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LOT 01
Për të përshkruar bukurinë e kësaj zone të largët të veriut
shqiptar, duhet të provojmë pëshpëritjen shurdhuese të një
peizazhi që përbëhet nga malet shkëmbore të rrokullisura
nga një gjelbërim i butë dhe lumenj tingëllues. Traditat e
vjetra, natyra dhe peisazhi gjejnë në këtë vend origjinën
historike, këtu koha ka ndalur, ajo bëhet aktive vetëm duke
ecur nëpër karakteristikat e ndryshme të peisazhit që
ndryshon gradualisht në përputhje me ndryshimin e stinëve.
Le të fillojmë rrugëtimin tonë nga Valbona, ky qytet i mbyllur
mes majash të larta tregon një shumëllojshmëri të
itinerareve të mundshme: fushat e gjelbra, uji që bie, shpella
natyrore dhe itineraret e bukura të mullinjve tradicionalë do
t'ju kthejnë në kohën kur shija e traditës ishte krejtësisht në
harmoni me ligjin e natyrës. Ky është vendi ku gjatë dimrit
dëbora fshin kryesisht çdo shenjë të natyrës, por edhe në atë
rast turistët mund të admirojnë një peizazh të
mrekullueshëm duke shijuar ushqim tradicional si flija dhe
maza përpara një oxhaku të ngrohtë. Propozimi ynë në këtë
rast është rigjenerimi i shtigjeve ekzistuese të lidhur me një
të re duke krijuar një rrjet mundësish ku turistët mund të
gjejnë argëtimin e tyre.
Duke folur për fshatin Cahan, duke ecur nëpër rrugën e kësaj
zone të largët ju do të përjetoni ndjesinë e ecjes në hënë.
Karakteristika shumë specifike e këtij peisazhi të bërë nga
qarqet natyrore të impresionuara në tokë, do t'ju vazhdojë të
eksploroni gjithnjë e më shumë këtë bukuri. Turistët mund të
mikpriten në shtëpi të reja pritëse ose të shijojnë ushqimin
tradicional shqiptar në një agroturizëm. Si mjet i mundshëm
për ta ripërtërirë këtë fshat, peizazhi natyror si dhe tipologjia
e vjetër e shtëpive tradicionale mund të jenë forca shtytëse
për të injektuar një frymë të re për të ardhmen e këtij fshati.

Nga Cahan në Shtiqën ju mund të admironi një sfond të
bukur të maleve, këtu potenciali kryesor për të ardhmen
është i lidhur me aeroportin afër qendrës së fshatit. Ideja
është që të rigjenerohet tipologjia tradicionale duke i dhënë
shtëpitë e reja pritëse për turistët që vijnë nga jashtë. Duke
filluar nga kjo do të jetë shumë e dobishme për të injektuar
projekte të reja të rigjenerimit urban në qendër të qytetit
duke përforcuar idenë e lidhjes së fortë me aeroportin e ri.
Dy rigjenerime kryesore janë të nevojshme për të risjellë një
atmospferë të re në këtë fshat, e para sheshi i xhamisë, e
dyta sheshi i stacionit të autobusëve.
Në fshatin e Shishtavecit është mirë të eksplorosh duke
kaluar nëpër "rrugica" të fshehura, zonjat e vjetra që ecin
rreth “poleve” të mbështjella me fije me ngjyrë të gatshëm
për t'u bërë shall për të rinj me shumë ngjyra. Nëse jeni me
fat të asistoni në këtë ngjarje magjike, do të përfshiheni në
një lloj rituali të mbushur me emocione dhe energji. Nga
rituali i tekstilit ne shkojmë drejt punimit të drurit me dorë,
këtu në Shistavec njerëzit janë në gjendje të përkulin copa të
forta të drurit duke krijuar shalë për gomarin dhe kuajt. Si
karakteristika e fundit, Shistaveci ka patatet më të shijshme
që ju mund të shijoni në Shqipëri, kjo është një nga burimet
kryesore që e bën këtë pjesë të Shqipërisë në lidhje me
pjesën tjetër të rajonit sa i përket aktiviteteve të kuzhinës
dhe biznesit të ri. Tekstili, druri dhe patatet mund të jenë
fillimi për një inkubator të ri biznesi.
Si përfundim, e ardhmja e kësaj toke tashmë është e
shkruar në të kaluarën e saj, karakteristika e fshehur mund
të zbulojë pikëpamje të reja duke krijuar mjete operative që
mund të përtërijnë një të tashme që lidhet me të ardhmen.
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LOT 02
LOT-i 2 ndodhet në zemrën e Alpeve Shqiptare, nën freskinë
e liqenit të Shkodrës aty ku shpirti i vendasve është po aq i
pastër sa vetë natyra.
Fshatrat Lëpushë, Razëm, Vrith janë pjesë në Malësinë e
Madhe; Drisht, Zogaj dhe Theth, të cilët bëjnë pjesë në
Bashkinë Shkodër. Edhe pse me atraksione dhe veçori të
ndryshme, fshatrat lidhen dhe funksionojnë në bazë të
njëra-tjetrës. Veçoritë e tyre shkojnë edhe më tej kufirit pasi
çdo rrugë e tyre të mëson diçka të re, diçka që nuk është
thëne apo dëgjuar. Shumë thonë që të ruajmë natyrën apo
monumentet, por bekimi më i madh janë banorët e tij, të cilët
jetojnë edhe kujdesen në menyrë që vlerat e fshatrave mos të
zhduken.
Lëpusha me “Bjeshkët e Bekuara” dhe me natyrën e pafundme e të pasur, e cila terheq gjithmonë interesin e njerëzve.
Një fshat i izoluar, por i pasur me tradita dhe kulturë. Tradita
vihet re tek njerëzit dhe tek banesat ku ata jetojnë. Banesa
karakteristike dhe me njerëz që dinë si t’i ruajne vlerat. Nje
jetesë fshati e thjeshtë e cila shijohet në çdo stinë të vitit,
nëse ka dëborë ose diell. Bjeshkët janë pasuria kryesore, të
cilat të dhurojnë pamjen e të gjithë territorit tonë, afër reve
dhe natyrës.
Me historinë e vërtetë të Thethit, se si një vend aq i mbyllur
është kthyer në një nga atraksionet më të bukura. Historia
dhe vështirësitë e kohës e bëjnë akoma më interesant këtë
vend. As natyra, por as peizazhi nuk ngelet mbrapa. Lumi,
ujëvarat, mullinjtë dhe malet i japin akoma e më shumë vlerë
këtij fshati. Tingujt me gjethe apo tregimet e kullës së
ngujimit që mahnisin çdo person që i dëgjon.

Me Drishtin e fshehur e të lashtë, me rrënjë të një qyteti
evropian. Një nga fshatrat që të surprizon dhe të mahnit,
pasi është diçka që nuk e pret. Monumentet kulturore janë
ato më atraktivet duke mos lënë pa përmendur Kalanë dhe
Urën e Mesit. Dy monumente të cilat tregojnë dhe mbajnë
ngjarjet e vërteta të Drishtit që datojnë që në periudhën
mesjetare.
Me Razmën e Vrithin si portat hyrëse për Alpet Shqipëtare.
Dy fshatra, të cilat funksionojnë duke mbështetur
njëri-tjetrin me anë të shërbimeve dhe produkteve të tjera.
Si fshatrat që janë krijuar për turizëm, të cilat dhurojnë
shumëllojshmëri në kulinari dhe natyrë të pasur, diçka që
nuk e shijon kudo. Produkte origjinale dhe cilësore, të cilat
punohen vetë nga banorët e zonës.
Zogaj, shtëpia e peshkimit dhe liqenit të Shkodrës, ku edhe
vetë femrat e ushtrojnë si profesion. Pasuria më e madhe
është pjesa e liqenit, i cili jo vetëm rrit vlera të peizazhit, por
edhe ato turistike. Vlera të mëdha kulturore me manastiret,
shtëpitë e vjetra dhe rrugët me kalldrëm qe po kthehen në
një tipologji të veçantë. Diçka interesante është punishtja
artizanale, ku përsëri gratë e fshatit mblidhen për të punuar
qilimat dhe produkte të tjera artizanale me mënyrën e vjetër.
Ky është territori ynë, i pasur me kulturë, natyrë, turizëm
dhe kulinari i cili duhet te trajtohet me kujdes dhe
ndjeshmëri në tërësinë e tij për të ruajtur vlerat që mbart.
Nuk është i nevojshëm luksi sepse këto fshatra të dhurojnë
ndjesinë e vërtetë të turizmit përmes mikpriktjes zemërgjërë
të banorëve ku ruajnë me besnikëri vlerat Shqiptare.
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LOT 03
Lot 3 është i përbërë nga 6 fshatra. Secili prej tyre ka karakteristikat e tij. Ajo çfarë kanë të përbashkët, pavarësisht se
gjenden në lartësi të ndryshme, është shtrirja përgjatë lumit
Drin, duke përfshirë Liqenin e Komanit e deri në Lagunën e
Kune-Vain. Krijimi i një vizioni të përbashkët zhvillimi turistik
i këtij boshti horizontal, është sa një domosdoshmëri, ashtu
edhe një nevojë.
Qelëz, është vendi ku, harmonia e plotë mes maleve të larta,
lumit Drin, lëndinave që ndërthuren në formën e pllajava
mes këtyre lartësive, dhe kullat e mbuluara me rrasa guri
janë pjesë karakteristike e pasqyrës ujore të liqenit të
Komanit, i shtrirë thikë me shpellat mistike plot legjenda.
Me të kaluar Urën e Badhetit, në të majtë të rrugës nacionale
Shkodër-Pukë-Kukës ndodhet fshati Kryezi, një ndër fshatrat
më të mëdhënj të rrethit të Pukës, me potencial të jashtëzakonshëm zhvillimi, i aftë për t’u kthyer në katalizator zhvillimi për të gjithë rajonin ku ndodhet.
Mjeda e ka marrë emrin nga pozicioni i saj gjeografik,
ndodhur n’mjet (mes) dy lumenjve Drin e Gjadër. Ky fshat
gjendet rreth 20 km larg Shkodrës, me të cilën lidhet si me
rrugë tokësore ashtu edhe rrugë hekurudhore dhe ka një
potencial shumë të madh bujqësor.
Kukli i njohur si Cuculi qysh në Mesjetë, është një fshat i
vogël diku ndërmjet Lezhës e Shkodrës, i cili shtrihet në
fushën e Zadrimës deri në shpatin e malit të Kakarriqit.
Kisha e ngjitur pak në shpat, prej ku “lahet” me shikim krejt
fusha, është ndërtuar në vitin 1906 dhe është projektuar në
vitin 1913 prej famulltarit të atëhershëm, Dom Ndre Mjeda.

Në zemër të Ishull- Lezhës ndodhet Laguna e Kune -Vainit.
Vain është rezervati, ku banorët kanë peshkuar historikisht
duke lidhur jetën dhe kulturën e tyre me këtë territor. Kune
është toka pyjore përqark rezervatit e shpallur zonë e
mbrojtur, e cila mund të përdoret për qëllime pushimi dhe
ekoturizmi.
Mbivendosja e interesave të shumëfishta paraqet sot konflikte mbi burimet e territorit. Për të sheshuar këtë është
gjithnjë e më e rëndësishme të punohet në drejtimin e
njohurive mbi florën dhe faunën që ky territor paraqet pa e
dëmtuar atë, por duke e pasuruar dhe mbrojtur. Vetëm
ruajtja e ekulibrit mes “Kunes” dhe “Vainit” mund të krijojë
terren për një turizëm të qëndrueshëm.
Fishta: Nuk është e thjeshtë për një fshat të vogël shqiptar të
hyjë në bisedat e qyteteve të mëdha. Aq më tepër në kohët,
kur rendja drejt qyteteve i ka lënë fshatrat në dorën e
braktisjes. Por fshati Fishtë në afërsi të Lezhës duket se ia
ka dalë të kapërcejë kufirin që të vendos provinca. Krenaria e
pazëvendësueshme e banorëve të tij mbetet jetesa në fshatin
e lindjes së poetit të njohur, Gjergj Fishta. Elementi tjetër i
krenarisë është një qendër agroturizmi, e cila i ka dhënë jetë
këtij fshati, dikur me një varfëri të skajshme.
Lidhja më e fortë e fshatit me këto dy pika graviteti përbën
vizionin për një Fishtë me një ekonomi të qëndrueshme dhe
horizontale.
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LOT 04
I vendosur në pjesën veri-perëndimore të Shqipërisë
ky lot është pjesë e rrethit të Mirditës dhe 12
bajraqe-ve të saj, pjesë e rrethit të Dibrës me malet
dhe zonat e mbrojtura dhe pjesë e rrethit të Matit me
liqenet dhe lumenjtë e tij. Loti përbëhet nga 5 fshatra:
Lura, Oroshi, Bushkashi, Skuraj dhe Katundi i vjetër
pjesë e Bashkive Kurbin, Mirditë, Mat dhe Dibër.
Rajoni përfshin disa zona të mbrojtura si Parku i
Lurës, Bjeshkët e Oroshit etj.
Rajoni përshkohet nga tre infrastruktura kryesore
përfshirë Autostradën Tiranë-Shkodër, Rrugën e
kombit dhe Rrugën e Arbrit. Propozimi kryesor i këtij
rajoni është shtrirja e Rrjetit të Vijës ‘Dinarika’, një
rrjetë i cili fillon në Slloveni dhe shtrihet deri në Alpet
e Shqipërisë veriore, Theth. Si detajim i këtij projekti,
propozohet shtrirja e këtij rrjeti në mbrendësi të lotit,
ku janë identifikuar më shumë se 60 shtigje të cilat do
të lidhin këto fshatra më njera-tjetrën dhe asetet e
tyre si kullat historike dhe zonat e mbrojtura. Vizioni i
këtij rajoni mbështëtet në tre shtylla kryesorë të
zhvillimit të turizmit, të bardhë, të gjelbër dhe
turizmit blu.

Ky vizion detajohet në secilin fshat duke marrë në
konsideratë pikat e forta dhe potencialet e çdo fshati
për të arrijtur një kohezion territorial zhvillimi. Oroshi
si një vëndbanim historikë mbështetet në asetet me
vlera historike dhe potencialin natyror, Lura e rrethuar nga një kurorë natyrore, mbështetet në pasuritë
natyrore dhe prodhimet lokale.
Bushkashi si një gadishull liqenor, mbështetet në
prodhimin dhe përpunimin e produkteve lokale.
Skuraj si një qëndër historike tregtare, mbështetet në
kulinarinë tradicionale, asetet historike dhe Katundi i
vjetër mbështëtët në prodhim dhe përpunimin e
produkteve autentike të zonës.
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LOT 05
Rajoni i Dibrës, shpesh deri më sot i harruar, hyn tashmë
në një fazë të re. Dibra e natyrës mahnitëse, e Korabit,
Dibra e historisë, e Skënderbeut, Dibra e mikpritjes dhe e
bujarisë ka tashmë vizionin e saj strategjik të shfrytëzimit
të potencialeve.
Porta e Korabit bëhet pika gravitacionale ku konvergojnë
itinerare malore, itinerare të gjelbra dhe blegtorale,
itinerare historike dhe infrastrukturore. Boshti
Adriatik-Duranë-Korab kthehet në shtyllën kurrizore ku
kanalizohen dhe ndërlidhen flukset e ndryshme turistike
dhe orientohen më pas drejt xhevahirëve të vegjël që
zbukurojnë këtë gjerdan fshatrash turistikë të përbërë prej
Gurit të Bardhë, Zerqanit, Rabdishtës, Radomirës apo
anasjelltas.
Guri i Bardhë kthehet në destinacionin e preferuar nga
kryeqyteti, ku mund të vizitosh trashëgiminë arkitektonike
dhe kulturore, muzeun e Pjetër Budit dhe të kulturës
mesjetare, Petralbën antike dhe kanionet mahnitëse. Mund
të flini në bujtinat e specializuara, ku shërbehet raki
shtëpie, majalt dhe arra, dhe mund të eksploroni muzeun
në qiell të hapur!
Zerqani me kampusin profesional bëhet shtëpia e dytë për
këdo që kërkon të rrisë aftësitë e tij profesionale, në
veterinari, kulinari, menaxhim biznesi, apo të shfrytëzojë
strukturat e inkubatorëve për të hedhur hapat e parë në
aktivitetin e tij privat. Mund të qëndroni në Zerqan, dhe do

të rizbuloni historinë, të ndiqni festivalin folklorik tek
Fusha e Vaikalit dhe të mësoni të realizoni me duart tuaja
produkte artizanale.
Rabdishti i turizmit kurativ bëhet vendi i preferuar për
relaks, ku mund të qëndrosh në bujtinat e ngrohta pranë
Llixhave, të provosh floriterapinë, agopunkturën, kuzhinën
tradicionale dhe çajrat mjeksorë; apo të vizitosh Qytezën e
Vjetër dhe monumentet e tjera natyrore deri në Korab. Në
Rabdisht mund të zbulosh produktet e shijshme dhe
origjinale gjatë festave dhe panaireve lokale.
Radomira, Porta e Madhe e Korabit, është vendi ku
takohesh me turistët ekplorues të natyrës dhe adhuruesit
e malit. Radomira është vendi ku mund të shijosh mishin
më të shijshëm, djathin dhe gjizën e “Kalasë”; është vendi
ku bariu të shoqëron deri në Adriatik (nëse do) përmes
shtigjeve të gjelbra. Është vendi ku adhurohet madhështia
e natyrës dhe ku vendasit të mësojnë të kalërosh.
Kjo është Dibra e paharrueshme!
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LOT 06
Loti 6 pёrmban 5 fshatra: Pezën, Shëshin, Pëllumbasin,
Shëngjergjin dhe Zgërdheshin. Përkatësia e përbashkët
territoriale dhe administrative nuk përjashton karakterin e
larmishëm që këto fshatra përfaqësojnë, të ndryshëm nga
njëri tjetri për shkak të vendodhjes gjeografike, popullsisë,
pëlhurës rurale, identitetit arkitektonik apo traditave dhe
zakoneve.
Pikërisht prej këtyre tipareve ushqehet hartimi strategjisë së
zhvillimit të fshatrave në tërësi, e në të njëjtën kohë, nis edhe
hartimi i modeleve dhe projekteve të dedikuara në mënyrë
individuale për secilin fshat. Pas një diagnoze të territorit, një
analize të potencialeve dhe problematikave të rajonit dhe të
secilit fshat, puna jonë përmbyllet me strategji të cilat janë të
përbashkëta, në nivel lot-i dhe specifike për secilin fshat.
Projekti i Lot-it 6 udhëhiqet nga dy koncepte kryesore: lumit
Erzen dhe pranisë së kështjellave antike, dy gjurmë të
arkitekturës dhe natyrës së territorit në studim.
Erzeni, njё damar uji që lidh fshatrat: Shёngjergjin malor me
yjёsinë e kullave tё tij të gurta, Pёllumbasin e shpellёs
parahistorike, Pezёn e kujtesёs heroike dhe Sheshin e
vreshtave qё shohin Mesdheun e qё rriten nën rrezet e diellit
të perёndimit.
Fortesat, majat shkëmbore që shoqërojnë rrjedhën e paqtë të
Erzenit kurorëzohen nga rrënojat e gurta që mbërrijnë ditët
tona stolisur në histori legjendare. Petrela, Persqopi, Dorzi,
Ndroqi, Lalmi e më tej Albanopolisi e Kruja, janë dëshmitarë
të betejave që përgjakën ndër shekuj fushën ku sot shtrihet
kryeqyteti i Shqipërisë.
Objektivi i projektit tonë është kthimi i 6 fshatrave në vende
tërheqëse për të gjithë vizitorët, si edhe të përshtatshëm për

banorët për të jetuar, punuar e qëndruar.
Ky objektiv synon të udhëhiqet nëpërmjet një vizioni të
veçantë për çdo fshat.
Pezën synojmë t'a kthejmë në një vitrinë të kulturës
bujqësore të Tiranës, e cila në të njëjtën kohë do të theksojë
pasuritë natyrore dhe historike të fshatit. Peza mund të jetë
fshati, ku do të promovohet një identitet i ri rajonal që
përfaqëson një qendër të zhvillimit bujqësor.
Sheshi do të përfaqësojë mundësinë për t'u arratisur nga
zhurma urbane e kryeqytetit, nëpërmjet shfrytëzimit të
potencialit natyror dhe arkitektonik të tij, duke kombinuar
traditën bujqësore me hapësira të reja inovative.
Zgërdheshi, fshati i heshtjes, do të kthehet në simbolin e
jetësimit kulturor dhe artistik të rrënojave antike të Albanopolisit, ku do të lidhet e shkuara me të tashmen nëpërmjet një
qëndre të krijimit dhe zhvillimit të artit bashkëkohor.
Pëllumbasi do të jetë një fshat, i cili krijon një gjuhë bashkëpunimi midis komunitetit dhe vizitorëve nëpërmjet një
turizmi “eksplorues” që ka në themel bukuritë dhe vlerat e
natyrës. Një atmosferë e cila bashkon së bashku kënaqësinë
e të gjitha grupeve të interesit me aktivitete të menduara në
mënyrë të tillë që përmbush nevojat e komunitetit dhe
turistëve në të njëjtën kohë.
Shëngjergji synon të kthehet në "kopshtin" malor të Tiranës,
një oaz rural i zhvillimit bujqësor e blegtorial dhe turizmit
agrikulturor e peisazhistik, duke krijuar një eksperiencë
ushqimore të produkteve autoktone, shoqëruar kjo me
rivitalizimin e identitetit arkitektonik dhe bukuritë natyrore të
Bjeshkëve të Tiranës.
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LOT 07
Veçantia e 5 fshatrave të “zonës 7” lidhet me pozicionin e
tyre gjeografik dhe morfologjinë e territorit në të cilin ato
shtrihen. Vendndodhja midis Durrësit dhe Tiranës dhe
prania e theksuar e sistemit natyror përgjatë vargut
kodrinor që nis në Kepin e Rodonit dhe zgjatet deri në
Ndroq e më tej na ka shtyrë që në fillim të hulumtimeve
tona ta shohim këtë territor si një Park Territorial ose
“Parku i metropolit Durrës-Tiranë”.
Parku, me pasuritë e tij natyrore, ofron mundësi të
panumërta për argëtim dhe shijim të natyrës, prodhim e
prekje të traditave dhe për rrjedhojë edhe për një zhvillim
ekonomik e social të balancuar dhe në harmoni me të.
Krahas vlerave natyrore, ky territor është edhe strehë e
veprimtarive të hershme antropike, të dëshmuara nga
prania e ndjeshme e drurëve shekullorë të ullirit , e
elementeve të trashëgimisë historike por edhe nga
“poroziteti” që ky park paraqet me shtigje të shumta që
lidhin të gjitha vendbanimet që gjenden aty.
Me vëmendje të fokusuar mbi këta elementë, propozimet
për këtë territor synojnë të përforcojnë mundësitë e një
rilidhjeje me natyrën, duke paraqitur një seri veprimtarish
dhe mundësish që gjejnë “habitatin” e tyre këtu.
Në këtë kontekst roli i çdonjërit prej fshatrave është ai i
portës hyrëse në park dhe/ose i stacionit të ndalesës në

brendësi të parkut. Fshati do të jetë mbartësi i disa
aktiviteteve që do të sigurojnë mbarëvajtjen dhe shërbimet
e parkut. Këta do të jenë të lidhur me prodhimin bujqësor
dhe blegtoral dhe konsumin e tyre prej turizmit, do të jetë
krijimi i itinerareve agri-turistike të integruara, ngritja e
pikave për qiramarrje të biçikletave etj., por edhe aktivitete
të tjera që mund të shërbejnë si promotorë të parkut pa
qenë direkt në shërbim të tij, si profilizimi në prodhimin e
produkteve të rralla organike në të gjithë vargun kodrinor,
parku i serrave në Marikaj, projekti i dietave ushqimore në
Laknas etj.
Fshati është edhe momenti i qasjes në park. Meqë “fshati
që duket nuk do kallauz”, është thelbësore përzgjedhja e
kujdesshme dhe zbatimi i disa projekteve që do të
shërbejnë për të rritur dinjitetin e fshatit dhe në të njëjtën
kohë edhe ambiciet e territorit.
Nisur nga afërsia e këtij territori me portat kryesore
hyrëse në Shqipëri është thelbësor ngritja e marketimit
pranë këtyre portave, për secilin fshat, por edhe nxitja për
shtimin e alternativave të transportit, sidomos pranë portit
dhe aeroportit (Rinas-Laknas 30 minuta me biçikletë).
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LOT 08
Loti 8 ka një shtrirje territoriale veri-jug përgjatë bregut
perëndimor të Shqipërisë, nga Durrësi deri në Rrogozhinë,
ndërsa në lindje kufizohet me Tiranën. Ky pozicion strategjik kaq afër kryeqytetit - pol i padiskutueshëm ekonomik,
politik dhe kulturor – dhe qytetit të Durrësit me karakter të
theksuar turistik, i dhuron lotit një seri privilegjesh që
lidhen me lehtësinë e shkëmbimit të flukseve materiale
dhe jomateriale.
Fshatrat e përzgjedhur për të qenë pjesë e “Akademisë 100
fshatrat” janë 6: duke filluar nga veriu Shënavlash,
Gjepalaj, Metallaj, Karpen, Gërmenj dhe Vilë-Bashtovë.
Gjatë punës disa mujore të Akademisë jemi përpjekur të
nxjerrim në pah nevojat kryesore dhe potencialet
premtuese për një zhvillim të mundshëm turistik të këtyre
fshatrave dhe të rajonit, me një qasje që lind nga kontakti i
derjtpërdrejtë me territorin dhe synon drejt një vizioni për
të ardhmen që bazohet në disa instrumente paralele
ndërhyrjeje:
•
Ndërhyrja arkitektonike dhe planifikimi i territorit:
rimendimi i teksturës së ndërtuar dhe hapësirave publike
është mënyra kryesore e ndërhyrjes në nivel fshati dhe
territori. Projekti si koncept veprimi paraqitet si udhërrëfyes i pashmangshëm në marrëdhënien me territorin,
sepse vetë përcaktimi i një “forme” të re të përshtatshme
bëhet motorr zhvillimi drejt forcimit të identitetit të fshatit
dhe të banorëve, e si pasojë drejt thithjes së flukseve të
turistëve.

•
Përforcimi dhe promovimi i produkteve vendase:
nëpërmjet një strukture specifike “ndërmjetësimi” midis
fshatarëve dhe tregut të gjerë kërkohet të stimulohet
prodhimi vendas drejt një cilësie të lartë dhe të kontrolluar.
Synimi kryesor është ai i nxitjes së një lëvizjeje të re dhe
afatgjatë të procesit bujqësor dhe blegtoral që të mbështesë përkatësinë ndaj tokës dhe fshatit të prodhuesve.
•
Vëmendja ndaj resurseve natyore: konsiderohen të
rëndësishme dy drejtimet kryesore: ruajtja e resurseve
natyrore nga shfrytëzimi pa kriter i njeriut dhe ndotja
industriale; nga ana tjetër vëmendja ndaj situatave që
përbëjnë emergjencë ambjentale si përmbytjet apo grumbullimet e mbeturinave, me propozime që synojnë kontrollimin e impaktit në mjedis, drejt një turizmi “eco friendly”
dhe respektues ndaj natyrës.
•
Veprimi në nivel antropologjik-kulturor: një hallkë
që nuk mund të shmanget në një perspektivë zhvillimi të
ambjentit rural është përballja me komunitetin në nivel
kulturor-identitar. Nuk mjafton përcjellja e “know how”
apo formimi specifik profesional, që garanton vetëm
ekuipazhimin teknik të banorëve. Është thelbësore një
praktikë afrimi ndaj komunitetit në nivel të proceseve të
akulturimit, nëpërmjet specialistëve antropologë kulturorë
apo psikologë të zhvillimit.
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LOT 09
Fshatrat e lot-it 9 shtrihen në zonën qendrore të Shqipërisë
dhe janë pjesë e basenit ujor të lumit Shkumbin. Të ndodhura në lartësi të ndryshme territori, ato janë të pasura me
burime të larmishme natyrore e bujqësore, si rrjedhojë të
pasura në produkte territoriale. Duke u shtrirë përgjatë
aksit lindje - perëndim këto fshatra janë pjesë e rrugëtimeve historike e kulturore, të cilat kanë ndikuar ndjeshëm
në zhvillimin e tyre me karakter komunitar. Ndër asetet më
të rëndësishme të fshatrave të lot-it 9 janë pikërisht
njerëzit dhe komuniteti, të cilët me aktivitetet dhe nismat e
tyre krijojnë potencialisht vendbanime jo vetëm tërheqëse
por edhe të jetueshme.
Kësisoj, modelet e zhvillimit janë të bazuara për të arritur
një ekuilibër midis aftësive prodhuese dhe veçorive të tyre
turistike.
Propozimi i zhvillimit të modeleve të qëndrueshme, bazohet te potencialet e aktorëve përbërës së komunitetit dhe
aseteve publike, duke synuar të formojë një rrjet ndërveprues. Për të arritur këtë, hallka e parë e zhvillimit
mbeshtetet në zhvillimin e identitetit komunitar, duke
synuar fuqizimin e individit, si anëtar i një bashkësie më të
madhe ndërvepruese. Kjo qasje nxit dhe kërkon përmirësimin e përdorimit të potencialeve të fshatit nga banorët,
duke u mbështetur edhe nga investimet në infrastrukturë,
të cilat kanë për qëllim të lehtësojnë mirëfunksionimin e
fshatit dhe t’u japin shtysë zhvillimeve të mëtejshme.

Secili nga fshatrat e lotit përmban burime të veçanta që i
dallojnë nga njëri-tjetri: Shushica ka një karakter bujqësor
për shkak të terrenit të ulët fushor dhe afërsisë me lumin
Shkumbin, ndërsa Gjinari ndërkohë që ruan traditat
autentike si dërstila, paraqet edhe një fshat të denjë për
turizëm malor. Dardha e Via Egnatias njihet si fshati mes
gurrave dhe është e pasur me dru arrorë, fruta të thata,
bimë mjekësore dhe mjalt, ndërsa Stebleva njihet për disa
produkte bujqësore vjeshtore si qepa, fasulja dhe kungulli,
por kultivari më i rendësishëm është patatja e Steblevës,
që përfaqëson një nga produktet më të veçanta të territorit.
Rrajca e lashtë me tradita, etnografi dhe folklor të pasur
gjendet mes Parkut Kombëtar të Shebenik-Jabllanicës dhe
rrethohet me pasuri të shumta natyrore, siç janë bimët
mjekësore dhe ahishtet e mbrojtura nga UNESCO.
Si domosdoshmëri lind edhe nevoja për bashkëpunim mes
komuniteteve të secilit fshat, për të arritur formimin e
natyrshëm të një rrjeti plotësues e komplementar rajonal.
Ky rrjet ndërthur në mënyrë funksionale të gjitha burimet e
fshatrave për t'i bërë ato pjesë të një cikli të përbashkët që
është gjithnjë në lëvizje dhe zhvillim të vazhdueshëm.
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LOT 10
Fshatrat e Lotit 10-të janë pjesë e një territori të pasur me
vlera natyrore, bujqësore historike dhe kulturore. Kryesisht
zona ka një terren fushor-kodrinor .
Modeli i zvillimit në secilin fshat bazohet në disa shtylla
kryesore si: përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve,
zhvillimi i turizmit; aktivitetet kulturore; strategji për
bujqësinë; dhe aktiviteti prodhues dhe ekonomik. Në qëndër të
këtyre komponentëve është zhvillimi i kapaciteteve të
burimeve njerëzore. Në secilin fshat synohet të krijohet një
paketë e diversifikuar për zhvillimin e fshatit e cila ka në fokus
integrimin e aktivitetit bujqësor me produktin turistik.
Përveç modelit të detajuar për çdo fshat, projekti ndërton një
strategji të përgjithshme në nivel lot-i e cila tenton të vlerësojë
potencialin e larmishëm të rajonit dhe të ofrojë një paketë të
pasur turistike nëpërmjet itenerareve rajonale, lokacioneve
specifike dhe aktiviteteve të ndryshme. Këto itinerare ofrojnë
aktivitete të diversifikuara në turizmin natyror, kulturor,
turizmin rural dhe agroturizëm.
Një aktivitet i rëndësishëm që ne propozojmë është "Dumrea
Fest, 3 ditë në fshat”. Ky është një festival rajonal tre ditor që
ofron aktivitete të ndryshme nga të gjitha fshtatrat e lotit
10-të. Koha e organizimit të festivalit është menduar në fund
të muajit prill dhe qëndra e festivalit në një hapësirë natyrore
në zonën e Dumresë. Përgjatë tre ditëve ofrohen aktivitete të
ndryshme si: panaire ushqimi dhe produkte lokale; festa
argëstuese folklorike; aktivitete sportive; kamping; akomodim
në bujtina; piknik; shëtitje në natyrë; guida në zonat historike
kulturore etj. Pjesëmarrësit në festival do të kenë mundësi të
zgjedhin paketa që ofrojnë aktivitete të larmishme në
destinacione të ndryshme ku secili fshat ofron pjesën më
autentike të tij.
Itinerare Rajonale që ndërthuren me fshatrat e Lotit 10:
• Librazhd – Elbasan – Pajovë – Tiranë
Librazhd: Lugina e Shkumbinit – Elbasan: - Lagjja Kala -

Zonat Arkeologjike- Muzeu Etnografik - Ushqimi tradicional Gjurmët e rrugës Egnatia - Tregu i Bishqemit- Pajovë: Tregu i
Pajovës - Agroturizëm tek tunelet e vjetër - Fshati i vjetër Ullinjtë e vjetër - Produkte lokale - Burimet e ujit - Kodra
arkeologjike e Sarakut - Balkone panoramike - Stanet Aspiraj
- Kroi i Bujarës - Malet dhe fshatrat e Tiranës - Petrelë Tiranë.
• Pajovë – Peqin – Belsh – Seferan – Dumreja - Kozarë
Pajovë - Gjurmët e rrugës Egnatia - Peqin: Kalaja e Peqinit Xhamia e vjetër e Peqinit - Belsh: Sheshi i Belshit - Fshati
Seferan: Liqeni Seferan - Sporte Ujore – Peshkim - Ushqim
tradicional – Bujtinat - Produkte lokale - Festat lokale Shkëmbi i Gradishtës - Pamje Panoramike - Muze Etnografik
- Liqenet e Dumresë - Pylli i Dëshiranit - Hinka e Kosovës –
Kozarë: Shkëmbi i Daulles - Liqeni i Priftit - Kisha Ungjillore
Kozarë - Agrohub Serat Kozarës - Trashëgimi industriale Puset e naftës - Pylli me plepa – Kamping - Lumi Devollit –
Osumit - Semanit.
• Kozarë - Ura Vajgurore - Malas Breg - Berat
Kozarë - Ura Vajgurore: Punimet Grafiti - Malas Breg Kantina e veres - Ushqim tradicional - Bujtina në shtëpi të
vjetra - Balkone panoramike 360 - Vaj ulliri - Ullinjtë e vjtër –
Bajame - Festa e Japrakut - Festa e Verës - Berat: Qyeteti
historik - Kalja- Mali i Tomorrit.
• Malas Breg – Dumrea – Shtërmen – Gramsh - Pogradec
Malas Breg- Zona e Dumresë- Shtërmen: Sheshi i fshatit Ansambli “Shkëndija” - Muzeu folklorik – etnografik Kampionati i peshëngritjes - Tumat e Pazhokut - 7 kishat e
Shtërmenit - Tregu i Gostimës - Produkte lokale të bulmetit Mjalti i Shtërmenit - Kalaja e Dragotit - Liqeni i Banjës –
Gramsh - Ujvara e Sotirës - Zona e Mokrës - Pogradec.
• Shtërmen – Cerrik – Elbasan – Librazhd
Shtërmen - Cerrik: Sheshi i qytetit - Lixhat e Elbasanit –
Shushicë - Parku i Bishqemit – Gjinar – Elbasan - Librazhd.
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LOT 11
Lot 11 përbëhet nga pesë fshatra: Sotirë, Qafë Dardhë,
Roshnik, Kapinovë dhe Blezënckë. Të pesta këto fshatra,
pranë “Baba Tomorrit”, midis dy lumenjve Osum dhe
Devoll, me dy ndër bekimet më të mëdha që ka Shqipëria,
natyrën dhe burimet ujore.
Të pozicionuar brenda dhe pranë Parkut Natyror të
Tomorrit, fshatrat bëjnë pjesë në Qarkun e Beratit dhe
bashkisë së Gramshit. Kjo vendodhje e përshtatshme
gjeografike i dhuron fshatrave një potencial të madh
natyror të shprehur në pasuri ujore, pyjore e panoramike të
cilat duhen pasur nën vëmendje. Krahas të mirave
natyrore, kjo shtrirje gjeografike mundëson dhe
prodhimtari të mirë bujqësore, duke mundësuar rritjen e
kulturave të ndryshme lokale specifike me potencial në
tregjet rajonale. Fshatrat e Lot 11, rrisin kultura të
ndryshme bujqësore, kryesisht për përdorim të
brendshëm, duke ofruar cilësi të shkëlqyer të produkteve
Bio (km0).
Grupi i punës së Lot 11 synoi të kuptuarit dhe të
hulumtuarit të fshatrave për të nxitur në to një zhvillim të
qëndrueshëm, të mbështetur në burimet e tyre të
brendshme njerëzore, fizike dhe turistike.
Sot, një pjesë e mirë e fshatrave është lënë në harresë.
Shumë janë larguar dhe pak kanë qëndruar. Sotira është
thjesht një ndalesë e shkurtër, Qafë Dardha po shuhet nga
largimet e të rinjve, Roshniku zbehet nga konkuruesit
fqinjë, Kapinova mundohet të mbajë kokën lart dhe
Blezëncka po mplekset në vetvete.

Secila nga këto fshatra ka karakteristika të veta herë të
dukshme, e herë të fshehura. Pas ekspeditave në secilin
fshat, pas takimeve me banorët, pas njohjes dhe
diskutimeve me ta, u arrit një niveli i mirë i informacioneve
dhe të dhënave për hartimin e modeleve të zhvillimit të
tyre. Sotira, me Ujëvarën e saj të mrekullueshme dhe
“lagjen fantazmë”. Qafë Dardha, me arkitekturën e saj “të
ngrirë në kohë” pranë Tomorrit. Roshniku, me fikun, ullirin
dhe rrushin e tij të famshëm. Kapinova, me domaten e saj
të shijshme dhe burimet e shumta ujore dhe natyrore.
Blezëncka, me kanionet e mrekullueshme të Osumit.
Modeli i zhvillimit mbështetet në gërshetimin e burimeve
dhe kapacitetit të brendshëm të fshatrave, me potencialin
natyror dhe turistik të Parkut Kombëtar të Tomorrit si dhe
Kanioneve të Osumit. Synohet rritja e kapaciteteve pritëse,
akomoduese, si dhe shtimi i eksperiencave në proceset
rurale, duke diversifikuar aktivitetet dhe produktet e
ndryshme, për të rritur numrin e vizitorëve në to.
Rekomandohet të organizohen të gjitha palët e interesuara
në territor, nëpërmjet grupimeve vendore të vendimarrjes,
duke synuar përveç nxitjes së të ardhurave dhe projekteve
të ndryshme zhvillimore, gjithashtu edhe ekspozimin,
marketimin dhe promovimin e vlerave të këtyre zonave.
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LOT 12
Banka Botërore parashikon që punësimi në sektorin e turizmit
në Shqipëri do të rritet nga 50,000 në vitin 2018 në 250,000 në
vitin 2025, një ndryshim prej 400% në gjashtë vite. Në këtë
situatë, Qeveria mund të zgjedhë ta udhëheqë këtë zhvillim me
një strategji të mirëpërcaktuar ose të vazhdojë me “biznes si
zakonisht” dhe të lërë tregun ta drejtojë vetëveten në mënyrë të
pavarur. Të paturit e një strategjie garanton rezultate më të
shpejta.
Kush është audienca jonë? Synimi më i lartë është turizmi
ndërkombëtar. Turizmi i brendshëm është si frutat e degëve që
janë më pranë tokës (mund të presupozohet se destinacionet e
një kalibri ndërkombëtar do të krijojë mjaftueshëm bujë sa për
të tërhequr mjaftueshëm interes tek turistët e brendshëm të
cilët do të plotësojnë boshllëqet sezonale).
Turistët ndërkombëtarë në Shqipëri kanë patur tashmë prej një
dekade dy destinacione kryesore: Riviera dhe Alpet. Le t’i
quajmë këto të dyja rajone turistike të një niveli të lartë. Ne
besojmë se ka një arsye të fortë për t’i shtuar këtyre destinacioneve dhe një rajon të tretë të po këtij niveli, i krijuar përreth
tri liqeneve në brendësi të zonës juglindore, me Korçën dhe
Pogradecin si qytetet kryesore të këtij rajoni.
Shumë pak fshatra në Shqipëri ekzistojnë në vetvete si destinacione kryesore, dhe as nuk duhet të ekizstojnë si të tilla. Pika e
fortë e turizmit rural lidhet me ndërlidhjen e tij me tokën,
historinë, si dhe me mikpritjen e thjeshtë në shkallë lokale. Kjo
nënkupton që turizmi rural duhet të funksionojë në mënyrë
rajonale si një zinxhir i disa destinacioneve të vogla. Koherenca
ndërtohet mbi fortësinë e fshatrave të vegjël, të cilat janë pjesë e
një vizioni strategjik të shpërndarë në shkallë më të madhe.
Pasi kemi jetuar dhe e kemi studiuar këtë rajon me themel për
katër muaj, ne besojmë se Rajoni i Liqeneve përmban katër

cilësi kyçe të nevojshme për të krijuar një destinacion të tretë
kryesor:
•
Trashëgimi Kulturore e një cilësie të lartë: pjesa
shqiptare e Liqenit të Ohrit do të klasifikohet si Trashëgimi
Botërore e UNESCO duke e vënë të gjithë bregun liqenor nën
mbrojtje.
•
Lehtësi /Aksesibilitet: Aksesohet tepër lehtë: gjendet
dy orë larg Tiranës, dhe përfiton veçanërisht nga lidhjet ndërkufitare me industritë e turizmit të Greqisë e Maqedonisë.
•
Bukuria natyrore: Ky rajon ka parkun e katërt më të
madh kombëtar, i cili mund të mburret me ekosisteme të një
kalibri botëror dhe pasuri historike.
•
Një nyje urbane mbështetëse e fuqishme: Korça si një
spirancë jugore, e cila po përshfaqet si një ndër qytetet më të
mirë-menaxhuara dhe të dëshiruara në Shqipëri, jashtë
Tiranës.
Këto karakteristika kanë lindur tashmë në mënyrë organike nga
sektori privat. Lini njihet si një ndër pikat më të çmuara të
Liqenit të Ohrit dhe ka një koherencë lehtësisht të dallueshme
me Tushemishtin. E njëjta gjë vlen për Parkun e Prespës, për sa
i përket rritjes së numrit të vizitorëve vit pas viti.
Në mënyrë që turizmi në këtë rajon të bëhet prodhues ekonomikisht dhe që ky synim të arrihet sa më shpejt për banorët e
fshatit, lind nevoja e një skeme menaxhimi. Një skemë menaxhimi shërben si katalizator për investime në nivel fshati.
Ky projekt ju tregon se ku duhet investuar në nivel fshati, bazuar
në pikat e forta dhe mundësitë që ne kemi zbuluar gjatë 5
muajve të fundit dhe rrëfen sesi këto investime mund të shumohen thjesht duke zbatuar një skemë menaxhimi.
Tanimë, mbetet në dorën tuaj sesi do të donit që paratë tuaja të
shpenzohen.
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LOT 13
Rajoni i korçës: një rrjet eksperiencash turistike i ndërlidhur përmes teknologjisë dixhitale.
Rajoni i Korçës është një destinacion turistik sot, por ne
zgjodhëm ta eksplorojmë këtë territor duke u fokusuar tek
perceptimet psiko-gjeografike që tërhiqnin vëmendjen
tonë. Zgjodhëm këtë Teori të Derivatit, të Guy Debord, si
mjet njohjeje të territorit, për të nxjerrë në pah ato atraksione dhe resurse sociale, që janë të harruara, të fjetura
shpesh herë, pjesë e përditshmërisë rurale. Në përfundim
të analizës së këtyre perceptimeve psiko-gjeografike
kuptuam që realisht kemi të bëjmë me një rajon të pasur,
me një larmi potencialesh dhe resursesh njerëzore, autentike, që kanë traditë të vetën në zhvillimin e turizmit
kulturor, natyror, të aventurës dhe kulinarisë. Pavarësisht
kësaj tradite turistike, rajoni sot përballet me problematika
si (i) mungesë e ndërlidhjes së larmisë së potencialeve
turistike, (ii) kohëqëndrim i shkurtër i vizitorit në rajon, (iii)
kapacitete të ulëta akomoduese, si dhe (iv) mungesa e
zinxhirit ekonomik të prodhimit të produktit turistik.
Ndaj, qasja rajonale e zhvillimit rural turistik, në lotin tonë
ka si fjalë kyçe: NDËRLIDHJEN. Ky rajon i larmishëm, me
art, kulturë, natyrë, produkte dhe kulinari ka potencialin
dhe nevojën për t’u ndërlidhur në një rrjet eksperiencash
turistike, që nxitin vizitorin të qëndrojë më gjatë në rajon, të
eksplorojë atraksionet, si dhe të ndërveprojë me shoqërinë
njerëzore. Ndërlidhja synon të potencializojë komunikimin
e destinacionit kryesor turistik: qytetit të Korcës, me

satelitët rurale të tij si dhe të prezantojë sistemin e strukturave mbështetëse: satelitët dytësorë ruralë. Këto qendra
rurale dytësore garantojnë një zhvillim të qëndrueshëm të
rajonit duke përballuar pikun e fluksit turistik në periudha
të caktuara të vitit, si dhe duke furnizuar qendrat rurale
primare me produkte dhe shërbime.
Pra, rajoni që ne vizionojmë nesër është një rrjet hierarkik
turistik, i ndërlidhur përmes teknologjisë dixhitale, që
zhvillohet mbi bazën e parimit të akupunturës, për të
promovuar një turizëm të qëndrueshëm, që ushqehet nga
sistemi natyroro-bujqësor, valorizohet nga autenticiteti i
trashëgimisë kulturore-sociale dhe përhap rrathë zhvillimi
në të gjithë sistemin rural që jeton në të.
Për të jetësuar këtë zhvillim rural të rajonit të Korçës, hapi
i rradhës është sfidues: E doemos, që do të jetë sfidues,
për një rajon që ka krijuar tashmë një traditë të zhvillimit
turistik rural. Sfida e së nesërmes lidhet me organizimin e
resurseve njerëzore në konceptin e një Klasteri Rajonal për
Agroturizmin në Korçë, si një entitet menaxhues, promovues dhe nxitës i zhvillimit të qëndrueshëm rural.
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LOT 14
Loti 14 përfshin 4 fshatra të pozicionuar në jug-lindje të
Shqipërisë: Arrëz, Nikolicë, Rehovë, Borovë. Pavarësisht afërsisë
gjeografike, këto fshatra kanë karakteristika të ndryshme. Arrëza
dhe Nikolica bëjnë pjesë në rrethin e Devollit dhe janë dy fshatra
malor, me tradita të forta kulinarie të përpunimit artizanal të
produkteve bujqësore dhe blegtorale, duke i shtuar kështu
potencialin turistik. Ndërsa Rehova dhe Borova bëjnë pjesë në
rrethin e Kolonjës dhe dallohen për traditat, kulturën dhe
historinë që mbartin.
Arrëza është një vendbanim i hershëm, rreth 600-vjeçar, ku
shtëpitë e ndërtuara mahnitshëm në strehë të njëra-tjetrës
mbajnë ende në këmbë traditën, zakonet apo legjendat e vjetra, të
shkruara nëpër gurë të gdhendur, oborre të shtruara mirë dhe
sokakë të gjerë. Fshati është i njohur në zonë për Dobërgorën apo
Malin e Mirë dhe Vakëfin e saj, një objekt kulti Pagan që tërheq
vizitorë nga i gjithë Devolli dhe Korça. Ky mal i shenjtë, i cilësuar
si vend i mrekullive, ka në përbërje drurë lisi dhe ahu me moshë
157 vjeçare, dhe lartësi nga 18 deri 20 metra, duke përbërë një
shesh pushimi të përkryer. Në vija të përgjithshme, synojmë të
shndërrojmë Arrëzën në një pikë të rëndësishme turistike të
Devollit, nëpërmjet një strategjie ndërhyrje të fokusuar tek
turizmi malor, kulturor dhe fetar.
Nikolica është një tjetër fshat i vogël që gjendet në juglindje të
Korçës, ndodhet në një luginë të bukur, të rrethuar me bimësi të
ndryshme, pyje me pisha dhe lis në 1200 m lartësi. Dëbora është
gjithmonë e pranishme në majat e larta të malit, madje edhe gjatë
ditëve të verës. Përveç kësaj, lartësitë e mëdha të majave
rrethuese, shtrirjen dhe orientimin e përshtatshëm të shpateve të
tyre drejt veriut ose verilindjes, afër Korçës e bëjnë këtë zonë
shumë të përshtatshme për turizëm malor. Kjo është nxitja e parë
që të sjell idenë e një vendpushimi skish. Nikolica ndodhet vetëm
9 km nga Dardha, përfiton nga historia turistike e fshatit, dhe
ofron pikërisht atë që mungon ne Dardhë: lartësi të mëdha,
pjerrësi të përshtatshme, burime ujore dhe praninë e gjatë të

dëborës, duke e bërë mjedisin e përsosur natyror për zhvillimin e
qëndrueshëm të një vendpushimi skish.
Fshati i Rehovës është i njohur në të gjithë vendin për peizazhet
natyrore nën Gramoz, artizanatin, mikpritjen kuzhinën unike
rajonale, bukuritë dhe trashëgiminë e pasur, të ruajtur deri në
ditët e sotme. Nëpërmjet këtij projekti , synojmë ruajtjen e
vlerave historike, urbanistike e arkitektonike të këtij fshati, për t’i
dhënë kështu një rol të rëndësishëm si një qendër e zhvillimit të
turizmit në zonën e Kolonjës. Në pjesën e vjetër të fshatit Rehovë,
një nga gjërat karakteristike që vihet re lehtësisht janë portat e
shtëpive në rrugët me kalldrëm, të cilat në një pjesë të madhe të
tyre ruajnë karakteristikat e punimit nga mjeshtrat rehovarë si
dhe kohën kur janë ndërtuar, që daton deri në fillim të shekullit
XX. “Rruga e Portikëve”, një nga vlerat më të veçanta të fshatit,
vërehet kur ecën në rrugicat me kalldrëm në pjesën e vjetër të
fshatit që janë portat hyrëse të shndërruara në vepra arti.
Borova ka qenë një fshat me pozitë të lartë, me njerëz të
shkolluar e që emigrimin e patën prekur herët, një fshat që nuk u
shua, siç thonë banorët, as nga gjermanët duke ruajtur traditat
dhe cilësitë më të mira. Borova duhet të ishte një fshat turistik,
ose të paktën ku njerëzit të vinin e të gjenin diçka mbi historinë e
tij, ndryshe nga sot ku një pjesë mund t’i duket thjesht si
gojëdhënë, ndërsa një tjetri që kalon aty përtejmi si një stacion ku
nuk mund të gjesh më asgjë për atë çka ka ndodhur dikur.
Ndërkohë, Borova ofron për gjithë vizitorët potenciale të tjera
dalluese : peizazhe natyrore malore dhe prezencë të kamionëve
të thellë, objekte me vlerë arkitektonike dalluese të datuara që në
fillim të shekullit XX , elemente për zhvillimin e bujqësisë dhe
blegtorisë. Duke qenë se fshati është pikë lidhëse përgjatë rrugës
nacionale Korçë-Ersekë, ka potencialin për zhvillimin e turizmit
tranzit, nëpërmjet modelit te zhvillimit të njësive akomoduese
dhe ushqimit për një kohë të shkurtër.
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LOT 15
Myzeqeja është fusha më e madhe dhe më e begatë jo vetëm në
Shqipëri, por edhe në rajonin e Ballkanit. Ajo njihet ndryshe si
“hambari i vendit” pasi arrin të ketë një prodhim të lartë
drithërash. Myzeqeja ka gjithashtu një pozicion të rëndësishëm
dhe të favorshëm gjeografik që dëshmohet nga burimet historike
më të hershme.
Shumë qytete të rëndësishme në antikitet, sot mund t’i
identifikojmë në territorin e krahinës sonë si qyteti antik i
Apollonisë apo qyteti i Arnisës. Karakteristikë e zonës është
prania e kishave të periudhës bizantine dhe pasbizanite apo
manastiret më të rëndësishme të rajonit, manastiri i Ardenicës
dhe ai i Shën Kozmait në Kol kondas. Prania e qyteteve antike dhe
manastireve mesjetare tregon për rolin e rendësishëm që ka
patur historikisht krahina. Këto manastire nuk ishin vetëm qendra
të rëndësishme fetare, por edhe qëndra edukimi të rëndësishme.
Myzeqeja shërbente si një pikë lidhje mes perëndimit dhe lindjes
falë pranisë së njërës prej degëve të Rrugës Egnatia, e cila lidhte
zonën bregdetare në afërsi të Pojanit me degën kryesore në afërsi
të Rrogozhinës. Duke qenë pikë shkëmbimesh dhe përzjerje
kulturash, ky territor mbart një pasuri të larmishme vlerash.
Trashëgimitë kulturore që janë pjesë e rajonit përbëjnë një vlerë
të veçantë historike, jo vetëm për trevën tonë, por edhe në kuadrin
kombëtar.
Si rezultat i gjetjeve të analizave të përgjithshme të fshatrave që
ndodhen në këtë rajon, vizioni i zhvillimit të rajonit të Lot-it 15
është hartuar në mënyrë që të bëj bashkë sektorin e bujqësisë
dhe trashëgiminë kulturore. Duke u përqendruar në potencialin
ekzistues të fshatrave Krutje, Pojan, Ardenicë, Libofshë dhe
Goriçaj, vizioni synon të nxisë ekonominë bujqësore duke e
gëshetuar atë me turizmin kulturor dhe eno-gastronomik. Një
rrjet itineraresh turistike propozohen në rajon duke lidhur pika
interesi kulturore dhe zona të prodhimit bujqësor. Propozohet
rijetëzimi i qendrave të fshatrave dhe diversifikimi i aktiviteteve

kulturore përgjatë gjithë vitit. Shtimi i interesit për bujqësinë dhe
kulturën do të nxisë cikle të virtytshme edukimi për të kuptuar
rëndësinë e produkteve vendase dhe të traditës lokale duke
shtyrë gjithashtu në ngritjen e bizneseve të reja në vend. Në
përmbushje të këtij vizioni, janë hartuar disa objektiva strategjikë,
të cilët specifikojnë fokusin e zhvillimit të rajonit gjatë viteve të
ardhshme.
Një nga objektivat strategjikë është mbështetja e sektorit të
bujqësisë dhe turizmit si sektor kyç për zhvillimin e ekonomisë së
rajonit. Për sa i përket sektorit të bujqësisë janë propozuar
investime në infrastrukturën kulluese-vaditëse,
magazinuese-grumbulluese, përpunuese dhe tregtuese të
produkteve bujqësore për të përmirësuar të gjithë zinxhirin e
prodhimit. Kombinimi i turizmit historik me atë natyror dhe
bregdetar do të jetë strategjia kryesore përmes së cilës do të
synohet marketimi i larmishmërisë së rajonit dhe zgjatja e
qëndrimit të turistëve në të. Në bazë të këtyre objektivave janë
hartuar itinerare kulturore e natyrore të ndërthurura me
potencialet bujqësore dhe aktivitetet sportive, duke krijuar
mundësi të reja zhvillimi për zonën, për të luajtur rolin e një poli
tërheqës bujqësor, kulturor, ekonomik dhe social në rajon.
Përveç rrjeteve në shkallë të madhe, propozohen një seri
ndërhyrjesh pikësore, ku në Krutje, Pojan, Ardenicë, Libofshë dhe
Goriçaj parashikohen përmirësime dhe rijetëzime të hapësirave
publike. Këto projekte sheshesh, tregjesh produktesh lokale,
dyqanesh artizanale, fushash sportive dhe infrastrukture
mbështetëse për turizmin do të krijojnë një cilësi urbane të
shpërndarë dhe në shkallë individi. Falë kombinimit të
ndërhyrjeve në nivel sistemi dhe projekteve pikësore e të
shpërndara në territor, synohet të nxitet zhvillimi ekonomik i
gjithë rajonit dhe sidomos cilësia e jetës për banorët e çdo fshati.
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LOT 16
Lot 16 përfshin kryesisht zonën e Mallakastrës në
ultësirën perëndimore të Shqipërisë. Është një zonë
me histori dhe tradita, që gëzon jo vetëm pasuri të
hershme arkeologjike, por edhe pasuri natyrore dhe
toka bujqësore të begata. Me qytetin e Bylisit të
Hekalit, Gurzezën e Cakranit dhe kalanë e Kalivaçit,
pasuritë arkeologjike akoma për t’u zbuluar në këtë
zonë janë të shumta.
Në vizionin tonë, si një zonë që flet për gjurmë të
hershme të civilizimit dhe që ofron pjesë të një
qytetërimi që akoma duhet zbuluar, pasuritë
arkeologjike të LOT16 ndërthuren në mënyrën më të
mirë me gastronominë dhe pejzazhin që të ofron.
Lumi Vjosë luan një rol të rëndësishëm si në
zhvillimin e turizmit në zonë, po ashtu edhe për
potencialin e tij si burim ekonomie, i të cili duhet
shfrytëzuar me shumë kujdes.
Me kodrat e mbushura plot ullinj, tokat e mbjella dhe
me traditat vendase, vizioni i zhvillimit shihet i bazuar
tek përforcimi i përdorimit të pasurive arkeologjike të
zonës duke krijuar shtigje orbitale për t’i vizituar të
gjitha në një miks mes natyrës dhe historisë. Një
miks që përjetohet i gjithi në ritme të ngadalta, duke

lejuar gjithë pejzazhin dhe historinë të të mbushin
mëndjen dhe shpirtin përpara se të humbasësh në
kodrat e liqenet e Luarit dhe Siqecës, të cilat me
natyrën dhe gatimet e tyre do t’ju tregojnë gjithë
mikpritjen e Mallakastrës.
Një mikpritje që pasi t’ju ketë treguar bukuritë
natyrore që shpalos, do t’ju dërgojë në një udhëtim
shijesh, duke ju gostisur me reçelërat dhe mjaltin e
prodhuar nga fermerët vendas.
Dhe përpara se të ktheheni, do të shkoni drejt tregut
të Cakranit që do të mbledhë gjithë produktet e
rajonit, në një pikë të vetme, vetëm për ju, që të mos
humbisni asgjë nga kjo krahinë e mbarë
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LOT 17
Gjatë udhëtimit drejt destinacionit tonë, sapo shkëputesh nga
rruga kryesore e teksa i drejtohesh Përmetit, çdo gjë përreth
ndryshon. Ngjyrat bëhen më të forta, e linjat e pejzazhit
ndryshojnë vazhdimisht, fushat buzë lumit shndërrohen në
kodra, e papritur të humbet fushëpamja për shkak të
lartësisë së malit përballë të cilit gjendesh. Është një pejzazh
dinamik që zhvillohet në dy anët e lumit e që të impresionon.
Me vështirësi mund të lexosh vendbanimet e gurta të
ndodhura mes drurëve të shumtë, e herë pas here mund të
dallosh kishat dhe vendet e shenjta.
Fshatrat e Lotit 17, ndodhen pikërisht përgjatë këtij peizazhi.
Peshtani ndodhet rrëzë malit i zhytur në mes të drurëve,
Maleshova më thellë me stanet dhe lerat e saj, Kosina mbi
fushat bujqësore përgjatë luginës së Vjosës dhe Leusa pak
metra mbi Përmet e që të mirëpret me kishën e Shën Mërisë,
një ndër më të bukurat në zonë. Buzëqeshje e mikëpritje në
çdo fshat, gostisje me mjaltë dhe gliko, e herë pas here edhe
me raki e verë, prodhime karakteristike për zonën këto,
ndërsa dëgjojmë historinë e pasur të zonës, e njihemi nga
afër me jetën e secilit prej fshatrave e të banorëve.
Natyrë, kulturë, traditë, kulinari, histori, eksperienca që
çdokush do të dëshironte t’i përjetonte, mund të bëhen
shumë më të prekshme nëse zhvillimi ndjek vizionin tonë Udhëtim mes natyrës, kulturës, traditës e historisë përgjatë
luginës së Vjosës.
Itineraret do të fillojnë në Peshtan, vendin e informimit dhe
promovimit të turizmit. Këtu fillon prezantimi me historinë e
zonës dhe luftrave të zhvilluara në shekuj nëpërmjet vizitës
së muzeut. Nuk do të mungojnë bujtinat për të mundësuar
shijimin e bukurive të natyrës, të ushqimeve tradicionale, apo

të njohjes me shumëllojshmërinë e bimëve mjekësore të
zonës në dyqanin “E Dua”.
Për këdo që pëlqen ecjen në mal dhe aventurën, mund të
vijojë në drejtim të Maleshovës. Vizita e staneve, lerave dhe
kullotave do të bëhen pjesë e këtij itinerari. Shijimi i “Salcës
së Shakullit”, djathrave, apo mishit të pjekur, do të jenë pjesë
e njohjes me kulturën malore të vendit. Përmirësimi i
peizazhit dhe mbrojtja nga erozioni, propozohen të arrihen
nëpërmjet mbjelljes së arroreve aq të kërkuara nga tregu
sot. Prodhimet e shumta të fruti-kulturës, perimeve dhe
varieteteve të rrushit autokton do t’i gjejmë në Kosinë,
fshatin e fryteve dhe të prodhimit. Krijimi i tregut të
përkohshëm dhe inkubatorit do të lidhte banorët e zonës më
shumë me tokën, prodhimin dhe përpunimin e produkteve.
Për këdo që do të qëndrojë disa ditë në zonën e Përmetit për
të njohur jetesën lokale, Leusa do t’i mirëpriste me
shërbimet akomoduese dhe kulinarinë tradicionale. Është
vendi perfekt për t’u njohur me kopshtarinë, jetesën në
fshat, por edhe me punimet artizanale; është vendi që ofron
mundësi për krijimin e eksperiencave për të gjitha moshat.
Vizioni ynë përshkruan një udhëtim, i cili në çdo vizitë apo
qëndrim ka potencialin të na njohë me një copëz të kulturës
lokale, për të marrë me vete një panoramë të së tërës.
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LOT 18
Qasja territoriale dhe të parit të fshatrave si pjesë të
një mozaiku më të gjerë ka qenë elementi thelbësor
orientues i fazës analitike dhe i formulimit të
skenarëve të mundshëm të zhvillimit.
Në ketë kuptim, Drino mbetet vertebra që ka
orientuar ndërveprimin e sistemeve natyrore,
bujqësore e urbane në këtë luginë. Ngulimet e
hershme dëshmojnë një marrëdhënie të gjatë të
luginës me format e banuara, marrëdhënie kjo, e cila
intensifikohet gjatë mesjetës e vazhdon e tillë deri në
ditët e sotme. Kjo histori ndërveprimi ka përkthyer në
identitete kulturore e sociale identitetet territoriale,
duke përkufizuar ato që sot njihen me termin krahina.
Në thelb, fshatrat e lot-eve 18 dhe 19, janë pjesëza të
këtyre identiteteve.
Në formulimin e një qëndrimi teorik janë referuar një
seri konceptesh, duke filluar nga elemente të
psikologjisë së territorit, metabolizmit e
fenomenologjisë, por mbizotërues mbetet fokusi mbi
shkallën e vogël, mbi zhvillimin përmes pjesëmarrjes
së komunitetit dhe forma bottom-up e
vendimmarrjes. Edhe në terma të transformimeve
territoriale, apo dhe të modeleve ekonomike, në
kushtet në të cilat ndodhet Shqipëria, teorikisht, këto
koncepte propozohen si gjeneruese të formave më të
qëndrueshme të zhvillimit.

Në mënyrë strategjike, skenari i zhvillimit fillimisht
promovon rajonin e luginës. Gradualisht ky fakt do të
sjellë përforcimin e identiteteve lokale të fshatrave.
Projekti është parë si instrumenti kryesor përmes të
cilit skenarët jetësohen në territor. Përmes tyre
fshatrat kthehen në entitete të profilizuar dhe
komplementare të njeri-tjetrit duke u brendashkruar
në një zinxhir varësie e duke u pozicionuar si zona
prodhimi apo zona shërbimi në funksion të
atraksioneve.
Kultura, historia e trashëgimia dukshëm formulojnë
një shtyllë me rëndësi për skenarët e zhvillimit. Jo
më pak interesante paraqiten profilet e fshatrave të
strehuar në pjesët e thella të territorit, me peizazhe
idilike-pastorale, duke plotësuar panoramën e një
landscape-i të pasur rural.
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LOT 19
Qasja territoriale dhe të parit të fshatrave si pjesë të
një mozaiku më të gjerë ka qenë elementi thelbësor
orientues i fazës analitike dhe i formulimit të
skenarëve të mundshëm të zhvillimit.
Në ketë kuptim, Drino mbetet vertebra që ka
orientuar ndërveprimin e sistemeve natyrore,
bujqësore e urbane në këtë luginë. Ngulimet e
hershme dëshmojnë një marrëdhënie të gjatë të
luginës me format e banuara, marrëdhënie kjo, e cila
intensifikohet gjatë mesjetës e vazhdon e tillë deri në
ditët e sotme. Kjo histori ndërveprimi ka përkthyer në
identitete kulturore e sociale identitetet territoriale,
duke përkufizuar ato që sot njihen me termin krahina.
Në thelb, fshatrat e lot-eve 18 dhe 19, janë pjesëza të
këtyre identiteteve.
Në formulimin e një qëndrimi teorik janë referuar një
seri konceptesh, duke filluar nga elemente të
psikologjisë së territorit, metabolizmit e
fenomenologjisë, por mbizotërues mbetet fokusi mbi
shkallën e vogël, mbi zhvillimin përmes pjesëmarrjes
së komunitetit dhe forma bottom-up e
vendimmarrjes. Edhe në terma të transformimeve
territoriale, apo dhe të modeleve ekonomike, në
kushtet në të cilat ndodhet Shqipëria, teorikisht, këto
koncepte propozohen si gjeneruese të formave më të
qëndrueshme të zhvillimit.

Në mënyrë strategjike, skenari i zhvillimit fillimisht
promovon rajonin e luginës. Gradualisht ky fakt do të
sjellë përforcimin e identiteteve lokale të fshatrave.
Projekti është parë si instrumenti kryesor përmes të
cilit skenarët jetësohen në territor. Përmes tyre
fshatrat kthehen në entitete të profilizuar dhe
komplementare të njeri-tjetrit duke u brendashkruar
në një zinxhir varësie e duke u pozicionuar si zona
prodhimi apo zona shërbimi në funksion të
atraksioneve.
Kultura, historia e trashëgimia dukshëm formulojnë
një shtyllë me rëndësi për skenarët e zhvillimit. Jo
më pak interesante paraqiten profilet e fshatrave të
strehuar në pjesët e thella të territorit, me peizazhe
idilike-pastorale, duke plotësuar panoramën e një
landscape-i të pasur rural.
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LOT 20
Në lotin 20 përfshihen fshatrat e bashkisë Vlorë dhe
Selenicë, që nga Zvërneci që shtrihet në ujë, tek Kanina e
Tragjasi që janë shumë afër detit, tek Drashovica në rrjedhën
e lumit të Vlorës e deri tek Plloça që është porta e malit të
Sevasterit. Ky territor kaq i larmishëm ofron mundësi për
zhvillimin dhe specializim e fshatrave nisur nga resurset
natyrore, historike si dhe traditat e trashëguara. Po ashtu ky
rajon ngjall interesinb e guidave turistike që eksplorojnë në
mënyrë tërthore territorin nga deti, laguna, lumi, kodrat dhe
malet duke ofruar itinerar tematik si itinari i kalave, itinarari i
kishave, i shpellave, i ullirit, i Çezarit etj.

Tragjasi, me një histori të hershme dhe me traditë kryesisht
blektorale, të fton ta zbulosh përmes ekslorimit të historisë,
natyrës së egër dhe kulinarisë. Tragjasi do të kthehet në një
fshat të njohur për agriturizmet, fermat, produktet bio si dhe
kaktusin e detit që do të spikas jo vetëm si produkt por dhe
si element i peizazhit nëpërmjet itinerareve që propozohen.
Këto itinerar nisin në lulishten e fshatit të ri që do të
rikonstruktohet dhe kulmojnë në Tragjasin e vjetër, ku
propozohet muzeu që shpjegon historinë e fshatit, disa
agriturizme dhe aktivitetet sportive që lidhen me sportet
ajërore.

Zvërneci është fshati ku ndërthurja e turizmit bregdetar dhe
atij kulturor bashkë me produktet tipike të zonës peshkut,
ullirit, dhe rrushit të Vloshit do të krijoj një ambjent të
përshtatshëm për promovimin e sporteve detare, peshkimit,
lundrimit, eksplorimit të peizazhit përmes biçikletës, si dhe
stimulimin e punimeve artizanale për të cilat kjo zonë me
manastire është dalluar që herët. Muzeu i kripës do të
promovoj më tej zonën dhe do të nxisë eksplorimin e
peizazhit të kripës dhe të gjithë lagunës.

Plloça, të zhyt në historinë mijëravjeçare të qytetit të lashtë
të Amantias dhe njëkohësisht të fton ta zbulosh
madhështinë e territorit të saj nëpërmjet kalërimit dhe
sporteve ekstreme si: zip line. Ajo do të shërbej si sfond për
festat lokale ku do të promovohen traditat e muzikës, valleve
dhe produketet e këtij rajoni. Vetë fshati do të ofroj shërbime
si kamping, restorant dhe vend-shitje për produktet lokale,
për turistët dhe vizitorët që ngjiten në Kurorën e Malit.
Drashovica, rizgjon zejet e hershme të gurit, leshit dhe
produkteve blektorale apo prodhimet e rrushit nëpërmjet
edukimit dhe përtej historisë së saj të lavdishme, zhvillon
potencialin e një fshati industrial. Në të ardhmen, në fashën
buzë lumit do të përqendrohen shërbime të reja si dyqani “E
DUA”, baxho, kantina, fabrika për përpunimin e ullirit si dhe
pika grumbullmi për produktet e rajonit.

Kanina është fshati që zbulohet hap pas hapi nëpërmjet
traditës së ullirit, vlerave historike që mbartin monumentet e
saj, kostumet tradicionale dhe objektet muzeale. Sheshi
kryesor i Kaninës do ti nënshtrohet rikonceptimit bashkë me
ojektet përreth si teqen, varret, pallatin e kulturës,
monumentin e Ismail Qemalit, për t’u kthyer në pikën më
përfaqësuese të vlerave historike dhe traditës së Kaninës.
Këtu do të ofrohet një tabllo të gjerë historike dhe kulturore
të atyre që ishin bejlerët e Vlorës. Nisur nga peizazhi i saj i
veçantë si tarracë mbi det, ofrohet mundësia për zhvillimin e
sporteve ekstreme (paragliding).
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LOT 21
Katër fshatrat janë komplementarë për nga natyra fizike dhe
gjeografike.Tre fshatrat e bregut lagen nga deti blu dhe banorët e
konsiderojnë detin të vetin. Ndërkaq Kuçi rrethohet nga malet e
lartë të cilët banorët i kanë pagëzuar me nga një emër.
Këto katër fshatra janë komplementarë edhe përsa i takon
‘produktit’ që gjen atje. Në tre fshatrat e bregut , produkti i
heshtur por absolut, ka qënë dhe është deti. Ai qendron në
bashkëveprim me një trashëgimi reale ndërtimore ,e cila mbart
potencial të madh turistik. Fshati i Kuçit, i bekuar nga një natyrë e
bukur malore dhe vitaliteti i një popullsisë vendase, ofron një
produkt tjetër, i cili nga thjesht turizëm mund të kthehet në
agroturizëm.
Brenda qasjes së një ‘komplementarizmi rrezatues’ ne kemi nisur
artikulimin e skenarëve. Nëpërmjet tyre aspirojmë rigjallërimin
me njerëz të tre fshatrave të bregut, gjatë gjithë vitit, duke
stimuluar marrëdhënien me produktin kryesor, detin dhe duke
aktivizuar, shprehimisht gjatë gjithë vitit, trashëgiminë ndërtimore
dhe akomoduese.
Paralelisht fshati malor i Kuçit projektohet brenda skenarëve që
përmirësojnë produktet ‘agro’ nga ana cilësore dhe sasiore, duke
pasuruar në të njëjtën kohë ofertën për një eksperiencë turistike
malore tërësisht komplementare me atë bregdetare.
Në kuadër të qasjes komplementare janë artikuluar skenarët për
secilin fshat:
- Në Dhërmi shfrytëzohet potenciali i pamohueshëm bregdetar
duke zhvendosur turistët nga deti drejt fshatit. Pikënisja është
stacioni “i veshgjatëve” në pritje të grupeve të turistëve për t’i
transportuar nëpër shtegun që gjarpëron mes pemësh të
dendura, me mjetin e transportit si qëmoti. Destinacioni është
fshati i vjetër me ndërtesat tradicionale që mbartin vlera
arkitektonike. Fshati i vjetër ka gjithashtu 42 kisha, si asnjë fshat
tjetër në vend. Mes dy lagjeve pozicionohen parcelat me fiq deti,
shumë lehtë të aksesueshme, që dhurojnë kënaqësi përtej
vizuales.

Ndërkaq, synohet rijetësimi i fshatit nëpërmjet funksionimit
gjithë vjetor të praktikave studentore të hoteleri-turizëm, duke
insertuar faktorin e moshës së re në komunitet, po ashtu edhe
aftësimin e vetë banorëve.
- Në fshatin Vuno shumëfishohet potenciali detar nëpërmjet
krijimit të një parku nënujor si një eksperiencë unike. Synohet
tërheqja e turistëve duke krijuar një pikë lidhëse mes fshatit dhe
detit nëpërmjet një punishteje ulliri të pozicionuar pranë një
rezervuari ujor që impresionon me dimensionet e tij. Me tej fshati
ofron bujtje në shtëpitë që mbartin vlera të veçanta.
Funksionimi i praktikave studentore të restaurimit synon
insertimin e faktorit studentor në fshat, po ashtu edhe aftësimin e
banorëve.
- Kuçi është një fshat me banorë vitalë, të cilët jetojnë në shtëpi
ku mund të bujtësh lehtësisht dhe më pas, bashkë me ta mund të
ngjitesh në mal për të njohur një stil unik jetese.
Turizmi i staneve është konceptuar si thelbi i agriturizmit në
fshatrat e Kurveleshit. Një rendësi primare i është dhënë
produkteve bimore me vlera unike që përveç atraksionit turistik
do të jenë një motorr i zhvillimit ekonomik në fshat. Më tej
ndërhyrjet në hapësirat urbane të këtij fshati shihen si një nevojë
për komunitetin, por edhe për vizitorët e ardhshëm.
- Fshati i Lukovës mbart vlera të pamohueshme arkitektonike
dhe turistike. Ndër të tjera është një nga fshatrat me sasinë më
të madhe të ullirit Kalinjot. Ky i fundit jo vetëm që është një
pasuri kombëtare nga pikëpamja tregtare, por gjithashtu
mishëron një koncept që ka potencial për krijimin e një identiteti
rreth të cilit fshatrat e bregut unifikojnë pozicionin dhe qasjen e
tyre agrituristike.
Përveç aktiviteteve ekonomike agropërpunuese të lidhura
ngushtësisht me ullirin, një nga skenarët e propozuar është edhe
krijimi i një punishteje glikosh të realizuara nga gratë e fshatit,
me synimin për t’i përfshirë ato në një aktivitet ndërveprues.
Ndërkaq, si dhe në fshatrat e tjerë bregdetarë, porpozohet
zhvillimi i praktikave studentore mbi frutikulturën.
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LOT 22
Të katërt fshatrat dhe rajoni mes tyre përbejnë një fashë përreth
Sarandës, jo më larg se 30 minuta me makinë prej saj, që lehtëson
aksesin nga një prej qyteteve më të gjallë turistikë te vendit. Si i tillë ky
rajon është konceptuar nga ne si një fashë mbështetëse për qendrën
turistike, duke ofruar diçka ndryshe për vizitorët shqiptarë dhe të huaj,
një hinterland alternativ ndaj turizmit “det-diell” mjaft interesant për të
njohur vendin, zakonet, produktet bio dhe mbi të gjitha për të njohur
banorët autoktonë të zonës, me mikpritjen dhe mirësinë e tyre, atje ku
punojnë dhe jetojnë realisht.
Në imazhin tonë për të ardhmen, cilësitë e natyrës, kultura dhe njerëzit
bujarë do t’i japin një vlerë të shtuar zonës, me hapjen e strukturave
pritëse, ullishtat dhe agrumet ku do të priten miq, do të njihen me
punën dhe frutat e tokës dhe do të provojnë shijen e tyre të vërtetë.
Strukturat pilot që kemi parashikuar do të kenë nevojë për një ombrellë
organizative dhe menaxhuese, që duhet të vijë nga bashkëpunimi i
ndërsjellët i komunitetit me organet e qeverisjes lokale e qendrore.
Fshati Rusan është vetëm 5 minuta në perëndim të Delvinës dhe 20 km
larg nga Saranda. Është një fshat i begatë, me një popullsi punëtore që
nuk e ka njohur emigracionin dhe të ngulitur fort në tokën që i ka rritur.
Një fshat që prodhon nga të gjitha, por sidomos ullinj e vaj të mirë dhe
rrush e raki të dashur. Krenaria e tij është Xhamia e Gjin Aleksit, e
shek. XV, por edhe tradita mikpritëse e natyra e dashur.
Fshati Rusan ka mjaft vreshta e ullishta, që mund të plotësohen me
ngrehina për agroturizëm dhe me shërbimet karakteristike të
pjesëmarrjes në proceset e prodhimit rural dhe shijimi i produkteve të
shijshme. Ky fshat ka amvisa të mira, që mund të kënaqin çdo vizitor
me glikotë e reçelrat, me byrekët e mishin për të lëpirë gishtat.
Propozimi kryesor për ne, është transformimi i Shtëpisë së Dizdarëve,
një ndërtesë karakteristike dhe monument kulture, në një Han Fshati
me shërbim të specializuar, kuzhinë të zgjedhur dhe fitim që pjesërisht
shkon për të mirën e gjithë fshatit.
Fshati Mesopotam është një fshat i lashtë, që në shekullin VI ka
zëvendësuar Finiqin e shkatërruar nga Hunët, si Qendër Episkopale.
Është fshat me të kaluar ta pasur, por me një popullsi në plakje.
Gjallërinë ja japin nxënësit e Shkollës së mesme profesionale, me
mësues që vijnë dhe nga Greqia e nxënës nga gjithë zona përreth.
Pasuri unike e fshatit është Kisha e Shën Kollit, me dy altarë; një
ortodoks dhe një katolik, dhe rrënojat e manastirit të shekullit XIII.
Fshati është i pasur në tokë bujqësore e ullinj, me ujin e Bistricës që e

përshkon gjithë territorin e tij. Veç mundësive për bujtina apo
Agroturizëm në vendin ku më parë gjendej një mulli uji, propozimi kyç
do të ishte transformimi i rrënojave të manastirit në një Park
Skulpturash, me mundësinë për të funksionuar edhe si pikë takimi e
pune për artistët e rinj, punishte për restaurimin e objekteve historike
të zonës dhe bibliotekë, si të rizgjoheshin funksionet e dikurshme të
murgjërve.
Fshati Çukë është një vazhdim gati organik i Sarandës, si një lagje
periferike e saj, fatkeqësisht e lënë pas dore. Për arsye komplekse,
megjithëse në mes të një fushe të pasur, me tokë të bollshme, ka
ngelur prapa ekonomikisht nga fshatrat e tjerë të zonës. Me një të
kaluar historike, rrënoja të antikitetit brenda në fshat dhe me Kanalin e
Çukës që futet në det pikërisht pranë saj, Çuka i ka të gjitha mundësitë
të avancojë në të ardhmen, duke i dhënë hapësirë edhe turizmit.
Në modelin tonë të zhvillimit Çuka mund të jetë vendi perfekt për
ndërtimin e një hoteli luksoz në derdhjen e ujërave të Bistricës në det,
por edhe një qendër e industrisë ushqimore. Me përvojën e dikurshme
të Fabrikës së lëngjeve, mund të thuhet qe fshatrat e tjerë të prodhojnë
fruta e agrume, kurse Çuka të bëjë përpunimin e tyre sipas
standardeve.
Fshati Mursi është perla e rajonit, me mandarinat e saj si miliona yje të
shpërndara në gjithë fushën përreth, me fshatin e bukur në kodër, që
pasqyrohet çdo mëngjes mbi liqen. Ky fshat i pasur, me njerëz të
mençur e punëtorë, megjithëse me popullsi më së shumti të mërguar,
është kthyer në shembull të suksesit ekonomik dhe burim punësimi
për zonën përreth. Nuk bien më poshtë për nga rëndësia objektet
historike pranë fshatit, me Vila për të cilat shkruante Ciceroni e një
qytet të tërë antik fare pranë. Po kaq me vlera janë vallet e kostumet e
zonës, që mund të shijohen në festat dhe panairet tradicionale.
Për konceptin tonë, Mursia mund të lozë rolin kyç, si pikë organizative
e rajonit, me Agroturizëm që ka filluar tashmë të zhvillohet, me
propozimin për Restorant Malathrean, që mund të bëhet restoranti i
parë në Shqipëri me yje Michelin, që do të shërbejë dhe si laborator e
shkollë kulinarie që do të furnizojë me receta subjektet pritëse të gjithë
zonës. Gjithmonë në qendër të zhvillimit të pritshëm do të ngelen
agrumet dhe prodhimet e tjera cilësore të zonës, që me urtësinë e
banorëve do të shoqërohet edhe me elementë të tjerë të turizmit
cilësor të lidhur me tokën dhe natyrën.
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