PAKETAT
TURISTIKE
NË RAJONIN E PEJËS
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PROJECT IMPLEMENTED BY:

Ky publikim është hartuar nga: Prof. Zekë Çeku në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së
mesme profesionale ekonomike "Ali Hadri" në Pejë, 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.
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SHMLE “Ali Hadri” Pejë
Paketa turistike ditore Z/SHMLE/PE
E përgatitur enkas për: Rajonin e Bjeshkëve të Nemuna
- Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursioni njëditor PEJË: Mbi valët e Drinit të Bardhë

Paketa turistike përfshin elementet e trashëgimisë kulturore dhe të traditës,
gastronominë tradicionale dhe shërbimet tjera, në përputhje me itinerarin dhe
programin e ekskursionit. Duke vizituar thesarin e trashëgimisë multi-kulturale të
Pejës dhe rrethinës, ju keni mundësinë ta zbuloni dhe përjetoni mirëseardhjen dhe
mikpritjen e ngrohtë, e cila do t’u mbetet gjatë në kujtesën tuaj.
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Itinerari orientues
Hotel Dukagjini - Çarshia e Vjetër - Burimi i Drinit - Pejë
Ora

Atraksionet

08.30

Nisja nga Istogu

08:45

Arritja në Pejë

09:00

Fillimi i ekskursionit (shëtitjes) këmbë në Pejë:
- Vizitë te Hotel Dukagjini
-Vizitë te busti i Shkëlzen Haradinajt
-Vizitë te busti i Nënës Tereze
-Vizitë te Çarshia e Vjetër
-Vizitë te Çarshia e Xhamisë
-Vizitë te Kulla e Haxhi Zekës; kthim në sheshin qendror

10.30

Pushim i shkurtër i kafes në qendër të Pejës

11:00

Nisja dhe vizita ne Radac; Arritja në Resortin Ujëvara e Drinit,
zbritja nga autobusi

11:00-13:00

13:00

Vizita e Rrjedhës së Epërme, ujëvarëve dhe Burimit të Drinit;
Vizita Shpellës së Radacit; kthimi në restorant të Resortit,
dreka
Dreka me specialitete nga peshku trofta

14:30-15:00

Kthimi ne Pejë

15:00-17:00

Vizita në Muzeun Etnografik të Pejës

17:20
17:30-19:00

Kthimi në hotel ose në qendër te qytetit.
Kohë e lirë për vizita individuale dhe përjetime spontane në
Pejë.
Shërbimet: Transporti, një pĳe freskuese, dreka , guida.

19:00-20:30
22.30

Darka në Restorantin në llogari të mysafirëve
Kthimi në Hotel ose pushim i lirë
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Çmimi për person
Propozim �mimi SHMLE Ekskursioni njëditor
Peja me rrethinë 2019
Hotel (dhomat)/Pax
Hotel në Pejë:
Dhomë dyshe
Dhomë njëshe

10 PAX

15 PAX

20 PAX

30 PAX*)

€51
€51

€47
€47

€43
€43

€41
€41

*) PAX – numri vizitorëve

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Mëngjesi i përfshirë me fjetjen, nuk eshte obligim yni,
• Transporti në relacionin Pejë – Burimi - Pejë,
• Një drekë ke Restorant “Ujëvara Drinit” të Burimi Drinit,
• Biletat gjatë vizitës Muzeut Etnografik të Pejës,
• Nje pije freskuese
• Guida lokale në Pejë dhe të Burimi.

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 Korzo,

Kostot fikse
1. Transporti
• Transporti 10 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 12 vende 100 euro;
• Transporti 15 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 18 vende 130 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.
5

Kostot variabile
1. Transporti; ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro per person.

Paketa turistike ditore Z/SHMLE/PE
E përgatitur enkas për: Rajonin e Bjeshkëve të Nemuna
– Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursioni njëditor PEJË: Traditat unike të Dukagjinit

Paketa turistike përfshinë elementet e trashëgimisë kulturore dhe të Traditës,
gastronominë tradicionale dhe shërbimeve tjera, në përputhje me itinerarin dhe
Programin e Turit. Duke vizituar thesarin e trashëgimisë multikulturale të Pejës dhe
rrethinës, ju keni mundësinë që ta zbuloni dhe përjetoni mirëseardhjen dhe mikpritjen
e ngrohtë, e cila do u mbetet gjatë në kujtesën tuaj.
Këto pako janë draftur nga: Prof. Zekë Çeku në bashkëpunim me nxënësit e shkollës
së mesme profesionale ekonomike "Ali Hadri" dhe mësimdhënësit e drejtimit Hoteleri
turizëm.
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Itinerari orientues
Hotel Dukagjini - Çarshia e Vjetër - Deçan - Pejë
Ora

Atraksionet

08.30

Nisja nga Istogu

09:00

Arritja ne Peje, para Hotel Dukagjinit

09:00

Pas mëngjesit, fillimi i shëtitjes në këmbë në Pejë:
- Vizitë te Hotel Dukagjini
- Vizitë te busti i Shkelzen Haradinajt
- Vizitë te busti i Nenës Tereze
- Vizitë te Qarshia e Vjetër
- Vizitë te Qarshia e Xhamisë
- Vizitë te Kulla e Haxhi Zekës

10.30

Pushim i shkurtër, pĳe freskuese

11:00

Nisja dhe vizita në Deçan
- Rrugës për Deçan, vizitë në Isniq - Kulla Osdautaj, vazhdimi në
Deçan
- Arritja dhe vizita në Manastirin e Deçanit, vazhdojmë në Grykën e
Deçanit

13:00

Dreka me specialitete ne restorant “Gryka”

14:30-15:00

Kthimi ne Pejë

15:00-17:00

Vizita në Muzeun Etnologjik

17:20
17:30-19:00
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Kthimi në hotel ose në qendër te qytetit.
Kohë e lirë për vizita individuale dhe përjetime spontane në Pejë.

Shërbimet: Transporti, një pĳe freskuese, dreka , guida.
19:00-20:30
22.30

Darka në Restorantin në llogari të mysafirëve
Kthimi në hotel ose pushim i lirë

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

Hotel (dhomat)/Pax
Hotel në Pejë:
Dhomë dyshe
Dhomë njëshe

10 PAX

15 PAX

20 PAX

30 PAX*)

€58

€51

€49

€43

*) PAX – numri vizitorëve

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
• Transporti në relacionin Pejë – Deçan - Pejë,
• Një pĳe freskuese
• Një drekë ke restorant “GRYKA” të Gryka Deçanit,
• Biletat gjatë vizitës Muzeut Etnografik të Pejës dhe Manastirit të Deçanit,
• Guida lokale në Pejë dhe Deçan.

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 Korzo,
• Akomodimi me mëngjes

Kostot fikse
1. Transporti
• Transporti 10 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 12 vende 100 euro;
• Transporti 15 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 18 vende 130 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 90 euro.

Kostot variabile
1. Ushqimet dhe pĳet, rreth 14 euro per person.
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Paketa turistike ditore Z/SHMLE/PE
E përgatitur enkas për: Rajonin e Bjeshkëve të Nemuna
- Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursioni njëditor PEJË: Mrekullitë e Grykës së Rugovës

Paketa turistike përfshin elementet e trashëgimisë kulturore dhe të traditës,
gastronominë tradicionale dhe shërbimet tjera, në përputhje me itinerarin dhe
programin e ekskursionit. Duke vizituar thesarin e trashëgimisë multi-kulturale të Pejës
dhe rrethinës, ju keni mundësinë ta zbuloni dhe përjetoni mirëseardhjen dhe mikpritjen
e ngrohtë, e cila do t’u mbetet gjatë në kujtesën tuaj.
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Itinerari orientues
Hotel Dukagjini - Çarshia e Vjetër - Gryka e Rugovës - Pejë
Ora

Atraksionet

08.30

Nisja ...

09:00

Arritja ..

09:00

Pas mëngjesit, fillimi i shëtitjes në këmbë në Pejë:
- Vizitë te Hotel Dukagjini
- Vizitë te busti i Shkëlzen Haradinajt
- Vizitë te busti i Nënës Tereze
- Vizitë te Çarshia e Vjetër
- Vizitë te Çarshia e Xhamisë
- Vizitë te Kulla e Haxhi Zekës; kthim në sheshin qendror.

10.30

Pushim i shkurtër,...

11:00

Nisja dhe vizita te Gryka e Rugovës:
- Patrikana e Pejës, 20 minuta
- Ndalesë te Ura e Gurit, ose kilometri i 5-të, 15 minuta
- Vazhdojmë përjetimet gjatë Grykës dhe Luginës së Rugovës
- Ndalojmë autobusin, zbresin udhëtarët tek Fabrika e Ujit
- Nga Fabrika e Ujit vazhdojnë në këmbe deri në fshatin Drelaj
- Arritja te bujtina “Shqiponja” ku na pret Z. Osman Shala, pronar
- Mikpritja dhe rrëfimet e pronarit.

13:00

Dreka tradicionale nga kuzhina familjare

14:30-15:00

Kthimi ne Pejë

15:00-17:00

Vizita në Muzeun Etnografik të Pejës

17:20
17:30-19:00

Kthimi në hotel ose në qendër te qytetit.
Kohë e lirë për vizita individuale dhe përjetime spontane në Pejë.

Shërbimet: Transporti, një pĳe freskuese, dreka , guida.
19:00-20:30
22.30

Darka në Restorantin në llogari të mysafirëve
Kthimi në hotel ose pushim i lirë
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Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni njëditor
Peja me rrethinë 2019
Hotel (dhomat)/Pax
Hotel në Pejë:
Dhomë dyshe
Dhomë njëshe

10 PAX

15 PAX

20 PAX

30 PAX*)

€58

€51

€49

€43

*) PAX – numri vizitorëve

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
•
•
•
•
•
•

Transporti në relacionin Pejë – Gryka e Rugoves - Pejë,
Pĳe freskuese
Një drekë ke restorant “Shqiponja” në Drelaj,
Biletat gjatë vizitës Muzeut Etnografik të Pejës dhe Patriarkanes së Pejës,
Guida lokale në Pejë dhe Grykë të Rugovës.

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 Korzo,
• Akomodimi me mëngjes
•

Kostot fikse
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1. Transporti
• Transporti 10 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 12 vende 100 euro;
• Transporti 15 PAX, angazhim gjysmë-ditor minibusi 18 vende 130 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 per person.

OFERTA
TREDITORE
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Paketa turistike treditore Z-SHMLE/AL/PR
Rajoni i Bjeshkëve të Nemuna: Atraksionet dhe
aktivitetet turistike
Ekskursion i përgatitur enkas:
Eksperienca unike nga Dukagjini
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ITINERARI:
Kalimi kufitar Vërmicë - Gjakovë - Pejë - Gjakovë - Kalimi kufitar
Data & Dita

E premte

E shtunë

Deçan / Pejë

15

E diel

Programi Vizitës
Arritja në Pejë:
18.00, Akomodimi në Hotel “Dukagjini” ne bazë HB
- Kohë e lire para darke
- Kthimi në hotel, përgatitja për darkë
- Darka në hotel
-Pas darkës, kohë e lirë. Përfundon programi
Shërbimet: Fjetja me mëngjes dhe darkë (HB).
Vizita në Pejë, Isniq dhe Deçan:
Pas mëngjesit, fillimi i shëtitjes në këmbë në Pejë:
- Vizitë te Hotel Dukagjini
- Vizitë te busti i Shkëlzen Haradinajt
- Vizitë te Busti i Nënës Tereze
- Vizitë te Çarshia e Vjetër
- Vizitë te Çarshia e Xhamisë
- Vizitë te Kulla e Haxhi Zekës; kthim në sheshin qendror
- Pushim për kafe ose pije freskuese
- Nisja per Deçan; ndalesë e shkurtër në fshatin etnologjik Isniq,
vizitë Kullës së Osdautaj; vazhdimi për në Deçan
- Vizita në Manastirin e Deçanit
- Dreka ne restorant “Gryka”, në Grykë të Deçanit
- Kthimi në Pejë, zbritja afër Muzeut; Vizita në Muzeun Etnografik
- Kthimi në hotel, kohë e lirë deri në darkë
- Darka në restorantin e hotelit; Pushim para fillimit të zbavitjes
- Zbavitje në Klubin e Verërave në hotel: Muzikë dhe vallëzim
CD/DVD- DJ.
Shërbimet: Fjetja me mëngjes dhe darkë (HB), dreka, një pije
freskuese
Vizitë në Gjakovë - Anadrini - Nashec - Kufiri
- Pas mëngjesit, nisja për në Gjakovë; Arritja në Gjakovë
- Vizitë te Çarshia e Vjetër në Gjakovë, përfshirë Xhaminë e Hadum
Agës, Teqenë e Bektashinjve, Rrugën e Zdrukthëtarëve, Hanin e
Haraçive. Sahat Kullën
- Pushim kafeje para drekës; gjysmë orë e lirë para drekës
- Dreka me specialitete tradicionale të Gjakovës
- Pas drekës, vazhdimi rrugës në drejtim të Prizrenit, ndalim i
shkurtër për të vizituar Urën e Terzive dhe Urën e Fshajtë
- Përfundim i ekskursionit. Mysafirët nga Shqipëria vazhdojnë
rrugën për Shqipëri
-Alternativë: Mysafirët ndërkombëtarë të ardhur nga Prishtina,
vazhdojnë udhëtimin në kryeqendrën e Kosovës.
- Shërbimet: Mëngjesi, dreka, një pije freskuese, guida.

Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni treditor
Peja, Deçani, Juniku edhe Gjakova 2019
Hotel (dhoma) /Pax
Hotel në Pejë;
-Dhoma dyshe
-Dhoma njëshe

10 PAX

15 PAX

20 PAX

30 PAX*)

€185
€240

€186
€245

€169
€235

€167
€233

*) PAX – numri vizitorëve
Alternativa për mysafirët ndërkombëtarë nga Prishtina
Shtojmë shumën e transportit ne kuadër të kostos dhe llogarisim çmimin

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
•
•
•
•
•

Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
Dy fjetje në Pejë me darkë në hotel - gjysmëpansion (HB),
Dy dreka, njëra në Gjakovë dhe një në Istog, kompleksi “Trofta”
Biletat gjatë vizitës në Muzeun Etnografik të Pejës
Guida lokale në Gjakovë dhe Junik.

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 90 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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Paketa turistike treditore Z-SHMLE/AL/PR
Rajoni i Bjeshkëve të Nemuna:
Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursion i përgatitur enkas për:
Mbi valët e Drinit të Bardhë
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ITINERARI:
Kalimi kufitar Vërmicë - Gjakovë - Pejë - Gjakovë - Kalimi kufitar
ITINERARI: Prishtinë - Pejë - Gjakovë - Prishtinë
Data & Dita

E premte

E shtunë

Deçan / Pejë

E diel

Programi Vizitës
Arritja në Pejë:
18.00, Akomodimi në Hotel “Dukagjini” në bazë HB
- Kohë e lire para darke
- Kthimi në hotel, përgatitja për darkë
- Darka në hotel
- Pas darkës, kohë e lirë. Përfundon programi
Shërbimet: Fjetja me mëngjes dhe darka (HB).
Vizita në Pejë, Istog dhe Ujëvara e Drinit :
08:30 - Pas mëngjesit, fillimi i shëtitjes në këmbë në Pejë:
- Vizitë te Hotel Dukagjini
- Vizitë te busti i Shkëlzen Haradinajt
- Vizitë te Busti i Nënës Tereze
- Vizitë te Çarshia e Vjetër
- Vizitë te Çarshia e Xhamisë
- Vizitë te Kulla e Haxhi Zekës; kthim në sheshin qendror
- Pushim për kafe ose pĳe freskuese
- Nisja për Istog; Arritja në Istog
- Vizita në Burimin e Lumit Istog dhe Fermën e Peshkut
- Dreka ne kompleksin “Trofta” në Istog, specialitete nga peshku trofta
- Kthimi në Pejë, zbritja afër Muzeut; Vizita në Muzeun Etnografik
- Kthimi në hotel, kohë e lirë deri në darkë
- Darka në restorantin e hotelit; Pushim para fillimit të zbavitjes
- Zbavitje në Klubin e Verërave në hotel: Muzikë dhe vallëzim CD/DVDDJ.
Shërbimet: Fjetja me mëngjes dhe darkë (HB), dreka, një pĳe freskuese
Vizitë në Gjakovë - Anadrini - Nashec - Kufiri.
- Pas mëngjesit, nisja për në Gjakovë; Arritja në Gjakovë
- Vizitë te Çarshia e Vjetër në Gjakovë, përfshirë Xhaminë e Hadum
Agës, Teqenë e Bektashinjve, Rrugën e Zdrukthëtarëve, Hanin e
Haraçive. Sahat Kullën.
- Pushim kafeje para drekës; gjysmë orë e lirë para drekës
- Dreka me specialitete tradicionale të Gjakovës
- Pas drekës, vazhdimi rrugës në drejtim të Prizrenit, ndalim i shkurtër 18
për të vizituar Urën e Terzive dhe Urën e Fshajtë;
- Përfundim i ekskursionit. Mysafirët nga Shqipëria vazhdojnë rrugën për
Shqipëri
- Alternativë: Mysafirët ndërkombëtarë të ardhur nga Prishtina,
vazhdojnë udhëtimin në kryeqendrën e Kosovës.
-Shërbimet: Mëngjesi, dreka, një pĳe freskuese, guida.

Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni treditor
Peja, Istogu, Drini edhe Gjakova 2019
Hotel (dhoma) /Pax
Hotel në Pejë;
-Dhoma dyshe
-Dhoma njëshe

10 PAX

15 PAX

20 PAX

30 PAX*)

€182
€236

€181
€240

€164
€230

€162
€230

*) PAX – numri vizitorëve

Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
•
•
•
•
•

Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
Dy fjetje në Pejë me darkë në hotel - gjysmëpansion (HB),
Dy dreka, njëra në Gjakovë dhe një në Istog, kompleksi “Trofta”
Biletat gjatë vizitës në Muzeun Etnografik të Pejës
Guida lokale në Gjakovë dhe Junik.

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 90 euro.
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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.

Paketa turistike treditore Z-SHMLE/AL/PR
Rajoni i Bjeshkëve të Nemuna: Atraksionet dhe aktivitetet turistike
Ekskursion i përgatitur enkas për: Rugovën Kreshnike
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ITINERARI: Kalimi kufitar Vërmicë - Gjakovë - Pejë - Rugovë / Pejë - Gjakovë - Kalimi kufitar
ITINERARI: Prishtinë - Pejë - Gjakovë - Pejë
Data & Dita

E premte

E shtunë

Deçan / Pejë

21
E diel

Programi Vizitës
Arritja në Pejë:
18.00, Akomodimi në Hotel “Dukagjini” në bazë HB
- Kohë e lire para darke
- Kthimi në hotel, përgatitja për darkë
- Darka në hotel
- Pas darkës, kohë e lirë. Përfundon programi
Shërbimet: Transporti, guida; fjetja me mëngjes dhe darka (HB).
Vizita në Pejë, Rugovë:
Pas mëngjesit, fillimi i shëtitjes në këmbë në Pejë:
- Vizitë te Hotel Dukagjini
- Vizitë te busti i Shkëlzen Haradinajt
- Vizitë te Busti i Nënës Tereze
- Vizitë te Çarshia e Vjetër
- Vizitë te Çarshia e Xhamisë
- Vizitë te Kulla e Haxhi Zekës; kthim në sheshin qendror
- Pushim për kafe ose pĳe freskuese
- Nisja për Grykë të Rugovës
- Vizitë te Patrikana e Pejës; vazhdimi në Grykën e Rugovës, ndalesë te
Ura e Gurit - kilometri 5-të; Vazhdimi në Drelaj, arritja te Fabrika e Ujit
- Ndalon autobusi dhe vazhdohet në këmbë (duhet të keni këpucë të
përshtatshme); hiking rreth 25 minuta; arritja te Bujtina “Shqiponja”
- Rrëfimet, tregimet dhe legjendat nga thesari i eposit të Rugovës
- Dreka në bujtinën “Shqiponja”. Ushqim BIO nga kuzhina familjare
- Kthimi këmbë deri te autobusi, rreth 20 minuta, vazhdojmë në Pejë
- Kthimi në Pejë, zbritja afër Muzeut; Vizita në Muzeun Etnografik
- Kthimi në hotel, kohë e lirë deri në darkë
- Darka në restorantin e hotelit; Pushim para fillimit të zbavitjes
- Zbavitje në Shisha Bar në hotel: Muzikë dhe vallëzim CD/DVD- DJ.
Shërbimet: Fjetja me mëngjes dhe darkë (HB), dreka, një pĳe freskuese,
transporti; guida
Vizitë në Gjakovë - Anadrini - Nashec - Kufiri.
- Pas mëngjesit, nisja për në Gjakovë; Arritja në Gjakovë
- Vizitë te Çarshia e Vjetër në Gjakovë, përfshirë Xhaminë e Hadum
Agës, Teqenë e Bektashinjve, Rrugën e Zdrukthëtarëve, Hanin e
Haraçive. Sahat Kullën
- Pushim kafeje para drekës; gjysmë orë e lirë para drekës
- Dreka me specialitete tradicionale të Gjakovës
- Pas drekës, vazhdimi rrugës në drejtim të Prizrenit, ndalim i shkurtër
për të vizituar Urën e Terzive dhe Urën e Fshajtë
- Përfundim i ekskursionit. Mysafirët nga Shqipëria vazhdojnë rrugën për
Shqipëri
- Alternativë: Mysafirët ndërkombëtarë të ardhur nga Prishtina,
vazhdojnë udhëtimin në kryeqendrën e Kosovës.
Shërbimet: Mëngjesi, dreka, një pĳe freskuese, guida.

Çmimi për person
Propozim çmimi SHMLE Ekskursioni treditor Peja,
Gryka e Rugovës edhe Gjakova 2019

Hotel (dhoma) /Pax
Hotel në Pejë;
-Dhoma dyshe
-Dhoma njëshe

10 PAX

15 PAX

20 PAX

30 PAX*)

€180
€240

€181
€239

€166
€233

€164
€230

*) PAX – numri vizitorëve
Alternativa për mysafirët ndërkombëtar nga Prishtina
Shtojmë shumën e transportit ne kuadër te Kostos dhe kalkulojmë çmimin
Shërbimet e përfshira në Paketën Turistike:
•
•
•
•
•

Mëngjesi i përfshirë me fjetjen
Dy fjetje në Pejë me darkë në Hotel - gjysmë-pansion (HB)
Dy dreka, njëra në Gjakovë dhe një në Istog - Kompleksi “Trofta”
Biletat gjatë vizitës në Muzeun Etnografik të Pejës
Guida lokale në Gjakovë dhe Junik.

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