
 
ASSESSMENT OF POST-WORLD WAR II MONUMENTS IN SOUTH EAST EUROPE IN ORDER 

TO DEVELOP A NEW REGIONAL TOURISM PRODUCT/ CULTURAL ROUTE  

Vlerësimi i monumenteve të kushtuara Luftës së Dytë 

Botërore në Shqipëri për formimin e prodhimit të ri turistik 

rajonal/rutës kulturore në Evropën Juglindore 



 

 

 

 

Provided by the RCC Tourism Development and 
Promotion Project’s Grant Programme 

 

The Project is funded 

by the European Union 



Përmbajtje 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hyrje 







- 

- 



- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



- 

- 

- 

- 

՚



 



Përmbledhje e shkurtër 





Përshkrimi i gjendjes së përgjithshme të 

monumenteve të Luftës së Dytë Botërore 



 

 

- 

Shqiperia në kontekstin historik tё Luftes se II Boterore 



Shqiperia në kontekstin urban 



 

 

 

 



Kategorizimi I monumenteve apo veprave tё artit  

 



 

 

 



Permbledhje 

 

 

 

 





Nje list e zgjeruar e monumenteve 

1 

Mother 
Albania 
(Tirana) 



2 

Partizani 
I 
panjohur 
(Tirana) 



3 

Partizani
çlirimtar 
(Permet) 



4 

Shtatorja 
e 
MujoUlqi
nakut 
(Durres) 

5 

Grushti I 
Mushqet
ase 
(Berzhite
) 

https://sq.wikipedia.org/wiki/7_prill
https://sq.wikipedia.org/wiki/1939
https://sq.wikipedia.org/wiki/Pushtimi_Fashist_i_Shqip%C3%ABris%C3%AB
https://sq.wikipedia.org/wiki/Pushtimi_Fashist_i_Shqip%C3%ABris%C3%AB


6 

Kamëz 

7 

Pezë e 
Vogël 

8 

Elbasan 



9 

Lapidari 
(Shkoder
) 

10 

Pishkash 



11 

5 
Heronjte 
e Vigut 
(Shkoder
) 



12 
Nenudhe
t e luftes 
(Tirana) 

13 

Monume
nti I 
rezistenc
es 
(Durres) 



14 

Busti I 
Vasil 
Lacit 
(Tirana) 

15 

Prita e 
Barmose
s 
(Barmas
h) 



16 
Relievi 
(Permet) 

17 

Memoria
li I 
Boroves 
(Borove) 

18 

Varrezat 
e 
deshmor
eve 
(Lezhe) 



19 

Lapidari I 
luftes se 
Recit 
(M.Madh
e) 

20 

Mozaiku 
u 
MuzeutH
istorik 
(Tirane) 



Pershkrimi i rrugeve kulturore potenciale 

te monumenteve te luftes se dyte boterore 

Veprat e Thoma Thomai Dhamo 

 

 



 



 



 

 

 



 



Shembujt e analizës së detajuar të 

monumenteve të përzgjedhura  
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Nene Shqiperia 

 

BASIC DATA ABOUT THE MONUMENT 

Emri zyrtar dhe / apo i zakonshëm i monumentit 

Emri dhe mbiemri i projektuesit / dizajnerit 

Dimensionet themelore të monumentit (gjerësia, gjatësia, lartësia) 

Përshkrimi i karakteristikave vizuale të monumentit / kompleksit memorial   



VENDNDODHJA E MONUMENTIT  

Shteti 

Komuna  

Qyteti 

Informata gjeografike (gjerësia dhe gjatësia)  

NDËRTIMI I MONUMENTIT  

Data kur filloi ndërtimi i monumentit  

Data kur përfundoi ndërtimi i monumentit  

Cilës ngjarje historike /person(ave) i dedikohet ky monument? Ju lutemi jepni informata 

bazë për ngjarjen / person (at). 

A ka informacion pse monumenti u ndërtua në kohën e caktuar (për shembull, për të 

shënuar një përvjetor apo ndonjë rast tjetër)?  



GJENDJA AKTUALE, MËNYRAT E PËRDORIMIT DHE 

INTERPRETIMI I MONUMENTIT  

GJENDJA AKTUALE 

Si është gjendja fizike aktuale e monumentit 

A i është nënshtruar monumenti ndonjë ndërhyrjeje, ndryshimi, shtese, etj? Nëse po, ju 

lutemi përshkruani ato dhe tregoni nëse ato, sipas mendimit tuaj, kanë kontribuar ose 

kanë degraduar vlerën e tij.     

PËRDORIMI 

Në çfarë mënyra është përdorur monumenti që kur është ndërtuar? Çfarë lloj 

aktivitetesh u zhvilluan brenda kompleksit të monumentit dhe cilat palë të interesuara i 

organizuan ato? 

Cilat janë aktivitetet dominuese të ditëve të sotme të ndërlidhura me monumentin? (Ju 

lutemi specifikoni llojet e aktiviteteve dhe palët e interesuara që i kryejnë ato - 

ekskursione, vizita turistike, përkujtime të përvjetorit të tij ose disa tubime / ngjarje të 

tjera etj.).    



INTERPRETIMI DHE PRESENTIMI I MONUMENTIT 

A ka ndonjë material edukativ dhe promovues për monumentin (të shtypura dhe 

digjitale) - broshura, suvenire, filma, video spote, reklama etj? A është përdorur 

monumenti si skenografi për ndonjë ngjarje? Ju lutemi specifikoni çfarë materiale, kush 

i krijon ato dhe në çfarë mënyre e përfaqësojnë ato monumentin. 

Si e paraqesin monumentin tabelat e informacionit, hartat zyrtare dhe infografikat që 

ndodhen aty? Cilat janë të dhënat dhe tregimet kyçe që ato paraqesin?     

Komente shtesë 

http://www.arkivalajmeve.com/5-maji-Rama-zhvillon-homazhe-tek-monumenti-Nene-Shqiperi.1047031167/
http://www.arkivalajmeve.com/5-maji-Rama-zhvillon-homazhe-tek-monumenti-Nene-Shqiperi.1047031167/
https://www.voal.ch/tag/nene-shqiperi/
https://www.youtube.com/watch?v=fjV11qk8ZPs
https://www.gazetaexpress.com/lajme-nga-shqiperia-festat-e-nentorit-bashkia-e-tiranes-rehabiliton-memorialin-nene-shqiperi-457432/
https://www.gazetaexpress.com/lajme-nga-shqiperia-festat-e-nentorit-bashkia-e-tiranes-rehabiliton-memorialin-nene-shqiperi-457432/
https://aprtirana.al/parqe-dhe-objekte-memoriale/parku-i-varrezave-te-deshmoreve-tirane/


NATURAL SURROUNDINGS  

Is the monument situated in or near a protected natural area (a national park, etc.). If 

yes, please specify which one.  

What are the specific features and values of the monument’s natural surroundings/ 

landscape?  

MJEDISI NATYROR 

A ndodhet monumenti në ose afër ndonjë zone natyrore të mbrojtur (park kombëtar 

etj.). Nëse po, ju lutem specifikoni se në cilën. 

Cilat janë tiparet dhe vlerat specifike të mjedisit natyror / peizazhit përreth monumentit? 

DOKUMENTET STRATEGJIKE DHE TË PLANIFIKIMIT 

HAPËSINOR 

 

A është i njohur kompleksi në dokumentet strategjike kombëtare ose lokale (ato që 

lidhen me zhvillimin, turizmin, planet e biznesit, etj.)? Nëse po, ju lutemi specifikoni se 

në cilën mënyrë. 



KORNIZA INSTITUCIONALE: STATUSI I MBROJTJES, 

MENAXHIMI DHE FINANCIMI  

STATUSI I MBROJTJES 

A ka monumenti ndonjë status mbrojtjeje? Nëse po, ju lutem specifikoni atë.   

Nëse monumenti është i mbrojtur, ju lutem tregoni nga cili vit është mbrojtur. 

Cili institucion është përgjegjës për mbrojtjen e tij? 

MENAXHIMI DHE FINANCIMI 

Cili institucion është përgjegjës për menaxhimin e monumentit apo të kompleksit? 

A ekziston një plan menaxhimi për monumentin? Nëse po, ju lutemi jepni informacionin 

bazë (periudhën e vlefshmërisë etj.). 

A ka raporte monitorimi lidhur me mbrojtjen apo menaxhimin e monumentit? Nëse po, 

ju lutemi tregoni se kush i përgatit ato, kujt i dorëzohen dhe për çfarë periudhe kohore 

përgatiten ato?  

A ka institucioni përgjegjës për menaxhimin ose kujdesin e monumentit buxhet të 

caktuar për mbrojtjen apo menaxhimin e tij? Nëse po, cila është shuma e buxhetit?  



A ka ndonjë informatë rreth shpenzimeve aktuale për mirëmbajtje, mbrojtje apo 

restaurim të monumentit?  

A ka ndonjë informatë rreth shumës së të ardhurave totale që rrjedhin nga përdorimi i 

monumentit (përfshirë donacionet etj.)? 

VIZITAT, OFERTAT DHE PERCEPTIMET TURISTIKE 

A ka informacion rreth numrit vjetor të vizitorëve në kompleks? Nëse po, ju lutemi jepni 

informacionin dhe burimet e informacionit.   

A ka informacion rreth strukturës së vizitorëve? Nëse po, ju lutemi jepni informacionin 

dhe burimet e informacionit.  

A është hyrja në kompleks me pagesë? Nëse po, ju lutemi tregoni se sa? 

A ka sezoni turistik aktual ndonjë karakter të veçantë sezonal? Nëse po, ju lutem 

specifikoni se cilat periudha i mbulon. 



A ekziston aktualisht ndonjë ofertë turistike e përcaktuar për monumentin e përmendur? 

Nëse po, ju lutemi përshkruani atë duke specifikuar se çfarë përfshin, kush e siguron atë, 

për cilat grupe të synuara dedikohet dhe jepni një vegëz me informacionet shtesë. 

Bazuar në analizën e kryer të platformave online dhe rrjeteve sociale (Foursquare, 

TripAdvisor, Airbnb, Facebook, Instagram, etj.), cila është përshtypja e vizitorëve ndaj 

monumentit? (Ju lutemi shënoni fjalët kyçe që i kanë përmendur, komentet kryesore 

pozitive dhe negative, se si i përdorin hashtag-et etj.). 

Sipas mendimit tuaj, cili lloj i turizmit do të ishte optimal për këtë monument? Ju lutemi 

përshkruani shkurtimisht. 

INFRASTRUKTURA E TURIZMIT  

A ka vend-parking afër monumentit për vetura private, biçikleta dhe autobusë? Ju 

lutemi përshkruani atë. Ju lutemi tregoni distancën e tij nga kompleksi. 

https://www.facebook.com/albaniantriptravel/
https://www.facebook.com/turistishqiptar/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARChiAUMjyns61S0z9F2sm7Q3gusYxnCwyFyhkBlpIAWHU8Wf4rJrOwkSXquiPjENz9EQmlPzXoFPxEs
https://www.facebook.com/turistishqiptar/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARChiAUMjyns61S0z9F2sm7Q3gusYxnCwyFyhkBlpIAWHU8Wf4rJrOwkSXquiPjENz9EQmlPzXoFPxEs
https://www.facebook.com/turistishqiptar/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARChiAUMjyns61S0z9F2sm7Q3gusYxnCwyFyhkBlpIAWHU8Wf4rJrOwkSXquiPjENz9EQmlPzXoFPxEs


A është qasja në monument e projektuar mirë dhe e sigurt? Ju lutemi përshkruani. 

A ka qasje për vizitorët me aftësi të kufizuara në monument, p.sh. në të gjitha zonat e 

qasshme për turistët e tjerë? Ju lutemi përshkruani. 

A ka tualete në kompleks? Ju lutemi tregoni distancën e tyre nga monumenti dhe nëse 

gjendja e tyre është e kënaqshme ose e pakënaqshme (gjendja fizike, mirëmbajtja...). 

- 

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'31.2%22N+19%C2%B050'23.1%22E/@41.3086722,19.8390852,256m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.308671!4d19.8397529
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'31.2%22N+19%C2%B050'23.1%22E/@41.3086722,19.8390852,256m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.308671!4d19.8397529
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'31.2%22N+19%C2%B050'23.1%22E/@41.3086722,19.8390852,256m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.308671!4d19.8397529
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'31.2%22N+19%C2%B050'23.1%22E/@41.3086722,19.8390852,256m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.308671!4d19.8397529
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'29.6%22N+19%C2%B050'26.1%22E/@41.3082275,19.8397897,305m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.3082265!4d19.8405859
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'29.6%22N+19%C2%B050'26.1%22E/@41.3082275,19.8397897,305m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.3082265!4d19.8405859


A është kompleksi i pajisur me mobilar urbane, stola/ulëse, kosha për mbeturina etj. Ju 

lutemi përshkruani. 

A është kompleksi i pajisur me inforgrafikë, shenja, mbishkrime etj. në gjuhë të 

ndryshme? Ju lutemi përshkruani.  

A ka ndonjë burim të ujit të pijshëm në kompleks ose në afërsi të tij (ju lutemi shënoni 

se ku)? Ju lutemi përshkruani nëse ai është burim i natyrshëm i ujit, nëse ndodhet brenda 

një ndërtese etj. 

https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'29.6%22N+19%C2%B050'26.1%22E/@41.3082275,19.8397897,305m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.3082265!4d19.8405859
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B018'29.6%22N+19%C2%B050'26.1%22E/@41.3082275,19.8397897,305m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x1350310470fac5db:0x40092af10653720!2sTirana,+Albania!3b1!8m2!3d41.3275459!4d19.8186982!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d41.3082265!4d19.8405859


A ka ndriçim në kompleks? Ju lutemi përshkruani. 

A ka kompleksi mbulueshmëri nga ndonjë rrjet celular, WI-FI etj.? 

Në çfarë distance nga kompleksi mund të gjendet ndonjë kafene, restorant dhe vend për 

akomodim?   

GRUPET E INTERESIT 

 

 

 



5 Heronjte e Vigut 

 

 

TË DHËNAT THEMELORE PËR MONUMENTIN 

Emri zyrtar dhe / apo i zakonshëm i monumentit 

Emri dhe mbiemri i projektuesit / dizajnerit 

Dimensionet themelore të monumentit (gjerësia, gjatësia, lartësia) 



VENDNDODHJA E MONUMENTIT  

Shteti 

Komuna  

Qyteti 

Informata gjeografike (gjerësia dhe gjatësia)  

NDËRTIMI I MONUMENTIT  

Data kur filloi ndërtimi i monumentit  

Data kur përfundoi ndërtimi i monumentit  

Cilës ngjarje historike /person(ave) i dedikohet ky monument? Ju lutemi jepni informata 

bazë për ngjarjen / person (at). 



GJENDJA AKTUALE, MËNYRAT E PËRDORIMIT DHE 

INTERPRETIMI I MONUMENTIT  

GJENDJA AKTUALE 

Si është gjendja fizike aktuale e monumentit 

A i është nënshtruar monumenti ndonjë ndërhyrjeje, ndryshimi, shtese, etj? Nëse po, ju 

lutemi përshkruani ato dhe tregoni nëse ato, sipas mendimit tuaj, kanë kontribuar ose 

kanë degraduar vlerën e tij.     

PËRDORIMI 

Në çfarë mënyra është përdorur monumenti që kur është ndërtuar? Çfarë lloj 

aktivitetesh u zhvilluan brenda kompleksit të monumentit dhe cilat palë të interesuara i 

organizuan ato? 

Cilat janë aktivitetet dominuese të ditëve të sotme të ndërlidhura me monumentin? (Ju 

lutemi specifikoni llojet e aktiviteteve dhe palët e interesuara që i kryejnë ato - 

ekskursione, vizita turistike, përkujtime të përvjetorit të tij ose disa tubime / ngjarje të 

tjera etj.).    



INTERPRETIMI DHE PRESENTIMI I MONUMENTIT 

A ka ndonjë material edukativ dhe promovues për monumentin (të shtypura dhe 

digjitale) - broshura, suvenire, filma, video spote, reklama etj? A është përdorur 

monumenti si skenografi për ndonjë ngjarje? Ju lutemi specifikoni çfarë materiale, kush 

i krijon ato dhe në çfarë mënyre e përfaqësojnë ato monumentin. 

Si e paraqesin monumentin tabelat e informacionit, hartat zyrtare dhe infografikat që 

ndodhen aty? Cilat janë të dhënat dhe tregimet kyçe që ato paraqesin?     

Komente shtesë 

https://www.forumishqiptar.com/threads/7316-Kol%C3%AB-Jakova
http://evasotiri-poezi.blogspot.com/2011/08/heronjte-e-vigut.html
https://www.imdb.com/title/tt0351050/
https://aktoretshqiptare.info/2018/03/14/filmi-besa-e-kuqe/?fbclid=IwAR1AXE0tK-xPelgyx16E-s_fUlKnhvZsy3CkBUMVBq21471HhY4T6U2cCYk
https://aktoretshqiptare.info/2018/03/14/filmi-besa-e-kuqe/?fbclid=IwAR1AXE0tK-xPelgyx16E-s_fUlKnhvZsy3CkBUMVBq21471HhY4T6U2cCYk


MJEDISI NATYROR 

A ndodhet monumenti në ose afër ndonjë zone natyrore të mbrojtur (park kombëtar 

etj.). Nëse po, ju lutem specifikoni se në cilën. 

Cilat janë tiparet dhe vlerat specifike të mjedisit natyror / peizazhit përreth monumentit? 

DOKUMENTET STRATEGJIKE DHE TË PLANIFIKIMIT 

HAPËSINOR 

A është i njohur kompleksi në dokumentet strategjike kombëtare ose lokale (ato që 

lidhen me zhvillimin, turizmin, planet e biznesit, etj.)? Nëse po, ju lutemi specifikoni se 

në cilën mënyrë. 

KORNIZA INSTITUCIONALE: STATUSI I MBROJTJES, 

MENAXHIMI DHE FINANCIMI  

STATUSI I MBROJTJES 

A ka monumenti ndonjë status mbrojtjeje? Nëse po, ju lutem specifikoni atë.   

Nëse monumenti është i mbrojtur, ju lutem tregoni nga cili vit është mbrojtur. 

Cili institucion është përgjegjës për mbrojtjen e tij? 



MENAXHIMI DHE FINANCIMI 

Cili institucion është përgjegjës për menaxhimin e monumentit apo të kompleksit? 

A ekziston një plan menaxhimi për monumentin? Nëse po, ju lutemi jepni informacionin 

bazë (periudhën e vlefshmërisë etj.). 

A ka raporte monitorimi lidhur me mbrojtjen apo menaxhimin e monumentit? Nëse po, 

ju lutemi tregoni se kush i përgatit ato, kujt i dorëzohen dhe për çfarë periudhe kohore 

përgatiten ato?  

A ka institucioni përgjegjës për menaxhimin ose kujdesin e monumentit buxhet të 

caktuar për mbrojtjen apo menaxhimin e tij? Nëse po, cila është shuma e buxhetit? 

A ka ndonjë informatë rreth shpenzimeve aktuale për mirëmbajtje, mbrojtje apo 

restaurim të monumentit?  

A ka ndonjë informatë rreth shumës së të ardhurave totale që rrjedhin nga përdorimi i 

monumentit (përfshirë donacionet etj.)? 

VIZITAT, OFERTAT DHE PERCEPTIMET TURISTIKE 

A ka informacion rreth numrit vjetor të vizitorëve në kompleks? Nëse po, ju lutemi jepni 

informacionin dhe burimet e informacionit.   



A ka informacion rreth strukturës së vizitorëve? Nëse po, ju lutemi jepni informacionin 

dhe burimet e informacionit.  

A është hyrja në kompleks me pagesë? Nëse po, ju lutemi tregoni se sa? 

A ka sezoni turistik aktual ndonjë karakter të veçantë sezonal? Nëse po, ju lutem 

specifikoni se cilat periudha i mbulon. 

A ekziston aktualisht ndonjë ofertë turistike e përcaktuar për monumentin e përmendur? 

Nëse po, ju lutemi përshkruani atë duke specifikuar se çfarë përfshin, kush e siguron atë, 

për cilat grupe të synuara dedikohet dhe jepni një vegëz me informacionet shtesë. 

Bazuar në analizën e kryer të platformave online dhe rrjeteve sociale (Foursquare, 

TripAdvisor, Airbnb, Facebook, Instagram, etj.), cila është përshtypja e vizitorëve ndaj 

monumentit? (Ju lutemi shënoni fjalët kyçe që i kanë përmendur, komentet kryesore 

pozitive dhe negative, se si i përdorin hashtag-et etj.). 

Sipas mendimit tuaj, cili lloj i turizmit do të ishte optimal për këtë monument? Ju lutemi 

përshkruani shkurtimisht. 



INFRASTRUKTURA E TURIZMIT  

A ka vend-parking afër monumentit për vetura private, biçikleta dhe autobusë? Ju 

lutemi përshkruani atë. Ju lutemi tregoni distancën e tij nga kompleksi. 

A është qasja në monument e projektuar mirë dhe e sigurt? Ju lutemi përshkruani. 

A ka qasje për vizitorët me aftësi të kufizuara në monument, p.sh. në të gjitha zonat e 

qasshme për turistët e tjerë? Ju lutemi përshkruani. 

https://www.google.com/maps/place/5+Heronjt%C3%AB+e+Vigut+.+5+Alb%C3%A1n+h%C5%91s+./@42.0890395,19.5074509,164m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x134e0091b9901f59:0xdeae7ce15d4816c1!8m2!3d42.0893108!4d19.5073943
https://www.google.com/maps/place/5+Heronjt%C3%AB+e+Vigut+.+5+Alb%C3%A1n+h%C5%91s+./@42.0890395,19.5074509,164m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x134e0091b9901f59:0xdeae7ce15d4816c1!8m2!3d42.0893108!4d19.5073943
https://www.google.com/maps/place/5+Heronjt%C3%AB+e+Vigut+.+5+Alb%C3%A1n+h%C5%91s+./@42.0890395,19.5074509,164m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x134e0091b9901f59:0xdeae7ce15d4816c1!8m2!3d42.0893108!4d19.5073943


A ka tualete në kompleks? Ju lutemi tregoni distancën e tyre nga monumenti dhe nëse 

gjendja e tyre është e kënaqshme ose e pakënaqshme (gjendja fizike, mirëmbajtja...). 

A është kompleksi i pajisur me mobilar urbane, stola/ulëse, kosha për mbeturina etj. Ju 

lutemi përshkruani. 

A është kompleksi i pajisur me inforgrafikë, shenja, mbishkrime etj. në gjuhë të 

ndryshme? Ju lutemi përshkruani.  

A ka ndonjë burim të ujit të pijshëm në kompleks ose në afërsi të tij (ju lutemi shënoni 

se ku)? Ju lutemi përshkruani nëse ai është burim i natyrshëm i ujit, nëse ndodhet brenda 

një ndërtese etj. 

A ka ndriçim në kompleks? Ju lutemi përshkruani. 

A ka kompleksi mbulueshmëri nga ndonjë rrjet celular, WI-FI etj.? 

Në çfarë distance nga kompleksi mund të gjendet ndonjë kafene, restorant dhe vend për 

akomodim?   

 



GRUPET E INTERESIT 

 

 




