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Paketa turistike ditore Z/SHMLE/PZ
E përgatitur enkas për: Rajonin turistik të Sharrit
- Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursioni njëditor Z/PZ-DRINI: Përjetoni shpirtin fisnik të Prizrenit

Paketa turistike përfshin elementet e trashëgimisë kulturore dhe të traditës, shërbimet
individuale: transportin, akomodimin, gastronominë tradicionale dhe shërbimeve tjera,
në përputhje me itinerarin dhe programin e ekskursionit. Duke vizituar thesarin e
trashëgimisë multi-kulturale të Prizrenit dhe rrethinës, ju keni mundësinë ta zbuloni
dhe përjetoni mirëseardhjen dhe mikpritjen e ngrohtë, e cila do t’u mbetet gjatë në
kujtesën tuaj.

Ky publikim është hartuar nga: Prof. Zekë Çeku në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së
mesme profesionale ekonomike "Ymer Prizreni", Prizren, dhe mësimdhënësit e drejtimit
Hoteleri dhe Turizëm të kësaj shkolle, ndërsa është përkrahur nga projekti “Mbështetje për
Zhvillimin e Arsimit dhe Punësimit – SEED faza e dytë” i cili zbatohet nga Organizata Syri i
Vizionit dhe Volkshilfe Solidarität dhe mbështet nga Agjensioni Austriak për Zhvillim – ADA. Të
gjitha përmbajtjet e këtĳ publikimi përfaqësojnë qëndrimet e autorëve dhe nuk reflektojnë
medoemos mendimet e donatorit.



Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni njëditor
Prizreni me rrethinë 2019

*) PAX – numri vizitorëve

Hotel (dhomat)/Pax 10 PAX 20 PAX 30 PAX*)

Hotel në Prizren
- Dhomë dyshe
- Dhomë njëshe

€50
€50

€47
€47

€43
€43

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Transporti në relacionin Prizren - Nashec - Ura e Fshajtë – Prizren
• Një drekë te restorant “Ura”
• Biletat gjatë vizitës shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar të transportuesit dhe në

hotel)
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike), përveç një pĳe freskuese në Shatërvan
• Guida lokale njëditore.

Llogaritja e kostos dhe çmimit
Kostot fikse

1.Transporti
• Transporti 10 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 12 vende 100 euro
• Transporti 20 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 25 vende 160 euro
• Transporti 30 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 50 vende 200 euro

2.Guida
• Guida – angazhim ditor 70-80 euro.

Kostot variabile
1.Transporti; ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro për person.
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Itinerari orientues
Itinerari: Prizren – Nasheci – Ura Fshanjtë – Prizren

Ora Atraksionet

08.30 Nisja nga hoteli në Prizren

08:45 Arritja në qendër të Prizrenit

09:00

- Vizita në Kishën Katolike; vazhdimi te Kisha e Shën Premtes,
kishë paleo-kristiane e Dardanisë
- Vizita në Teqenë e Helvetive; vazhdimi në Hamamin e Gazi
Mehmet Pashës
- Vizitë në Monumentin e Lidhjes së Prizrenit dhe Muzeun
Etnografik
- Kthimi dhe vizita ke Ura e Gurit; pushim i shkurtër kafeje në
Shatërvan
- Vizita në Çarshi të Vjetër; shoping në dyqanet e argjendarisë dhe
të suvenireve
- Vizita në Xhaminë e Sinan Pashës; Vazhdimi te Lisi i Marashit.
- Përfundimi i vizitës

10.30 Pushim i shkurtër ne kafeteritë e Prizrenit

11:00 Nisja dhe vizita ne Nashec, Urën ë Fshajtë dhe Kanjonin e Drinit,
ku ndahet me Anadrininë.

11:00-13:00 Nisja dhe vizita ne Nashec, Urën ë Fshanjtë, dhe Kanjonin e Drinit,
ku ndahet me Anadrininë

13:00 Dreka me specialitete tradicionale, ne restorantin “Ura e Shenjtë”

14:30-15:00 Kthimi ne Prizren, pushim i shkurtër para nisjes për në Kalanë e
Prizrenit

15:00-17:00 Nisja, vizita dhe kthimi nga Kalaja

17:20 Kthimi në hotel ose në qendër te qytetit

17:30-19:00 Kohë e lirë për vizita individuale dhe përjetime spontane në Prizren

19:00-20:30 Darka në Restorantin “Ambienti”, buzë Lumëbardhit

22.30 Kthimi në Hotel ose pushim i lirë



Paketa turistike ditore Z/SHMLE/PZ
E përgatitur enkas për: Rajonin turistik të Sharrit –
Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursioni njëditor Z/PZ-LIQENI: Përjetoni shpirtin fisnik të Prizrenit

Paketa turistike përfshin elementet e trashëgimisë kulturore dhe të traditës, shërbimet
individuale: transportin, akomodimin, gastronominë tradicionale dhe shërbimeve tjera,
në përputhje me itinerarin dhe programin e ekskursionit. Duke vizituar thesarin e
trashëgimisë multi-kulturale të Prizrenit dhe rrethinës, ju keni mundësinë ta zbuloni
dhe përjetoni mirëseardhjen dhe mikpritjen e ngrohtë, e cila do t’u mbetet gjatë në
kujtesën tuaj.

76

Presupozimet
1. Paketa u dedikohet mysafirëve të cilët marrin pjesë në ngjarjet e organizuara në
Prizren, siç është Dokufesti, Forumi Ekonomik, ose ndonjë ngjarje e ngjashme në
nivel ndërkombëtar, ku organizatori ose mysafirët kanë bërë rezervimin dhe
paguajnë vet transferin deri në hotel dhe akomodimin, i cili nuk është përfshirë në
paketë.
2. Sipas marrëveshjes paraprake me organizatorin, ofertuesi mund të merr përsipër
edhe shërbimet tjera, të cilat nuk janë të përfshira në paketë.
3. Paketa mund t’u ofrohet edhe organizatave ndërkombëtare me seli në Prishtinë,
ose Tiranë, të cilat mund të organizojnë vet transportin deri në Prizren, si dhe
akomodimin.
4. Me qëllim të përfshirjes së atraksioneve të rajonit më të gjerë turistik të Sharrit,
kjo paketë është përgatitur në tri versione, ku ky është versioni I (i parë).
5. Çmimet janë llogaritur në bazë të kostos reale, por me mundësi të korrigjimit, të
lehtë, konform negociatave me agjencitë ose shfrytëzuesit e ekskursionit.
6. Rezervat e profitit prej përafërsisht 20% janë të kyçura në koston e ushqimit,
guidës dhe transportit.



Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni njëditor
Prizreni me rrethinë 2019

*) PAX – numri vizitorëve

Hotel (dhomat)/Pax 10 PAX 20 PAX 30 PAX*)

Hotel në Prizren
- Dhomë dyshe
- Dhomë njëshe

€50
€50

€47
€47

€43
€43

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Transporti në relacionin Prizren - Vërmicë - Prizren
• Një drekë në njërin nga restorantet pranë Liqenit të Vërmicës
• Biletat gjatë vizitës së shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar të transportuesit dhe në

hotel)
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike), përveç një pĳe freskuese në Shatërvan
• Guida lokale njëditore.

Llogaritja e kostos dhe çmimit
Kostot fikse
1.Transporti

• Transporti 10 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 12 vende 100 euro
• Transporti 20 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 25 vende 160 euro
• Transporti 30 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 50 vende 200 euro

2.Guida
• Guida – angazhim ditor 70-80 euro

Kostot variabile
1.Transporti; ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro për person
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Itinerari orientues Prizren - Vërmicë - Prizren

Ora Atraksionet

08.30 Nisja nga hoteli në Prizren

09:00 Arritja ne Peje, para Hotel Dukagjinit

09:00

- Vizita në Kishën Katolike; vazhdimi te Kisha e Shën Premtes,
kishë paleo-kristiane e Dardanisë
- Vizita në Teqenë e Helvetive; vazhdimi në Hamamin e Gazi
Mehmet Pashës
- Vizitë në Monumentin e Lidhjes së Prizrenit dhe Muzeun
Etnografik
- Kthimi dhe vizita ke Ura e Gurit; pushim i shkurtër kafeje në
Shatërvan
- Vizita në Çarshi të Vjetër; shoping në dyqanet e argjendarisë
dhe të suvenireve
- Vizita në Xhaminë e Sinan Pashës; Vazhdimi te Lisi i Marashit.
- Përfundimi i vizitës. Kohë e lirë deri në drekë.

10.30 Pushim i shkurtër ne Kafeteritë e Prizrenit

11:00 Nisja dhe vizita ne Vërmicë, ku do te vizitohet liqeni i Vërmicës dhe
pikat turistike

13:00 Dreka me specialitete tradicionale, ne njërin nga restorantet

14:30-15:00 Kthimi ne Prizren. Pushim i shkurtër para nisjes për në Kalanë e
Prizrenit

15:00-17:00 Nisja, vizita dhe kthimi nga Kalaja

17:20 Kthimi në hotel ose në qendër te qytetit

17:30-19:00 Kohë e lirë për vizita dhe përjetime spontane në Prizren

19:00-20:30 Darka në Restorantin “BESIMI”, buzë Lumëbardhit

22.30 Kthimi në Hotel ose pushim i lirë



Paketa turistike ditore Z/SHMLE/PZ
E përgatitur enkas për: Rajonin turistik të Sharrit
- Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursioni njëditor Z/PZ-REÇAN: Përjetoni shpirtin fisnik të Prizrenit

Paketa turistike përfshin elementet e trashëgimisë kulturore dhe të traditës, shërbimet
individuale: transportin, akomodimin, gastronominë tradicionale dhe shërbimeve tjera,
në përputhje me itinerarin dhe programin e ekskursionit. Duke vizituar thesarin e
trashëgimisë multi-kulturale të Prizrenit dhe rrethinës, ju keni mundësinë ta zbuloni
dhe përjetoni mirëseardhjen dhe mikpritjen e ngrohtë, e cila do t’u mbetet gjatë në
kujtesën tuaj.

1110

Presupozimet
1. Paketa u dedikohet mysafirëve të cilët marrin pjesë në ngjarjet e organizuara në Prizren,
siç është Dokufesti, Forumi Ekonomik, ose ndonjë ngjarje e ngjashme në nivel
ndërkombëtar, ku organizatori ose mysafirët kanë bërë rezervimin dhe paguajnë vet
transferin deri në hotel dhe akomodimin, i cili nuk është përfshirë në paketë.
2. Sipas marrëveshjes paraprake me organizatorin, ofertuesi mund të merr përsipër edhe
shërbimet tjera, të cilat nuk janë të përfshira në paketë.
3. Paketa mund t’u ofrohet edhe organizatave ndërkombëtare me seli në Prishtinë, ose
Tiranë, të cilat mund të organizojnë vet transportin deri në Prizren, si dhe akomodimin.
4. Me qëllim të përfshirjes së atraksioneve të rajonit më të gjerë turistik të Sharrit, kjo paketë
është përgatitur në tri versione, ku ky është versioni II (i dytë).
5. Çmimet janë llogaritur në bazë të kostos reale, por me mundësi të korrigjimit, të lehtë,
konform negociatave me agjencitë ose shfrytëzuesit e ekskursionit.
6. Rezervat e profitit prej përafërsisht 20% janë të kyçura në koston e ushqimit, guidës dhe
transportit.



Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Transporti në relacionin Prizren - Reçan - Prizren
• Një drekë në restorantin “FUAD-AS” në Reçan, buzë Lumëbardhit
• Biletat gjatë vizitës shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar të transportuesit dhe në

hotel)
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike), përveç një pĳe freskuese në Shatërvan
• Guida lokale njëditore.

Llogaritja e kostos dhe çmimit
Kostot fikse
1.Transporti

• Transporti 10 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 12 vende 100 euro
• Transporti 20 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 25 vende 160 euro
• Transporti 30 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 50 vende 200 euro

2.Guida
• Guida - angazhim ditor 70-80 euro

Kostot variabile
Transporti; ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro për person

Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni njëditor
Prizreni me rrethinë 2019

*) PAX – numri vizitorëve

Hotel (dhomat)/Pax 10 PAX 20 PAX 30 PAX*)

Hotel në Prizren
- Dhomë dyshe
- Dhomë njëshe

€50
€50

€47
€47

€43
€43
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Itinerari orientues Prizren - Reçan - Prizren

Ora Atraksionet

08.30 Nisja nga hoteli në Prizren

09:00 Arritja në qendër të Prizrenit

09:00

- Vizita në Kishën Katolike; vazhdimi te Kisha e Shën Premtes,
kishë paleo-kristiane e Dardanisë
- Vizita në Teqenë e Helvetive; vazhdimi në Hamamin e Gazi
Mehmet Pashës
- Vizitë në Monumentin e Lidhjes së Prizrenit dhe Muzeun
Etnografik
- Kthimi dhe vizita ke Ura e Gurit; pushim i shkurtër kafeje në
Shatërvan
- Vizita në Çarshi të Vjetër; shoping në dyqanet e argjendarisë dhe
të suvenireve
-Vizita në Xhaminë e Sinan Pashës; Vazhdimi te Lisi i Marashit.
Përfundimi i vizitës. Kohë e lirë deri në drekë.

10.30 Pushim i shkurtër ne Kafeteritë e Prizrenit

11:00
Nisja dhe vizita ne Reçan, ku do te vizitohet Marashi, Gryka e
Prizrenit dhe Manastiri “Shën Arkangjejtë, si dhe Reçani, komuniteti
Boshnjak.

13:00 Dreka me specialitete tradicionale, ne Restorantin “FUAD-AS”

14:30-15:00 Kthimi ne Prizren, pushim i shkurtër para nisjes për në Kalanë e
Prizrenit

15:00-17:00 Nisja, vizita dhe kthimi nga Kalaja

17:20 Kthimi në hotel ose në qendër te qytetit

17:30-19:00 Kohë e lirë për vizita dhe përjetime spontane në Prizren

19:00-20:30 Darka në Restorantin “Ambienti”, buzë Lumëbardhit

22.30 Kthimi në Hotel ose pushim i lirë



OFERTA
TREDITORE

1514

Presupozimet
1. Paketa u dedikohet mysafirëve të cilët marrin pjesë në ngjarjet e organizuara në
Prizren, siç është Dokufesti, Forumi Ekonomik, ose ndonjë ngjarje e ngjashme në
nivel ndërkombëtar, ku organizatori ose mysafirët kanë bërë rezervimin dhe
paguajnë vet transferin deri në hotel dhe akomodimin, i cili nuk është përfshirë në
paketë.
2. Sipas marrëveshjes paraprake me organizatorin, ofertuesi mund të merr përsipër
edhe shërbimet tjera, të cilat nuk janë të përfshira në paketë.
3. Paketa mund t’u ofrohet edhe organizatave ndërkombëtare me seli në Prishtinë,
ose Tiranë, të cilat mund të organizojnë vet transportin deri në Prizren, si dhe
akomodimin.
4. Me qëllim të përfshirjes së atraksioneve të rajonit më të gjerë turistik të Sharrit,
kjo paketë është përgatitur në tri versione, ku ky është versioni III (i tretë).
5. Çmimet janë llogaritur në bazë të kostos reale, por me mundësi të korrigjimit, të
lehtë, konform negociatave me agjencitë ose shfrytëzuesit e ekskursionit.
6. Rezervat e profitit prej përafërsisht 20% janë të kyçura në koston e ushqimit,
guidës dhe transportit.



Paketa turistike treditore Z/SHMLE-PZ/AL/PR
Rajoni i Sharrit: Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursion treditor i përgatitur enkas për:
Përjetimin unik - Prizreni i paharrueshëm

1716



Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni treditor
Prizreni edhe Brodi 2019

*) PAX – numri vizitorëve

Hotel (dhomat)/Pax 10 PAX 20 PAX 30 PAX*)

Hotel në Prizren
- Dhomë dyshe
- Dhomë njëshe

€154
€185

€150
€193

€143
€182

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Dy fjetje në Prizren me darkë në hotel – gjysmë-pansion (HB)
• Dy dreka, njëra në Prizren, një në hotel “Arxhena” në Brod
• Biletat gjatë vizitës shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar në hotel)
• Transporti
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike).

Llogaritja e kostos dhe çmimit
Kostot fikse
1.Transporti nuk është llogaritur, sepse organizatorët e sigurojnë vet
2.Guida

• Guida – angazhim ditor 70-80 euro.
Kostot variabile
1.Fjetja në bazë HB, fjetjes me mëngjes si dhe darkës për 2 net.
2.Ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro për person, për çdo drekë.
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ITINERARI: Kalimi kufitar Vërmicë – Prizren – Dragash –
Brod – Resorti turistik “Arxhena” – Kalimi kufitar

Data & Dita Programi Vizitës

E premte

Arritja në Prizren:
18.00, Akomodimi në njërin nga hotelet në Prizren “xxxxx”
-Përjetim unik, Prizreni Natën, shëtitje e shkurtër në Çarshinë e
Vjetër
-Një pĳe freskuese për mirëseardhje
-Kthimi në hotel, përgatitja për darkë
-Kënaquni me specialitetet e kuzhinës tradicionale të Prizrenit,
darka në restorantin e hotelit “xxxx”(Darka tri pjata: sallatë, pjata
kryesore ushqim tradicional dhe ëmbëlsira. Kohë e lirë pas darkës
-Kthimi në hotel rreth orës 23.00 (nëse hoteli është jashtë qendrës)
Shërbimet: Fjetja me mëngjes; darka (HB), guida.

E shtunë

Vizitë monumenteve kulturore dhe natyrore në Prizren:
- Mëngjesi në hotel. Pas mëngjesit fillimi i vizitës së Prizrenit në
këmbë
- Vizitë Kishës Katolike; Vizitë Kishës Bizantine Dardane të Shën
Premtes
- Vizitë Tekës së Helvetive; Vizitë Hamamit të Gazi Mehmet Pashës
- Vizitë Xhamisë së Gazi Mehmet Pashës dhe sarajeve të tĳ
- Vizitë në Muzeun Etnografik dhe në Muzeun të Lidhjes së Prizrenit
- Shëtitje këmbë në Çarshinë e Vjetër të Prizrenit
- Dreka në restorantin nacional “Besimi” (pjata kryesore: Specialitete
nga skara të kombinuara me sallatë të sezonit; deserti - bakllavë
ose akullore)
- Vizitë në këmbë në Kalanë e Prizrenit (keni kujdes për ecje
nevojiten këpucë të përshtatshme)
- Kthimi në qytet, vazhdimi ecjes në Marash dhe në shtegun buzë
Lumëbardhit
- Kthimi në qendër të qytetit ose hotelin ,,xxxxxx”. Kohë e lirë për
relaks dhe përjetime spontane.
- Darka në restorantin e hotel “Centrum”, në qendër të Prizrenit
- Zbavitje: Muzikë dhe vallëzim, program i zgjedhur nga CD – DVD.
Shërbimet: Fjetja me mëngjes, dreka, një pĳe freskuese dhe darkë
(HB), guida.

E dielë

Vizita në Dragash dhe Brod:
- Pas mëngjesit, nisja për Dragash dhe Brod
- Njoftim i shkurtër me qytezën e Dragashit
- Udhëtimi për në kompleksin turistik “Arxhena”, përmes fshatit Brod
- Arritja në kompleksin turistik “Arxhena”. Pushimi para drekës
- Dreka në restorantin e hotelit
- Përjetimi unik rreth kompleksit turistik “Arxhena”, shëtitje
njëorëshe
- Nisja dhe kthimi për në Shqipëri/Prishtinë
Shërbimet: Dreka, një pĳe freskuese.
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Presupozimet
1.Paketa u dedikohet mysafirëve, grupeve të qytetarëve ose studentëve nga Shqipëria
apo qendrat e Kosovës, ku institucioni arsimor ose organizatori ka siguruar vet transportin
nga vendi i nisjes dhe në kthim, shpenzim i cili nuk është llogaritur, ngase nuk ofrohet si
shërbim.
2.Sipas marrëveshjes paraprake me organizatorin, ofertuesi mund të merr përsipër edhe
shërbimet tjera, të cilat nuk janë të përfshira në paketë, por kosto dhe çmimi do të
ndryshojnë, konform shërbimeve të shtuara.
3.Paketa mund t’u ofrohet edhe organizatave sindikale e atyre ndërkombëtare me seli në
Prishtinë, ose Tiranë, të cilat mund të organizojnë vet transportin deri në Prizren, si dhe
akomodimin.
4.Me qëllim të përfshirjes së atraksioneve të rajonit më të gjerë turistik të Sharrit, kjo
paketë është përgatitur në tri versione, ku ky është versioni I (i parë).
5.Çmimet janë llogaritur në bazë të kostos reale, por me mundësi të korrigjimit, të lehtë,
konform negociatave me agjencitë ose shfrytëzuesit e ekskursionit.
6.Niveli i margjinës (marzhës) ose profitit është rreth 20%. Në rast kur paketa mund t’i
ofrohet tregut, përmes platformave elektronike, atëherë një pjesë e fitimit duhet t’u jepet si
bonus pronarëve të platformave, çka duhet negociuar konform kushteve të tyre.
7.Çmimi përfundimtar negociohet më operatorët turistik, në rastin e shitjes së paketës nga
ta.



ITINERARI: Kalimi kufitar Vërmicë - Prizren - Nashec - Gjonaj
Zym - Karashëngjergj - Prizren - Kalimi kufitar

Data & Dita Programi Vizitës

E premte

Arritja në Prizren:
19.00, Akomodimi në hotelin “xxxxx”
- Përjetim unik, Prizreni Natën, shëtitje e shkurtër në Çarshinë e
Vjetër
- Kthimi në hotel, përgatitja për darkë
- Darka në restorantin e hotelit “xxxx”(tri pjata: sallatë, pjata
kryesore dhe ëmbëlsira
- Kthimi në hotel rreth orës 23.00 (nëse hoteli është jashtë
qendrës)
- Shërbimet: Fjetja me mëngjes dhe darka (HB).

E shtunë

Vizita në Zym dhe Karashëngjergj të Hasit:
- Pas mëngjesit, nisja për Zym dhe Karashëngjergj të Hasit
- Vizitë e shkurtër buzë Drinit, në fshatin Nashec. Pushim dhe pĳe
freskuese pranë Drinit. Vazhdimi në Zym
- Arritja në Zym, ndalesa e autobusit, ecje në këmbë deri në
Karashëngjergj, rreth 25 minuta. Vizitë Burimit dhe Kishës së
Vjetër
- Kthimi në Zym këmbë, rreth 20 minuta
- Dreka në Zym, në kuadër të familjes ose në restorant
- Pas drekës, vizita fshatit Etnografik të Zymit; Nisja për Prizren
- Kthimi në Prizren. Kohë e lirë deri në darkë
- Darka në hotelin “xxxxx”
- Zbavitje: Muzikë dhe vallëzim, program i zgjedhur nga CD – DVD
Shërbimet: Fjetja me mëngjes, dreka, një pĳe freskuese dhe darkë
(HB), guida.

E diel

Vizitë monumenteve kulturore dhe natyrore në Prizren :
- Mëngjesi në hotel. Pas mëngjesit fillimi i vizitës së Prizrenit në
këmbë
- Vizitë në Kishën e Katolikëve të Shën Premtes, Teqenë e
Helvetive, Hamamin e Prizrenit dhe Muzeun e Lidhjes së Prizrenit
- Shëtitje në këmbë në Çarshinë e Vjetër të Prizrenit
- Dreka në restorantin në Shatërvan (pjata kryesore: Specialitete
nga skara të kombinuara me sallatë të sezonit; deserti - bakllavë
ose akullore)
- Vizitë në këmbë në Kalanë e Prizrenit (keni kujdes për ecje
nevojiten këpucë të përshtatshme)
- Kthimi në hotelin “xxxx” check-out; Nisje për Shqipëri/Prishtinë
Shërbimet: Mëngjesi, dreka, një pĳe freskuese, guida.
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Paketa turistike treditore Z/SHMLE-PZ/AL/PR
Rajoni i Sharrit: Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursion treditor i përgatitur enkas për:
Përjetimin unik të Anadrinit dhe Hasit



Presupozimet
1. Paketa u dedikohet mysafirëve, grupeve të qytetarëve ose studentëve nga Shqipëria
apo qendrat e Kosovës, ku institucioni arsimor ose organizatori ka siguruar vet
transportin nga vendi i nisjes dhe në kthim, shpenzim i cili nuk është llogaritur, ngase
nuk ofrohet si shërbim.
2. Sipas marrëveshjes paraprake me organizatorin, ofertuesi mund të merr përsipër
edhe shërbimet tjera, të cilat nuk janë të përfshira në paketë, por kosto dhe çmimi do
të ndryshojnë, konform shërbimeve të shtuara.
3. Paketa mund t’u ofrohet edhe organizatave sindikale e atyre ndërkombëtare me seli
në Prishtinë, ose Tiranë, të cilat mund të organizojnë vet transportin deri në Prizren, si
dhe akomodimin.
4. Me qëllim të përfshirjes së atraksioneve të rajonit më të gjerë turistik të Sharrit, kjo
paketë është përgatitur në tri versione, ku ky është versioni II (i dytë).
5. Çmimet janë llogaritur në bazë të kostos reale, por me mundësi të korrigjimit, të
lehtë, konform negociatave me agjencitë ose shfrytëzuesit e ekskursionit.
6. Niveli i margjinës (marzhës) ose profitit është rreth 20%. Në rast kur paketa mund t’i
ofrohet tregut, përmes platformave elektronike, atëherë një pjesë e fitimit duhet t’u jepet
si bonus pronarëve të platformave, çka duhet negociuar konform kushteve të tyre.
7. Çmimi përfundimtar negociohet më operatorët turistik, në rastin e shitjes së paketës
nga ta.
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Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni ditor
Prizreni edhe Hasi 2019

*) PAX – numri vizitorëve

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Dy fjetje në Prizren me darkë në hotel – gjysmë-pansion (HB)
• Dy dreka, njëra në Prizren, një në familje ose restorant në Zym
• Biletat gjatë vizitës së shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren dhe vizitë Zymit - Hasit.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar në hotel)
• Transporti
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike), përveç atyre gjatë pushimit të theksuar

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Dy fjetje në Prizren me darkë në hotel (HB)
• Dy dreka, njëra në Prizren, një në familje ose restorant në Zym
• Biletat gjatë vizitës së shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren dhe Zym - Has.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar në hotel),
• Transporti
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike).

Llogaritja e kostos dhe çmimit
Kostot fikse

1.Transporti nuk është llogaritur, sepse organizatorët e sigurojnë vet
2.Guida
• Guida - angazhim ditor 80 euro.

Kostot variabile
1. Fjetja në bazë HB, fjetjes me mëngjes si dhe darka për 2 net.
• Ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro për person, për çdo drekë.

Hotel (dhomat)/Pax 10 PAX 20 PAX 30 PAX*)

Hotel në Prizren
- Dhomë dyshe
- Dhomë njëshe

€154
€185

€150
€193

€143
€182



Paketa turistike treditore Z/SHMLE-PZ/AL/PR
Rajoni i Sharrit: Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursion treditor i përgatitur enkas për:
Përjetimin unik - Sharri i mrekullueshëm
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ITINERARI: Kalimi kufitar Vërmicë - Prizren -
Brezovicë - Brezovicë - Prizren - Kalimi kufitar

Data & Dita Programi Vizitës

E premte

Arritja në Prizren:
18.00, Akomodimi në hotelin “xxxxx”
- Përjetim unik, Prizreni Natën, shëtitje e shkurtër në Shatërvan
- Kthimi në hotel, përgatitja për darkë
- Kënaquni me specialitetet e kuzhinës tradicionale të Prizrenit.
Darka në restorantin e hotelit “xxxx”(Darka tri pjata: sallatë, pjata
kryesore dhe ëmbëlsirë
- Kthimi në hotel rreth orës 23.00 (nëse hoteli është jashtë
Qendrës).
Shërbimet: Fjetja me mëngjes dhe darka (HB).

E shtunë

Vizita në Prevallë dhe Brezovicë:
- Pas mëngjesit, nisja për Prevallë dhe Brezovicë
- Vizitë e shkurtër tek lokaliteti arkeologjik të Arkangjelit të Shenjtë
- Pushim dhe pĳe freskuese në restorantin “FUAD-AS” në Reçan
- Ndalesë e shkurtër në Prevallë. Vazhdimi për në Brezovicë
- Vizitë e shkurtër në Luginën e Syrinikës dhe të Brezovicës,
aktivitet hiking 1 orë
- Dreka në restorantin “Bora”
- Nisja për Prizren. Ndalesë e shkurtër për një pĳe në kompleksin
hotelier “Sharri”
- Kthimi në Prizren. Kohë e lirë deri në darkë
- Darka në hotelin “xxxxx”
- Zbavitje: Muzikë dhe vallëzim, program i zgjedhur nga CD – DVD
Shërbimet: Fjetja me mëngjes, dreka, një pĳe freskuese dhe
darkë (HB), guida.

E diel

Vizitë monumenteve kulturore dhe natyrore në Prizren:
- Mëngjesi në hotel. Pas mëngjesit fillimi i vizitës së Prizrenit në
këmbë
- Vizitë në Kishën e Katolikëve të Shën Premtes, Teqenë e
Helvetive, Hamamin e Prizrenit dhe Muzeun e Lidhjes së Prizrenit
- Shëtitje në këmbë në Çarshinë e Vjetër të Prizrenit
- Dreka në restorantin në Shatërvan (pjata kryesore: Specialitete
nga skara të kombinuara me sallatë të sezonit; deserti - bakllavë
ose akullore)
- Vizitë në këmbë në Kalanë e Prizrenit (keni kujdes për ecje
nevojiten këpucë të përshtatshme)
- Kthimi në hotelin “xxxx” check-out; Nisje për Shqipëri/Prishtinë
- Shërbimet: Mëngjesi, dreka, një pĳe freskuese, guida.
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Çmimi për person
Propozim Çmimi SHMLE Turi 3 Ditor Peja, Gryka e Rugovës &Gjakova 2019

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Dy fjetje në Prizren me darkë në hotel (HB)
• Dy dreka, njëra në Prizren, një në motel “Bora” në Brezovicë
• Biletat gjatë vizitës së shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren dhe vizitë Sharrit.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar në hotel)
• Transporti
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike), përveç atyre gjatë pushimit të theksuar.

Llogaritja e kostos dhe çmimit
• Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:

Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
• Dy fjetje në Prizren me darkë në hotel (HB)
• Dy dreka, njëra në Prizren, një në familje ose restorant në Zym
• Biletat gjatë vizitës së shtëpisë monumentale të Lidhjes së Prizrenit
• Guida lokale në Prizren dhe Zym - Has.

Nuk janë të përfshira në çmim:
• Sigurimi gjatë udhëtimit (përveç sigurimit të detyruar në hotel)
• Transporti
• Pĳet (freskuese dhe alkoolike).

Llogaritja e kostos dhe çmimit
Kostot fikse
1.Transporti nuk është kalkuluar, sepse organizatorët e sigurojnë vet
2.Guida
• Guida - angazhim ditor 80 euro.

Kostot variabile
1.Fjetja në bazë HB, fjetjes me mëngjes si dhe darkës për 2 net.
• Ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro për person, për çdo drekë.

*) PAX – numri vizitorëve

Hotel (dhomat)/Pax 10 PAX 20 PAX 30 PAX*)

Hotel në Prizren
- Dhomë dyshe
- Dhomë njëshe

€154
€185

€150
€193

€143
€182



Presupozimet
1. Paketa u dedikohet mysafirëve, grupeve të qytetarëve ose studentëve nga Shqipëria apo
qendrat e Kosovës, ku institucioni arsimor ose organizatori ka siguruar vet transportin nga
vendi i nisjes dhe në kthim, shpenzim i cili nuk është llogaritur, ngase nuk ofrohet si
shërbim.
2. Sipas marrëveshjes paraprake me organizatorin, ofertuesi mund të merr përsipër edhe
shërbimet tjera, të cilat nuk janë të përfshira në paketë, por kosto dhe çmimi do të
ndryshojnë, konform shërbimeve të shtuara.
3. Paketa mund t’u ofrohet edhe organizatave sindikale e atyre ndërkombëtare me seli në
Prishtinë, ose Tiranë, të cilat mund të organizojnë vet transportin deri në Prizren, si dhe
akomodimin.
4. Me qëllim të përfshirjes së atraksioneve të rajonit më të gjerë turistik të Sharrit, kjo paketë
është përgatitur në tri versione, ku ky është versioni III (i tretë).
5. Çmimet janë llogaritur në bazë të kostos reale, por me mundësi të korrigjimit, të lehtë,
konform negociatave me agjencitë ose shfrytëzuesit e ekskursionit.
6. Niveli i margjinës (marzhës) ose profitit është rreth 20%. Në rast kur paketa mund t’i
ofrohet tregut, përmes platformave elektronike, atëherë një pjesë e fitimit duhet t’u jepet si
bonus pronarëve të platformave, çka duhet negociuar konform kushteve të tyre.
Çmimi përfundimtar negociohet më operatorët turistik, në rastin e shitjes së paketës nga ta.
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