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Qëllimi i këtij manuali është informimi i publikut,
sidomos i turistëve dhe atyre që nuk e njohin Pejën, me
pasuritë e saja natyrore, por edhe i atyre që kanë
kaluar nëpër Pejë të kenë mundësi t’i
pëmirësojnë
njohuritë dhe të krijojnë një pasqyrë më të qartë rreth
natyrës pitoreske të Rugovës me grykën e saj
madhështore, nga Lumi i Bardhë e deri në Gurin e Kuq në
Hajlë. Ta përshkruash Pejën dhe Grykën e Rugovës
përmes një manuali do të thotë shumë me tepër se sa
thjeshtë t’i ftosh turistët dhe të apasionuarit drejtë
bukurive dhe veçantive të natyrës së kësaj zone. Mjafton
vetëm një kalim përgjatë Grykës së Rugovës për ta ndjerë
jo vetëm bukurinë e pashoqe të saj, por edhe për të
kuptuar se kjo hapsirë fsheh ende thesare të pazbuluara
nga kërkuesit e tyre.
Ndër të tjera, dallget e Lumbardhit nga burimi në
Rugovë, rrëzë Kodrës së Plakut e deri në derdhjen në
Drinin e Bardhë i freskojnë perlat e trashëgimisë
kulturore e historike të Pejës si: xhamitë, teqet,
mesxhidet, varrezat, tyrbet, kishat, kullat e shekujve
XVII-XIX, sarajet e Pejës, mullinjtë, hanet, urat,
shadërvanet, krojet publike (çeshmet), kainaket,
hamamet (banjo publike) etj. Është Peja me Grykën e
Rugovës e cila krahas bukurive dhe të papriturave të
panumërta si kanionet, liqenet, ujvarat dhe shpellat e
mrekullueshme; ka qenë edhe skena e një të kaluare të
mbushur me mite, legjenda dhe një trashëgimi historike
të paçmueshme.
Sot për të vizituar Pejën mund të orientoheni shumë lehtë
sepse Peja me ofertë shumë më të begatshme turistike ka
ndërtuar një infrastrukturë të avancuar turistike, të
paisur me sinjalizime përkatëse turistike për orientim më
të lehtë drejtë destinacioneve turistike si në qytet ashtu
edhe në fshatrat e regjionit të Rugovës.

FOREWORD
Sot Peja është bërë destinacion botërorë turistik përmes
prezentimit të potencialeve turistike të zonave malore të
saj në projektin e shtegut ndërkufitar "Majat
e Ballkanit" që përfshin trekëndëshin që lidhë pikat
kufitare, Kosovë, Shqipëri dhe Mali i Zi, duke e fituar
çmimin e parë botëror për Menaxhimin e Destinacionit të
turizmit të qëndrueshëm “Turizmi i së Nesërmes” në
garen finale ndërkombëtare në Samitin Global të mbajtur
në Abu Dabi me 9 prill 2013, çmimin prestigjioz të cilin e
ndanë WTTC “World Travel and Tourism Concil”,
(Forum i kompanive lidere të turizmit i themeluar me
1990 në Londër), Z. Bill Klinton në samitin Global në lidhje
me ballkanin u shpreh se: “Paqja funksionon më mirë se
konflikti dhe një nga manifestimet më të mira është
udhëtimi dhe turizmi”. Andaj për të vërtetuar këte
shërbehuni me këtë manual që është një çelës magjik i cili
mund të hapë për ju çdo derë të kësaj hapsirë që quhet
Peja me grykën e Rugovës, ujëvaren e Drinit të bardhë me
shpellën e Radacit dhe mjafton që ju të provoni ta
hapni qoftë edhe një herë këtë derë për tu bindur në
fjalët e cekura më lartë dhe pastaj për të ngelur
përgjithmon derë e hapur, siç është tradita e mikpritjes
në këtë vend.
Është ky botimi i gjashtë i informatorit turistik në gjuhë
(shqipe dhe anglisht ) i plotësuar me informacione të reja
rreth potencialeve turistike të Pejës, historisë,
arkeologjisë, kulturës, dhe bukurive të saj , me foto të reja,
me një stil të ri dhe informacione të reja më të
rëndësishme rreth Pejës dhe vendeve më interesante për
tu vizituar. Pra është një guid e cila do të shërbejë si
udhërëfyes për të gjithë qytetarët e të gjitha shtresave
shoqërore dhe turistët e të gjitha kategorive të cilët
dëshirojnë ta vizitojnë Pejën.
Autori: Ali Dresha

The objective of this guide is to inform the general public
especially tourists and the ones not familiar with Peja
about its natural wealth but also those that have already
passed through Peja, to be able to improve their
knowledge about the lively and picturesque nature of
Rugova with its magnificent Gorge, starting from the
Lumi i Bardhë (White River) until the Guri i Kuq (Red
Stone) in Hajlë. Describing Peja and the Rugova Canyon
through a guide of this type is much more than just an
invitation for tourists and nature lovers to see the
beauties and the peculiarities of the nature in this area.
You only need to pass through the Rugova Canyon once
to notice its incomparable beauties but also to realize that
the valley is hiding many undiscovered treasures from
its seekers.

touristic destinations of city of Peja and villages of
Rugova region. Recently, Peja and its region today
has become world touristic destination thanks to its
presentation for potential mountain areas presented in
the project “Peaks of the Balkans” which covers the
borders of Kosovo, Albania and Montenegro. This project
has won the award of 1st place in the world in the final
worldwide competition “Tourism for Tomorrow”. This
competition is held in Global Summit of Abu Dhabi on
9th April 2013 and the award was given from World
Travel and Tourism Council (WTTC) – Forum of lead
companies for tourism. As Mr. Bill Clinton stated in
Global Summit for the Balkans: “Peace function more
than a conflict and one of the greatest expression is
traveling and tourism”.

The waves of Lumbardhi river, starting from its spring in
Rugova through the Kodra e Plakut (The Hill of the Old
Man) and pouring in the Drini i Bardhë are refreshing
the cultural and historical heritage of Peja such as:
mosques, orthodox and catholic churches, tekes,
mesxhides (praying places), cemeteries, tyrbes
(tombs), churches, castles from the XVII-XIX, sarays
(palaces) of Peja, windmills, hans (trading points and
overnight inns), bridges, shatervans (fountains), public
taps, kainakes, hammams (Turkish baths) etc. Peja with
the Rugova Canyon besides its beauties and numerous
surprises like lakes, waterfalls and marvelous caves has
been a stage of a past filled with myths, legends and
incomparable historical heritage. Visiting Peja today it
can be guided very easily, due to the fact that Peja has
built an advanced touristic infrastructure, equipped
with particular touristic signs for easy guidance toward

This is the sixth edition of the tourist information’s
booklet in Albanian and English languages
supplemented with new information about the potential
tourism of Peja, about its history, archeology, culture,
and its beauties, with new photos, with a new design and
the most important new information about Peja and
most interesting places to visit. It is a guide, which will
serve as guidance for all citizens of all social strata and all
categories of tourists who want to visit Peja and its
beauties.

Author: Ali Dresha
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PARATHËNIE

GEOGRAPHICAL
POSITION

Peja njihet si një ndër qytetet më të vjetra në Kosovë dhe përbën një ndër
qytetet më të bukura dhe më të pasura me potenciale kulturo-historike dhe
bukuri të rralla natyrore. Komuna e Pejës përfshin një hapësirë prej 603km2
ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km2.
Qyteti i Pejës shtrihet në perëndim të Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë
të gjerësisë veriore gjeografike dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore
gjeografike. Lartësia mbidetare në qytet është 520m, ndërsa maja më e lartë
është ajo e Gurit të Kuq me 2522 m.
Peja shtrihet përgjatë dy anëve të lumit Lumbardhë i cili buron në Bjeshkët e
Rugovës dhe ka një gjatësi prej 63km deri në lidhje me lumin e Drinit të
Bardhë. Lumi i Drinit të Bardhë burimin e ka në fshatin Radac ku krĳon ujvarën
mahnitëse dhe shumë tërheqëse për vizitor e cila ka gjatësi prej 30m. Vetitë
klimatike të Pejës karakterizohen me klimë të mesme kontinentale të
modifikuar me komponente të klimës mesdhetare.

Peja is known as one of the oldest, most beautiful and wealthiest city with rich
cultural and historical potentials in Kosovo. The municipality of Peja has
a surface of 603km2 and just town of Peja has a surface of 20km2. The city
is located in the west of Kosovo between 42° and 40° of parallels of Northern
hemisphere and between the 20° and 18° meridians. The altitude of the city
is 520m above sea level, and the highest peak is 2.522m called Guri i Kuq (Red
Stone).
Peja lies on the banks of the Lumbardh river springing from the Cursed
Mountains with a length of 63km after which it joins the Drini i Bardhë river.
The spring of the Drini i Bardhë is in the village Radac, where it has created
marvellous and attractive waterfalls for visitors alongside it’s length of 30m.
The city has middle continental climate.

SI MUND TË ARRIHET

HOW TO GET THERE

Përmes Maqedonisë së Veriut mund të arihet në dy anë: përmes kufirit në Han
të Elezit duke ndjekur autostradën Prishtinë - Pejë dhe përmes kufirit Globoçicë
duke ndjekur magjistralen Prizren - Gjakovë - Pejë.
Lidhja përmes Shqipërisë bëhet në dy kufinjë, ajo e Qafës së Morinës duke
ndjekur magjistralen Prizren - Gjakovë - Pejë dhe kufirit të Qafë Thanës duke
ndjekur magjistralen Gjakovë - Pejë. Përmes kufirit të Kullës për vetëm 30km
Peja lidhet me Malin e Zi, si dhe me atë të Qakorit e cila kalon përmes Grykës
së Rugovës mirëpo e cila për momentin është e mbyllur për qarkullim.
Shfrytëzimi i rrugëve ajrore për në Komunen e Pejës mund të bëhet përmes
aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës i cili është më i afërti me Pejën dhe ka
vetëm 70 km prej ku mund të gjeni taksi apo autobus për të ardhur deri në
Pejë. Lidhja me rrugë hekurudhore nga Peja bëhet përmes Prishtinës prej nga
pastaj mund të kalohet për në Maqedoni për të vazhduar në vendet tjera të
Evropës.

Through North Macedonia you can arrive in two ways: through the border
checkpoint of Hani i Elezit and following the highway towards Prishtina and
Peja, and the second way is through the border checkpoint of Globoçica
through the regional road Prizren-Gjakovë-Pejë. The connection with Albania
is made through two borderlines, the one of Qafa e Morinës and following the
highway of Prizren - Gjakovë - Pejë and the border of Qafthanë following the
regional road Gjakovë - Peja. Through the border of Kulla, Peja is only 30 km
away from Montenegro but also through another border, the one of Qakori
which unfortunately at the moment is closed for circulation. You can also
arrive in Peja by plane, using the international airport of Prishtina which is 70
km away from Peja. At the airport you can find taxis or buses to arrive here.
You can use the railway station from Peja to go to Prishtina and pass to
Macedonia where you can continue in other places of Europe.

E VERIUT
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POZITA GJEOGRAFIKE
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QYTETI DHE HISTORIA
Peja, në të vërtetë, përbën një qendër të vjetër banimi në Kosovë. Peja si vendbanim, daton që nga kohërat më të hershme Ilire dhe
ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike. Në këtë lokalitet është zbuluar një numër objektesh arkeologjike, që na bëjnë edhe
më bindës se këtu duhet të ketë qenë një qendër administrative municipale e tërë rrafshit të Dukagjinit. Peja në kohën Antike dhe
në Mesjetë e deri në shek. XV shtrihej pikërisht në fushë, duke filluar nga arat e quajtura Gradinë, ku janë gërmadhat e Pejës Antike
që d.m.th. shtrihej nga tyrbja e Sari Salltëkut ku tani gjindet fabrika e Baterive në lindje, e deri te stacioni hekurudhor, më saktë deri
te kalaja në perëndim. Pejën gjatë historisë e hasim me emra të ndryshëm si: në kohën antike Iliro-Romake është quajtur
“Siparantum” kurse gjatë mesjetës quhej Pech (Pekë,P(j)ekë)), Peka, Pentza dhe Forno.

HISTORY OF THE CITY
Peja is one of the oldest inhabited places in Kosovo. It is recorded by the Illyrians and it has been the most important city of ancient
Dardania. In this locality a number of archaeological objects have been discovered convincing us that this has been an administrative
municipal centre for the whole region of Dukagjini. Peja in the ancient and middle ages and up until the XV century layed in a valley
starting from arable lands named Gradinë, where you can find the ruins of ancient Peja, which means that it layed from the tomb
of Sari i Salltëkut where today is the battery factory in the east and up to the railway station in the west. Peja through history had
different names: in the Illyro-Roman ancient ages was called Siparantum and during the Middle Ages was called Pech, Peka, Pentza
and Forno.
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Dokumenti më i vjetër i ruajtur ku Peja haset me emrin Latin Pechi është i vitit 1202. Sot quhet Peja në gjuhën shqipe. Në atë kohë
në Pejë ishte e zhvilluar tregtia. Aty ekzistonte Kolonia e Dubrovnikasve.Peja si Siparant Dardan përmendet në hartën Gjeografia e
Ptolemeut në shekullin III-IV (nën sundimin e Romakëve) civilizimi i të cilit arrin shkallën më të lartë të lulëzimit dhe ka pasur statusin
e Municipiumit. Peja në atë periudhë historike bëhet një ndër qytetet kryesore të Dardanisë pas Ulpianës (Prishtina e sotme). Peja
me rrethinë pas betejës së Kosovës (1389) e deri në vitin 1462 administrohej njëherë nga Balshajt (1378) e pastaj nga Dukagjinasit.
Historia e Pejës është e lidhur ngushtë me familjen e Dukagjinasve. Në kohën e luftës të Gjergj Kastriotit - Skënderbeu e deri më vitin
1462 me këtë qytet sundonte Lekë Dukagjini III. Peja ndërkaq, gjendej për disa dekada deri në dyzetëvjetshin e shek. XVI në suazën
e Sanxhakut të Shkodrës. Është interesant të përcillet ndërrimi i influencave të ndryshme etno-kulturore në vend- banimin e Pejës,
prej godinave dardane, romake, bizantine, sllave dhe turko-orientale. Kështu, me të gjitha vlerat kulturore popullore (arkitektura,
skulptura, doket dhe zakonet dardane) të trashëguara nga antika,

The oldest cherished document where Peja is encountered with its Latin name Pechi is from the year 1202. Nowadays, it is called
Peja in Albanian. In that period in Peja trade was well developed. There it was concentrated the Colony of the Dubrovians. Peja as a
Dardan Spirant is mentioned in the map Geography of Ptolomey in the III-IV centuries (under the rule of the Romans) the civilisation
of which is reaching it’s highest level and it had the status of Municipium. Peja was one of the most important cities of Dardania right
after Ulpiana (today`s Prishtina). Peja with it’s region after the battle of Kosovo (1389) and until the year 1462 was administrated by
the Balshaj family (1378) and afterwards by the Dukagjini family. The history of Peja is closely linked with the Dukagjini family. In the
period of the battle of Gjergj Kastriot Scanderbeg and until the year 1462 this city was governed by Lekë Dukagjini the Third. In the
meantime Peja was part of the Sanjak of Shkodra (Albania) for several cen-turies until the 40-tees of the XVI century. It is interesting
the follow the changes of the different ethnic and cultural influences in the city of Peja starting with the buildings of Dardanian,
Roman, Byzantine, Slavic and the Turkish oriental characteristics.
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Bizanti, madje edhe nga mesjeta, që e gjetën osmanët, kohë pas kohe e plotësuan me ndërtime të reja. Ardhja e turqve solli një
influencë shumë të fortë të kulturës osmane-islame në jetën shpirtërore dhe kulturën materiale të këtyre trojeve. Në Nëntor të vitit
1915, gjatë Luftës së Parë Botërore, qyteti ra nën sundimin Austro- Hungarez. Pas Luftës së Parë Botërore qyteti ra nën okupimin
e mbretërisë Serbe-Kroate- Sllovene e gjerë në vitin 1941 kur ra nën sundimin italian dhe pas dy viteve, në vitin 1943 ishte nën
administrimin e regjimit të nazi-fashizmit gjerman. Prej vitit 1945 deri në vitin 1999, Peja ishte pjesë e Krahinës Autonome të
Kosovës në kuadër të Republikës së Jugosllavisë . Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Komuna e Pejës është pjesë e Republikës
së Kosovës.

All the traditional cultural values (architecture, sculptures, habits and Dardanian laws) inherited from the ancient period, the
Byzantine and also the Middle Ages and finally encountered by the Ottoman Empire have filled it constantly with new buildings. The
Turkish arrival brought a lot of strong influences of the Ottoman and Islamic culture in the spiritual and cultural life of this place. In
the late 1915, during World War I, Austria-Hungary conquered the city. After World War I, the city became part of the Kingdom of
Serbs, Croats and Slovenes and up until the year 1941 when it was occupied by the Italians and after two years, in 1943 it was under
the administration of the German Nazi regime. From 1945 to 1999 Peja was a part of Autonomous Province of Kosova within the
Republic of Yugoslavia Following Kosova’s declaration of Independence, Peja Municipality is a part of the Republic of Kosova.
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POPULLËSIA GJUHA DHE BESIMI
Qyteti me rrethinë banohet me afër 100.000 banorë, ndërsa
vetëm në qytet jetojnë afër 50.000 banorë. Në dekadën e fundit
ka një koncentrim të madh të popullsisë në qytet për shkak të
kushteve më të mira për të jetuar dhe për tu punësuar. Vetë qyteti
është mjaft tërheqës. Aty mund të hasni në kultura të ndryshme.
Popullata është e përzier, ku banorët shqiptarë përbëjnë 90%
të strukturës, ndërsa serbët, malazezët, boshnjakët, romët etj
përbëjnë 10% të strukturës së popullsisë.

Gjuha dominuese në rrethin e Pejës është ajo shqipe. Megjithatë
në zonat ku jeton popullësia e minoritetit sërb, krahas shqipes flitet
edhe sërbishtja. Në Pejë, ashtu si gati çdokund në Kosovë,
do të gjeni besime të ndryshme fetare. Dominon besimi islam
por është prezent edhe besimi i krishterë dhe ortodoks. Një sërë
objektesh fetare si: xhami, teqe dhe kisha, kudo në zonën e Pejës
e vërtetojnë më së miri bashkë-ekzistencën e këtyre besimeve
fetare.

LANGUAGE
POPULATION AND RELIGION
The entire region is inhabited by 100.000 citizens of which 50.000
are concentrated in the city of Peja. In the last decade there is a
huge settlement of the population in the city because of the better
conditions and better employment opportunities. The city itself is
very attractive. You can encounter a lot of cultures. The
population is a mixture of 90% Albanians and the rest of the 10%
is composed of Serbs, Montenegrins, Bosnians, and Roma etc.

The dominating language is Albanian. In the areas where the Serb
minority is living besides Albanian, Serbian is spoken also. In Peja
like in most of Kosovo you can find different religions. The
dominating one is Islam but the catholic and the orthodox religion
are present as well. The co-existence of the different religions in
Peja can be seen through the different religious objects like:
mosques, churches, takes etc.
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POTENCIALI NATYROR DHE EKONOMIK
Në zhvillimin ekonomik të Pejës rolin kryesor e luajnë aktualisht degë si: turizmi, tregtia, transporti, ekonomia bujqësore, zejtaria,
industria ushqimore dhe ajo e pĳeve si dhe ajo e materialit ndërtimor. Veçanërisht në qytetin e Pejës dhe qendrat turistike në Rugovë
ka marrë rëndësi të veçantë zhvillimi i ekonomisë turistike. Kjo lidhet si me traditen në këtë drejtim, poashtu me rëndësinë që ka
marrë turizmi pas vitit 2000. Kështu që, e gjithë infrastruktura i është kushtuar zhvillimit të turizmit. Një sërë ndërtimesh mjaft
ambicioze, kryesisht hotele dhe restorante, kanë lulëzuar vitet e fundit, sidomos përgjatë rrugës Pejë - Rugovë dhe Pejë - Radac.
Andaj, Peja sot renditet në qendrat më të rëndësishme ekonomike, tregtare dhe turistike të vendit. Jo vetëm Qyteti i Pejës, por i gjithë
rrethi në tërësi, ka luajtur historikisht një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit. Pjesën më të madhe të
sipërfaqes së saj e përbën toka bujqësore, e përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe pemëtarisë, në bazë të saj edhe
prodhimtarinë e ushqimit të shëndoshë, duke filluar nga prodhimi i qumështit dhe prodhimeve të qumështit, mishit dhe prodhimeve
të mishit e deri te prodhimi i pemëve dhe përpunimimit të tyre.

ECONOMIC AND NATURAL POTENTIALS
At present the main role in the economical development of Peja is played by: tourism, trade, transport, agricultural economy,
handcrafts, food and beverage industry and construction materials. In the city of Peja as well as in the tourist centres in Rugova a
special importance has taken the tourist economy. This is linked with the tradition but also with the importance of tourism after the
year 2000. The whole infrastructure has been dedicated to the development of tourism. A lot of ambitious buildings, mainly hotels
and restaurants have been constructed in the last years, especially throughout the road Peja - Rugova and Peja - Radac. Today Peja
is classified in the most important economical, trade and tourist centres of Kosovo. Not only the City of Peja, but it’s surrounding in
general, has played during history a very important role in economic development of the country in general. The majority of it’s
surface is composed of agricultural land, favourable for the development of agriculture, animal farming and arboriculture, and it has
the capacity to produce healthy food, starting with the production of milk and milk products, meat and meat products and the
production of fruits and their processing.
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Përmes blegtorisë kryesisht (gjedhët dhe dhentë) dhe shpeztarisë, sigurohen prodhime të bollëshme për tregun e brendshëm. Gjithë
këto prodhime bujqësore përveç prodhimit për nevoja të popullsisë vendase, mund të shfrytëzohen edhe për konsumim turistik duke
plotësuar më së miri nevojat e tregut për prodhime të freskëta dhe natyrale. Zejtaria në Pejë ka filluar të zhvillohet që nga koha antike
dhe ajo u transformua varësisht nga shkalla e zhvillimit ekonomiko shoqëror. Në bazë të materialit arkeologjik të zbuluar në Pejë, si:
bula, unaza, gjilpëra, bylyzyku dhe helmeta prej bronzi etj; mund të konkludohet se nga kjo kohë fillon jeta e zhvilluar ekonomike
dhe zanafillet e para të zejeve. Sipas regjistrimit katastral të vitit 1582 në qytetin e Pejës ushtroheshin gjithësej 56 zeje. Elementi
tregëtar përbënte shtresën kryesore qytetare, ku përfshinte 43% të popullsisë. Zejtaria në Pejë arriti kulmin e zhvillimit sidomos në
shekujt XVII dhe XIX. Edhe sot simbol i këtĳ qyteti ka mbetur tradita e zejtarisë dhe tregtisë,në bazë të gjindshmërisë së tregtarëve
dhe mjeshtërve të saj, gjë e cila nuk ka penguar që Peja të zhvillohet në qytet të bukur dhe modern.

Through animal farming (mainly cattle and sheeps) and also poultry farming are produced sufficient products for the internal
market. All these agricultural products besides being produced for the needs of the local population could be used for tourist
consumption, fulfilling the needs of the market for fresh and natural products. Craftsmanship in Peja has started to develop in the
ancient period and has transformed depending on the level of the economical development of the society. According to the
discovered archaeological materials in Peja like: bula (a type of broach used by both Illyrian men and women), rings, needles,
bracelets and bronze helmets etc, it is concluded that during this period has started the enhanced economical life and the first steps
of craftsmanship. According to the land registration of the year 1582 in the city of Peja there have been more than 56 types of
craftsmanship. Trade was the main component of the main status, present among 43% of the population. Craftsmanship in Peja
has reached the goal of it’s development especially in the period of the XVII and XIX centuries. The traditions of craftsmanship
and trade even today is a symbol of this city, the crafts and the skills of traders and artisans which has not been an obstacle for
Peja to grow in a beautiful and modern city.
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BURIMET NATYRORE, RESURSET TURISTIKE
Duke u bazuar në terenin në të cilin shtrihet, Peja ka resurse të mëdha tërheqëse dhe interesante turistike të cilat mund t’i kënaqin
edhe adhuruesit e natyrës së egër të paprekur por edhe adhuruesit e bukurive idilike fshatare si dhe hulumtuesit e interesuar për
gjurmë të së kaluarës. Duke u shtrirë në mes të rrjedhës së lumenjve Drini i Bardhë dhe Lumbardhi, Peja ofron një spektër
mundësish për peshkatari të llojeve fisnike të peshqëve të ujërave të ëmbla, ndërsa adhuruesve të avnturave të sporteve dimrore
dhe verore do t’iu ndalet fryma nga bukuritë e kanioneve, ujëvarave dhe terreneve të përshtatshme për skĳim. Familjet me fëmĳë
dhe të hareshmit e të padurueshëm për shĳimin e shetisë në flladin natyror, do të gjejnë pushim ideal në brigjet e freskëta të
lumenjve në ditët e nxehta të verës. Hapësira e Pejës në përgjithësi është e mbuluar me male dhe maja të pasura me pyje
gjethërënëse dhe gjethëmbajtëse të gjelbërta, të cilat në vete fshehin pasuri të paparë për adhurues të kafshëve të egra dhe për
grumbullues të bimëve mjekuese. Rezervat më të njohura të fondit të shtazëve janë në Rezervatin e Rusolisë si: Ariu, Kaprolli, Derri
i egër, Dhelpra, Cjapi i egër, Rrëqebulli, Kunalja e artë, Kunallja e bardhë, Lepuri, Thellëza, Fazani, Pula e egër, Gjeli i pyjeve etj.
Bimët mjekuese që gjenden në këto male janë: kantarioni (hypericum perforatum); lulja e xhenetit (thymus serpyllum); pustikara
(dignalis feruginea); mjekrra e dhisë (aruncus sil vestris kost); lule boronica; lule aguliqe; lule kamamili etj; si dhe prodhimet malore:
boronica, dredhëza, mjedra, këpurdha, manaferra, thana, lajthia etj.

NATURAL AND TOURISTIC RESOURCES
The area of Peja is filled with attractive and interesting tourist resources, which can satisfy both the admirers of wild nature and the
admirers of the idyllic beauties of villages and well as researchers for traces of the past. Laying in the middle of the rivers Drini i
Bardhë and Lumbardhi, Peja is offering a spectrum of opportunities for fishing in sweet waters. The admirers of winter sports and
summer adventures will remain breathless by the beauties of the canyons, waterfalls and the skiing field. Families with children,
people who are anxious to enjoy beautiful nature, can find an ideal resting place and take long walks along the river bank during the
hot summer days. Peja in general is covered with mountains and high hills, rich with evergreen and deciduous forests, which inside
of them hide unseen fortune for wildlife lovers and collectors of healing plants. The most famous animal reserves are in the resort of
Rusolia: Bear, deer, wild pig, fox, wild goat, lynx, golden marten, white marten, rabbit, partridge, pheasant, wild chicken, forest
rooster etc. Healing plants that can be found in this Mountain area are: St.John`s Wort -hypericum perforatum, Wild Thyme thymus
serpyllum, dignalis feruginea; Goat`s Beard-Aruncus silvestris kost, blueberry owers, primroses chamomile owers etc; as well forest
fruits like: blueberries, strawberries, raspberries, blackberries, mushrooms, cornels, hazelnuts, etc.

Of out most importance is the presence of water. Annual average rains are 1.000mm. The majority of the rains occur in winter in the
form of snow but also rain. The volume of the snow offers opportunities for skiing. The thickness of the snow goes 1 to 2m of an
altitude of 1200- 2000m, with trails 1-5 km. The exposition of these terrains; NW, NE and SE offers conditions for creation of high
quality layers of snow starting from the end of December up to April. The presence of water is vital for any kind of tourism, and for
this reason it is important to stress the fact that this region is considered to be a resort of waters with optimal income from the deep
rivers providing it with an aesthetic view of many waterfalls, wells and springs according to the number and also their considerable
dissemination. The water is crystal clear and in many cases cold but rich with the delicious fish trout. The region of Rugova remains
a place with an adequate climate for holidays, with fresh summer up to 17-20 °C and sometimes up to 20-25 °C which is in favour
of domestic tourism, stationary organised tourism, healing, sports and recreation as well as climbing and hiking, visits of cultural and
historical monuments, paragliding, swimming in the lake of Liqenat and river canuing. The cold winter is adequate for the
development of winter tourism, skiing, snowshoeing as well as the stationary tourism. The best and unique motive is the Gorge of
Rugova and the valley along the side of the bench of the Lumbardhi river through which a road of 32 km is passing and taking you
through Qakor in Montenegro.The area around the benchmark of Lumbardh has a rough view in a length of 20 km and the most
beautiful part of the Gorge of Rugova is long about 10km. It has a depth of 1.000m and it is classified among the deepest canyons
of Kosovo but also in Europe. Before entering the point that is characterising this Gorge as a typical canyon, in the 6th km you can
find a 25m long waterfall which is springing from a rock of the south and it is poured into the river.
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Është e rëndësishme prania e bollëshme e ujit. Reshjet vjetore mesatare janë 1000mm. Pjesa më e madhe e këtyre reshjeve bie në
dimër në formë dëbore por edhe në formë të shiut. Trashësia e borës ofron kushte për skĳim. Kjo trashësi shkon 1-2m, në lartësi
1200-2000m, me gjatësi shtigjesh 1-5 km. Vet ekspozicioni i këtyre terreneve, VP, VL dhe JL ofron kushtet e krĳimit të shtresave
kualitative të dëborës prej fundit të muajit dhjetor deri në prill. Prania e ujërave është vendimtare për çdo turizëm, andaj regjioni
konsiderohet si rezervoar ujrash me prurje optimale nga lumenjtë e thellë që i japin pamje estetike me shumë ujvara, puse dhe
gurra, si në numër ashtu edhe në përhapje të konsiderueshme. Uji i tyre është i kthjelltë si kristal, në të shumtën e rasteve i ftohtë
por i pasur me peshkun e shĳshëm Trofta. Sido që të jetë, regjioni i Rugovës mbetet një vend me klimë të përshtatshme për verime;
në përgjithësi me verë të freskët ku temperaturat shkojnë deri në 17-20 °C e ndonjëherë deri 20-25 °C që favorizon turizmin
shtëpiak, atë të organizuar stacionar, shërues dhe sportivo-rekreativ si dhe ngjitje, marshim, shëtitje, vizita të monumenteve kulturohistorike, lëshim me parashutë, notim në liqenin e Liqenatit dhe lundrim në lumë. Dimri i ftohtë dhe i përshtatshëm favorizon
zhvillimin e turizmit dimëror: ski, ecje dimërore, alpinizem dhe atë stacionar. Motiv më të bukur dhe njëherit të veçantë paraqet Gryka
e Rugovës dhe fusha rreth shtratit të Lumbardhit të Pejës, përmes të cilit kalon rruga e asfaltuar 32 km që të shpie prej Pejës nëpër
Qakor për në Mal të Zi. Hapësira rreth shtratit të Lumbardhit ka pamje grykore në gjatësi prej 20 km, ndërsa pjesa më e bukur e tĳ,
Gryka e Rugovës është e gjatë afër 10 km. Ajo është e thellë afër 1000m dhe është e klasifikuar në rendin e kanioneve më të thella
në Kosovë dhe në Evropë. Para se të hysh në pikën që e karakterizon këtë grykë si kanion tipik në kilometrin e 6-shtë, ndodhet ujvara
e gjatë 25m që buron në shkëmb nga ana jugore e derdhet në lumë.
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Ky kanion i krĳuar nga gërryerja e ujit dhe largimi i akullnajës së Pejës, është tipik dhe i thellë, ku lumi diku diku edhe nuk shihet
nga ngushtimi dhe ngritja e shkëmbinjëve të lartë vertikal të pjerrët që të ngërthejnë brenda vetes, aq sa mund të frikësohesh ose
krekosesh nga majat që ndërtojnë formacionet e shkëmbinjëve gëlqeror dhe konglomerateve me ngjyrë hiri, në ngritje Vertikale,
rradhë të mbuluar me bimë të ulta dhe Pishën e shkëmbit, duke u gjetur i rrethuar prej tyre mund të shohësh vetëm qiellin e kaltërt.
Kanioni i Rugovës ose siç quhet “Gryka e Rugovës”, duke filluar 3km larg Pejës deri në kilometrin e 9-të ku ngadal fillon të hapet,
herë herë ngushtohet, duke krĳuar një lugajë paksa më të butë në fundin e së cilës rrjedhë rrëmbyeshëm lumi Lumbardh duke sjellë
me vete rërën e gërryer, shushurimën dhe freskinë e për t’u ngushtuar prapë në një grykë të ngushtë përgjatë rrugës në përëndim
të regjionit që të shpie në Qafë të Qakorit dhe në Plavë.

This canyon which is created by the water erosion and the removal of the glacier of Peja, is typical and deep and because of the strait
you can not quite see it and also the high vertical inclined rocks which embrace you inside themselves to the level of frightening or
swaggering you, surrounded by peaks which are building the formations of limestone's and conglomerates with a grey colour, inclined
and filled with low plants and the stone pine, surrounded by all these beauties with the view of the blue sky. The Canyon of Rugova,
called Gorge of Rugova in the 3rd kilometre away from Peja starts to narrow, up to its 9th kilometre where slowly starts to open and
continues to narrow in very small sequences creating a valley at the end of which is flowing the river of Lumbardh bringing along the
eroded sand and freshness so that it’s continuing to narrow again in an outfall along the western road of the region taking you to the
pass of Qakori and in Plava.

The average quota of the valley is 6501000m which is mainly inhabited in it’s east
side but also in the west side during
summer months which is characterized in
this period because of the ridges and the
peaks in both of its sides. Now there is a
well known arch bridge that connects the
canyon in between two rocks giving to all
the visitors a bonding message, While in
the rock in front of it there is a drawing that
is though to be from pelazg times. In the
same place in lower side of the road there
is a rock where the Rugova Folk Group
promotes nature. There is an existing
legend: a girl is jumping from the stone in
order to not fall in the hands of the
kidnappers which where newly arrivers and
populating the area above the church in
Peja. Exactly on the 3rd kilometre there is
a special stone representing that girl firmly
defending her dignity and as such this rock
is representing a traditional monument.
Continuing further you can encounter the
cliffs posing like statues, waterfalls that
spring from these rocks, two short tunnels
and a rock shelter above the snaky road
which is leading towards the valley
providing a view of mountains and hills in
order to then continue in the villages in the
east part of the river.
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Kuota mesatare e luginës është 6501000m dhe cila banohet kryesisht në anën
e majtë të saj por edhe në të djathtë
sidomos
gjatë
muajve
të
verës
dhe ka një bukuri të rrallë që e bëjnë
edhe më të shënuar nga kreshtat dhe
majat në të dy anët e saj. Tashmë është e
njohur ura harkore prej guri që lidh
kanjonin në mes dy shkëmbinjëve duke i
dhënë një mesazh bashkimi e lidhjeje
gjithë kalimtarëve. Ndërsa në shkëmbin
përballë urës ndodhet vizatimi i një (atlrti),
që mendohet të jetë i kohës pellazge. Në të
njejtin vend ndodhet guri poshtë rrugës në
të cilin Ansambli Rugova bënë promovimin
në natyrë. Ekziston një legjendë: vajza
kërcen nga guri që të mos u dorëzohet
grabitëqarëve të ardhur që e kishin
populluar zonën mbi kishën e Pejës dhe
pikërisht në kilometrin e 3-të ndodhet një
gurë i veçantë, si i tillë paraqet monument
të traditës duke e prezentuar femrën
shqiptare si të paepur për të mbrojtur
dinjitetin e saj. Ky gur paraqet një
monument natyror. Duke vazhduar më lartë
ndeshemi me shkëmbinjtë e ngjitur si
shtatore, ujvara që burojnë nga këta
shkëmbinjë, dy tunele të shkurtëra dhe
strehë shkëmbinjësh përmbi rrugën
gjarpore që të dërgon në luginë , duke u
hapur horizonti i të parit në male e kodrina
për të vazhduar më tejë në fshatrat
që ndodhen në anën e majtë të lumit.
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Rugova ka shumë qafa të ulëta dhe në lartësi që lidhin atë me zonat tjera; Lugu i Shkodrës, që lidh Rugovën me Tropojën dhe
Shkodrën; Qafa e Çakorrit që të qon në Plavë e Guci; Qafa e dasmorëve në veri të fshatit Bogë lidh Rugovën me Buxhovin e Rozhajën;
Qafa e Hajles mjaft e gjërë që lëshohet në të dy anët e kurit administrativ me Malin e Zi nga edhe është rruga kryesore që lidh
Rugovën me Malësinë e Rugovës ( fshatrat Dacaj dhe Husaj ) për të vazhduar deri në Rozhajë. Mu në kurriz të Qafës së Hajlës , ka
një dekadë që organizohen lojërat tradicionale të Rugovës. Guri i Ndre Nikës (Shtedim) si vend i përshtatshem për skĳim me gjatësi
prej 5 km që shtrihet në dy hapësira territoriale të Kosovës dhe Malit të Zi. Qafa e Qyqes nga mund të soditësh tërë gropën e Pejës.
Këto qafa janë të përshtatshme për ecje dhe ngjitje. Në hapësirat e tyre të rrafshta dhe shumë të bukura piktorekse, mund të gjenden
shtëpitë e shumta malore të cilat janë të hapura për secilin dashamirës të natyrës. Bukuritë natyrore të cilat askënd nuk do ta lëjnë
indiferent, në të gjitha stinët e vitit joshin shëtitësit që të drejtohen rrugëve të njohura dhe të kalojnë momente të paharrueshme në
pikniqe në afërsi të qytetit. Skiatorëve gjatë dimrit u qëndrojnë në disponim terrenet ideale për skĳim në qendrën turistike në fshatin
Boge. Bukuritë që të magjepsin janë bjeshkët të cilat shtrihen në veri dhe në verilindje të Lumbardhit të Pejës: Zhlepi me majën e
Rusolisë (2380m), Hajla (2400m), Shtedimi (2272m), Bjeshka e Cigës me majën e Hasanit (1871m), Bjeshka e Begut me majën e
Vjelakut (2015m), Peklena (1376m) etj. Grupin tjetër e përbëjnë bjeshkët në mes të Lumbardhit të Pejës dhe të Deqanit: Kopraniku
me shkëmbin e Qfërla (2460m), Bjeshka e Lumbardhit (2335m) me Gurin e Kuq (2522m), Liqenati (2341m), Starac (2426m) dhe
Marjash (2530m).

Rugova has a lot of Valleys and in their rights they connect it with other regions; Valley of Shkodra, that connects Rugova with Tropoja
and Shkodra; Qakorr Valley that will take to Plavë and Guci; Valley in the northern side of Boge takes you to Buxhov and Rozhaje;
the Valley of Hajla is a wide one and falls down in both sides of the border line between Kosova and Montenegro and is one of the
main roads that connects Rugova will villages of Dacaj and Husaj to continue further to Rozhaje. In Hajla for several years in a row
traditional Rugova games take place. The Rock of Ndre Nika (Shtedim) is a very pleasant place for skiing in it’s length of 5 km and
covers areas in the territorial units of Kosova and Montenegro. The Valley of crow is an area from where you can observe the whole
City of Peja in one whole. These Valleys are extremely beautiful for hiking and climbing. In it’s flat and beautiful area you can find a
lot of mountain houses which are opened for the nature admirers. No one can be indifferent towards the beauties of the nature which
in all of the seasons are charming the traveler to follow the famous roads and to have unforgettable moments in picnics close to the
city. The skiers during winter have on disposal ideal lands for skiing in the tourist centre in the village of Boge. The mountains have
a fascinating beauty which are spread in north and northeast of the Lumbardh river of Peja: Zhlepi with the peak of Rusolia (2380m),
Hajla (2400m), Shtedimi (2272m), the mountain of Cigës with the peak Hasani (1871m), Begut Mountain with the peak of Vjelakut
(2015 m), Peklena (1376 m) etc, the other group is composed of the mountains in the middle of the Lumbardh river of Peja and
Deqani: Kopraniku with the rock of Qafërles (2460 m),the mountain of Lumbardh (2335m) with Guri i Kuq (2522m), Liqenati (2341m),
Maja e Plakut (2426m) and Marjash (2530m).

Këto male për shkak të bukurive të pakrahasueshme të peisazhit janë bërë destinacion i bjeshkatarëve por edhe i qytetarëve të cilët
dëshirojnë të pushojnë prej përditshmërisë së zbehtë dhe monotone. Nëpër qytet kalon lumi Lumbardhë i cili me rrjedhën e dhënë
një bukuri të veçantë, ndërsa brigjet e tij të gjelbërta janë shetitoret më të preferuara të Pejanëve.Në ditët e nxehta të verës, Pejanët
me kënaqësi dalin që të freskohen në ujin e Lumbardhit, në vendet e njohura siç janë: Burimi i ujit të zi afër shpellës së Demajve,
në kilometrin e tretë afër shpellës së Princeshës e gjerë në kilometrin e 12 të. Dy kilometra prej qytetit gjendet pishina e cila në ditët
e nxehta është përplot me vizitorë të të gjitha gjeneratave, e posaqërisht të rinjtë të cilët kënaqen në ujin e freskët, apo thjeshtë
nën fllad freskohen me pije të ftohta. Nuk është vetëm kjo pasuria e Rugovës, janë edhe shpellat si monumente natyrore në zonë
dhe përgjat kanionit si: Shpella e Karamakazit, shpellat e vogla të Princeshës, shpella e Radacit, shpella përgjatë Gërles së
Koshutanit, shpella afër Gurrës së Rutës dhe në shpatin përballë në Drelaj. Në kilometrin e tretë gjenden shpellat e Jerinës, kurse
diç më poshtë shpella e Demajve. Në kilometrin e tretë është ndërtuar shtegu “Via Ferrata-ari” në gjatësi prej 500 m i cili mund të
shfrytëzohet nga ata që janë të apasionuar për këtë llojë avanture natyrore. Në kilometrin e tetë , në anën e majtë të kanionit,
50-60m përmbi lumë, në thembrën e një shkëmbi gjigant, me një lartësi prej rreth 350m në një formë të burimit të ngritur ujor,
gjendet hyrja e shpellës që quhet Gryka e Madhe e cila është studiuar dhe me gjatësinë prej më shumë se 13 km radhitet në një
ndër më të gjatat në Ballkan. Kjo shpellë që nga hyrja e saj përmbi burimin e lumit nëntokësor fillon të ngjitet në lartësi të
vazhdueshme. Nga ngjitjet e vështira nëpër ngushticat e saj, dallimi në lartësi është 310m (+296m, -14 m). Kjo është ajo që e bën
këtë shpellë unike dhe poashtu më të lartën në Ballkan.

These mountains due to their incomparable beauties, became a destination for mountaineers but also for the citizens that want to
rest from the pale and monotony of everyday life. The city is divided in two parts by the river of Lumbardh which has a snakes bench,
giving it a special beauty and it’s hills are mostly preferred for walks by the citizens of Peja. During hot summer days, citizens of Peja
are delighted to go and freshen in the water of Lumbardh in the places known as: Burimi i ujit të zi (the Spring of the Black Water)
near the cave of Demaj, in the 3rd kilometre near the cave of the Princess and up to the 12km. Five kilometres away from the city
a swimming poll is situated, which is full during hot days with visitors of all generations but especially from young people which are
enjoying the refreshing water or simply refreshing themselves with a cold drink near a shadow. This is not the only wealth of Rugova,
there are also the caves which are natural monuments in the area and along the canyon like: the cave of Karamakazit, the small
caves of the Princess, the cave of Radaci , the cave along the Gërles së Koshutanit, the cave near Gurrës së Rutës and in the hillside
opposite of Drelaj. In the third kilo-meter path is built "Via ferrata-Ari" in length of 500 m which can be exploited by those who are
passionate for this kind of natural adventure. In the 5th kilometre it is located the cave of Jerinës, and a little bit further the cave
of Demajve. In the 8th kilometre on the east side of the canyon, 50-60m above the river of the heel of a gigantic cliff with a height
of 350m in a form of a spring can be found the entrance of the cave called the Gryka e Madhe (The Big Gorge) which has been
studied and with a length of 13km is part of the longest ones in the Balkans. This cave from it’s entrance and above the underground
spring of the river it’s upgrading in a constant height. The hard upgrading of the channels is differing in altitude of 310m (+296 m,
-14 m).This is what makes this cave unique and the highest in the Balkans.

KOMUNA E PEJËS | MUNICIPALITY OF PEJA

KOMUNA E PEJËS | MUNICIPALITY OF PEJA

Ujëvara e Shushicës
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Një pjesë e veçantë dhe unike e shpellës është edhe i ashtuquajturi Tobogani, një sifon i pjerrët origjinal-freatik. Pas gjysëm sifonit
të ashtuquajtur të Milicisë, shpella është për mrekulli e dekoruar me të gjitha llojet e mundshme të speleo-dekorimeve. Këtu ka
shtylla të mëdha dhe të larta dhe të gjata deri në disa metra, shkopinjë të sodës, stalaktite dhe perde të gjata apo drapëri, stalagmite
të grumbulluara, penda të vogla nga shkëmbinjtë, liqenj me kristale dhe margaritarë nga kalciti. Një gjë tjetër
e papërshkrueshme janë edhe govatat me ujë të mbuluara me kristale të kalcitit dhe grupe të gjëra të kristaleve. Poashtu është
interesant edhe rëra e ngurtëzuar në një formë dhe madhësi të topave, lartë mbi nivelin e ashtuquajtur Harku i Ylberit. Në kalimet
hyrëse të ashtuquajtur kalimi i Leopardit janë disa pika dhe leqe të shpërndara të vermikulitit në formë të lëkurës së Leopardit (prej
nga ka marrë edhe emrin ky kalim), me siguri të mbetura këtu nga vërshimet fosilike të ujit. Hartën digjitale të kësaj shpelle mund
ta gjeni në adresën: www.aragonit-speleo.org. Motiv të veçantë turistik i cili karakterizohet me veti kurioziteto-estetike paraqet
shpella e Radacit dhe ujëvara e burimit të Drinit të Bardhë e cila gjendet afër fshatit Radavcë, reth 11 km larg qytetit të Pejës në
drejtim të qytetit të Rozhajës në pjesën verilindore të vargmaleve të Bjeshkëve të Nemuna.

A unique and special part of the cave is the so called -Tobogani, an inclined original and siphon. After the half of siphon the so
called Milicisecan be found, the cave is beautifully decorated with all possible cave decorations. There are big and tall pillars up
to a couple of meters long, soda stick, stalactites and long curtains, grouped stalagmites, little dams made by rocks, crystal filled
lakes, and calcite pearls. Another indescrib-able thing are the calcite ponds filled with crystal-covered water and other wide crystal
groups. Also what is interesting is the sand in the forms of balls, up on the so called Harku i Ylberit (The Arch of the Rainbow).
On the entering passes of the so called The Pass of Leopard, there are some points and loops of vermiculites in the form of the
skin of leopard (from where the name derives) which probably where created by fossil overows. The map of this cave can be
found: www.aragonit-speleo.org. A unique tourist motive characterized with curiosity and esthetics is the cave of Radaci and the
waterfall of the spring of the Drini i Bardhë which is located near the village of Radavc, around 11km away from the city of Peja
in the direction of the city of Rozhaja in northeast of the Cursed Mountains.

It’s composed out of cliffs which compose the peak of Rusolia with an altitude of 2381m above see level under which lays the valley
of the Drini i Bardhë. It is characterized with underground ornaments, tools, lakes and probably with the world unique cascades. It
is without doubt the biggest cave of the region even though not to much explored and it’s declared as a natural
monument together with the White Drin. In tourist village Liqenati it is build the tourists complex Guri i Kuq (The Red Stone) and
Liqeni with tourist objects with a capacity of 200 people which are highly visited during all the seasons of the year. Partially open
road on sharp rocky mountain walls, leads you towards 1,849 meters high mountain top of Kulla-Pass, thereby linking the Plateau
region of Dukagjin in Kosovo with Montenegro. A scenic road, which is narrow though paved, leads to the Boge summer holiday and
ski center, which is located at an altitude of 1400 meters. In touristic village of Boge, there are many new facilities: Rudy Group
Complex, Villa Relax Rugova, Hotel Burri, Ekohotel “Magra Austria”, with variety of offers throughout the year where following
facilities can provide complete satisfaction to your body and soul: Sauna, Corner of force, bubbling water baths, Straw Baths, Sea
Salt Corner, Health packages, Kneipp corner, paths for barefoot walking and more. In an ecological approach to the natural
environment, in Boge you’ll find the opportunity of bringing together the harmony of the crisp mountain valley surroundings with
your body and soul and find joy in your healthy body and healthy activities . Boge is an ideal point of support for discovery
expeditions in clean mountain air with the fragrance of wild flowers and idyllic grazes for long mountain walks and mountain biking.
It remains forever in your memory an open picnic in the nature or a journey with lanterns just before sunrise. In winter you can join
in snowshoes hiking, romantic walks with lanterns or Nordic winter walking on the snow-covered surroundings. An alpine lift (in the
distance of 1km) invites all snow mad skiers to enjoy tremendous entertainment on heavy snow.
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Është e thelluar në shkrepa të cilat e përbëjnë majën e Rusolisë me lartësi mbidetare 2381m ndër të cilat shtrihet fusha e Drinit të
Bardhë. Karakterizohet me stoli nëntokësore, hallat, liqej dhe ndoshta me kaskadat më unikate në botë. Ajo është pa dyshim
shpella më e madhe në regjion, ndonëse e paeksploruar shumë, ajo është shpallur monument natyror bashkë me burimin e Drinit
të Bardhë.Në Liqenat është ndërtuar Fshati turistik “Guri i kuq” me objekte turistike me kapacitet rreth 200 veta të cilat janë të
vizituara njësoj gjatë tërë vitit. Rruga e hapur pjesërisht mbi muret e mprehta shkëmbore, të shpie drejt majës Kulla-Pass prej 1849
metrash e lartë, duke lidhur kështu rajonin e Rrafshit të Dukagjinit me Malin e Zi. Një rrugë piktoreske, e cila edhe pse e ngushtë,
është e asfaltuar, të çon në qendrën e skĳimit e të pushimit veror në Bogë, e cila ndodhet në lartësinë mbidetare prej 1400 metrash.
Në fshatin turistik Boge janë ndërtuar objektet e reja : Kompleksi„Rudi Group“, Villa „Relax Rugova“, Hotel Burri, Ekohotel „Magra
Austria“, me oferta të shumëllojshme gjatë tërë vitit : Falë ambienteve dhe ofertave në vĳim mund të siguroni kënaqësinë e plotë
për trupin dhe shpirtin tuaj: Sauna, Këndi i forcës, Banjo me ujë gurgullues, Banjë me kashtë, Këndi me krypë deti, paketa të
shëndetit, këndi i knajpimit, rrugicat për ecje këmbëzbathur. Një qëndrim në ambientin natyror ekologjik ju gjeni mundësinë për të
sjellë në harmoni në rrethinat gjallëruese të luginës malore Bogë shpirtin dhe trupin në harmoni dhe për të gjetur gëzim në trupin
tuaj dhe në lëvizjet. Boge është një pikë ideale mbështetjeje për ekspedita zbulimi në ajrin e pastër malor me aromën e luleve të
egra dhe rudinat idilike, për shtegtime të gjata në male dhe për çiklizëm malor. I paharrueshëm mbetet një piknik në natyrën e
hapur ose një shtegtim me fenerë para lindjes së diellit. Në dimër ju mund t’i bashkangjiteni endjeve në dëborë me këpucë alpine,
endjeve romantike me fenerë ose ecje dimërore nordike, duke përshkuar rrethinat e mbuluara me dëborë. Një ashensor alpin (në
largësinë 1km) fton të gjithë të marrosurit pas borës të ndërmarrin skĳime të hatashme dhe të shĳojnë argëtimet në dëborën e
madhe.
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Në Shtypeq të madh ka pishina me kapacitet prej 150 veta, Moteli Gryka, Motel Restaurant “Hani”, Villa “Mulliri”, Restaurant
“Bregu”, Restaurant “Te Liqeni” dhe Restauranti Bjeshka, ku mund të shĳohet mikpritja tradicionale familjare së pari me bukë, kripë
e zemër e pastaj të kënaqeni me ushqimin autokton e origjinal, të freskët prej qumështi, djathi, kosi, maza, mjalti, çaj mali, lakrori,
kaçamak, djath të zier, leçenik dhe bukë të shëndetëshme të grurit dhe të misrit të pjekur në furrë dhe qerep. Hapësira e Parkut
Nacional të ardhshëm ka mjaft raritete natyrore, kështu që përmbajtja e pejsazhit është e llojllojshme dhe e begatshme. Këto janë
para se gjithash bjeshkët e larta të cilat mahnisin me bukurinë e tyre pastaj kreshtat shkëmbore të cilat i përbëjnë majet e
bjeshkëve, shpatĳet e gjelbëruara me bar, luginat e shumta pyjore, grykat dhe kanionet atraktive, lumenjtë e pastër e të
shkumbëzuar, ujëvarat, burimet dhe liqenjtë janë përmbajtja e pejsazhit të maleve lokale. Tërësi të posaçme atraktive të peisazhit
janë sipërfaqet më pyje dhe vegjetacion të barit. Zonat pyjore janë të përbëra nga ahishtat, rropujtë, molika, bredhi, dëllinja dhe
llojet tjera të cilat zëvendësohen me zonat e vegjetacionit të barit. Në livadhet e maleve lokale në pranverë lulëzojnë lule të
llojllojshme të bjeshkës duke i dhënë peisazhit bukuri të jashtëzakonshme atraktive, kurse hapësirës aromë të posaçme dhe freskinë
e natyrës së pastër. Përjetim të jashtëzakonshëm vizuel të bukurisë natyrore malet lokale ofrojnë në kohën e vjeshtës, në kohën e
krĳimit të peisazhit kalimtar bjeshkatar kur tërë territori derdhet në spektrin e ngjyrave më të llojllojshme. Përjetim më të madh
ofrojnë pamjet në pranverën e vonshme kur në viset e ulëta gufon vegjetacioni bimor duke mbuluar tërë territorin më ngjyrë të
gjelbërt kurse majet e larta të Bjeshkëve të Nemuna ende janë me mbulesë të trashë të borës.

In Shtypeq i Madh there are swimming pools with a capacity of 150 people, the Motel “Gryka”, Motel Restaurant “Hani”, Villa “Mulliri”,
Restaurant “Bregu”, Restaurant “Te Liqeni”and Restaurant “Bjeshka”, where you can feel the traditional hospitality of the families
with bread, salt and heart, a famous Albanian expression meaning that there is always an open door and a hearth offered with
sincerity and afterwards to enjoy the original and authentic food, freshly cooked from milk, cheese, yogurt, cream, honey, forest tea,
pie, fli (corn pie), kachamak, boiled cheese, lechenik and healthy bread from corn and maize prepared in a traditional way in oven
and cherep. The future Natural Park has different natural varieties and the composition of the view is quit rich. These beauties are
the high mountains with a breath taking beauty and a lot of cliffs that compose the peaks of the mountains, forests, gorges and
attractive canyons, crystal clear rivers, waterfalls, springs and lakes are part of the panorama of the local mountains. A special
attractiveness in this panorama provide the forests and the grass vegetations.The forests are composed of breech wood, pines, firs,
junipers and other types which are now replaced by grass vegetation. In the meadows of the local mountains in spring different kind
of owers are blooming enriching the visual beauty of the panorama but also the smell in the area combined with the freshness of
the clean nature. An extraordinary experience of natural beauty is offered by the local mountains in autumn, the period of seasonal
transformation enriching the whole territory with a spectrum of colors. The biggest experience is offered in late spring when
vegetation flourishes, covering the whole area in green and the high peaks of the local mountains are still covered with a thick mantel
of snow.

WHAT TO VISIT

Bajrakli (Çarshi) Xhamia është njëra nga objektet më të rëndësishme sakrale arkitektonike të periudhës osmane nga gjysma e dytë
e shekullit XV-të. Ky është ndërtim një hapësinor i përfunduar me kupolë, minare dhe pjesën përreth. Xhamia e Fatih Sulltan Mehmet
Hanit e njohur nga qytetarët e Pejës me emrin Bajrakli Çarshi Xhamia është ndër monumentet me arkitekturë të vjetër dhe të njohur
osmane dhe është ndër xhamitë me kuben (kupolën) më të lartë në Pejë. Sipas të dhënave në disponim dëshmohet se Fatihi këtë
xhami e ka ndërtuar në kohën kur Peja ka qenë qendër e flamurit e (Sanxhakut). Xhamia ka një kompleks varresh përreth saj, nga
të cilat shumica janë me mbishkrime. Midis këtyre varreve gjenden ato të shekujve XVI, XVII, XVIII dhe XIX. Brenda këtyre varrezave
në anën e djathtë gjindet edhe varri i patriotit të madh kombëtar Haxhi Zekës, pastaj varri i Haxhi Mustafa Beut , si dhe Ali Pashë
Gucisë. Hamami i Haxhi Beut është vepër monumentale me karakter shoqëroro-publik i ndërtuar në periudhën 1462-1485 me
donacion nga Haxhi Beu nga Peja, në kohën e Sanxhakut të Dukagjinasëve. Konaku i Tahir Beut - paraqet llojin më të bukur të
shtëpive të vjetra të qytetit të tipit asimetrik në Pejë. Këtë lloj ndërtimi e karakterizon kurora e kulmit e punuar nga druri, dritaret
harmonike dhe divanaja e sipërme. Konaku gjendet afër sheshit Haxhi Zeka në të cilin është i vendosur Muzeu i Pejës ku mund të
shihen të ekspozuara në galeri të ndryshme: artizanate tradicionale kombëtare dhe veshje karakteristike të Rugovës e të Rrafshit të
Dukagjinit Në afërsi të sheshit gjendet Kulla e Pashës (Haxhi Zekës) në muret e së cilës mund të shihni punimet karakteristike të
mjeshtërve të asaj kohe si: luani, ylli i Davidit etj. Ka një arkitekturë karakteristike të shekullit XVIII dhe XX , është dy katëshe e
ndërtuar prej guri dhe me dritare e frengji të punuara me përkushtim të madh nga mjeshtrit shqiptar të këtĳ vendi. Në qendër të
sheshit ndodhet shadërvani i ndërtuar në shek. XVI, ndërsa në anën e djathtë në vazhdimsi të sheshit të Lirisë gjindet kajnaku i
punuar me mjeshtri për të vazhduar pastaj te krojet e bukura të xhamisë së kuqe (shek.XVI), kronin e Bajram Bogut (shek XVI) .

Bajrakli (Carshi) Mosque - is one of the most important architectonic and sacral building from the period of the Ottoman Empire, the
second half of the XV century. It’s a one level object finalized with a cupola on top of it and the land around it. The mosque of Fatih
Sultan Mehmet Hanit known by the citizens of Peja under the name Bajrakli Çarshi Mosque is part of the monuments with an old
famous ottoman architecture and its one of the mosques with the highest cupola in Peja. Referring to the available data, it is proven
that Fatih build this mosque during the Period when Peja was a center of the Sanjak. The mosque has a complex of tombs around it
from which the majority are with subscriptions. The tombs are from the XVI, XVII, XVIII and XIX centuries. Within these tombs there
is on the right the one of a great albanian patriot Haxhi Zeka, then the tomb of Haxhi Mustaf Beut and the one of Ali Pashe Gucia.
The hamam of Haxhi Beu is a monument of a sacral and public character build in the period 1462-1485 with a donation of Haxhi Beu
from Peja in the times of the Dukagjini Sanjak. Inn of Tahir Beut is one of the most beautiful types of old houses build in an
asymmetric way in Peja. This type of building is characterized by the crown of the roof which is build out of wood, the harmonious
windows and the selling. The inn is located near the center of Haxhi Zeka where it is placed the museum of Peja where are exposed
in different galleries national traditional handicrafts and traditional costumes of Rugova region and the Dukagjini valley. Near the
boulevard you can find the Kulla e Pashws (Haxhi Zeka) on the wall of which you can see the unique works of that period like: lion,
the star of David etc. It has a special architecture characterizing the one of the XVIII and XX with two floors, build with stone and
with huge windows and loopholes developed with a lot of dedication from the Albanian artisans. In the center of the City there is a
water tap built on XVI century, which is very attractive and served for the citizens and tourist for drinking water.
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ÇFARË TË VIZITOHET
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Një ndër objektet me trashegimi kulturore dhe historike është edhe kulla e Gockajve e cila i përket shek. XIX në të cilën është i
vendosur Instituti regjional për mbrojtjen e monumenteve kulturore-historike. Kullat janë objekte që e karakterizojnë arkitekturën e
veçantë të ndërtimeve dhe zanatin e mjeshtërve në gdhendjen e gurit. Kullat duhet parë edhe në brendinë e tyre, sidomos odën e
miqve me oxhak karakteristik, me rafte e kapakë të dollapëve dhe me tavan, të gjitha të veshura me dru të gdhendur - punim dore
të qëndisura me shumë mjeshtri. Konaku i Jashar Pashës - paraqet tipin më karakteristik të ndërtimit të shtëpive të vjetra për banim
nga shekulli i kaluar. Në brendi të ndërtesës posaqërisht theksohen: hamamet, dollapet, raftet, dritaret si dhe tavanet jashtëzakonisht
të dekoruara në pikëpamje artistike në oda. Si monument historik i mesjetës preferohet të vizitohet Kisha ortodokse e cila e ka
statusin e Patriarkut për besimitarët ortotodks serb. Patriarkana e Pejës gjendet disa qindra metra nga qendra e qytetit në rrugën që
çon kah Gryka e Rugovës. Është e rëndësishme të ceket se bukuria dhe rëndësia e këtĳ Manastiri është pranuar nga UNESCO, i cili
e ka shpallur këtë vend si pasuri ndërkombëtare kulturore. Mbrenda në kishë ka ikona dhe freska nga shekulli XII dhe XI por
gjithashtu edhe nga periudhat më të vonshme.

One of the cultural and historical monument in Peja is the Tower of Gockaj from the XIX century where it is situated the Regional
Institute for the Protection of Cultural and Historical Monuments. The towers are a proof of the special architecture used in
construction and also the expertise of the local population in craving stones. The tower should be seen from inside as well especially
the living room (the room for the guests) with a unique chimney, shelves, the window cases and with a selling all wrapped with wood
and handcrafted with a lot of expertise. Inn of Jashar Pashws is one of the typical types of old houses from the past century. Inside
of the house emphasis is given to: hammams, windows cases, shelves, windows and the ceilings which are artistically decorated. As
an historical monument from the Middle Ages you should visit the Orthodox church compound which has the status of Patriarchy for
the Serbian orthodox believers. The Patriarchate of Peja is located just few hundred meters from the city center, along the path
heading for Rugova Valley. It is important to note that the beauty and importance of the Monastery has been recognized by UNESCO
that has declared the site as International Cultural Heritage. Inside of the church there are icons and frescos from the XIII and XI
century but also from later periods.
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Kisha katolike Shën Katarina si ndërtesë është e kohës së re (1928). Si famulli kisha e Shën Katarinës ekziston që nga Koncili i Irë i Arbërit (1703) i udhëhequr nga Papa Klemente. Si trashegimi interesante dhe tërheqëse për çdo vizitues të huaj është edhe
Çarshia e Gjatë me dyqanet karakteristike orientale. Aty ende mund të hasni në shitore origjinale të artizanateve të ndryshme
duke filluar nga qeleshgjinjtë, zgjunagjinjtë, rrobaqepësit e ndryshëm, leshëlnurësit, punuesit e sexhadeve, saraqët, këpucëtarët,
orëndreqësit, argjentarët etj. Pjesa më e ruajtur (origjinale) e Çarshisë së gjatë është pjesa e saj e quajtur Rrethishtja (okoli) në
mes të cilës gjendet fontana e vjetër. Atraksion gjithashtu është edhe kompleksi i Mullirit të Haxhi Zekës është mulliri i parë në
Kosovë dhe regjion i cili ka pasur një teknologji më të përparuar të sjellur nga Austria. Me këtë mulli ka filluar ekonomia
industriale në këtë vend, andaj dhe është mjaft interesant për t’u vizituar.

The catholic church Saint Catherin is a building of the recent period (1928). As a parish, the Church Saint Katarina is existing from
the period of Koncili the First of Arbwri (1703) leaded by the Pope Clemente. As interesting and attractive for tourists is the zone
of Old Bazaar (The Long Bazaar Street) with typical oriental shops. There one can still find the different original artisan shops such
as the Albanian cap-makers, the gown-makers, the sixhade makers, the saddlers, shoemakers, the watch- makers, the authentic
goldsmiths etc. The most preserved part of the Old Bazaar is the part called Okoli (circle) in the middle of which there is an old
fountain. Mulliri i Haxhi Zekws (Mill of Haxhi Zeka) is the first mill in Kosovo and the region which had an upgraded technology
brought from Austria. The industrial economy started to develop with this windmill and for this reason its an interesting place to
visit.
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GASTRONOMIA - USHQIMI KARAKTERISTIK
Gastronomia Pejane karakterizohet me ushqimin autokton dhe origjinal, të freskët prej qumështi, djathi, kosi, maze, mjalti,
lakror fli, kaçamak, djath të zier, leçenik, dhe bukë të shëndetshme të grurit dhe të misrit të pjekur në furrë, e gjithashtu
prezente është edhe gastronomia orientale dhe evropiane. Në tryezat e restoraneve dhe hoteleve tona pos verës së Rahovecit
të njohur për kualitet të lartë, shërbehet birra Peja e cila prodhohet në fabrikën e birrës në Pejë me kualitet të lartë sipas licencës
gjermane “pills.”

GASTRONOMY
The gastronomy of Peja is characterized with authentic and original food, freshly cookedfrom milk, cheese, yogurt cream,
honey, forest tea pie, fli (corn pie), kachamak, boiled cheese, lechenik and healthy bread from corn and maize prepared in a
traditional way in oven and cherep but also Oriental and European gastronomy is present. In our restaurants and hotels beside
the wine of Rahoveci known for it’s high quality it is served the beer Peja which is produced in Peja with a high quality based on
the German license “pills.”
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VESHJA POPULLORE
Pjesët më të zbukuruara të veshjeve në veshjet e grave kryesisht janë këmishat, mbulesat e kokës, përparjet, brezat dhe çorapët,
ndërkaq në veshjet e burrave brezat dhe çorapët. Përveç veshjeve edhe punimet e tekstilit janë mjaft interesante. E veçanta e
tekstileve këtu nuk qëndron vetëm në teknikën e punimit por është një kompleks i tërë faktorësh si: ngjyrat motivet nëpërmjet
së cilës gratë e këtĳ rajoni prezentohen si endëse dhe si piktore të shkëlqyera. Ato me zgjuarësi e mjeshtëri arritën të krĳojnë
shpeshherë objekte të përkryera.

TRADITIONAL COSTUME
The most decorated peaces of our costumes for the females are the shirts, wells, apron, waist and socks and on men's
costume the socks and the waist. Besides costumes different textile products are very interesting. The uniqueness of the
textile it’s not only in the working techniques but a complex of different factors like colors and motives through which the
women of this region are presented as wonderful weavers and painters that have sometimes made masterpieces.
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Në fshatrat e Rugovës ende bartet me krenari veshja kombëtare, ndërsa në muzeun kombëtar dhe në galeri të ndryshme,
ekspozohen veshje dhe artizanate tradicionale kombëtare të kësaj ane. Të veçantat e Pejës në traditën e veshjes dhe objekteve
tjera të kulturës popullore mund t’i gjeni duke vizituar Muzeun e Pejës i cili gjindet në sheshin Haxhi Zeka.

In the villages of Rugova traditional costumes are still woren with a lot of dignity and in the national museum and in different
galleries are exposed traditional costumes and handcrafts from this region. The uniqueness of the Peja in its clothing tradition
and the other objects of it’s culture can be found by visiting the Peja Museum which is located in the center of Haxhi Zeka.

Shtegu ndërkufitar “Majat e Ballkanit” kalon përgjatë vendeve të
largëta dhe të egra malore të Ballkanit përëndimor. Duke
shfrytëzuar shtigjet e vjetra të barive, shtegu kalon përgjatë
maleve të larta alpine deri në 2300m lartësi mbidetare, duke
përshkuar përmes peizazheve malore dhe luginave të gjelbëruara
me një diversitet shumë të madh të liqenjëve malor të pastër si
kristali, ujvareve, lumenjëve dhe fshatërave me pamje piktoreske.
Mbi të gjitha shtegu ofron “Thesaret e Fshehura” për të gjithë
adhuruesit e natyrës dhe bjeshkatarisë.

REGJIONI
Regjioni i Alpeve Dinarike i cili shtrihet në të gjithë veriun e
Shqipërisë, në jugperëndim të Kosovës, dhe në lindje të Malit të Zi
ndryshe njihet edhe me emrin “Bjeshkët e Namuna”, dhe numëron
nga zonat më pak të njohura në Evropën Juglindore. Deri më tani
ky regjion malor i Kosovës, Malittë Zi dhe Shqipërisë ka mbetur
praktikisht i paprekur dhe është shumë pak i banuar. Prandaj
kyregjion ka ruajtur magjepsjen e saj dhe karakterin autentik që e
bënë edhe atraktiv për çdo vizitor. Regjioni është i njohur për

mikpritjen e banorëve të saj, ku vizitorët mund të
përjetojnë shumëllojshmërin e akomodimit, duke
qëndruar në njëren nga shtëpitë tradicionale prej guri,
të quajtur “Kulla”, në kasollet malore nga druri që
gjenden përgjatë shtegut në të tri shtetet, dhe shĳojnë
ushqimin e shĳshëm dhe tradicional të cilin e përgatisin
banorët lokal të këtyre zonave malore

SHTEGU
Shtegu “Majat e Ballkanit” i cili është mjaftë ambicioz ,
shtrihet në gjatësi prej 192 km i cili krĳon rrethin që
kalon nëpër zonat malore të të tri shteteve. Ecja mund
të filloj nga secili shtet: nga Peja (Kosovë), Thethi
(Shqipëri), Plava (Mali i Zi) . Të 10 etapat e shtegut
mund të kalohen për 10 deri në 13 ditë varësisht nga
motivimi dhe kondicioni i adhuruesve të ecjes.
Vështirësia e shtegut variron nga ajo e lehta deri tek
mesatarja, por kërkohet pregatitje e mirë fizike dhe
paisje adekuate të nevojshme malore. Më shumë
informata mund të gjeni në
www.peaksofthebalkans. com

PEAKS OF THE BALKANS
HIKING TRAIL
The transnational “Peaks of the Balkans” leads through one of the
remote and wild mountainous region of Western Balkans. By
using shepherd paths and footways, the trail winds through high
alpine mountains up to 2300 meters above the sea level and leads
through mountains scenery, with a diversity of breathtaking
landscapes, varying from green valley to crystal-clear mountain
lakes, waterfalls, river and remote picturesque mountains village,
in which time seems to have stopped. All in all a “hidden treasure”
for nature lover and hikers.

THE REGION
The region of Dinaric Alps spreading across the north of Albania,
the southwest of Kosovo, and the east of Montenegro which is
also called “ Accursed Mountains”, counts to the least known
areas in South East Europe. Until now, the mountain region of
Kosovo,Montenegro and Albania has virtually remained untou
ched and

is only sparsely inhabited. Thus, it has preserved its
fascination and authentic character. The region is
known for hospitality of its habitants, which visitors can
enjoy while staying in one of the traditional houses that
can be found along the trail in all three countries. The
variety of accommodation ranges from traditional stone
houses, so called “Kullas” , to mountain huts and small
mountain lodges where local and house-made dishes
are served by the local hosts.

THE TRAIL
The quite ambitious “The Peaks of the Balkans” trail
comprises 192km and completes the circuit crossing the
three countries. The hike can be started in each
country: Theth (Albania), Plav ( Montenegro), or in a
small town of Peja (Kosovo) . 10 stages of the trail can
be hiked in 10 to 13 days depending on the motivation
and condition of the hikers. The level of difficulty ranges
from easy to moderate, but requires good physical
condition and mountain equipment. For more detailed
infomations, visit www.peaksofthebalkans.com
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SHTEGU NDËRKUFITAR I ECJES
“MAJAT E BALLKANIT”

QENDRAPËR INFORMATA TURISTIKE

TOURIST INFORMATION CENTER

Qendra për informata turistike është hapur me iniciativen e
Drejtoratit për Zhvillim Ekonomik të Komunës së Pejës, me
qëllim të informimit sa më të mirë dhe të gjithanshëm të
qytetarëve dhe turistëve vendor dhe ndërkombëtarë mbi
produktet turistike që ofron Peja me subjektet turistike që
veprojnë në territorin e saj.

Tourist Information Center was established following an
initiative of the Directorate for Economic Development of
Peja Municipality, aiming to inform as better as possible
domestic and foreign tourists about tourism products that
Peja Municipality oers in its territory.

Adresa: Mbretëresha Teuta Nr.59
Kodi postar: 30000 Pejë, Kosovë
Tel: +383(0)39 423 949
E-mail: pejatourism@yahoo.com
Web: www.pejatourism.com
Facebook: Peja Tourist Information
Instagram: visitpeja (Peja Tourist Info)
Twitter: PejaTourism

Address: Mbretëresha Teutë St. No.59
PostCode: 30000 Peja, Kosova
Tel: +383(0)39 423 949
E-mail: pejatourism@yahoo.com
Web: www.pejatourism.com
Facebook: Peja Tourist Information
Instagram: visitpeja (Peja Tourist Info)
Twitter: PejaTourism

QENDRA PËR VIZITORË VISITOR CENTER
Qendra për vizitorë e cila gjendet në hyrje të Grykës së Rugovës
lehtëson çasjen në Bjeshkët e Rugovës me informata,
udhëzime, harta e broshura të cilat gjinden në këtë qendër.
Këtu ju mund të blini suvenire dhe produkte të punuara me
dorë nga banorët vendas, derisa për të udhëtuar ju mund të
merrni me qira një biçikletë apo pajisje tjera për via ferrata dhe
ngjitje në shkëmbinjë si dhe guidat e trajnuar profesionalisht që
të realizoni aventurën tuaj ditore.
Adresa: Pejë, në hyrje të grykës së Rugovës
Tel: +383 (0) 49 661 105
Web: www.pejatourism.org
E-mail: pejatourism@yahoo.com
Instagram: Visitor Center Pejë
Orari veror: 09:00 – 18:00
çdo ditë edhe ditën e shtunë dhe të dielë.
Orari dimëror: 10:00-16:00

Visitor Center located at the entrance of the Rugova Gorge
facilitates access to Rugova Mountains with information, directions,
maps and brochures. Here you can buy souvenirs handmade from
local residents. For the people who like to have more adventure
you can rent the bike, rent the Via Ferrata and rock colimbing
equipment or hire the profetinal guide to lead you in your daily
adventure activity.

Address: Pejë, at the entrance of the Rugova gorge
Tel: +383 (0) 49 661 105
Web: www.pejatourism.org
Email: pejatourism@yahoo.com
Instagram: Visitor Center Pejë
Summer hours: 09:00 to 18:00
every day, Saturday and Sunday.
Winter hours: 10:00-16:00
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