergy between the
Italian Agency for Cooperation Development and the Ministry of Agriculture and Rural Development, important
development actors for the revitalization of rural areas in Albania.
In this perspective, two important Italian partners of ongoing Italian Cooperation initiatives are “Slow Food” and
“I borghi piu’ belli d’Italia” (The Most Beautiful Villages of Italy), also partners in the project "Zana e Maleve"
funded by AICS and implemented by VIS. Shared values and areas of daily work are the quality of family

Shije – Traditë - Cilësi

Made With Italy vlerëson produktin vendor, me shije të pakrahasueshme, përgatitur sipas traditës, përmirësuar
duke bërë bashkë produkte bujqësore e blegtorale, duke i kushtuar vëmendje cilësisë dhe sigurisë së tij.
Made with Italy ka edhe objektivin për të vlerësuar territoret në të cilat këto produkte lindin dhe tradita e të
cilave ruhet gjallë si nga prodhuesit, ashtu edhe nga komunitetet vendore. Malësia e Madhe ka gjithashtu
fatin të ketë 2 fshatra të saj pjesë të nismës së qeverisë shqiptare “100 fshatrat”. Këto nisma tregojnë një
ndikim të qëndrueshëm dhe të rëndësishëm për territoret e përfshira, falë bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe
sinergjisë së veprimit ndërmjet Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim dhe Ministrisë së Bujqësisë
dhe Zhvillimit Rural, aktorë të rëndësishëm të zhvillimit për rijetëzimin e zonave rurale në Shqipëri.
Në këtë këndvështrim, dy partnerë të rëndësishëm italianë të nismave që po çon përpara Kooperacioni Italian
janë Slow Food dhe Shoqata “I borghi piu’ belli d’Italia” (Fshatrat më të bukur italianë), gjithashtu partnerë në
projektin “Zana e Maleve” të financuar nga AICS dhe të zbatuar nga VIS . Vlera të përbashkëta dhe fusha e
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punës së përditshme janë cilësia e mikpritjes familjare, veçantitë dhe karakteristikat që ofron
territori dhe biodiversiteti, vërtetësia e shijeve, mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë mjedisore
dhe kulturore. Modeli italian i fshatrave më të bukur në Itali shënjon një rrugë të qartë për zonat rurale
shqiptare dhe rrit besimin e banorëve të tyre që mbi traditat popullore dhe në bazë të një kulture të varfër
e rurale mund të ndërtohet dhe të ketë zhvillim. Këto fshatra të vegjël, mbartin thesare të vërteta jo vetëm
për sa i përket natyrës, biodiversitetit, klimës, gastronomisë, por edhe aspektit njerëzor, me traditë e
histori të lashtë, nga të cilat më parë njerëzit largoheshin, por që sot janë shndërruar në destinacionet që
më së tepërmi kërkohen nga turistët për t’u eksploruar. Ajo çfarë kërkojnë janë vende më pak të njohura
e që kanë shumë për t’u zbuluar.
Por e gjithë kjo nuk u bë në një ditë... është arritur falë punës konstante, pasionit dhe përkushtimit të
OJQ-ve italiane të mbështetura nga Kooperacioni Italian, të cilat kanë qenë krah për krah banorëve dhe
komuniteteve vendore për mbi një dekadë, duke rritur aftësitë e tyre teknike dhe sipërmarrëse, në një
këndvështrim të ndarjes së të mirave të përbashkëta. Është ky kuptimi i vërtetë i “Made With Italy”, një
markë që bën bashkë ushqimin, natyrën dhe trashëgiminë kulturore.

The revitalization
of Albanian villages

Ju prezantojmë me prodhuesit e markës
"Made With Italy" në Malësi të Madhe

hospitality, the uniqueness and genuineness of the flavors, the protection and promotion of the environmental and
cultural heritage. The Italian model of the “I Borghi piu’ belli d’Italia” traces a clear path for Albanian rural areas and
increases the conviction of the inhabitants that it is possible to build and grow on popular traditions and on the basis
of a poor and rural culture. These small villages host great treasures not only in terms of nature, biodiversity, climate,
gastronomy, but also of human capital, with ancient tradition and history. A story from which people wanted to escape,
but that today are of interest for tourists that are coming from all over the world in search of such places, previously
little known, but that have a lot to discover and experience.
But all this did not happen in a day .......... it has been achieved thanks to the constant work, passion and dedication of
Italian NGOs sustained by the Italian Cooperation, which lived side by side for over a decade, with the local communities,
enhancing their technical and entrepreneurial skills, in a view of sharing common goods. This is the true meaning of
"Made With Italy", a brand that brings together food, nature and cultural heritage.

Emri i prodhuesit/operatori: Armando Gjeloshaj
Lloji i aktivitetit: Baxho “Agro Reçi”
Tipologjia e produktit/shërbimit: Djathë i bardhë e kaçkavall lope dhe dhie

Presentation of the producers part of the ethical
brand “Made with Italy” in Malësi e Madhe

Armando Hysaj

Prelë Hasanaj

Prekë Gjeloshaj

Fshati: Reç (Njësia Administrative Shkrel)
Rrethi/Bashkia: Malësi e Madhe
Historia: Armando bashkë me babain e tij Prekën merren me përpunimin e qumështit dhe kanë filluar
aktivitetin në vitin 2013 në fshatin Reç. Për prodhimin e djathit përdoret qumështi i lopës dhe qumështi
i dhisë. Familja prodhon djathë të bardhë dhe djathë kaçkavall, duke e grumbulluar qumështin nga e
gjithë zona e Shkrelit. Tregun e sigurojnë në Malësi të Madhe e në Prishtinë dhe klientët janë kryesisht
restorante dhe familje, por gjatë viteve të fundit kanë marrë pjesë në shumë panaire duke rritur shitjen e
produkteve dhe duke lidhur kontakte të reja.
KONTAKT: +355 68 56 65 945
Emri i prodhuesit/operatori: Armando Hysaj
Lloji i aktivitetit: Rritje dhe përpunim i troftës
Tipologjia e produktit/shërbimit: troftë dhe troftë e tymosur
Fshati: Tamarë-Selcë (Njësia Administrative Kelmend)
Rrethi/Bashkia: Malësi e Madhe
Historia: Armando merret me mbarështimin dhe përpunimin e troftës në fshatin Selcë, i cili ndodhet në
luginën e Kelmendit. Ky është aktivitet familjar i filluar në vitin 2007 dhe vitet e fundit është kthyer në
burim kryesor të ardhurash për familjen e Armandos.
Përgjithësisht prodhimi shitet pranë restoranteve në Malësi të Madhe dhe në Shkodër, gjithashtu pjesë
e rëndësishme e tregut është edhe ambienti pranë biznesit të tij, ku bëhet shitja e drejtpërdrejt për
klientë familjarë dhe turistë gjatë verës dhe vjeshtës. Para një viti ka filluar përpunimi i troftës në dy
mënyra: tharje dhe tymosje (ku kjo e fundit është një risi për mbarë tregun shqiptar), me një shije të
jashtëzakonshme. Shumë shpejt pritet të dalë në shitje edhe produkti përfundimtar.
KONTAKT: +355 69 88 80 745
Emri i prodhuesit/operatori: Gjovalin Hasanaj
Lloji i aktivitetit: Baxho “Djath Veleçiku”
Tipologjia e produktit/shërbimit: Kaçkavall me boronicë, me arra, me sherbelë, pikant, me erëza
Fshati: Hot (Njësia Administrative Kastrat)
Rrethi/Bashkia: Malësi e Madhe
Historia: Gjovalin Hasanaj, është një i ri nga Malësia e Madhe, i cili administron baxhon e familjes,

Shaqir Hysa

Landi Skaqaj

Name of the producer/service provider: Armando Gjeloshaj
Type of activity: Dairy “Agro-Reçi”
Product typology/service: White cheese from cow and goat milk and caciocavallo
Village: Reç (Administrative Unit of Shkrel)
District/Municipality: Malësi e Madhe
History: Armando and his father Preka deal with milk processing since 2013, when they started the family activity in the
village of Reç. For the production of white cheese and caciocavallo, they use cow and goat milk that are collected from
the families of the valley, supporting local farming. They sell the cheese mainly to families and local restaurant in Malësi
e Madhe and in the city of Prishtina (Kosovo), but in the last years they participated in a lot of different fairs, increasing
the sales and helping in linking new contacts.
CONTACT: +355 68 56 65 945
Name of the producer/service provider: Armando Hysaj
Type of activity: Trout farming and processing
Product typology/service: Trout and smoked trout
Village: Tamarë-Selcë (Administrative Unit of Kelmend)
District/Municipality: Malësi e Madhe
History: Armando Hysaj deals with trout farming and processing in Selcë, a village located in the valley of Kelmend. He
runs a family activity, which started in 2007 and in the last years has become the main source of income for the whole
family. Generally, the product is sold to the restaurants in the area of Malësi e Madhe and Shkodra, but an important part
of the market are the customers and tourists stopping directly at the farm, especially during the summer and in autumn.
Last year they started the processing of the trout in two ways: drying and smoking (an innovation for the entire Albanian
market), giving to the product a special taste. Soon the finalized product is expected to enter officially the market.
CONTACT: +355 69 88 80 745
Name of the producer/service provider: Gjovalin Hasanaj
Type of activity: Dairy “Veleçiku Cheese”
Product typology/service: Caciocavallo with blueberries, nuts, sage, herbs and spicy
Village: Hot (Administrative Unit of Kastrat)
District/Municipality: Malësi e Madhe
History: Gjovalin Hasanaj is a young man from Malësi e Madhe who manages the family dairy in Hot, an activity started
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aktivitet i filluar prej 11 vitesh. Fillimisht janë përqendruar në prodhimin e djathit tradicional,
por falë eksperiencave të përvetësuara nga hollandezët, italianët dhe francezët, vitet e fundit
e kanë zgjeruar gamën e produktit të tyre duke prodhuar një shumëllojshmëri të djathërave,
si: djathë i bardhë dhie, djathë i bardhë lope, djathë me boronicë, me arra, me sherbelë,
pikant, me erëza, kaçkavall. Prodhimin Gjovalini e shet pranë baxhos, nëpër supermarkete,
si edhe nëpër restorante në të gjithë Shqipërinë.
KONTAKT: +355 68 25 06 259
Emri i prodhuesit/operatori: Landi Skaqaj
Lloji i aktivitetit: Bletërritës “Mjaltë Kastrati”
Tipologjia e produktit/shërbimit: Mjaltë lavande, sherbele, gështenje dhe mjaltë bjeshke
Fshati: Bajzë (Njësia Administrative Kastrat)
Rrethi/Bashkia: Malësi e Madhe
Historia: Landi Skaqaj është bletërritës prej 28 vitesh dhe e zhvillon aktivitetin e tij në Bajzë.
Prodhon 4 lloje mjalti: sherbele, lavande, gështenje dhe bjeshke.
Produktin e tij Landi e shet tek familjet në Malësi të Madhe dhe nëpër dyqane në Tiranë.
Gjithashtu pjesëmarrja nëpër panaire të ndryshme brenda dhe jashtë vendit është një
mundësi e mirë tregu për mjaltin e Landit.
KONTAKT: +355 67 23 02 887
Emri i prodhuesit/operatori: Shaqir Hysa
Lloji i aktivitetit 1: Prodhues vere “Kantina Kopliku”
Tipologjia e produktit/shërbimit: Verë Kallmet dhe Trebbiano
Lloji i aktivitetit 2: Agroturizëm “Kantina Kopliku”
Tipologjia e produktit/shërbimit: Shijim i produkteve tipike
Fshati/Qyteza: Koplik (Njësia Administrative Koplik)
Rrethi/Bashkia: Malësi e Madhe
Historia: Kantina Kopliku ndodhet ne qytezën e Koplikut, rreth një kilometër larg qendrës
së qytetit. Shaqir Hysa bashkë me familjen e tij e ka filluar këtë aktivitet në vitin 2004.
Ai kultivon dy varietete rrushi: Trebbiano Toscano për prodhimin e verës së bardhë dhe
Kallmetin për verën e kuqe. Ky i fundit është një varietet me origjinë të lashtë shqiptare, por
kultivohet edhe në vende të tjera të Evropës.
Pjesa më e madhe e verës së prodhuar shitet në restorante në Shkodër, Shëngjin, si dhe në
supermarkete të ndryshme.
Agroturizëm: Agroturizmi është një aktivitet i ri për Shaqirin dhe familjen e tij.
Këtë vit kanë ristrukturuar katin e dytë të kantinës së tyre, me qëllimin për t’i ofruar klientëve
dhe vizitorëve një përvojë më të plotë në degustimin e verës, duke ofruar produktet e tyre
tradicionale dhe një pamje mahnitëse të liqenit të Shkodrës.
KONTAKT: +355 67 34 17 354
Prej marsit 2019, produktet tipike Made With Italy do të shpërndahen në zinxhirin Edua të
dyqaneve të promovuara nga Qeveria Shqiptare dhe Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural. NGA TOKA NË TRYEZË, marka inkurajon rritjen cilësore të sipërmarrjes së
vogël shqiptare, qasjen në treg të realiteteve të cilat më parë ishin eskluzivisht vendore
dhe rritjen e të ardhurave të grupeve më të varfëra sociale.
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by his father Prele 11 years ago. Originally they focused on a traditional production, but thanks to the experiences shared with
Italy, Holland and France, in the last years they started producing a variety of cheese such as white goat cheese, white cow cheese,
caciocavallo with blueberries, nuts , sage, herbs and spicy. Their products can be bought directly at the dairy farm but also in
different supermarkets and restaurants all over Albania.
CONTACT: +355 68 25 06 259
Name of the producer/service provider: Landi Skaqaj
Type of activity: Beekeeper “Kastrati Honey”
Product typology/service: Lavender, sage, chestnuts and mountains honey
Village: Bajzë (Administrative Unit of Kastrat)
District/Municipality: Malësi e Madhe
History: Landi Skaqaj started working as a beekeeper 28 years ago, and he is developing its activity in Bajza. He produces 4 types
of honey: sage, lavender, chestnuts and mountain honey, still following the teachings of his father and grandfather. Landi sells his
product directly to the families of Malësi e Madhe and in some shops in Tirana. He also takes part to various fairs inside and outside
the country, which are a good market and promotion opportunity for him.
CONTACT: +355 67 23 02 887
Name of the producer/service provider: Shaqir Hysa
Type of activity 1: Wine producer “Kantina Kopliku”
Product typology/service: Wine Kallmet and Trebbiano
Type of activity 2: Agro-tourism “Kantina Kopliku”
Product typology/service: Tasting of typical products
Village: Koplik (Administrative Unit of Koplik)
District/Municipality: Malësi e Madhe
History: The wine cellar “Kantina Kopliku” is located about one kilometer far from the small center of Koplik, where Shaqir Hysa
and his wife started this activity in 2004. He cultivates two grape varieties: Trebbiano Toscano for the production of white wine and
Kallmet for red wine. This one is an old Albanian variety, but is cultivated also in other parts of Europe.
Most of the wine produced is sold in restaurants in the areas of Shkodra, Shëngjin and different supermarkets of the area.
Agro-tourism Agro-tourism is a new activity for Shaqir and his family. This year they have reconstructed the second
floor of their wine cellar, with the purpose of giving to the customers a more complete experience in wine tasting, offering also
traditional products and a breathtaking view of the lake of Shkodra.
CONTACT: +355 67 34 17 354
From March 2019, the typical products of Made With Italy will be distributed in the Edua shop chain promoted by the Albanian
Government and the Ministry of Agriculture and Rural Development. FROM FIELD TO TABLE, the brand encourages
the qualitative growth of small Albanian entrepreneurship, the access to market of realities that were previously exclusively
domestic and the growth of the income of the poorest social groups.

INKUBATORI

I PRODUKTEVE TIPIKE NË REÇ

INCUBATOR OF TYPICAL PRODUCTS IN REÇ

Gështenja, Bimët mjekësore & Frutat
e pyllit - rimëkëmbje e ekonomive të zonave malore

economies in mountainous areas

Inkubatori i Reçit në Shkrel të Malësisë së Madhe është inkubatori i dytë, pas atij të Përmetit, i
ngritur për t’i dhënë hov bashkëpunimit mes fermerëve dhe zhvillimit të zonave rurale, duke ofuar
mundësi për prodhimin dhe shitjen e produkteve tipike. Një hapësirë e përbashkët për fermerët për të
prodhuar produktet tipike me metoda tradicionale, por te certifikuara me kërkesat e tregut dhe sigurisë
ushqimore, duke garantuar qasjen në treg edhe për fermerët e vegjël. SH.B.B. AGRO-REÇI, e cila do të
menaxhojë inkubatorin, do të bëjë bashkë fermerë për të vijuar me aktivitetin e grumbullimit, përpunimit
dhe tregtimit të gështenjave, por edhe të disa bimëve mjekësore e frutave të pyllit, duke stabilizuar
përpunimin e produktit në vend, duke gjeneruar të ardhura për familjet e përfshira, duke krijuar vende
pune dhe duke kontribuar në vlerën e shtuar që vjen nga ana e komuniteteve vendore.
Rreth 60 % e kontributit për ngritjen e inkubatorit është falë Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural
dhe 40% nga Kooperacioni Italian përmes projektit “Zana e Maleve” zbatuar nga VIS Albania.
Reçi, i famshëm për gështenjat e tij shekullore, është një destinacion i përkryer për të bërë një ecje në
pyllin e gështenjave, për të qenë të mikpritur në bujtinat tradicionale, për të shijuar produktet natyrale
e me shije të veçantë, për të vizituar inkubatorin, këtë laborator të vërtetë prodhimi e përpunimi, për t’u
përfshirë në natyrën që është mbresëlënëse në çdo stinë!

Chestnuts, Herbs & Wild berries - the recovery of

The incubator of typical products in Reç, Malësi e Madhe, is the second one launched after the one of Përmet.
It is set up to foster farmers' cooperation and rural development, offering opportunities for the production and
sale of typical products. A common space for farmers to produce products with traditional methods, but certified
according to the market and food safety requirements, while guaranteeing market access for small farmers as
well. SH.B.B. AGRO-REÇI, which will manage the incubator, will gather farmers together to continue with the
collection, processing and marketing of chestnuts, as well as some of the local herbs and wild berries, stabilizing
the processing of the product in the country by generating incomes for the families involved, creating jobs and
supporting the local communities.
About 60% of the investment for the establishment of the incubator has been funded by the Agency for
Agricultural and Rural Development and 40% by the Italian Cooperation through the "Zana e Maleve" project
implemented by VIS Albania.
Reçi, famous for its centuries-old chestnuts, is a perfect destination for trekking in the chestnut woods, to
experience the unique hospitality in traditional guesthouses, to taste the natural and genuine products with
extraordinary flavors, to visit the incubator - this real production and processing laboratory…. Here you will be
immersed in a nature that is breathtaking at every season!

SLOW FOOD YOUTH NETWORK
in Malësi E Madhe

The youth of Malësi e Madhe have recently joined the Slow Food Youth Network (SFYN), which aims to familiarize
young people around the world with the Slow Food philosophy and its 3 main pillars: GOOD – CLEAR – FAIR food.
SFYN aims to raise awareness among citizens and young consumers by encouraging and mobilizing them
towards responsible food choices.
The first activity organized by SFYN Malësi e Madhe is Disco Soup Malësi e Madhe during the Terra Madre Day,
December 10, 2018. Disco Soup is an event in which all cook, consume and dance together to celebrate in a
special way how we can save food, while seriously thinking about its quantity going wasted.
SFYN Malësi e Madhe objectives for 2019
SFYN Malësi e Madhe joined the European campaign SFYN EU 2019. The first activity envisaged under this
campaign is the World Disco Soup Day on April 27, 2019! Do not miss .... we are waiting for you!

SLOW FOOD YOUTH NETWORK
Malësi e Madhe

Të rinjtë e Malësisë së Madhe i janë bashkuar së fundmi Rrjetit Rinor të Slow Food (SFYN), i cili ka për
qëllim që të rinjtë në mbarë botën të njihen me filozofinë e Slow Food dhe 3 shtyllat e saj kryesore:
Ushqim i mirë, i pastër dhe i drejtë.
SFYN synon të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe konsumatorëve të rinj duke i inkurajuar dhe
mobilizuar drejt zgjedhjeve ushqimore të përgjegjshme.
Aktiviteti i parë i organizuar nga SFYN Malësi e Madhe është Disco Soup Malësi e Madhe me rastin e
Terra Madre Day, 10 dhjetor 2018. Disco Soup është një event në të cilin të gjithë së bashku gatuajnë,
konsumojnë dhe kërcejnë, për të festuar në një mënyrë të veçantë se si mund të shpëtojmë ushqimin,
ndërkohë që mendohet seriozisht rreth sasisë së tij që shpërdorohet.

In the coming months, other events and lobbying activities in the social media are planned focused on the
following three issues:
1. Food waste
2. Lack of young farmers
3. Fisheries policies
Contacts:
e-mail: sfynmalesi@gmail.com
sfyn_malësiemadhe.albania
Sfyn Malesiemadhe
www.slowfoodyouthnetwork.org

Objektivat SFYN Malësi e Madhe për 2019

SFYN Malësi e Madhe i është bashkuar fushatës evropiane SFYN EU 2019. Aktiviteti i parë i
parashikuar në kuadër të kësaj fushate është World Disco Soup Day me datë 27 prill 2019!
Mos mungoni....ju presim!

Në muajt e ardhshëm parashikohen të realizohen aktivitete të tjera dhe lobime në mediat sociale rreth
tre tematikave:
1. Shpërdorimi i ushqimit
2. Mungesa e fermerëve të rinj
3. Politikat e Peshkimit
Kontakte:
e-mail: sfynmalesi@gmail.com
sfyn_malësiemadhe.albania
Sfyn Malesiemadhe
www.slowfoodyouthnetwork.o

Nr 28 TRAVEL 2019

109

110

Kantina Bello,
tradita që vjen nga vitet
shtatëdhjetë
Kantina Bello në fshatin
Perlat, një fshat që ndodhet
në pellgun e Sukthit, zonë
agroturistike me shpinë
nga kodrat e me fytyrë nga
deti është edhe pjesë e turit
kulinar “Rruga e Verës dhe
e Ullirit në Shqipërinë e
Mesme”, ofruar si një prej
tureve të vitit 2018 edhe në
Revistën Travel.
U bënë shumë vite tashmë që zona e Shqipërisë
së Mesme ka fituar statusin e një “Toskane” të
vogël, e cila falë relievit kodrinor ka zhivilluar
vreshtarinë e për rrjedhojë, ngritjen e një numri
të madh kantinash por edhe fermash turistike,
bujësore e blegtorale. Kjo traditë e zhvilluar mjaft
së fundmi, bëri të mundur edhe krijimin e turit
kulinar “Rruga e Verës dhe e Ullirit në Shqipërinë
e Mesme”, ofruar si një prej tureve të vitit 2018
edhe në Revistën Travel.
Pjesë e këtij turi është edhe Kantina Bello në
fshatin Perlat, një fshat që ndodhet në pellgun e
Sukthit, zonë agroturistike me shpinë nga kodrat
e me fytyrë nga deti.

informacion mbi këtë histori. Dhe më mirë se ai,
askush nuk mund ta rrëfente. Prandaj e lamë
këtë përshkrim në vetën e parë, ashtu siç na e
përshkroi Nesti, me një gotë verë në dorë.

Një histori që vjen
nga e shkuara

Kantina Bello i ka fillesat e veta prej vitit 1971
nga pasioni i tim ati mbi transformimin e rrushit.
Fillimisht me rakinë e parë në zonë dhe më
pas në 1976, me ndihmën e një agronomi të
diplomuar në Bolonja të Italisë, prodhoi verën
e parë në mënyrë artizanale. Fshati Perlat
ndodhet rreth 18 km larg Durrësit. I ngritur në
mes të disa kodrave përballë detit Adriatik, (3
km larg), dikur kishte rreth 300 hektarë vresht,
nga të cilat furnizoheshin disa kantina të rrethit
në kohën e regjimit komunist. Pra vreshtaria
përbënte karakteristikën kryesore të fshatit
dhe ishte shumë e përmendur për prodhimin
cilësor të rrushit. Fillimisht babai im, për një
periudhë të shkurtër dhe më vonë nëna ime, ka
punuar gjithmonë në vreshtari, duke maturuar
një përvojë shumëvjeçare. Kemi prodhuar verën
e parë me një damixhan pesë litrosh dhe vit pas
viti e kemi shtuar sasinë deri në ditet tona, ku
mund të prodhojme deri në 10-15 mijë shishe.
Pas rënies së sistemit komunist, i gjithë pasioni

familjar u kthye në një zanat të mirëfilltë. Ishte
viti 1994 kur hodhëm themelet e shtëpi-kantinës
tonë, me prodhimin e verës për qëllime tregtimi.

E tashmja e Kantinës
dhe vera unike

Ndërkohë vajtja ime si emigrant në Itali, më bëri
të kuptoj se si duhej ngritur një ndërmarrje e
mirëfillte prodhimi, si destinacion final prodhimin
e një vere me cilësi të lartë. Fillimisht në Pulia,
pastaj në Friuli-Venecia-Xhulia. Puna direkte
me vreshtarët më të mirë në nivel botëror në
Raushedo, bëri të mundur gërshetimin e përvojës
shumëvjeçare me atë të rejave shkencore të
viteve të fundit. Për më tepër, vlen të përmendet
sjellja e fidanëve të çertifikuar nga Raushedo,
për të zëvendësuar ato ekzistues por duke mos
lënë mënjanë edhe teknologjinë e përpunimit
me veglat më moderne dhe bashkëkohore.
Jemi e para dhe e vetmja kantinë në Shqipëri
që zotërojme një fermentues të çertifikuar si
më i miri: METODO GANIMEDE. Ishte zgjedhja
ime personale kjo metodë fermentimi, sepse i
bashkangjitej idesë time për të prodhuar një verë
të pa trajtuar me konservantë, antioksidantë dhe
gjithë elemetët e shtuar kimikë që përmbajnë
verërat pa përjashtim në tregjet e sotme. I vetmi
fermentues që bën përzierjen me gazin e çliruar

Ka shumë biznese agroturistike në këtë zonë por
ne vendosëm të vizitojmë pikërisht këtë kantinë,
produktet e të cilës i gjejmë kudo nëpër Shqipëri,
nga biseda që bënim me Nikon, në Hotel Cavalioti
në Voskopojë. Disa prej verërave më të mira që
kam, janë ato të Kantinës Bello, na thoshte ai
teksa provonim gatimet e shijshme ndanë zjarrit,
në Voskopojë. I ati i Nestit është marrë me këtë
punë që në kohën e sistemit komunist, është nga
më të mirët.
Ashtu? Kjo qenka shumë interesante. Vendosëm
t`i kërkonim Nestit, të zotit të kantinës (në fakt e
gjitha familja punon në kantinë) pak më shumë
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Bello Winery,
a tradition since
the seventies
nga procesi i fermentimit dhe sipas një formule
shkencore, bën të mundur shndërrimin në
mënyrë natyrale të gazit në gaz të lëngshëm, i cili
luan rolin e konservuesit, duke evituar shtesën
e mëvonshme të shumë elementëve konservues
dhe antioksidantëve të dëmshëm për organizmin.
E gjitha kjo në shërbim të një produkti final
cilësor për njeriun dhe mjedisin, pasi ky proces
duke zvogëluar 95% konsumin e energjisë
elektrike, redukton automatikisht dioksidin e
karbonit në ajër.

Vreshtat bio në kuptimin
e parë të fjalës

Por puna më e madhe është ajo që bëhet direkt
në parcelat e tre hektarëve tanë të mbjellë me
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
dhe Carmenere, ky i fundit (CARMENERE
vitis biturica), si një varietet i vjetër shqiptar, i
marrë nga romakët para dymijë vjetësh dhe i
çuar në Francë. Në një farë mënyre mund të
quhet si një riatdhesim në tokën e lashtë të
këtij varieteti. Varietet të bardhë kemi Sheshin
e Bardhë si autokton të Shqipërise së Mesme.
Vlerat e shumta minerale të terrenit kodrinor, të
shoqëruara me plehërosje kategorikisht organike,
afërsia me detin, kripërat minerale të depozituara
si rrjedhojë e erërave pothuajse gjithmonë të
pranishme, gërshetimi i një pune të palodhur
në vresht dhe kantinë, i japin produktit final disa
karakteristika të theksuara që mund ti gjesh
vetem tek vera jonë. Verrëat tona i kemi ndare në
disa uvazhe të tipit bordoles me disa emërtime:
LUNATIC (100 % Cabernet Sauvignon), SCUMPA
(Cabernet Cauvignon-Carmenere), DOMNE
(Cabernet Sauvignon-France-Merlot). MEA SOFIA
(Shesh i Bardhë). Për të qenë të kompletuar, disa
klientëve u japim mundësine të personalizojnë
tipologjinë e verës, duke i bërë të ndihen pjesë
integrale e kantinës. Projekti ynë i fundit është
edhe sjellja e hardhive Bio që në mbjellje, pra,
që nuk kanë domosdoshmerine e trajtimit me
fitosanitare, për një prodhim 100% Bio. Besimi
që na kanë dhënë ndër vite klientët tanë dhe
domosdoshmëria për të qenë ndër më të mirët,
na detyrojnë të jemi gjithmonë në kontakt me
të rejat e fundit në enologjinë moderne, pa lënë
mënjanë gërshetimin me prodhimin artizanal, që
na ka karakterizuar gjithmonë.
Sa histori e bukur!
Në fakt kështu janë të gjitha historitë e suksesit,
të cilat vijnë nga djersa e dredhur e njërëzve të
punës, që rrit produkte të shëndetshme, ushqyer
nga toka por edhe nga dashuria e njerëzve që e
duan tokën.
Gëzuar, me verë nga Kanina Bello!
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For many years now, central Albanian
region has gained a reputation for being
the little Tuscany. The craggy landscape
is favorable for the growth of grapes and
several wineries and touristic farms have
been built, which are based on agriculture
and husbandry. This tradition has recently
grown and a culinary tour, “The Wine and
Olive Path in Central Albania,” was offered
as part of 2018 tours featured in Travel
Magazine.
Bello Canteen is one of the tours’
destinations. It is located in Perlat village,
in Sukth, an agro-touristic area with hills
on the background and the sea in front of it.
The area is home to several agro-touristic
businesses and we decided to visit the
winery, with products distributed all over
Albania. Niko was complimenting their
quality, when we were in Hotel Cavalioti in
Voskopoja.
“I have tasted some of the best wines
produced by Bello Canteen,”-he told us,
while we ate delicious food by the fire, in
Voskopoja.
Nesti’s father has been in the business
since communism, and is one of the best.
Therefore, we asked Nesti, the canteen
owner, to tell us more about how he started.
We left the story in the first person, while
we got immersed into his narration enjoying
a glass of wine.

A story of the past

Bello Canteen started in 1971, following
the passion of my father on the process of
grape cultivation. He was the first producer
of Rakia in the area. In 1976, he worked

with an agronomist who had graduated in
Bologna in Italy, and together they produced
an artisanal wine. Perlat village is 18 km
away from Durrës. It is on top of the hills
and it overlooks the Adriatic Sea (3km
away), it used to have 300 hectares of vines,
which supplied several canteens in the area
during communism. Viticulture is the main
resource of the village and was well-known
for the production of high-quality grapes.
At first, it was my father, who was later
joined by my mother. They worked together
in winery, consolidating a centuries-old
tradition. We produced the first wine
starting with a five-liter jug, and year after
year, the production has increased, reaching
up to 10-15 thousand bottles in a year.
After the fall of communism, our family’s
passion became a real trade. It was 1994,
when we built the foundations of our winery,
producing wine destined for the market.

The canteen in the present
and its unique wine

When I was an immigrant in Italy, I learned
how to build a production activity, with a
high-quality wine as the final product. I
started in Puglia, and then in Friuli-VeniceJulia. I had direct contact with the best
viticulturists in the world, in Raushedo.
Through their guidance, I intertwined

Autostrada Tirane-Durrës, Albania
dalja Sukth drejt fshatit Perlat, 8 km
Kontakti: Jorgji Bello 068 22 34 378.
e-mail: nestibello@yahoo.it.

my experience gained over the years, and the
scientific innovations of the recent years. It is
important to mention the certified saplings
brought from Raushedo in order to replace the
existing ones, and a state-of-the-art processing
technology and machinery. We are the one and
only canteen in Albania that owns a certified
fermenter: i.e. METODO GANIMEDE. It was my
choice to introduce this fermenting method,
which converges with my idea of producing wine
free of preservatives, antioxidants and added
chemical elements, which are present in wines
largely sold in the market.
This is the sole fermenter that combines gas
emitted from the fermentation process according
to a scientific formula. This method allows the
natural transformation of gas into liquid gas,
which in turn plays the role of the preservative,
avoiding additional elements and antioxidants
used for preservation, which are harmful for our
bodies.
All these steps serve to give a final high-quality
product for people and the environment, because
this process reduces energy consumption by
95%, diminishing thus the carbon dioxide levels
released in the air.

Real organic wineries

Most of the work is done directly in the
vineyards, with a surface of 3 hectares, it
cultivates several varieties such as Cabernet
Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc and
Carmenere (CARMENERE vitis biturica). The
latter is an old Albanian variety, which was
brought by the Romans two-thousand years
ago and sent to France. We could say that this
variety found its ancient land of origin. “Sheshi

i Bardhë” is the white-wine variety originating
from central Albania. Our final product has
several unique characteristics. And this is due
to a combination of meticulous work in the
vineyards and winery, the proximity to the sea,
mineral salts deposited from the ever present
winds, and other mineral qualities which are
found in the hilly landscape and 100% organic
fertilizers. We have classified and named our
wines as follows: LUNATIC (100 % Cabernet
Sauvignon), SCUMPA (Cabernet CauvignonCarmenere), DOMNE (Cabernet SauvignonFrance-Merlot). MEA SOFIA (Shesh i Bardhë).
In order to complete our service, we allow our
customers to personalize the type of wine they
want to order. Our latest project is concerned
with bringing fully organic vines. We want to
ensure 100% organic product, starting since
the plating stage. The trust customers have
placed on us throughout the years, and a
necessity to be the best in the market compels
us to always be in touch with the most recent
enology events. We combine these efforts with
the efforts of preserving our artisanal skills in
wine production.

What a beautiful story
Here you can find successful stories, of
hardworking people, who are dedicated to grow
healthy produce, nourished by the land and fed
by the love of people.
Cheers, with wine from Bello canteen!
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inalbania
for great experiences
www.inalbania.net
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& Travel
Discover the dreams...
Our services for 2019:
Sea Lines to Corfu and Parga
Luxury bus Servises and bus tours
Car rentals
Varied shore excursion program
Modern air-conditioned motor coaches
Tailor-made excursions to guest specification
Local official multilingual tourist guides
Family excursion
Vip and luxury tours
Corporate & group/incentive excursion
Local offices in all key destinations
MINI JEEP SAFARI
JEEP SAFARI ADVENTURE
Off Road Adventure
Albanian Night
Address: Rruga Mitat Hoxha,
Mbi portin Detar Sarandë, Albania
Tel: 0035585226057 | Fax: 0035585225117
Mob: 00355672022004 | Mob: 00355692073711
info@finikas-lines.com | finikaslines@yahoo.com
marinamaritime.sa@gmail.com

www.finikas-lines.com

Let`s travel together...
Rent a car
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