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Parathënie 

 

Turizmi përfaqëson një degë me rëndësi në zhvillimin ekonomik të një vendi. 

Në kushtet e sotme, për Shqipërinë, Kosovën dhe trevat e tjera shqiptare, ai 

përfaqëson motorin e zhvillimit. 

Pasuritë turistike të trevave shqiptare janë të përshtatshme për zhvillimin e 

veprimtarive turistike të shumëllojshme, ndër të cilat edhe turizmi kurativ i banjave. 

Studimi pasqyron në mënyrë modeste zhvillimin e turizmit kurativ në 

hapësirën shqiptare. Ai parashtron zhvillimet më të hershme të lëvizjes turistike dhe 

evolucionin gjatë periudhave të ndryshme kohore. 

Turizmi kurativ i banjave zhvillohet pranë burimeve termale minerale, të cilat 

në trevat tona janë të shumta falë ndërtimit të larmishëm gjeologjik. Në këtë drejtim 

studimi pasqyron pasuritë natyrore që mundësojnë këtë zhvillim. Kjo lëvizje turistike 

nuk mund të kuptohet pa ndikimin e pasurive të shumta kulturore që ofrojnë zonat 

kurative. 

Për çdo zonë kurative evidentohen dukshëm zhvillimet e turizmit kurativ, 

realiteti dhe perspektiva për të ardhmen. 

Studimi krahas evidentimit të zhvillimeve pozitive e problematikave, sjell risi 

në ofrimin e rrugëve dhe formave për të mundësuar zhvillim të qëndrueshëm. Kjo 

realizohet përmes sygjerimeve për ndërhyrje strategjike. 

 Interes në këtë studim shfaq dhe mënyra e organizimit dhe pasqyrimit të  

informacionit rreth qendrave më të njohura kurative në trevat shqiptare. Kjo ofrohet 

përmes guidave dhe hartave interaktive. 

Studime të tilla në vendin tonë janë të pakta, por jo shteruese, ndaj qëllimi ynë 

final është sigurimi i një informacioni të plotë e të strukturuar mbi turizmin kurativ. 

Ky punim do të ofrojë  faktorë nxitës për studime të tjera analoge. 

Studimi vjen i plotë, mbështetur dhe nga ndihma e udhëheqësit shkencor Prof. 

Dr. Sabri Laçit. 

Falenderoj pedagogët e Departamentit të Gjeografisë pranë Universitetit të 

Tiranës, kolegët dhe miqtë. Mbështetje në këtë studim më kanë ofruar dhe banorët e 

zonave kurative, drejtuesit e qendrave dhe vizitorët e intervistuar. 

Falenderoj në mënyrë të veçantë familjen time, prindërit dhe motrat për 

mbështetjen që më kanë dhënë në përmbylljen me sukses të  studimit. 

  

                                                                                                        Autorja 

 

 

 

 

 

 
Elës, Nadës dhe Sankës  
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HYRJE 

  

1. Përzgjedhja dhe parashtrimi i temës  

 

Turizmi është veprimtari ekonomike me rëndësi për Shqipërinë, Kosovën dhe 

trevat e tjera shqiptare të cilat kanë potenciale për zhvillimin e shumë llojeve të tij. 

Ndër lëvizjet turistike, rëndësi kanë edhe ato drejt vendeve me vlera kurative: 

burimet termale minerale, zonat malore, liqenet dhe brigjet detare. Veçanërisht të 

frekuentuara janë burimet termale minerale, me veti kurative për shumë sëmundje. Ky 

lloj turizmi ka të bëjë me lëvizjen e një kategorie njerëzish drejt tyre për ruajtjen dhe 

përmirësimin e shëndetit. Në vendet kurative pranë burimeve termale minerale 

zhvillohet turizmi kurativ tradicional. 

Shqipëria, Kosova dhe trevat e tjera shqiptare ofrojnë potenciale natyrore të 

konsiderueshme për zhvillimin e turizmit kurativ. Burimet kryesore të ujërave termale 

minerale në trevat shqiptare ndodhen në:  

□ Elbasan, me burimet e Llixhave Qendrore, Hidraj e Kozan (pus gjeotermal); 

□ Peshkopi, me burimet në lindje të qytetit; 

□ Përmet, me burimet e Bënjës; 

□ Fushë-Krujë me burimet në fshatin Bilaj; 

□ Leskovik, me burimet e Sarandoporos në grykën e Vromonerit në jug të 

Leskovikut; 

□ Kosovë, me burimet në Pejë, Istog, Kllokot, Mitrovicë etj
1
; 

□ TSH
2
 në Maqedoni, me burimet e Dibrës (Banjishtë e Kosovrast), 

Kumanovës
3
 etj; 

□ Lugina e Preshevës (TSH në Serbinë Jugore), me burimet në Bujanoc dhe 

Sijarinë
4
. 

Zhvillimet turistike në Shqipëri morën hov e nuanca të veçanta pas ndryshimeve 

politike dhe ekonomike të vitit 1990. Megjithatë, turizmi kurativ është larg nivelit të 

zhvillimit, krahasuar me vendet fqinje dhe europiane. Mungesa e strategjive dhe 

investimeve në nivel shtetëror dhe vendor shoqërohet me zhvillime kaotike të këtij 

lloj turizmi dhe larg standardeve të dëshiruara. 

Nisur nga ky konstatim, studimi do të fokusohet në një analizë të thellë të 

zhvillimit të turizmit kurativ të banjave në trevat shqiptare. 

Studimet e mirëfillta mbi potencialet dhe mundësitë e zhvillimit të turizmit kurativ 

në trevat shqiptare mungojnë. Materialet e shkruara janë të pakta dhe të tërthorta si 

për formacionet gjeologjike ku gjenden burimet termale, ashtu dhe për vlerat 

mjekësore e shëndetësore të ujërave termale minerale. Për studimin tonë,  pjesa më e 

madhe e të dhënave është siguruar nga monitorimet në terren dhe intervistat me 

banorët, vizitorët, drejtuesit e qendrave kurative, ata të pushtetit vendor  e qëndror. 

Ato janë përpunuar, përshtatur e vlerësuar për zonat ku janë përqendruar burimet 

termale minerale dhe ku zhvillohet turizmi kurativ tradicional. 

Studimi synon të pasqyrojë potencialet turistike kurative, drejtimet, format dhe 

përmasat e  zhvillimit të deritanishëm në trevat shqiptare si dhe nevojën e ndërhyrjeve 

strategjike. Pikat e forta dhe të dobëta, kërcënimet dhe mundësitë për zhvillimin e 

këtij lloji turizmi në të ardhmen, nxirren në pah nëpërmjet analizës SWOT.  

                                                           
1
 Laçi S., Gjeografia e Kosovës dhe e TSHPK të RSH-së, Progres, Tiranë 2006, faqe  37. 

2
 TSH = Trevat Shqiptare. 

3
 Laçi S., Gjeografia e Kosovës dhe e TSHPK të RSH-së, Progres, Tiranë 2006, faqe  37. 

4
 Ejupi A., Lugina e Preshevës-studim rajonal gjeografik, disertacion doktorate, Tiranë 2013, faqe 52. 
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Rezultatet e studimit do të vihen në shërbim të operatorëve, komuniteteve të 

interesuara dhe institucioneve përgjegjëse në nivel qendror dhe vendor për të siguruar 

ndërhyrje strategjike dhe harmonizim të përpjekjeve të të gjithë aktorëve për të 

mundësuar zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit kurativ në të gjitha zonat që e 

ofrojnë atë.  

Ky studim do të shërbejë  si burim informacioni gjeografik, shkencor e turistik për 

opinionin vendas shqiptar dhe të huaj, duke hedhur dritë mbi zhvillimet e turizmit 

kurativ në trevat shqiptare. 

Studimi është përzgjedhur që të sjellë një kontribut të ri e një këndvështrim 

origjinal në fushën e studimeve gjeografike turistike, ku në kontekstin shqiptar janë të 

pakta dhe jo shteruese. Interes do të ofrojë informacioni rreth promovimit të 

potencialeve kurative në trevat shqiptare, i organizuar në formën e guidës turistike. 

Një arsye më shumë për t’u fokusuar në këtë çështje janë dhe lidhjet me territorin 

e zonës kurative ku jetoj. Jam ndjerë gjithnjë e motivuar për të kontribuar në studimin 

e vendeve të tilla që mundësojnë zhvillimin e turizmit kurativ në veçanti e rritjen 

ekonomike të tyre në përgjithësi. 

 

2. Qëllimi i studimit dhe objektivat kryesore  

 

Studimi ofron një analizë të detajuar të zhvillimit të turizmit kurativ në trevat 

shqiptare. Qëllimi i tij është evidentimi i problematikave dhe ofrimi i zgjidhjeve 

alternative për përmirësim në të ardhmen. Studimi analizon zhvillimet e tij në kohë e 

hapësirë si dhe transformimet strukturore që kanë ndodhur nën ndikimin e faktorëve 

të ndryshëm. Në të njëjtën kohë studimi synon të propozojë mënyra dhe rrugë për 

rigjallërimin e turizmit kurativ dhe zhvillimin e qëndrueshëm në hapësirat shqiptare të 

cilat, dhe pse me potenciale të konsiderueshme turistike, shfaqen të pazhvilluara. 

 

Objektivat kryesore të studimit fokusohen në: 

□ Njohjen e hershme të shfrytëzimit të banjave në trevat shqiptare dhe lëvizjen 

turistike lidhur me to; 

□ Evidentimin e burimeve natyrore e humane që mbështesin këtë lëvizje 

turistike; 

□ Pasqyrimin e specifikave të zhvillimit të banjave në trevat shqiptare; 

□ Ofrimin e rrugëve më efikase për të mundësuar zhvillimin bashkëkohor të 

turizmit kurativ në trevat shqiptare; 

□ Promovimin e qendrave kurative më të njohura në trevat tona. 

 

3. Pyetjet kërkimore dhe objektivat specifike 

 

Studimi kërkon t'u japë përgjigje këtyre pyetjeve: 

□ Cila është historia e shfrytëzimit të ujërave termale minerale dhe banjave në 

trevat shqiptare? 

□ Cilat janë burimet natyrore dhe humane që kanë mundësuar e mundësojnë 

zhvillimin e turizmit kurativ në trevat shqiptare? 

□ Si paraqitet niveli i zhvillimit të turizmit të banjave në trevat shqiptare 

krahasuar me shtetet fqinjë e ato europiane? 

□ Si paraqitet zhvillimi i turizmit të banjave në Shqipëri, realiteti e perspektiva 

për të ardhmen? 
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□ Si paraqitet zhvillimi i tij në Kosovë e TTSH, realiteti e perspektiva për të 

ardhmen? 

□ Cilat janë rrugët strategjike që mundësojnë zhvillimin e turizmit të banjave në 

trevat shqiptare? 

□ Cilat janë rrugët më efikase për të njohur qendrat kurative në trevat shqiptare? 

□ Si mund të promovojmë qendrat kurative në hapësirën kombëtare, rajonale 

dhe më  gjerë? 

 

Për t'u dhënë përgjigje këtyre pyetjeve (rezultatet e studimit), punimi do të synojë 

të arrijë këto objektiva specifike: 

□ Të parashtrojë në vija të përgjithshme zhvillimin e turizmit të banjave në kohë 

e në hapësirë si në vendet europiane, ashtu dhe në trevat shqiptare; 

□ Të pasqyrojë vizionin e ri të zhvillimit turistik, realitetin, perspektivën e tij në 

trevat shqiptare; 

□ Të tregojë dinamikën e zhvillimeve të tij gjatë periudhave të ndryshme kohore 

në Shqipëri e mbarë trevat shqiptare; 

□ Të evidentojë zhvillimet kryesore të turizmit kurativ në Shqipëri e trevat 

shqiptare duke nxjerrë në pah pikat e forta e të dobëta; 

□ Të analizojë mundësitë e zhvillimit të turizmit kurativ përmes strategjive në 

nivel vendor e kombëtar; 

□ Të ofrojë mundësi për promovimin e burimeve natyrore e kulturore në 

funksion të zhvillimit të turizmit kurativ. 

 

4. Vlerësime kritike mbi studimet e derisotme të turizmit kurativ në HSH 
 

Trajtimi shkencor i zhvillimit të turizmit kurativ në trevat shqiptare është i pakët 

ose mungon. Punimet e derisotme shkencore kanë trajtuar kryesisht elementet 

gjeografike në studimin e turizmit si dhe politikat e produktit turistik të rajoneve të 

ndryshme.  

Literatura kombëtare në këtë fushë është e pakët, pasi të dhënat që ne duam, nuk 

janë trajtuar në aspektin e zhvillimeve turistike, por në ato gjeologjike, mjekësore e 

shëndetësore.  

Në studim i jemi referuar literaturës ndërkombëtare dhe rasteve konkrete të 

shteteve fqinjë, duke u përafruar në mënyrë analoge me trevat shqiptare ku zhvillohet 

turizmi kurativ. 

Në fushën e studimeve kombëtare: 

Të dhënat teorike për zhvillimet turistike në përgjithësi dhe turizmin kurativ në 

veçanti vijnë përmes botimit të Dhimtër Dokës dhe Bilal Draçit“Gjeografia e 

turizmit”(2009). Autorët japin një vështrim të qartë mbi elementet gjeografike në 

studimin e turizmit, duke përcaktuar potencialet primare, sekondare dhe terciare për 

zhvillimin e tij. Ato përcaktojnë llojet kryesore të turizmit sipas motivit dhe vendit 

duke evidentuar dhe tiparet e turizmin kurativ. Këtu pasqyrohen zhvillimet e turizmit 

kurativ në përgjithësi, (potencialet natyrore e kulturore, tiparet e turizmit kurativ) pa u 

ndalur në zhvillimet e turizmit kurativ në Shqipëri e më gjerë.  

Studimet mbi potencialet natyrore dhe ekzistencën e burimeve termale minerale 

në Shqipëri e trevat shqiptare përfaqësohen nga studimet e autorëve: 

 Skënder Dede me “Pasuritë minerale në Shqipëri” (1980); 

 Xhemil Didi “Klimatoterapia, Balneoterapia dhe Fizioterapia” (1986); 
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 Mevlan Kabos dhe autorët bashkëpunues në botimin e Akademisë së 

Shkencave “Gjeografia Fizike e Shqipërisë I” (1990). 

Studimi më i vonshëm që trajton nga këndvështrimi gjeologjik e gjeotermal 

burimet termale minerale me mundësi shfrytëzimi në shumë aspekte të jetës, është 

dhe botimi i Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave “Atlasi gjeotermal i Shqipërisë” 

(2004). Autorët Alfred Frashëri, Vladimir Çermak dhe bashkautorët pasqyrojnë zonat 

gjeotermale, shpërndarjen hapësinore të burimeve termale minerale, përbërjen dhe 

rëndësinë ekonomike të shfrytëzimit të tyre. Këto botime na ofrojnë informacion të 

bollshëm rreth potencialeve natyrore që mundësojnë zhvillimin e turizmit kurativ. 

Për burimet termale minerale të Kosovës dhe mundësinë e zhvillimit të turizmit 

kurativ përmendim botimet: 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Raport, Gjendja e ujërave në 

Kosovë, Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (2010); 

 Botimet në Revistën Studentore, Universiteti i Studimeve Organizative “Pjetër 

Budi”, Instituti për studime në Prishtinë, (Nr 2009\1). 

Me interes shfaqet botimi i Prof. dr. Nexhat Muhaxherit “Politikat e produktit 

turistik si bazë për zhvillimin e turizmit në rajonin e Pejës” (1989). Përmes këtij 

botimi merret informacion jo vetëm për zhvillimet turistike në Pejë, por evidentohen 

dukshëm potencialet, përmasat dhe drejtimet e turizmit kurativ në Banjën e Pejës. 

Autori sjell informacion të saktë mbi fluksin turistik në këtë banjë për periudha të 

ndryshme kohore.  

Duhet përmenduar që pas vitit 1990 e luftës së Kosovës, informacionet rreth këtij 

lloj turizmi janë të pakta. B. Millaku me punimin e tij “Shfrytëzime teorike e 

operative analitike të turizmit, funksionet në segmentin balnear të banjave” sjell 

informacion rreth ujërave termominerale të Kosovës. Nevoja e zhvillimit turistik për 

Kosovën pas luftës, është pasqyruar dhe në botimet periodike si gazeta javore “Oda 

ekonomike e Kosovës” Eko Biznes (2009). Aty pasqyrohen potencialet natyrore që ka 

Kosova për zhvillimin e turizmit kurativ. Për banjën e Malishevës informacion sjell 

në punimin e tij të disertacionit “Tipare të zhvillimit të popullsisë së Malishevës” dhe 

Bekim Samadraxha. 

Për Kosovën dhe trevat e tjera shqiptare kanë shkruar dhe autorë shqiptarë si Prof. 

dr. Sabri Laçi, i cili në botimin e tij “Kosova dhe trevat e tjera shqiptare përtej kufirit 

të Republikës së Shqipërisë” (2006) na jep të dhëna për burimet termale minerale të 

Kosovës, Banjishtës, Kosovrastit, Kumanovës dhe mundësitë për zhvillimin e turizmit 

kurativ. Po në këtë fokus përmendim punimin e Rahim Imerit “Resurset dhe zhvillimi 

i turizmit në Maqedoninë Perëndimore” ku jepen informacione për zhvillimin e 

turizmit kurativ në Banjën e Kosovrastit dhe të Banjishtit. Për zhvillimin e 

përgjithshëm të turizmit dhe të atij kurativ në veçanti jep informacion dhe punimi i 

Mislim Zendelit dhe Rahim Imerit në “Gjeografia turistike, bazat dhe rajonet 

turistike”. Për trevat shqiptare informacion sjell dhe Prof.dr. Arqile Bërxholli në 

tekstin universitar “Gjeografia e trojeve etnike shqiptare”. 

Për trevat shqiptare në Serbinë jugore informacion për potencialet turistike dhe 

zhvillimet e turizmit kurativ na ofron autori Arsim Ejupi me punimin e tij të 

disertacionit “Lugina e Preshevës, studim rajonal”, ku pasqyrohen pasuritë 

hidrotermale dhe zhvillimet e turizmit kurativ në Luginën e Preshevës. Autori 

evidenton problematikat në zhvillimin e tij, propozon masa pa sygjeruar ndërhyrje në 

nivel lokal apo qendror. Me interes shfaqet dhe itinerari i mundshëm turistik në këtë 

luginë duke përfshirë dhe zonat kurative.  

Për çështje që lidhen me historinë e shfrytëzimit të burimeve termale dhe 

zhvillimet e para turistike, tërheqin vëmendje botimet e hershme nga të cilat kemi 



Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

16 
 

marrë informacion. Përmendim botimin e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, Institutit 

të Monumenteve të Natyrës, Monumentet, Nr 19 (1980) me autor Apollon Baçe, në të 

cilin evidentohet ndërtimi i banjave të para në Shqipëri dhe shfrytëzimi i tyre si 

element fillestar i lëvizjes turistike. Astrit Bozgo në botimin ”Gjeografia e rretheve” 

(1984) sjell informacion rreth kapaciteteve pritëse në strukturat hoteliere-spitalore në 

Elbasan e Peshkopi. 

Mbi shfrytëzimin e hershëm të burimeve termale dhe rëndësinë e tyre kanë 

shkruar udhëtarët e huaj që kanë vizituar Shqipërinë. Përmendim Edith Durham, e cila 

në librin e saj "Brengat e Ballkanasve" na sjell informacion të vlefshëm rreth 

shfrytëzimit të burimeve termale të Leskovikut. Në 1840 në veprën e tij “Esquise 

geologique de la Turquie d’Evrope” Ami Boue flet për ujërat termominerale të Dibrës 

dhe të Fushë-Krujës (Ujëbardhës), (M. Kabos dhe bashkëautorët, 1990). Banja e 

Përmetit vjen në një studim monografik nga Viktor Kola (Tiranë 2002). 

Për aspekte të ndryshme që lidhen me zhvillimin e turizmit kurativ, përmenden 

shkrimet në botimet periodike të hershme dhe të sotme si: Muzafer Korkuti, Revista 

shkencore tremujore, Kosova në këndvështrimin arkeologjik (2005), Gazeta Besa,  

Kronika e vendit, 3 maj nr 838, 1934 (Elbasan), Nana Mbretëreshë në Llixhat e 

Elbasanit, Kronika e vendit, 30 maj nr 860, 1934 etj. 

Nuk duhet lënë pa përmendur dhe botimi i autorit Dhimitër Doka  "Turizmi 

qytetar dhe vlerat turistike të qyteteve shqiptare" (1996) ku jepen të dhëna për 

kapacitetet pritëse dhe fluksin e vizitorëve në strukturat kurative në Shqipëri. 

Me interes janë dhe studimet e zonave rurale të realizuar nga FSHZH (2009) 

përmes Planeve të Zhvillimit Lokal. Në këto studime interes shfaqin ato për komunat 

me potenciale kurative si ajo e Treganit dhe Petranit. Pas nuk mbeten dhe planet e 

zhvillimit të komunave Pejë, Kllokot e Malishevë. 

Nisur nga këto vlerësime kritike mbi studimet e derisotme të turizmit kurativ në 

HSH konstatojmë  se: 

□ turizmi kurativ në trevat shqiptare nuk është trajtuar asnjëherë i ndarë në 

fokusin e studimeve gjeografike. Ai është trajtuar në studime më të 

përgjithshme; 

□ të dhënat statistikore për fluksin turistik në këto zona janë të pjesshme, madje  

shpesh ato mungojnë; 

□ para vitit 1990 turizmi kurativ është trajtuar si në konceptim teorik dhe në atë 

praktik si lëvizje e popullsisë drejt qendrave spitalore me shërbime të 

mbuluara nga shteti. Kjo ka penguar sigurimin e informacionit rreth numrit të 

vizitorëve; 

□ pjesa më e madhe e studimeve janë të vjetra dhe nuk pasqyrojnë ndryshimet e 

periudhave që kanë pasuar; 

□ ka pengesë në grumbullimin e informacionit, pasi mbledhja dhe përpunimi i të 

dhënave nuk është i strukturuar nga institucionet përgjegjëse; 

□ ka mungesë të theksuar të studimeve dhe ndërhyrjeve nga institucionet në 

nivel qëndror si MTKRS
5
, e cila nuk hartoi asnjë strategji për zhvillimin e 

qëndrueshëm të turizmit kurativ.  

 

 

 

 

                                                           
5
Ministria e Turizmit Kulturës Rinisë dhe Sportit (para ndryshimeve në organizimin e ministrive 

përkatëse). 
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Në fushën e studimeve ndërkombëtare: 

Për të kuptuar zhvillimet turistike në trevat tona, jemi mbështetur dhe në botimet e 

huaja mbi zhvillimet turistike në Europë dhe në vendet fqinjë. P.Battilani në punimin 

e tij“Vacanze di pochi, vacanze di tutti” Evoluzione del turismo europeo (2001) na 

sjell informacion rreth zhvillimit të turizmit kurativ në Europë gjatë periudhave të 

ndryshme historike. 

Për turizmin termal (turizmi kurativ në vendet fqinjë konceptohet me turizëm 

termal) dhe zhvillimet e tij në vende të caktuara në Europë kanë shkruar autorë si 

Bagnoli (2009), F. Squassi (1961), M. Severo (2000) etj. Me interes shihen tendencat 

e reja të turizmit kurativ nga ai thjesht kurativ në atë të mirëqenies termale. Për këto 

tendenca sjellin informacion botimet e enteve dhe organizatave të ndryshme termale 

në Europë.  

 

5. Metodat e punës kërkimore 

 

Për realizimin e objektivave të studimit janë aplikuar metoda kërkimore cilësore e 

sasiore e një qasje shkencore gjeografike e karakterit aplikativ.  

Për të realizuar studimin janë përcaktuar subjektet për realizimin e tij. Në këtë rast 

subjektet janë ato zona të trevave shqiptare, në të cilat janë përqëndruar burimet 

termale minerale me veti kurative. Të tilla janë konsideruar burimet termale në 

Shqipëri, Kosovë, trevat shqiptare në Maqedoni dhe trevat shqiptare në Serbi. Për çdo 

subjekt të studimit kemi përzgjedhur kampionë, që përfaqësojnë denjësisht subjektet 

ku bëjnë pjesë.  

Kampionet e përzgjedhur janë:  

□ Në Shqipëri: Llixhat e Peshkopisë, Bënjës së Përmetit, Elbasanit e të Bilajt pa 

harruar Kozanin e Leskovikun; 

□ Në Kosovë: Banjat e Pejës, Kllokotit dhe Malishevës; 

□ Në Maqedoni: Banjat e Dibrës së Madhe (Banjishtë e Kosovrast) dhe 

Kumanovës; 

□ Në trevat shqiptare në Serbi: Banjat e Luginës së Preshevës (Bujanoc e 

Sijarinë). 

 

Metodat e përdorura në këtë disertacion janë: 

□ shqyrtimi i literaturës europiane në këtë fushë që lidhet me çështje teorike të 

studimit; 

□ vjelja e informacionit nga studimet e deritanishme kombëtare që trajtojnë 

elemente përbërëse të zhvillimeve turistike kurative; 

□ krahasimi, analiza dhe sinteza;  

□ trajtimet statistikore dhe ato grafike;  

□ vëzhgimi i drejtpërdrejtë në terren (intervista me banorët e zonave ku 

zhvillohet turizmi, vizitorë të ndryshëm, anketimi dhe fotografimi i burimeve 

termale minerale dhe strukturave hoteliere);  

□ metoda hartografike. 

Peshën kryesore ndër këto metoda e zë ajo e vrojtimit dhe studimit të 

drejtpërdrejtë në terren. Ky fakt lidhet ngushtë me mungesën e të dhënave të ofruara 

nga literatura kombëtare, mungesën e të dhënave statistikore për numrin e vizitorëve 

në vite etj. Vrojtimet në zonat e studimit janë realizuar në bashkëpunim me banorët e 

zonave të studimit, pushtetet lokale, pedagogë të Universitetit të Tiranës në 

Departamentin e Gjeografisë etj. 
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Ky studim i drejtpërdrejtë mundësoi verifikimin në terren të specifikave dhe 

problematikave për secilën zonë, duke ofruar dhe mundësinë e krahasimit midis tyre. 

Pavarësisht zhvillimit me kujdes të vëzhgimeve, intervistave dhe fotografimeve, 

saktësia e plotë e informacionit mbetet për t'u trajtuar në të ardhmen.  

Faza e vjeljes së informacionit nga literatura kombëtare e më gjerë është përdorur 

për të pasqyruar potencialet turistike kurative dhe zhvillimin historik të tij në kohë e 

hapësirë. 

Përmes analizës dhe sintezës është realizuar trajtimi i integruar i potencialeve, 

drejtimeve, formave dhe përmasave të zhvillimeve turistike. Sinteza e rezultateve të 

arritura ka bërë të mundur evidentimin e pikave të forta, të dobëta, kërcënimet dhe 

mundësitë e zhvillimit në të ardhmen. Kjo sintezë ka mundësuar ofrimin e 

propozimeve dhe rrugëve për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit kurativ.  

Rëndësi merr dhe përdorimi i metodës statistikore. Kjo metodë është përdorur për 

të analizuar: 

□ treguesit përcaktues në fluksin e lëvizjes turistike kurative si: numri i 

vizitorëve në vite, fluksi i tyre në një vit, periudhat që përballojnë fluksin më 

të madh etj; 

□ klasifikimin e zonave kurative sipas potencialeve kulturore dhe vlerave 

terapeutike;  

□ veçoritë e potencialeve natyrore turistike; 

□ nivelin e shërbimeve turistike për çdo qendër kurative. 

Rezultatet e analizave statistikore janë pasqyruar në studim nga tabelat dhe 

grafikët, të cilët pasqyrojnë dukshëm lëvizjen turistike në kohë e në hapësirë. 

Krahas vëzhgimeve të drejtpërdrejta në terren, rëndësi të veçantë ka metoda 

hartografike. Ajo është përdorur për të pasqyruar shpërndarjen e burimeve termale 

minerale në hapësirën mbarëshqiptare dhe evidentimin e zonave kurative me 

potenciale turistike të mundshme. Me ndihmën e programeve të veçanta është 

përpiluar harta, e cila pasqyron itinerarin turistik kurativ. Kjo metodë është përdorur 

dhe për të ndërtuar hartën e gjeoinformacionit për qendrat kurative të realizuar përmes 

përdorimit të GI dhe softit ArcGIS10. Kjo pasqyron dhe risinë e këtij studimi. Krahas 

tyre janë ndërtuar hartat që tregojnë potencialet kulturore të zonave kurative, historinë 

e shfrytëzimit të burimeve termale minerale etj. 

Për gjetjen e të përbashkëtave dhe të veçantave në zhvillimin e turizmit kurativ në 

Shqipëri, Kosovë dhe trevat e tjera shqiptare është përdorur metoda krahasuese. 

Evidentimi i tyre mundëson të kuptuarin e zhvillimit të turizmit kurativ dhe jep 

zgjidhje për propozimin e rrugëve më të efektshme për zhvillim. Kjo metodë 

mundëson dhe evidentimin e ngjashmërive dhe dallimeve me rajonet fqinjë.  

Për vetë specifikën që ky studim parashtron, rëndësi merr dhe fotografimi. 

Subjektet e fotografuara janë zgjedhur me kujdes, që të evidentojnë potencialet 

turistike dhe hartimin e guidave për çdo qendër kurative.  

 

6. Rëndësia teorike dhe praktike e studimit 

 

Në këndvështrimin teorik studimi do të sjellë risi në: 

□ Parime e konceptime bashkëkohore për turizmin kurativ të lidhura me 

shfrytëzimin e burimeve termale minerale në trevat shqiptare; 

□ Përdorimin e koncepteve të reja: turizëm i mirëqenies, turizëm kurativ dhe i 

mirëqenies, fenomeni i ekskursionistit, guidë etj; 
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□ Identifikimin e burimeve natyrore e kulturore që mundësojnë zhvillimin e 

turizmit të banjave; 

□ Propozimin e rrugëve strategjike për zhvillimin e tij;  

□ Propozimin e guidave për të njohur e promovuar qendrat kurative në trevat 

shqiptare; 

□ Zhvillimet e reja që po pëson sot ky turizëm, i motivuar dhe nga zhvillimet e 

reja politike, sociale, ekonomike e kulturore që po kalojnë trevat shqiptare. 

Në aspektin praktik: 

□ Studimi është kompleks dhe hedh dritë mbi zhvillimet e turizmit të banjave në 

trevat shqiptare. Në këtë konteks ai përbën studimin e parë në këtë fushë, ndaj 

do t'i shërbejë studimeve të tjera analoge. 

□ Në kushtet e zhvillimeve të sotme komplekse që trevat tona po kalojnë, 

studimi synon t’u ofrojë të gjithë aktorëve të interesuar, rrugë, plane, strategji 

për të mundësuar zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit kurativ në të gjithë 

zonat që e ofrojnë këtë mundësi. 

□ Përdorimi praktik i hartave dhe guidës turistike rreth qendrave kurative 

mundëson njohjen e tyre në arenën ballkanike e në Europë. Në bazë të gjetjeve 

të studimit, do të mundësohet përputhja e veprimtarive me ofertat natyrore e 

humane të zonave kurative. 

 

7. Kufizimet në realizimin e studimit 

 

Përmbushja e objektivave të përgjithshme e atyre specifike të studimit u 

realizua. Duke qenë i pari studim mbi zhvillimin e turizmit të banjave në trevat 

shqiptare, ai përballet me pengesa e vështirësi si: 

□ mungesa e studimeve kombëtare në këtë fushë; 

□ mungesa e burimeve të informacionit për shfrytëzimin e hershëm e në kohë të 

banjave; 

□ çështje të pazgjidhura që lidhen me standartizimin e të dhënave statistikore 

mbi fluksin e vizitorëve në banja; 

□ burokracitë për sigurimin e informacionit të nevojshëm nga komunat dhe 

pushteti qendror; 

□ pengesa në marrjen e plotë dhe të saktë të informacionit në terren gjatë 

monitorimeve të drejtpërdrejta; 

□ pengesa në sigurimin e informacionit për disa banja si ajo e Banjskës në 

Mitrovicë dhe banja e Kumanovës; 

□ shtrirja e gjerë hapësinore e studimit pengon marrjen e drejtpërdrejtë të 

informacionit në disa nga banjat në trevat shqiptare; 

□ vështirësitë në organizimin digjital të të dhënave mbi qendrat kurative më të 

njohura në trevat shqiptare. 

 

8. Sintezë e strukturës së studimit 

 

 Studimi është organizuar në gjashtë kapituj. Ato kanë baraspeshë midis tyre, por 

me specifika në trajtimin e objektivave të studimit. 

Kapitulli i parë parashtron elemente të rëndësishme teorike në fushën e zhvillimit 

të turizmit të banjave. Historia e zhvillimit të tij në trevat tona është e lidhur ngushtë 

dhe me historinë e zhvillimit të tij në Europë. Në këtë kapitull evidentohen zhvillimet 

e turizmit të banjave në kohë e në hapësirë. Veçoritë e sotme dhe prirjet e zhvillimit të 
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turizmit kurativ në Europë pasqyrohen përmes zhvillimeve të tij në disa nga shtetet 

europiane.  

Trajtimi i zhvillimit të turizmit në kohë vazhdon me historinë e shfrytëzimit të 

burimeve termale minerale në Shqipëri e TTSH në periudha të ndryshme kohore. 

Qëllimi final është evidentimi i shfrytëzimit të banjave dhe përcaktimi i tyre si një nga 

destinacionet më të hershme turistike në trevat shqiptare. 

Kapitulli i dytë evidenton burimet natyrore e humane që mundësojnë zhvillimin e 

turizmit të banjave në trevat shqiptare. Në këtë drejtim burimet turistike janë 

optimale. Pasqyrohen drejt burimet termale minerale, specifikat fiziko-kimike të tyre 

dhe përdorimi për kurimin e mjaft sëmundjeve. Krahas evidentimit të specifikave, 

përmes hartave, pasqyrohet vendodhja e burimeve dhe klasifikimi sipas temperaturës. 

Rëndësi merr analiza e burimeve humane me specifikë në trashëgiminë kulturore 

e humane të zonave ku ky turizëm zhvillohet. Fenomeni i ekskursionistit evidentohet 

për pjesën më të madhe të qendrave kurative. 

Kapitulli i tretë analizon zhvillimet e turizmit të banjave në qendrat më të njohura 

kurative në Shqipëri. Dukshëm evidentohen drejtimet, përmasat, format e lëvizjes 

turistike. Rëndësi i kushtohet pasqyrimit të fluksit të vizitorëve. Zhvillimet e turizmit 

të banjave në këto qendra përfundojnë me analizën SWOT. Përmes saj evidentohen 

specifikat për çdo qendër kurative. 

Kapitulli i katërt analizon në të njëjtën linjë me kapitullin e tretë qendrat kurative 

në Kosovë dhe në TTSHPK të RSH-së. Analiza SWOT evidenton specifikat e 

zhvillimit të turizmit kurativ si dhe pasqyron dallimet në krahasim me qendrat 

kurative në  Shqipëri. 

Kapitulli i pestë përmbledh analizën e zhvillimit të turizmit të banjave në trevat 

shqiptare. Evidentohen zhvillimet e sotme dhe perspektivat e zhvillimit për të 

ardhmen. Turizmi kurativ trajtohet si në fokusin e zhvillimeve strategjike rajonale, 

ashtu dhe në kushtet e zhvillimit lokal. Nisur nga fakti se turizmi i banjave përbën sot 

motorin e zhvillimit ekonomik për shumë zona, në studim rëndësi i kushtohet dhe 

ndikimit që ai ka në mjedis dhe në zhvillimin ekonomik e social. 

Zhvillimet e sotme të turizmit kurativ janë pothuajse kaotike, ndaj në këtë kapitull 

propozohen rrugë e ndërhyrje për zhvillim të integruar të tij me sektorët e tjerë të 

ekonomisë.  

Kapitulli i gjashtë propozon guidën në qendrat kurative më të njohura në trevat 

shqiptare. Qëllimi final është ofrimi i udhërrëfyesve të qartë për njohjen dhe vizitimin 

e tyre. Guida ofron informacion të plotë për çdo qendër. Ky informacion është 

organizuar në hartën digjitale të qendrave të turizmit kurativ në hapësirat shqiptare. 

 Pjesë të rëndësishme të punimit janë dhe përfundimet e sygjerimet. Ato ofrojnë 

gjetjet e studimit dhe propozojnë rrugë e mënyra për përmirësim e ndërhyrjeve në të 

ardhmen. Një pjesë e konsiderueshme e hartave, tabelave, modeleve të pyetësorëve e 

anketimeve janë sistemuar në aneksin e studimit. 
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Kapitulli I 

 

ZHVILLIMET E TURIZMIT KURATIV NË KOHË DHE HAPËSIRË 

  

I.1 Historia e shkurtër e zhvillimit të turizmit kurativ 

 

Turizmi kurativ tradicional konsiston në shfrytëzimin në mënyra të ndryshme të 

ujërave me veti terapeutike. Origjina e termalizmit
6
 në pellgun e Mesdheut është 

shumë e hershme. Kjo është vërtetuar nga zbulimet arkeologjike, dëshmitë letrare, 

shkencore dhe shumë epigrafe
7
. 

Kujdesi për shëndetin ka qenë një nga motivet kryesore të udhëtimeve për grekët 

dhe romakët e vjetër. Në Greqinë e Vjetër ekzistonin “banja” publike dhe private. 

Publiket ndërtoheshin në mjedise të hapura, pranë ndërtesave të banimit, ndërsa hyrja 

në to bëhej kundrejt një pagese të arsyeshme
8
. Grekët e vjetër mendonin se ujërat e 

nxehta dhe avulli që dilte nga thellësia përmes burimeve minerale, kishin vlera 

shëruese dhe fuqi të mbinatyrshme. Nuk është e rastësishme që pranë burimeve 

termale minerale u ndërtuan tempuj të rëndësishëm si ai i Olimpit dhe i Apollos në 

Delfi. Vetë Hipokriti në punimin e tij “Uso dei liquidi”
9
 inkurajonte mbrojtjen e 

burimeve minerale. 

Shfrytëzimi i ujërave termale minerale në kohën antike ishte element i mënyrës së 

jetesës dhe i zakoneve të romakëve. Në Romë filloi të përdorej termi grek “therma-

thermos”, që do të thotë “i nxehtë”
10

. Ky term tregonte ujërat termale minerale me 

veti kuruese dhe të gjitha llojet e banjave.  

Banjat publike u shfaqen në Romë gjatë shekullit II p.e.s, por filluan të përdoren 

për të kuruar trupin në shekulli III p.e.s. Romakët e zëvendësuan modelin grek të 

“banjave të thjeshta” me një sistem kompleks shërbimesh
11

.  

 
Tabela 1: Klasifikimi i banjave termale në Romën antike 

Klasifikimi Mënyra e ndërtimit 

- Banja të rezervuara për një numër të 

vogël personash; 

- Banja të hapura për një numër të madh 

personash, të ndara për meshkuj e femra; 

- Banja të mëdha për mbretër, perandorë, 

qytetarë të pasur ose  nga shtresat e larta 

të shoqërisë; 

- Calidarium për banjat e nxehta; 

- Frigidarium për banjat e ftohta; 

- Lepidarium, që e përgatiste trupin për 

temperaturat më të larta të ujit; 

- Laconicum, që shërbente për sauna.
12

 

 

 

Agripa, gjatë kohës së sundimit të tij (viti 33 p.e.s) arriti të ofrojë falas shërbimin 

e banjave termale për banorët e Romës. Ai ndërtoi banja që mbanin emrin e tij. 

Kështu vepruan edhe Neroni, Traiani  e  Diokleciani. Në shekullin IV p.e.s u ndërtuan 

                                                           
6
 Degë e fizioterapisë që studion efektin e mirëqënies të ujërave termale në organizmin e njeriut. 

7
 Federterme, Federazione Italiana delle industrie termali e delle acque curative termali, Itali 2009. 

(http://www.federterme.it) 
8
 Ucomo E., Il turismo termale in Campagna tra ottocento e novecento, Itali 2004, faqe 427. 

9
 “Përdorimi i ujërave” 

10
 Kjo lidhet me burimet minerale të nxehta ose me banjat e vakëta, por të rregulluara për t’u përdorur 

në ndërtesat që lulëzuan në kohën e Perandorisë Romake. 
11

 Ucomo E., Il turismo termale in Campagna tra ottocento e novecento, Itali 2004, faqe 428. 
12

 Po aty. 

http://www.federterme.it/
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banjat e Kostantinit.
13

“Banjat e mëdha”, të pasuruara me biblioteka, muzeume, 

kopshte etj, u kthyen shpejt në qendra të jetës mondane. 

Shprehja e njohur “mens sana in corpore sano” (mendja e shëndoshë në trup të 

shëndoshë) i përket periudhës së lulëzimit të banjave termale. Në Romë  u ngritën 800 

stabilimente termale publike dhe private. Ato vizitoheshin nga personalitet më të 

njohura të kohës si: Seneka, Titlivi etj. Mjekët romakë: Plino, Celso dhe Galeno 

konfirmuan vlerat kuruese të ujërave dhe tentuan t’i klasifikojnë ato sipas 

karakteristikave fiziko-kimike e patologjike. 

Në antikitet popullsia ka përdorur elemente të kurimit të trupit, që mundësonin 

mirëqënie fizike dhe tërësore të tij. Kjo traditë vazhdon ruhet edhe sot, e pasuruar me 

nuanca të reja. Për rrjedhojë, turizmi kurativ zë vend të veçantë në ofertat turistike të 

shumë vendeve. 

Ndërsa në Greqi bëheshin kura terapeutike në ujërat termale minerale, në Romë 

kurat u shoqëruan edhe me elemente të “mirëqenies”. 

Rëndësia e banjave termale filloi të zbehej me përhapjen e krishtërimit. U 

zhdukën disa prej banjave të mëdha të Romës për shkak të ruralizimit të jetës. 

Vetitë kuruese të ujërave termale filluan të rivlerësohen në vitet 1300 falë 

zhvillimit të mjekësisë që, në atë kohë, po evidentonte rëndësinë e vlerave kuruese të 

tyre. Në atë periudhë u përcaktua dhe roli i “këshilluesve mjekësorë” në shërbimet 

termale
14

. 

Në fillimet e shekulli XIII u realizuan vlerësime empirike dhe studimet e para 

hidrologjike nga studiues e mjekë. Në Europë përmenden Pietro D’Albano dhe 

Michele Savonarola, të cilët në studimet e tyre përshkruan cilësitë mjekësore të 

burimeve minerale termale më të njohura në atë kohë.  

Termi “ville d’eau” në Europë lidhet me përdorimin e burimeve termale minerale 

në shekullin e XIV, që në Itali vazhdoi për disa shekuj. Ky lloj turizmi ishte i thjeshtë 

në krahasim me modelin e qyteteve “loisir” në Angli, që lulëzuan në shekullin e 

XVIII, më i suksesshmi nga të cilët ishte ai Bath. Qytetet turistike angleze të viteve 

1700 prisnin vizitorë në parqet termale, duke iu ofruar edhe struktura të tjera si teatër, 

kafene, restorante, hotele etj. 

Infrastruktura turistike kurative në Angli u ngrit fillimisht nga fisnikët e kohës. 

Për mirëmbajtjen e saj përdoreshin pagesat paraprake të klientëve. Më vonë 

investimet në këtë sektor kaluan në duart e kapitalit kombëtar shtetëror dhe, gjatë 

shekulli XIX, pushtetet vendore dhe qëndrore mbështetën shërbimet publike, duke 

ndihmuar në promovimin e turizmit kurativ, në mbrojtjen e mjedisit dhe në kontrollin 

e çmimeve apo ndërtimeve. Kjo praktikë u përkrah edhe në Itali, Francë, Spanjë, 

Austri etj
15

. Gradualisht u kalua në turizmin kurativ të kohëve moderne, i cili 

mbështetet në aplikimin e metodave eksperimentale dhe në informacionin 

bashkëkohor rreth kurave termale.  

Dy luftërat botërore e zbehën fluksin e vizitorëve në strukturat kurative. Ato e 

rimorën funksionimin e tyre pas LDB-së, që njihet si periudha e “turizmit kurativ 

social”. Turizmi kurativ u përfshi në sistemet kombëtare shëndetësore, në shërbimet e 

asistencës dhe mbrojtjes së shëndetit. Kurat terapeutike ofroheshin me pagesë nga 

shteti për të gjithë shtresat e popullsisë. 

 

 

                                                           
13

 Ucomo E., Il turismo termale in Campagna tra ottocento e novecento, Itali 2004, faqe 427. 
14

 Battilani P., Vacanze di pochi, vacanze di tutti, Bologna 2009, faqe 56,61,183. 
15

Ferrandino V., M. L Cavalcanti, Traguardi consolidati  e problemi irrisolvibili della storia 

economica del turismo, Itali 2005, faqe 66-67. 
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Tabela 2:  Etapat historike të zhvillimit të turizmit kurativ 

Nr  Etapat e zhvillimit të turizmit 

botëror 

Etapat e zhvillimit të 

turizmit kurativ 

Etapat e zhvillimit të 

turizmit kurativ në TSH
16

 

 

 

 

 

1 

Format e para të turizmit: 

Egjipti i vjetër, pelegrinazhet ... 

- - 

Greqia antike Banja termale në 

Greqinë antike 

- 

Perandoria romake Banja antike në 

perandorinë Romake 

Shfrytëzim i banjave 

termale të ndërtuar nga 

romakët në TSH 

2 Mesjeta Rënie e kurës për 

trupin 

Banja turke 

3 Rilindja europiane Rigjallërim i 

mbështetur nga 

zhvillimi i mjekësisë 

- 

Grand Tour - - 

4 Turizmi elitë Turizëm elitë Turizëm elitë 

5 Turizmi social Karakter mjekësor 

mbështetur nga 

shërbimet 

shëndetësore 

Turizëm social, qendrat 

spitalore mjekësore 

6 Turizmi masiv e modern TK dhe i mirëqënies TK  tradicional me pak 

elementë të mirëqënies 

Burim: P. Battioli, Vacanze di pochi, vacanze di tutti, L’evoluzione del turismo europeo, 

Bologna 2009. Të dhënat për TSH janë përpunuar nga  autorja. 

 

I.2 Koncepte teorike dhe aplikime të turizmit kurativ 

 

Trajtimi i zhvillimit të turizmit kurativ në TSH shtron nevojën e analizimit teorik 

të tij sipas kritereve të përcaktuara në studimet gjeografike turistike. Si konceptohet 

turizmi kurativ në Europë dhe në trevat shqiptare? 

Kuptimi mbi turizmin kurativ dhe vështirësitë në përkufizimin e tij për trevat 

shqiptare 

Turizmi shfaqet kompleks si në studimet teorike, ashtu dhe në fushën e 

aplikimeve e të praktikës. Ai konsiderohet sot një faktor shtytës me efekte të 

shumëllojshme në ekonomi, shoqëri, kulturë, mjedis etj. Si i tillë, turizmi është objekt 

trajtimesh teorike për sociologët, antropologët, gjeografët, shkrimtarët, ekonomistët, 

arkitektët, ambientalistët etj.  

Turizmi konsiston në lëvizjen e njerëzve nga vendbanimi në një vend tjetër, ku 

qëndrohet të paktën një natë, për të kaluar kohën e lirë ose për punë
17

. 

Ky është një nga përkufizimet për turizmin modern, që përfshin të gjithë 

elementet e tij: vendin e nisjes, zhvendosjen, kohëzgjatjen, motivimin etj. 

Janë të shumta përkufizimet që mbështeten në lëvizjen e turistëve, qarkullimin e 

lirë të personave në kufi, tendencat e reja të të bërit turizëm etj. Në këtë kuadër, të 

përkufizosh çfarë është turizmi, është tejet komplekse
18

. Kjo është e vërtetë edhe për  

përkufizmim e turizmin kurativ. 

                                                           
16

 Autorja: A. Zejnelhoxha 
17

 Organizata Botërore e Turizmit. 
18

 Bagnoli L., Geografia del turismo, Romë 2009, kap. I, faqe 2. 
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Fenomeni turistik, në shumëllojshmërinë e formave me të cilat prezantohet, 

kërkon mënyra të ndryshme studimi. Krahas riorganizimit të të dhënave të 

përgjithshme mbi turizmin, studimet e deritanishme janë fokusuar në tema më 

specifike, siç është turizmi termal kurativ,
19

 i cili përkufizohet si: turizëm që bazohet 

në vlerat kurative që kanë vende të caktuara në botë. Personat që praktikojnë këtë lloj 

turizmi synojnë ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit
20

. 

Turizmi kurativ konsiston në spostimin e një kategorie njerëzish nga vendbanimi 

në vende të tjera, me qëllim shërimin e ndonjë sëmundje, përmirësimin e anomalive 

fiziologjike e shëndetësore në përgjithësi.  

Disa autorë i përcaktojnë destinacionet turistike dhe llojet kryesore të turizmit 

kurativ në bazë të motivit dhe të vendit: 

□ TK tradicional, që konsiston në shfrytëzimin e ujërave termale minerale. 

Fillimet e tij janë në antikitet. Vendet ku aplikohet quhen llixha dhe terme. 

□ Turizmi kurativ malor i lidhur me ajrin e pastër dhe klimën e shëndetshme. Ai 

aplikohet kryesisht nga persona me sëmundje të organeve të frymëmarrjes, të 

moshuar dhe ata që dëshirojnë të kenë shëndet më të mirë. 

□ TK dhe i mirëqenies, i cili ndërthur turizmin kurativ tradicional me elemente 

rekreative dhe argëtuese. Aplikohet kryesisht nga persona me të ardhura mbi 

mesatare. 

□ Turizmi balnear (talasoterapia) konsiston në shfrytëzimin e avantazheve të 

detit, plazheve dhe klimës bregdetare për çlodhje dhe përmirësimin e shëndetit 

nën efektin e diellit, rërës dhe ujit. 

□ Turizmi terapeutik, që u zhvillua në fundin e shekullit XX, aplikohet kryesisht 

nga persona me të ardhura të larta, që frekuentojnë qendra turistike-mjekësore 

për të mbajtur trupin në formë të mirë madje për të siguruar “rininë e 

përjetshme”. Kurat përfshijnë masazhet e ndërhyrjet kirurgjikale.
21

  

TK sot identifikohet me lëvizjen e njerëzve drejt qendrave kurative jo vetëm për 

kurimin e patologjive, por dhe për të siguruar mirëqënien e trupit dhe të mendjes.
22

 

Kohët e fundit në këtë fushë janë përfshirë terma të tillë si SPA e Wellnes.
23

  

Motivi kryesor që i shtyn banorët e TSH-së të vizitojnë qendrat kurative është 

“përmirësimi i shëndetit”. 

Për përkufizimin e turizmin kurativ në TSH pengojnë: 

□ mungesa e burimeve të informacionit dhe e studimeve të mirëfillta për këtë 

lloj turizmi në TSH; 

□ orientimi i lëvizjeve turistike për qëllime kurative kryesisht drejt burimeve 

termale minerale dhe më pak drejt zonave malore; 

□ fakti që turizmi balnear është parë më shumë në kuadrin e pushimeve dhe të 

banjave të diellit, se sa të shërimit të sëmundjeve nën efektin e rërës, ujit, ajrit 

dhe diellit. 

Ky studim fokusohet në potencialet dhe zhvillimin e turizmit kurativ në qendrat 

termale minerale, që njihet si turizëm kurativ tradicional (turizmi i banjave). Ai 

                                                           
19

 Marotta G., Bengardino F., Il turismo termale in Campagna tra ottocento e novecento, Itali 2004, 

faqe 35. 
20

 Doka Dh., Draçi B., Gjeografia e turizmit, SHBLU, Tiranë 2009, faqe 75. 
21

 http://www.dec.unich.it 
22

 Becheri E.,et al, Le terme tra sostenibilita è compatibilitá, Itali 2007, faqe 7. 
23

 Wellness - mirëqënie e përgjithshme e trupit mendjes dhe shpirtit, përdorur në mjekësinë alternative. 

Në kontekstin tonë ofron trajtime alternative si: fitness, gjimnastikë, masazhe, trajtim ushqimor etj. 

 

http://www.dec.unich.it/
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nënvizon se ujërat termale minerale janë shfrytëzuar për qëllime shëndetësore që prej 

më shumë se 10.000 vjetësh. Në Japoni vizitojnë qendrat kurative termale-minerale 

rreth 100 milion persona në vit. Në Gjermani, Turqi e Hungari numërohen rreth 10 

milion frekuentues të banjave. Në Rusi shifrat arrijnë 8 milion, Zvicër 800.000, 

Francë 700.000 dhe Spanjë në 400.000. 210 banjat e SHBA-së frekuentohen nga 4,5 

milion turistë në vit
24

. 

Turizmi kurativ ndikon pozitivisht në zhvillimin social-ekonomik të zonave që e 

mundësojnë atë. Ai rrit mundësinë për punësimin vendor, rritjen e të ardhurave dhe 

zhvillim tërësor.  

Turizmi kurativ është një nga mundësitë më të mira për zhvillimin ekonomik e 

social të vendbanimeve apo njësive vendore që kanë potenciale për ta aplikuar atë. Ai 

mundëson diversifikimin e burimeve të të ardhurave, rrit mobilitetin e popullsisë dhe 

të turistëve, duke gjallëruar jetën social-kulturore të komunitetit. Ai shërben si 

promotor për zhvillimin e bujqësisë, blektorisë, artizanatit, tregtisë, kulinarisë etj. 

Turizmi kurativ nxit arsimin profesional të të rinjve, përmirëson nivelin kulturor të 

banorëve të qendrave turistike dhe intensifikon komunikimin midis tyre dhe turistëve. 

Ky zhvillim forcon identitetin e territoreve ku ndodhen qendrat kurative. 

Turizmi kurativ mundëson sigurimin e vendeve të punës për komunitetin. Në 

kushtet e sotme, kur sektori i parë dhe i dytë i ekonomisë kanë nevojë për më pak fuqi 

punëtore si rrjedhojë e mekanizimit dhe automatizimit të proceseve të punës, sektori i 

tretë, ku bën pjesë edhe turizmi, mund të gjenerojë vende pune të mjaftueshme, 

sidomos për të rinjtë. Turizmi kurativ, me specifikat e tij, nuk siguron thjesht punësim 

të komunitetit, por nxit edhe kualifikimin e stafeve për t’iu përshtatur më mirë 

kërkesave në rritje të vizitorëve dhe tendencave të reja të të bërit turizëm. 

Turizmi kurativ ndihmon në rritjen e të ardhurave, duke sjellë përfitime për 

banorët e zonave me potenciale kurative. Të ardhurat e gjeneruara fuqizojnë buxhetin 

e njësive vendore dhe mund të përdoren për të përmirësuar infrastrukturën dhe 

shërbimet për komunitetin. 

Turizmi kurativ përmirëson imazhin e zonave kurative, duke e shndërruar atë në 

unik dhe tërheqës. Imazhi i zonave kurative në TSH lë shumë për të dëshiruar. 

Shfrytëzimi pa kriter i burimeve termale nga banorët e zonës është shoqëruar me 

degradim, ndotje të burimeve termale dhe prishje të imazhit turistik. Me ndërhyrjen e 

pushtetit qëndror e vendor, FSHZH dhe organizatave të ndryshme, në mjaft zona janë 

hartuar plane zhvillimi të cilat kanë siguruar masa për rregullimin e imazhit të tyre. 

Turizmi kurativ promovon vlerat kurative të territoreve, vendeve, rajoneve dhe më 

gjerë, duke ndikuar në rritjen e numrit të vizitorëve vendas dhe të huaj. Përftimi është 

i shumëfishtë: njohje, shtim i të ardhurave, ndërthurje kulturash, vetëbesim në vlerat 

kombëtare, zhvillim ekonomik etj. Krahas tyre promovohen edhe vlerat kulturore të 

komuniteteve përkatëse. 

 

I.3 Veçoritë dhe prirjet e zhvillimit të turizmit kurativ në Europë  

Në kuadrin europian e botëror sektori i turizmit kurativ po shënon një përmirësim 

pas rënies së përgjithshme që ai pësoi në vitet 2008-2009. Në Europë zonat kurative 

klasifikohen
25

: 

                                                           
24

 Gazeta Ekobiznes, Turizmi termal, mundësi për Kosovën, qershor 2009, faqe 8. 
25

 Regione Campania, Assessorato al turismo, linee guida per lo sviluppo turistico, Itali 2002, faqe 91 

(http://www.sito.regionecampania.it ). 

http://www.sito.regione/
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□ zona (qendra) kurative që mundësojnë kurimin e parandalimin e sëmundjeve 

në stadin e tyre patologjik. Kurimi ndihmohet nga financimet apo rimbursimet 

e shërbimeve shëndetësore;  

□ zona (qendra) kurative private të njëjta me të parat, por me shpenzime 

plotësisht nga vizitorët; 

□ zona (qendra) kurative që presin vizitorë me qëllim sigurimin e “mirëqënies”; 

□ zona (qendra) që presin vizitorë me qëllim të dyfishtë: atë të parandalimit të 

sëmundjeve dhe ”mirëqenies”. Vizitorët u nënshtrohen kurave tradicionale të 

ndërthurura me aktivitete rekreative.  

Për periudhën 2008-2010 është regjistruar rënia e numrit të vizitorëve tradicionalë 

që frekuentojnë këto qendra (0,9 %). Rritje është regjistruar në numrin e vizitorëve që 

lëvizin për qëllime të “mirëqenies” (3,1%) dhe atyre me qëllim të përbashkët të 

“mirëqenies e kurave tradicionale
26

 (0,5 %).  

Tendencat  e sotme po mundësojnë kalimin nga të qënit thjesht turizëm kurativ në 

turizëm të “mirëqenies”. Ky kalim po shoqërohet me ndryshimin e strukturave 

kurative, destinacioneve turistike, fluksit të vizitorëve, moshës së tyre si dhe me 

shtimin e shërbimeve të “mirëqenies”
27

. 

Për të evidentuar dallimin midis “turizmit kurativ tradicional“ e atij të 

“mirëqenies” (oferta turistike, akomodimi, shërbimet e ofruara, mosha e vizitorëve) 

na ndihmon tabela e mëposhtme. 

 
Tabela 3: Dallimet midis turizmit kurativ tradicional e atij të “mirëqënies” 

                                                           
26

 Mercury S.r.l, Federterme, Rapporto sul sistema termale in Italia, Itali 2004, faqe 57. 
27

 Mercury, Becheri E., Rapporto del turismo Europeo, Itali 2009, faqe 69. 

Tiparet - kushtet Turizmi  kurativ tradicional Turizmi i “mirëqënies” 

Objektivat Kujdes për parandalimin dhe 

shërimin primar dhe sekondar të 

patalogjisë 

Kujdes për mirëqënien e trupit, 

fizik dhe relaks 

Roli i mjekut Shumë i rëndësishëm Me pak rëndësi 

Motivimi, arsyeja Këshillim nga ana e mjekut dhe 

mundësi të mbështetjes nga 

shërbimet shëndetësore kombëtare 

Iniciativë personale e pacientit 

Rregullat e 

qëndrimit 

“Plani i kurës” duhet të respektohet 

rreptësisht e të ndiqet nga mjeku 

Mënyra, kohëzgjatja dhe 

frekuenca e trajtimeve zgjidhen 

sipas dëshirës së pacientit apo 

vizitorit 

Afati i qëndrimit Nga 2-3 javë sipas këshillave të 

mjekut 

Nga 2-4 ditë 

Terapia- kura Mjekësi kurative e shoqëruar me 

balnoterapi, klimatologji dhe 

fizioterapi 

Masazhe dhe elemente ”beauty” 

që shumë rrallë kërkojnë praninë 

e mjekut 

Kontrolli Kontrolli i cilësisë mjekësore është 

shumë i rëndësishëm 

Kontrolli i cilësisë mjekësore 

është pak i rëndësishëm 

Ambienti dhe 

qëndrimi 

Cilësia e vendeve të qëndrimit nuk 

është në qendër të vëmendjes. 

Rëndësi ka cilësia e shërbimit 

kurativ 

Vizitorët kanë kërkesa të larta për 

cilësinë e vendeve të qëndrimit 

dhe shërbimeve që u ofrohen 

Ambientet që 

përfaqësojnë 

Qendra kurative që ofrojnë kura 

termale dhe hotele 

Hotele dhe pak institucione 

mjekësore 

Imazhi Nga gjeneratat e reja shihet me sy Imazh  kryesisht pozitiv 
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Burim: Rapporto sul sistema Termale in Europa, 2004, Federterme 
 

Nga studimi i realizuar kohët e fundit nga Instituti DOXA
28

 rezultoi se 70 % e 

popullsisë dëshiron t'i kushtojë rëndësi shëndetit dhe mirëqënies psiko-fizike. 

Tendencë tjetër në vendet e zhvilluara europiane është fenomeni i 

“ekskursionistit”
29

. Fenomeni konsiston në lëvizjen ditore të vizitorëve nga vendet 

fqinjë (afërsi të qendrave kurative) drejt qendrave kurative për të mbyllur ciklin e 

plotë të kurimit. Ekskursionistët përbëjnë 20-30% të numrit të përgjithshëm të 

vizitorëve në zonat kurative.  

Turistë ”ekskursionistë” konsiderohen dhe ata të cilët vizitojnë zonat përreth 

qendrave kurative për tu njohur me objekte të ndryshme të artit, historisë e kultit. Në 

këto kushte, pasi vizitojnë objektet e lartpërmendura, realizojnë vizita njëditore apo 

dhe më shumë në qendrat kurative pranë tyre. Ky fenomen ndodh shpesh në vendet 

europiane të vizituara nga turistët amerikanë.  

 

 
Harta 1: Qendrat kryesore të turizmit kurativ në disa shtete të Europës 

 

                                                           
28

 Circuito delle Terme Siciliane, Studio di Fattibilità per la realizzazione di un Circuito delle Terme, 

Itali 2010, faqe 25 (http://www.regione.sicilia.it).  
29

 Becheri E., Sistema informativo terme Toscana, Rapporto, Itali 2010. 

kritik duke i konsideruar të 

destinuara vetëm për të moshuarit 

Përfitim nga 
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Kryesisht nga 55 vjeç e lart Kryesisht nga 35 vjeç e lart 
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I.3.1 Turizmi kurativ në Itali dhe Francë  

 

Destinacionet më të njohura të turizmit kurativ në Europë janë: Italia, Austria, 

Franca, Spanja, Gjermania. Kohët e fundit janë shtuar shtete të Europës Lindore e 

Juglindore si Sllovenia, Kroacia, Republika Çeke me Karlovi Vary
30

etj. Nuk duhet të 

lëmë pa përmendur Bullgarinë, Rumaninë e Hungarinë të cilat kanë regjistruar 

performancat më të mira në këtë drejtim. Mbështetur në të dhënat e siguruara nga 

ESPA
31

 oferta turistike europiane ofron 1200 lokalitete termale e shëndetësore. Nëse 

shtohen lokalitetet e Austrisë, Sllovenisë, Kroacisë e Polonisë, numri i tyre shkon në 

1500.  

Gjatë periudhës 2007-2008 turizmi kurativ tradicional dhe ai i mirëqenies 

numëron 18 milion prenotime, nga të cilat vetëm gjysma i takon Austrisë. Pas saj vjen 

Italia me 5,2 milionë netë qëndrimi. 

Hulumtimet dhe studimet në rang europian realizohen si për turizmin kurativ 

tradicional, ashtu dhe për atë të “mirëqenies”. 

Italia 

Favorizuar nga prania e elementeve të “vullkanizmit sekondar”,
32

 është padyshim 

një nga vendet me numrin më të madh të qendrave kurative në botë. 

 Në Itali shfrytëzmi i burimeve termale minerale është trashëguar nga romakët, të 

cilët mbi bazat greke arritën të ndërtojnë e ta kthejnë kurën e trupit në një fenomen të 

jetës sociale. Fenomeni kurativ braktiset në mesjetë e rilind me lulëzimin e qyteteve 

italiane në periudhën e iluminizmit.  

Në vitet 1300-1400 u shfrytëzuan ujërat minerale të Fiuxhit në Toskanë, lulëzuan 

termet e Montekatinit, ato në Emilia- Romanja, e Parretës në Lacio, banjat e Viterbos 

etj. 

Gjatë viteve 1900 turizmi kurativ në Itali njohu periudhën tij të artë. Lulëzimi i tij 

u favorizua nga bashkimi i vendit e zhvillimi i rrjetit hekurudhor. Ky zhvillim solli 

heqjen e kufijve doganorë e rritjen e fluksit të vizitorëve. Qendrat kurative më të 

përmendura në këtë kohë ishin: Sanremo e Lido. Në vitet në vazhdim qendrat e 

turizmit kurativ u spostuan më në veri të Italisë, ku spikati dhe një herë ajo e 

Montekatinit, e emërtuar ndryshe“loisir”- qendër kurative dhe kënaqësie. 

Midis dy luftërave botërore dhe pas tyre, qendrat kurative u kthyen gjithmonë e 

më shumë në vende vetëm të kurave terapeutike, ndërsa aspekti i mirëqënies dhe 

kënaqësisë kaloi në plan të dytë. 

Në Itali ”turizmi kurativ modern” shfaqet vetëm gjatë shekullit XX. Sot ky 

turizëm mbulon rreth 2% të fenomenit turistik kjo si rezultat i rimbursimit të  

shpenzimeve nga shërbimi shëndetësor kombëtar. Turizmi modern u arrit me 

“turizmin kurativ tradiconal”. Kulmin e tij e regjistroi një shekull më vonë se turizmi 

kurativ në Angli.  

Suksesi i turizmit kurativ në Itali është rezultat i: 

□ administrimit në nivel lokal, i cili realizoi investime në sigurimin e strukturave 

efikase; 

□ investimeve vendore dhe të huaja; 

                                                           
30

 Imeri R., Zendeli M., Gjeografia Turistike, Bazat dhe rajonet turitike, Shkup 2010, faqe 46. 
31

 European Spa Association (ESPA), ESPA përfaqëson grupimin e 21 vendeve (25 federata) me 

lokalitete termale e të mirëqënies ku bëjnë pjesë: Danimarka, Franca, Gjermania, Greqia, Irlanda, 

Islanda, Italia, Luksemburgu, Portugalia, Spanja, Zvicra, Turqia, Bullgaria, Republika Çeke, Estonia, 

Lituania, Letonia, Mal i Zi, Rumania, Serbia, Sllovakia e Hungaria. 
32

Ucomo E., Il turismo termale in Campagna tra ottocento e novecento, Le terme dell’epoca 

preromana e romana III (M. Seveso) Itali 2004. 
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□ lidhjeve të forta me universitetet, me qëllim ofrimin e një niveli të lartë 

mjekësor të kurave termale; 

□ investimeve në infrastrukturë dhe investimeve për ta bërë më të këndshëm 

qëndrimin e turistëve në qendrat kurative. 

Kohët e fundit, ndryshimet që kanë përfshirë turizmin kurativ (përfshirja e 

elementeve të rinj, të ndryshëm nga ata thjesht kurativ), kanë vënë para përgjegjësisë 

aktorët përgjegjës që mbështetin këtë turizëm. Kështu Federata Italiane e Industrisë 

Termale dhe e ujërave minerale kurative ka promovuar strategji për të vlerësuar 

sistemin e ri kurativ.
33

 Hapat në këtë strategji përfshijnë: përmirësimin e imazhit të 

sistemit kurativ, rifitimin e besueshmërisë nga popullsia, fuqizimin e promovimit të 

konceptit “mirëqenie termale”, rifitimin e besimit tek vlerat e kurave mjekësore dhe 

promovimin e produktit turistik klientelës “më të re”. 

Italia gjithmonë është cituar si vend leader në fushën e turizmit kurativ. Imazhi 

kurativ i saj lidhet me qendra të rëndësishme termale si ato të Montekatini Terme, 

Salsomaxhore Terme, Iskia, Fiuggi e Terme Euganee.  

 

Franca 

Në fushën e zhvillimit të turizmit kurativ Franca është emërtuar si “një libër i 

bardhë” për kurat e mirëqenien.
34

Turizmi kurativ në vitin 2008-2009 regjistroi 

492.331 vizitorë të mbështetur nga shërbimi shëndetësor kombëtar. Në zonat kurative 

janë regjistruar rreth 8.805.571 ditë qëndrimi e rreth 7.782.000 prenotime. Nga këto 

regjistrime 2\3 e tyre i referohen frekuentuesve në strukturat private. 

Ashtu si në vendet e tjera europiane, dhe në Francë vitet e fundit është regjistruar 

një ulje e numrit të vizitorëve që frekuentojnë vendet kurative. Pjesa më e madhe e 

qendrave kurative (rreth 2\3 e tyre) janë përqëndruar në rajonet më të mëdha termale 

të saj: Aquitania, Linguadoca Roussillos, Rhone-Alpes dhe Midi Pyrenees. Këto 

rajone ndodhen në jug të Francës, ndërsa në veri qendra të tilla mungojnë. 

Në qendrat më të zhvilluara kurative 73% e vizitorëve i nënshtrohet  kurave 

reumatizmale, 11 % kurave për rrugët e frymëmarrjes, 6 % kurave të aparatit tretës, 

pjesa tjetër atij urinar.  

 

Të veçantat në fushën e turizmit kurativ në Francë 

Publikuar tek “Libri i Bardhë
35

 

Të riorganizohen aktivitete të reja në qendrat kurative, duke i kthyer ato në pole të 

shkëlqyera të vëzhgimeve mbi shëndetin, për kurimin e sëmundjeve, për zhvillimin e 

turizmit. Të kthehen në qendra të parandalimit të sëmundjeve si dhe të favorizohet 

“bien viellier” (pleqëria e  mirë). 

 

Strategjia që organizata e termalizmit në Francë sygjeron në kuadër të zhvillimit 

bashkëkohor të turizmit kurativ është realizimi i një rrjeti europian me qëllim 

shkëmbimin e eksperiencave. Nisur nga kjo është kërkuar krijimi i një network-u, i 

cili jo vetëm do të mundësojë shkëmbimin e eksperincave, por do të sigurojë 

mbështetje nga qeveritë përkatëse dhe vetë BE. Qëllimi final: vendet e përfshira në 

këtë rrjet, pse jo dhe trevat tona, do të arrinin në “Europën termale kurative”
36

. 

                                                           
33

 Sistem i ri kurativ do të kuptohet koncepti “terme (banja) të mirëqenies”. 
34

 Becheri E.,  et al,  2007, faqe 38. 
35

Në 2007 CNET (Conseil National des Exploitants Thermaux) publikoi “Librin e Bardhë” me 

kontributin e specialistëve më të mirë në fushën e zhvillimit të termalizmit francez. 
36

Becheri E., et al, Le terme tra sostenibilita e  compatibilitá, Itali 2007, faqe 39-40. 
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I.3.2 Përvoja gjermane dhe hungareze në zhvillimin e turizmit kurativ 

 

Në Gjermani turizmi kurativ regjistroi rritje gjatë viteve 1998-2008. Numri i 

vizitorëve arriti në 6,6 milionë vizitorë favorizuar nga cilësia e lartë e shërbimeve të 

ofruara. Sot turizmi kurativ gjendet në fazë maturimi. 

Ashtu si në shtetet e tjera europiane, dhe në Gjermani funksionojnë organizma 

kombëtare të cilat zhvillimin e turizmit kurativ e lidhin me mbrojtjen, stabilizimin dhe 

rehabilitimin e shëndetit të mbështetur nga sigurimi shëndetësor
37

. 

Në Gjermani me “turizëm kurativ” konsiderohet: 

□ Turizmi kurativ tradicional ( Kurtourismus) 

□ Turizmi i “mirëqenies” (Wellnesstourismus). 

Destinacionet turistike në Gjermani janë të shumta. Hapësira e “Pyllit të Zi” ofron 

një numër të madh qytetesh termale kurative si: e famshmja Baderstrasse, Bad 

Liebenzel, Bad Teinach, Bad Wildbad, Bad Rotenfels etj. I njohur në Gjermani e 

Europë është qyteti “Baden Baden”. Përmendet gjithashtu Aquisgrana me ujëra 

ipertermale dhe burimet minerale të Wiesbaden. Ky emërtohet dhe “qyteti i 

shëndetit”. Nuk duhet të lëmë pa përmendur dhe Bad Homburgun, Fussen, Bad 

Griesbach me ujërat e tyre termale kurative
38

. 

Në vështrimin historik shfrytëzimi i ujërave termale minerale në Gjermani filloi 

gjatë pushtimit romak. Ujërat shërbenin për ushtarët të cilët gjenin pushim në banjat e 

ndërtuara nga inxhinierët romakë. Trashëguar nga ajo kohë sot, përdoret termi 

”Baden”. Ky term shoqëron sot emrat e lokaliteteve të cilat kanë mbi supe një histori 

termale kurative. 

Hungaria 

Zhvillimi i turizmit kurativ lidhet ngushtë me potencialet natyrore të Hungarisë. 

Në zonën malore, në veri të saj, shtrihet një çarje e madhe tektonike e shoqëruar me 

daljen e burimeve termale minerale. 

Hungaria numëron rreth 1000 burime të nxehta minerale e përdor qindra prej tyre. 

Vend të rëndësishëm për përdorimin e burimeve termale minerale zë Budapesti me 

128 burime që furnizojnë 30 banja termale në përdorim. Burimet për vlerat kuruese 

njihen që herët. Gjatë shekujve ato u braktisën për të rifilluar përsëri në fund të 

mesjetës e gjatë pushtimit otoman. Qendra të vërteta kurative u ngritën në shekullin 

XVII e XIX. 

Shfrytëzimi i burimeve termale është forcuar vitet e fundit. Sot në Hungari 

numërohen 125 qendra kurative. Lokalitetet që posedojnë burime termale minerale 

njihen në gjuhën vendase me termin “suffisso”. Krahas Budapestit, lokalitete të tjera 

termale janë dhe ato të Balaton fured, Eger, Heviz etj
39

. Për shrytëzimin e burimeve 

dhe zhvillimin e turizmit kurativ  Hungaria identifikohet në Europë e më gjerë me 

liqenin Heviz. 

 

Liqeni Heviz dhe format e tij kurative 

Liqeni Heviz në kontenë e Zalosë në Hungari gjendet mbi një burim natyror me 

origjinë termale-karstike. Ka një diametër 250 m dhe furnizohet nga disa burime 
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Becheri E., et al, Le terme tra sostenibilitá e  compatibilitá, Itali 2007, faqe 39-40. 
38

 Zingaretti, Il turismo in Germania, Gjermani 2008, faqe 3, 4 (http://zingarate.com). 
39

Instituto Nazionale per il Commercio estero, La storia di Budapest e l’Ungheria,                                       

( www.informagiovani-italia.com/) 2010. 
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termale minerale. Liqeni përfaqëson një thesar të çmuar si  nga pikëpamja natyrore, 

ashtu dhe nga pikëpamja turistike botërore
40

. 

Karakteristikat e liqenit: sipërfaqja 4.4 ha, forma rrethore, prurja 410 l/sek (35.000 

m
3
). Temperatura e ujërave të liqenit (që furnizohet nga burimet termale) është 

mesatarisht  22-36
0
C, vëllimi 128.000 m

3
 dhe thellësia 2.8 m. Për ndryshimin e ujit në 

liqen nevojiten 36 ditë. Aktualisht pranë tij gjenden 7 burime termale minerale. 

Uji i liqenit që përdoret për qëllime terapeutike, ka një përbërje kimike pak 

alkaline. Efekti i tij terapeutik i dedikohet karakteristikave sulfurore, përqëndrimit të 

fluorit e nivelit të lartë të radioaktivitetit i cili jo vetëm nuk është i rrezikshëm për 

organizmin, por e stimulon atë. Ujërat e tij përdoren për kurimin e reumatizmës, 

artritit, sëmundje të shtyllës kurrizore, kura pasoperacionale e rehabilitimi, sëmundjet 

gjinekologjike, dermatologjike etj. Kurat mbështeten dhe nga balta e një cilësie të 

mirë e me vlera kurative. 

Emërtimi i liqenit Heviz do të thotë “ujë termal”. Në kohën e Romës së lashtë 

njiheshin vetitë terapeutike të ujërave të tij e vetëm në fillimet e shekullit XIX liqeni e 

hapësirat përreth morën nuancat e një lokaliteti kurativ. Shfrytëzmi i hershëm i 

ujërave vërtetohet nga të dhënat arkeologjike, të cilat datojnë zhvendosje dhe 

përqëndrim të popullsisë rreth tij. Vendoseshin ketu popuj sllavë e gjermanë. 

Fizionominë si qendër e vërtetë kurative do ta marrë në vitet 1795 e 1797, kur 

familja e njohur Festeties ndërtoi godinat e para. Mjeku i njohur Schulhof krijoi këtu 

institutin kërkimor dhe vuri në baza shkencore vlerat terapeutike të ujërave të liqenit 

dhe burimeve që e furnizonin atë. 

Në 1952 Ministria e Shëndetësisë ngriti pranë liqenit Spitalin Shëndetësor të 

Heviz-it të specializuar në sëmundjet reumatizmale. Shpejt ky liqen u kthye në një 

nga qendrat më të mëdha për kurimin e sëmundjeve reumatizmale. Atraksioni turistik 

i liqenit forcohet nga sipërfaqja pyjore që e rrethon atë. Pyjet, të favorizuar nga ajri i 

ngrohtë dhe i lagësht që mundëson sipërfaqja e liqenit, pastrojnë ajrin duke shtuar 

vlerat kurative të zonës. 

 

 
Foto nr. 1: Turistët në strukturat kurative termale në Hungari 

 

Liqeni Heviz në Hungari është liqeni i vetëm në botë me aftësi të prodhojë 

menjëherë ose në mënyrë të menjëhershme efekte terapeutike falë ujit të nxehtë 

mineral dhe turbës (baltës) që gjendet në fund të tij. 
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Csepregi A., Hegedős L., İri I., Querini G., Caratteristiche ambientali, naturali, turistiche curative 

del lago di Heviz, l’Ungheria, Itali 2009, faqe 25. 
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I.3.3 Veçoritë e zhvillimit të turizmit kurativ në Spanjë dhe Greqi   

 

Pjesa më e madhe e burimeve termale minerale në Spanjë është përqëndruar në 

rajonin e Andaluzisë. Që në kohët e kalifëve arabë ato janë shfrytëzuar për vetitë 

kurative. Romakët e më pas arabët gëzuan të mirat terapeutike që ofronin ujërat 

termale të këtij rajoni. Shumica e burimeve termale në Spanjë gjenden në hapësira të 

përcaktuara si parqe kombëtare dhe të ruajtura nga UNESKO. 

Rëndësi në zhvillimin e turizmit kurativ në Spanjë ka dhe liqeni termal në 

provincën e Saragozës (Aragona). Ky liqen zë vendin e dytë në Europë për nga 

madhësia në kuadrin e liqeneve me ujëra termale minerale. Burimet termale që 

furnizojnë liqenin, kanë temperaturë konstante 32
0
C. Tërheqëse janë dhe zonat e 

gjelbëruara që rrethojnë liqenin me një sipërfaqe rreth 68.000 m
2
. Në stinën e dimrit, 

nga kontakti i ujit të ngrohtë të liqenit me ajrin e ftohtë, krijohet një sipërfaqe e hollë 

avulli. Ajo mbulon të gjithë liqenin duke krijuar një atmosferë unike për vizitorët
41

. 

Me qëllim diversifikimin dhe ndryshimin e ofertës turistike, qeveria spanjolle po 

bën përpjekje për të ndërthurur shërbimet shëndetësore kurative me ato turistike. 

Rreth 430.000 persona kanë përfituar nga shërbimet kurative në Spanjë. 

Një studim i fundit “Turismo de Salud” numëron në hapësirën iberike 128 

stacione termale, prej të cilave 86 me tendencë drejt rënies.Vitet e fundit është 

kërkuar të sigurohet një ndryshim i imazhit me qëllim tërheqjen e moshave të reja. 

Fluksi i turistëve të huaj në stabilimentet kurative
42

 është rreth 20 mijë vizitorë (1,4 

%). 

Greqia 

Greqia, e dalluar për vlerat e saj historike, traditën e pasur materiale e shpirtërore, 

zë vend të rëndësishëm dhe për numrin e konsiderueshëm të burimeve termale 

minerale. Përhapja gjeografike e tyre si në Kaiafa, Kyllini e Lagada lidhet me 

fenomenet tektonike. Burimet e Methanës, Millos, Lesvos, Samotracias e Limnos 

lidhen me aktivitetet vullkanike. Sipas studimeve gjeografike e gjeologjike në 

territorin grek gjenden rreth 752 (91.5%) burime termale minerale kundrejt 822
43

 

burimeve të ujërave natyrale. 

Vlerat terapeutike të ujërave minerale termale nuk u zbehën asnjëherë gjatë 

shekujve. Duke filluar nga shekulli V p.e.s. pranë burimeve termale filluan të ngrihen 

“Asclepeia”, santuare, dedikuar gjysmë perëndisë me të njëjtin emër, ku priftërinjtë-

terapeutë u ofronin asistencë personave që vuanin nga shqetësimet trupore. 

Në Mikenën antike u ndërtuan banjat e para publike. Erodoti ishte i pari që 

vëzhgoi në mënyrë sistematike të mirat që sillnin këto ujëra
44

. Ai arriti t’i 

përshkruante në detaje e të këshillonte përdorimin e hidroterapisë. Ndërkohë Hipokriti 

arriti të indentifikonte patalogjitë për të cilat ishte i këshillueshëm përdorimi i ujërave. 

Shfrytëzimi i burimeve termale në struktura të posaçme u shfaq aty nga fillimet e 

shekullit XIX. Në 1830  guvernatori i Ioannis, Kapodistria, i besoi një grupi mjekësh 

detyrën për të studiuar vlerat e burimeve minerale të ishullit Kithnos. Ndër stacionet 

termale më të vjetër mund të përmendim atë të Edipsos të cilin Straboni dhe Plutarku 

e përshkruanin si vend në të cilin shkriheshin në një të vetëm dëfrimi dhe trajtimet 

terapeutike. Të njohura janë dhe burimet e nxehta të Amarantos e të Kalitheas në 

                                                           
41

Sociedad estatal para la gestion de la innovacion i las tecnologias turisticas, S.A, Spagna 

(http://www.spain.info).  
42

Becheri E., et al, Itali 2007, faqe 37. 
43

 Istituto nazionale per il commercio estero, Athinë 2010, faqe 2. 
44

 Po aty, faqe 4. 
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Rodos. Nuk duhet lënë pa përmendur dhe Loutraki, i cili është konsideruar si 

kryeqyteti i termalizmit në Greqi.  

Pavarësisht vlerave të ujërave minerale, vitet e fundit ka një rënie progresive të 

turizmit kurativ. Për këtë kërkohet ndërmarrja e fushatave të gjëra informuese për 

vlerat terapeutike të ujërave termale minerale. Koncepti i gabuar që këto ujëra janë të 

këshilluara vetëm për kurat terapeutike për moshat e mëdha, mban larg pjesën tjetër të 

popullatës. Kjo ka sjellë privimin e të rinjve nga trajtimet me këto ujëra të cilat jo 

vetëm kurojnë, por dhe relaksojnë. Për të rivlerësuar rëndësinë e strukturave të  vjetra 

kurative dhe riaktivizimin e turizmit kurativ investuesit grekë kanë si detyrë hartimin 

e programe të posaçme. 

 

 
Harta 2: Destinacionet kryesore të turizmit kurativ në Europë 

 

Mbështetur në modelin e Batlerit për zhvillimin turistik të hapësirave gjeografike 

në vendet europiane, gjendja paraqitet si më poshtë: 
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Graf 1: Zhvillimi i ofertës turistike të hapësirave europiane sipas modelit të Batlerit

45
 

 

Në Europë turizmi kurativ gjendet në fazën e stacionimit (stanjacionit). Në shumë 

vende europiane ka lindur nevoja e riaktivizimit të tij. Ky riaktivizim do të arrihet 

duke ndërthurur turizmin kurativ tradicional me tendencat e reja të mirëqenies. 
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 Regione Campania, Assessorato al turismo, Linee guida per lo sviluppo turistico, Itali 2002. 

Tendencat e zhvillimit të ofertave turistike në rajone të ndryshme europiane për periudha afatmesme  

(tendencat e zhvillimit të turizmit kurativ), http://www.sito.regionecampania.it. 
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I.4 Zhvillimi i turizmit kurativ në hapësirat shqiptare  

 

Ashtu si në Europë e Ballkan, dhe në trevat shqiptare burimet termale minerale 

janë shfrytëzuar që herët. Shfrytëzimi i tyre për kurim daton që në kohën e pushtimit 

romak. 

Në historinë e trevave shqiptare shfrytëzimi i burimeve termale minerale ka kaluar 

në disa periudha, ndikuar nga ngjarjet politike, sociale e ekonomike. Informacionet 

për shfrytëzimin e tyre janë të pakta, por hulumtimi i informacionit dhe monitorimet 

ne terren na kanë mundësuar klasifikimin e lëvizjes turistike dhe evolucionin e saj. 

Studimet e thelluara arkeologjike gjatë periudhave 1950-1986 kanë nxjerrë 

përfundime të rëndësishme mbi historinë e kaluar të popullsisë në trevat tona. Gjatë 

këtyre studimeve janë marrë informacione për shfrytëzimin e ujërave termale dhe të 

“banjave” si elemente antike të trashëguara nga Roma. Datimet të cilat do të 

përmenden më poshtë, reflektojnë ekzistencën e tyre. Ato konsiderohen si elementet e 

para të lëvizjes turistike kurative në trevat shqiptare. 

Dukshëm në trevat tona ka mbizotëruar turizmi kurativ tradicional (turizmi i 

banjave). Qendrat kurative në pjesën më të madhe kanë imazh spitalor. Janë të pakta 

qendrat kurative në të cilat turizmi kurativ tradicional ndërthuret me atë të mirëqenies. 

Përpjekjet për riorganizmin e tij janë të pakta. 

 

I.4.1 Fillimet e shfrytëzimit të ujërave termale minerale në Shqipëri  

 

Periudha më e hershme përkon me shfrytëzimin e banjave të trashëguara nga 

Roma antike (fundi i shekullit I dhe fillimi i atij II). Periudha e dytë përkon me 

ndërtimin e banjave në shekujt III dhe IV, që vazhdojnë të përdoren deri në shek. V.  

Me përhapjen e kristianizmit si fe, banjat termale e humbën dalëngadalë 

rëndësinë
46

. Që nga fundi i shekullit V ato nuk mbijetuan më. Sot është e vështirë të 

përcaktohen veçoritë e tyre, përderisa banjat nuk janë zbuluar tërësisht. Megjithatë 

studiuesit përcaktojnë se banjat në trevat tona u ndërtuan sipas një teknike të njohur 

mirë dhe në to vihet re synimi ndaj të bukurës. 

Janë zbuluar banjat e stacioneve rrugore të përqëndruara në kryqëzimin e rrugëve. 

Ndër to përmendet ajo e Bradasheshit dhe e Paprit në Elbasan, Burizanës në Krujë, 

Darzezës në Gramsh e Ndërshkallës në Kukës. Të gjitha këto banja janë të lidhura me 

lëvizjen përgjatë rrugëve të rëndësishme të asaj kohe, si ajo Egnatia, rruga nëpër 

luginën e Osumit dhe ajo nëpër luginën e Drinit
47

. 

Shfrytëzimi i hershëm i burimeve për kurimin e sëmundjeve daton në Llixhat e 

Elbasanit, të Përmetit, të Pejës, Kllokotit, Dibrës së Madhe etj. Ato vërtetohen nga 

zbulimet arkeologjike
48

. Pjesa më e madhe e tyre i rifituan vlerat kurative gjatë 

sundimit otoman e më vonë.  

Përdorim të hershëm ka Bënja e Përmetit (Shqerrisë). Pavarësisht zhvillimeve 

historike dhe sunduesve të ndryshëm, emërtimi i Bënjës nuk ka ndryshuar. Kjo lidhet 

me pozitën strategjike të burimeve termale dhe urës së Katiut. 

Shfrytëzimi i burimeve termale ka vazhduar herë me intensitet të lartë e herë më të 

ulët. Studimi në terren, intervistat me banorët e trashëgimia materiale shpirtërore kanë 

treguar këtë shfrytëzim. Kjo vërtetohet dhe me gjetjen e disa toponimeve të vjetra në 

Llixhat e Elbasanit si “burimi i zgjebes”, “burimi i kockave”, “ara e kollës së mirë”, 

“guri i fatit” etj.  
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 Baçe A., Tiranë 1980, faqe 80. 
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 Po aty, faqe 54-56. 
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 N. Kola V., Bënja e Përmetit,  botime enciklopedike, Tiranë 2002, faqe 10. 
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I.4.1.1 Shfrytëzimi i ujërave termale minerale deri në vitin 1945  

 

Për periudhat më të vonshme deri në vitin 1945, kohë kur ndryshon dhe historia e 

zhvillimit të trevave tona, informacionet për shfrytëzimin e burimeve termale 

minerale nuk janë të plota. Për këtë periudhë të dhënat vijnë nga udhëtarët e huaj që 

kanë vizituar Shqipërinë.  

Gjatë udhëtimit të saj në Shqipëri dhe trevat shqiptare Edith Durham ka  vizituar 

dhe më pas përmendur efektet kuruese të ujërave termale. Gjatë udhëtimit në 

Leskovik dhe Postenan ajo vizitoi llixhat prej squfuri që ndosheshin aty. Ajo ka 

shkruar “... se njerëzit e sëmurë të zonës zvarriteshin nëpër rrugicat që të çonin në 

llixha
49

. 

Për të mundësuar shfrytëzimin e ujërave ishin ngritur “kolibe” të vogla. Në këtë 

ndërtesa dëgjoheshin gurgullimat e brendshme, ndërsa jashtë tyre shiheshin avujt 

gufonjës
50

. Kjo llixhë kishte vlerë të madhe për shërimin e reumatizmës. 

Në 1840 në veprën e tij “Espuise geologique de la Turquie d Europe” Ami Boue 

flet për ujërat termale minerale të Dibrës dhe të Fushë-Krujës (Ujëbardhës)
51

. 

Rreth viteve 1930 qendër e rëndësishme kurative për kohën kanë qenë Llixhat e 

Elbasanit. Në vitet 1924-1925 në Institutin e Teknologjisë e të Politeknikut në Pragë u 

realizuan analizat e para të kampioneve të ujit të Llixhave të Elbasanit. 

Në bazë të tyre u dhanë rekomandimet përkatëse, duke theksuar përdorimin në 

gjendjet reumatizmale. Ato morën zhvillim gjatë sundimit të mbretit Zog. Ai mundi të 

sillte një specialist nga Çekosllovakia, vendi që njihej për shfrytëzimin e ujërave 

termale. Mjeku
52

 i sjellë në Elbasan bëri një vlerësim mjaft dobiprurës duke i 

përcaktuar ato si shëruese për një sërë sëmundjesh. Në një litër ujë Dr. Beno Winter 

përcaktoi përbërjen me: 0,1228 % sodium, 0,0137 % potasium, 0,1016 % kalicium, 

0,0642% magnezium, 0,0025 % hekur, 0,0044 % acid sulfurik, 0,1675 % anhidrit 

sulfurik, 0,2251 % klor dhe 0,50 K.G.L alkaliniteti.  

Në përfundim të studimit u renditën edhe sëmundjet, të cilat mund të kurohen nga 

uji i llixhave
53

. Sot në një pjesë të strukturave kurative mbahet dokumenti që pasqyron 

vlerat e ujërave termale minerale
54

. Që nga viti 1932 këto ujëra janë të çertifikuara 

dhe njihen për vlerat kurative në Europë. 

Llixhat e Elbasanit tërhoqën vëmendjen e qytetarëve elbasanas. Dy familjet e 

rëndësishme në Elbasan, Nosët dhe Stringët ngritën dy komplekse kurative çlodhëse 

me godina, që sot njihen Llixhat e Nosit (Hotel Parku i ndërtuar në 1932 dhe Vila 

ndërtuar në 1975). 

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financës në atë kohë, investimi i familjes Nosi 

për ndërtimin e stacionit balnear hidrotermal “Park Nosi” vlerësohej me 175000 

franga ari. Funksionimi i stacionit balnear filloi në 28 maj 1932 pas sigurimit të lejes 

së  përdorimit të ujit termal, e cila u dha në mbledhjen e përgjithshme të Këshillit të 

Naltë të Shtetit me vendim nr. 232 datë 20.06.1932. Kjo u reflektua më pas çdo vit në 

Gazetën zyrtare duke filluar nga nr.52 datë 23.07. 1932
55

. 
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 Durham E., Brengat e Ballkanasve, Miqtë e Shqipërisë, Argeta-LMC, Tiranë  2000, faqe 238. 
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 Kabo M. dhe bashkautorët, ASH e RSH, Gjeografia fizike e Shqipërisë, Tiranë 1990, faqe 23. 
52

 Ing. Dr. Beno Winter, drejtor  i Qendrës së Ujërave  Termale në Marienbad në Çekosllovaki 
53
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Stacioni balnear hidrotermal ishte i rrethuar me gjelbërim, lulishte, kafene dhe 

ambiente të tjera çlodhëse. 

 
Foto nr. 2: Hotel Parku, Llixhat Elbasan 

 

Llixhat e Elbasanit frekuentoheshin dhe nga të huajt (duke shprehur rëndësinë e 

tyre në Ballkan e më gjerë). Gjatë një vizite në Shqipëri Ministri i Turqisë, Rushem 

Eshrem Bej, pasi u prit nga Veli Vasjari, zv/kryetar i Bashkisë së atëhershme të 

Elbasanit, u shoqërua për një drekë në Llixhë. Kjo shpreh dhe vlerat e zonës jo vetëm 

për turizëm kurativ, por dhe për atë vizitonjës e rekreativ
56

. Ndërsa vetë N.M.S Nëna 

Mbretëreshë, e shoqëruar me suitën e saj, qëndroi disa ditë për të bërë banja në 

Llixha. Ajo u prit nga Veli Vasjari
57

.  

Broshura (fletëpalosja) e mëposhtme është tregues i shfrytëzimit të hershëm të 

Llixhave të Elbasanit dhe e rëndësisë së vlerave kurative të këtyre ujërave. 
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 Kronika e vendit, Gazeta Besa, 3 maj nr 838, 1934. 
57

 Kronika e vendit, Gazeta Besa,  Nana Mbretëreshë në Llixhat e Elbasanit, 30 maj nr 860, 1934. 
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Foto nr. 3: Fletëpalosje e Llixhave të Elbasanit, Park “Nosi” (1930) 

 

Krahas Llixhave të Elbasanit të njohura janë dhe ato të Bënjës dhe Peshkopisë. 

Burimet termale minerale të Bënjës frekuentoheshin kryesisht nga vizitorë që 

vinin nga Gjirokastra, Tepelena, Përmeti, Janina, Konica e Merxhani. 

Me shfrytëzimin dhe efektet kurative të burimeve janë të lidhura legjenda që 

qarkullojnë në të gjithë zonën. Përmendim legjendën e “burimit të priftit” e cila 

forcon përdorimin e hershëm të ujërave dhe vetitë kuruese të tyre.  

Destinacion i hershëm kurativ në Shqipëri kanë qenë dhe burimet termale 

minerale në Peshkopi e Dibër. Përdorimi i tyre për efekt kurativ mendohet të ketë 

filluar që në shekullin e XVI. Në fillim të këtij shekulli u ndërtuan dy“banja” 

kurative kolektive me shkallë guri.
58

 Deri në vitin 1927 në Dibër apo në çdo rajon 

tjetër nuk kishte asnjë institucion shëndetësor. Nuk bëhej fjalë për investime apo 

përqëndrim të studimeve në zonat termale minerale. Pavarësisht këtyre zhvillimeve, 

ujërat termale minerale njiheshin dhe përdoreshin për kurimin e reumatizmës kronike.  

 

I.4.1.2 Lëvizja turistike lidhur me banjat në vitet 1945-1990  

 

Me vendosjen e sistemit komunist, stacionet balneare hidrotermale u shtetëzuan.
59

 

Ato u shfrytëzuan totalisht për qëllime shëndetësore, duke u shndërruar në qendra të 

rëndësishme kurimi. Shteti filloi të përdorte tarifa shumë të ulta për të përballuar 

kërkesat gjithnjë në rritje. Pranimi i vizitorëve i nënshtrohej komisioneve mjekësore 

në rrethe. Llixhat filluan t'i ngjasonin gjithnjë e më shumë spitaleve, gjë që vazhdon 

dhe sot. 

Kjo periudhë daton ndërtimin e strukturave të mirëfillta turistike në Shqipëri. 

Lëvizja e popullsisë ishte e kontrolluar e kapacitetet pritëse të strukturave ishin:  

□ Llixhat e Elbasanit me 380 shtretër: ekzistonin 3 godina shtetërore Ylli 1, 2 

dhe godina e trashëguar nga familja Nosi. Pranë godinës së trashëguar nga kjo 

familje u ndërtua dhe një godinë e re njëkatëshe e quajtur “ Vila”, e cila u 

shërbente vetëm anëtarëve të lartë të partisë në atë kohë. 
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 Kompleksi i kurim rehabilitimit, mjeku Mentor Prifti, Peshkopi gusht 2013. 
59

 Me vendosjen e sistemit komunist, me dekretligj të posacëm nr. 248, datë 27.05.1946 u shtetëzuan 

shumë prona, ndër to dhe stacionet termale siç ishte ai i Llixhave të Elbasanit. 
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□ Llixhat e Peshkopisë me 160 shtretër
60

. Në vitin 1952, 150 m larg burimeve 

termale u ndërtua një hotel njëkatësh me kapacitet 40 shtretër dhe 20 vaska për 

larje individuale. Në 1974 në lagjen Dobrovë të qytetit u ndërtua një hotel me 

kapacitet 120 shtretër dhe me anekset e tij ndihmëse. 

□ Bënjë e Përmetit me 15 dhoma dhe 30 shtretër. Në 1985 kjo godinë u përfshi 

nga zjarri dhe sot nuk ekziston më. 

□ 70 shtretër në Leskovik
61

.  

□ Burimet termale minerale në Bilaj. Sipas studimeve të asaj kohe këto ujëra 

kishin radioaktivitet disa herë më të madh se ujërat e tjerë minerale. Krahas 

ujërave me vlera kurative përdorej dhe balta
62

. 

Gjatë viteve 1945-1990 u rivlerësuan vlerat kurative të burimeve termale 

minerale. Në varësi të përbërjes, u specifikuan sëmundjet që ato kuronin. 

Krahasuar me periudhat paraardhëse, si rezultat i investimeve në fushën e 

shëndetësisë, u rrit numri i vizitorëve në strukturat kurative të ngritura.  

 

 
Graf. 2: Ecuria mesatare e frekuentuesve në vendet e kurimit para viteve 1990 

 

Në grafik evidentohet numri mesatar i frekuentuesve në vendet e kurimit në trevat 

shqiptare para viteve 1990. Duket qartë se numri më i madh i tyre regjistrohet në 

qendrat kurative në trevat shqiptare jashtë kufirit të Shqipërisë. Numri më i madh i 

vizitorëve është regjistruar në Banjën e Pejës, në vitet 1980. 

Fluksi i ulët i vizitorëve në Shqipëri lidhet me: politikat e ndjekura nga shteti, 

frekuentimi  i lidhur ngushtë me shërbimin shëndetësor, kapacitetin jo të mjaftueshëm 

për pritjen e vizitorëve etj. Numri më i madh i vizitorëve në Pejë shpjegohet me: 

strukturat më të mëdha pritëse, investimet si dhe rritjen e numrit të vizitorëve nga 

Serbia e hapësirat e tjera të ish Republikës së Jugosllavisë. 
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 Bozgo A., Gjeografia e rretheve, Rrethi i Elbasanit, material ndihmës per vendlindjen, Shtëpia 

Botuese e Librit Shkollor, prill 1984, faqe 83. 
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 Doka Dh., Turizmi qytetar dhe vlerat turistike të qyteteve shqiptare, Tiranë 1996, faqe 83. 
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I.4.1.3 Turizmi kurativ i banjave pas vitit 1990 

 

Motivet kryesore që i shtyjnë vizitorët drejt qendrave kurative lidhen drejtpërdrejt 

me përmirësimin e shëndetit. 

Pas vitit 1990 turizmi kurativ është zhvilluar në përputhje me zhvillimet politike, 

sociale dhe ekonomike që përfshinë Shqipërinë e trevat shqiptare. Krahasuar me 

vendet fqinjë e më gjerë, zhvillimi i turizmit kurativ tek ne shfaqet si më poshtë: 
 

Tabela 4: Zhvillimet e sotme të turizmit kurativ në Europë e trevat shqiptare 

Mundësitë Vendet fqinjë e ato 

europiane 

Trevat shqiptare 

Oferta turistike Burimet termale minerale dhe jo 

vetëm 

Vetëm burimet termale 

minerale 

Llojet e lëvizjes 

turistike 

Turizëm kurativ dhe i 

mirëqënies  

Mbizotërues turizmi kurativ 

tradicional 

Mosha e vizitorëve  Pa kufij të moshës  Dominojnë grupmoshat e 

mëdha 

Kohëzgjatja e 

qëndrimit 

E ndryshme sipas moshave dhe 

interesave  

Mbizotërojnë qëndrimet 

tradicionale 10 -12 ditë 

Kurat e ofruara  Krahas kurave tradicionale dhe 

kurat e mirëqenies trupore  

Mbizotërojnë kurat tradicionale  

Integrimi me format 

e tjera turistike  

Shfaqet dukshëm integrimi me 

format e turizmit vizitonjës dhe 

rekreativ 

Dominon turizmi tradicional 

larg formave të tjera të turizmit 

rekreativ 

Strategjitë  dhe 

ndërhyrjet   

Ndërhyrje, politika zhvillimi me 

fokus zhvillim të integruar 

turistik 

Hapat e para të mbështetjes 

strategjike në nivel lokal 

Promovimi i 

turizmit kurativ 

Promovim i gjerë, cilësor dhe i 

shumëllojshëm ( web.site etj) 

Promovim i zbehtë i turizmit 

kurativ i cili shpesh mungon  

 Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja 

Kapacitetet pritëse në Shqipëri arrinin në 700 shtretër, ndërsa numri i vizitorëve 

mesatarisht 2500-3000 në vit.
63

Vitet që pasuan u shoqëruan me ngritje të kapaciteteve 

pritëse dhe fluksit të vizitorëve. Kjo erdhi si rezultat i përfshirjes së sektorit privat dhe 

atij familjar në veprimtaritë turistike. Sipas të dhënave të MTKRS për periudhën 

2007-2008  kapacitetet pritëse arrinin: 

□ Llixhat e Elbasanit: 14 njësi akomoduese, 517 dhoma dhe rreth 1034 shtretër;  

□ Llixhat e Peshkopisë: 2 njësi akomoduese, 38 dhoma dhe 78 shtretër. 

Mendohet se kapacitetet pritëse në këto qendra të jenë më të mëdha, nëse do të 

përfshihet i tërë sektori privat.  
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Graf. 3: Fluksi i vizitorëve në Shqipëri dhe trevat shqiptare për periudhën 2000-2012 

 

Grafiku paraqet fluksin e vizitorëve në qendrat kurative në trevat shqiptare      

(Elbasan dhe Pejë) për periudhën 2000-2012. Fluksi i vizitorëve për këto qendra ka 

ardhur në rritje favorizuar nga lëvizja e lirë e popullsisë, rritja e interesit për 

përmirësimin e shëndetit, rritja e numrit të strukturave kurative pritëse, intensifikimi i 

investimeve në këtë fushë etj. 

Nëse në Elbasan numri i madh i vizitorëve lidhet ngushtë me veprimtarinë e 

subjekteve turistike private e familjare, në Pejë funksionon më shumë sektori shtetëror 

dhe më pak ai privat. Nga monitorimi në terren rezulton se në Pejë
64

 zbehja e fluksit 

të vizitorëve lidhet me vonesat në privatizimin e qendrës kurative dhe mungesën e 

investimeve. 

Drejtimet, format dhe përmasat që ka marrë turizmi kurativ në Shqipëri e trevat 

shqiptare do të pasqyrohen në kapitujt e tjerë me specifikat përkatëse për secilën 

qendër kurative. 

 

 
Graf. 4: Numri i vizitorëve ndër vite në qendrat kurative në Shqipëri dhe trevat shqiptare

65
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 Enti për Medicinë Fizikale e Rehabilitim, Pejë 2012. 
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 Përpunuar nga autorja në bazë të anketimeve dhe pyetësorëve. 
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              Harta 3: Shfrytëzimi i banjave termale në trevat shqiptare sipas periudhave kohore 
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I.4.2 Historia e shfrytëzimit të burimeve termale minerale në Kosovë dhe 

TTSHPK të RSH-së 

 

Shfrytëzimi i burimeve termale me efekt kurativ është i hershëm  në Kosovë e 

trevat e tjera shqiptare. Studimet dhe zbulimet arkeologjike na mundësojnë 

informacion për shfrytëzimin e tyre. Nga zbulimet e fundit arkeologjike në trevat e 

Gjilanit
66

 datohet një tjegull me paraqitje figurale, e zbuluar në fshatin Uglar. Kjo 

tjegull është gjetur në lokalitetin e quajtur “Lugu i shpellës”, i ndodhur afësisht 1 km 

larg nga Banjat e Uglarit, 5 km nga Banja e Pograxhës dhe afërsisht 7-8 km nga Banja 

e Dobërçanit
67

. Gjetje të rëndësishme arkeologjike pranë zonave termale janë dhe ato 

në Banjicë të Istogut
68

. 

Zbulimet arkeologjike në afërsi të burimeve termale janë tregues të shfrytëzimit të 

hershëm të tyre. Vendbanimet pranë tyre kanë ekzistuar në forma të ndryshme në 

antikitet e në mesjetë si: Banjat e Pejës dhe e Kllokotit. Këto banja, bashkë me ato të 

Uglarit, janë shfrytëzuar nga ushtarët romakë të Legjionit IV Flavia (sipas zbulimit 

arkeologjik) për shërimin e sëmundjeve dhe rehabilitimin e ushtarëve. 

Në historinë e Kosovës së sotme (dikur Dardania) përmenden gjatë shekullit I-IV  

dy qendra të rëndësishme urbane: Municipium dhe Ulpiana. Zbulimet arkeologjike 

kanë vërtetuar zhvillimin dhe shfrytëzimin e burimeve termale, banjave dhe tempujve 

pranë këtyre qendrave. 

Me rëndësi në Dardani ishte dhe Kllokoti i sotëm, burimet termale të të cilit kanë 

qenë të njohura që në antikitet
69

. Vetë emri Kllo-kot mendohet se rrjedh nga zhurma e 

ujërave të cilat janë të njohura për vetitë kuruese
70

. Legjendat dhe mitet janë tregues 

për shfrytëzimin e tyre të hershëm. 

Pas nuk mbetet dhe Peja me potencialet e saj natyrore dhe humane, të cilat 

mundësojnë zhvillimin e turizmit. Falë pozitës gjeografike ajo ka siguruar një 

zhvillim të hershëm të turizmit. Në Pejë shfrytëzimi i burimeve termale minerale 

daton që në kohën iliro-dardane. 

Hapësirat kurative në Kllokot dhe Pejë u shfrytëzuan dhe gjatë pushtimit osman. 

Ashtu si në Shqipëri, dhe këtu strukturat kurative shëndetësore do të ngrihen e do të 

marrin pamjen e plotë pas vitit 1945. Në Pejë godinat e para kurative do të ngrihen në 

vitin1975 me Institutin Fizikal Rehabilitues të Pejës. Në këtë kohë ajo radhitet e para 

për qarkullimin e përgjithshëm turistik. Në vitin 1979 Banjat e Pejës shprehin numrin 

absolut të  bujtjeve
71

. 

I hershëm është dhe shfrytëzimi në Banjën e Malishevës i cili daton në fillimet e 

shekullit të XX-të. 

Në trevat shqiptare interes shfaqin dhe ujërat termale të zonës së Dibrës
72

. 

Shfrytëzimi i tyre është i hershëm. Kjo vërtetohet nga gërmimet arkeologjike dhe 

gjetjet e gjurmëve të “banjave” tipike për atë kohë. Për hershmërinë e përdorimit 

tregues është një pllakë guri e gdhendur, e cila dhe sot ruhet në ambientet e Banjave të 

Dibrës Capa. 

Si në të gjithë Europën, dhe në Dibër shfrytëzimi i tyre u zbeh me përhapjen e 

krishtërimit. Të  konsideruara si burimet më të vjetra termale minerale në Ballkan, ato 
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 Ikonë antike prej argjile nga Uglari i Gjilanit. 
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 Ferri N., Ikonat antike prej argjile nga Uglari i Gjilanit, Albanica 2009 (www.ardhmeria.com). 
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 Korkuti M., Kosova në këndvështrimin arkeologjik, Tiranë 2005, faqe 8. 
70

 http://www.nenanaile.com. 
71

 Muhaxheri N., Politika e produktit turistik si bazë për zhvillimin........., Pejë 1989, faqe 108. 
72
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u shfrytëzuan dhe gjatë pushtimit osman. Në këtë kohë u ngritën pishinat e para, 

gjurmët e të cilave gjenden dhe sot
73

. Dy pishinat e lashta sot ndodhen pranë hotelit të 

Banjishtës.
74

Ato u ndërtuan në vitin 1797 nga Haxhi Muxhedin, djali i Numan Efendi-

ut, pjesëtar i familjes së vjetër Oruci Zade që prej vitit 1010
75

. 

Pishinat në Banjishtë u ndërtuan në lartësinë 900 m mbi nivelin e detit. Uji termal 

mineral buronte me temperaturë 37-40
0
C dhe shfrytëzohej nga banorët për kurim dhe 

mirëqënie trupore. Shfrytëzimi i ujërave u pasurua me elemente tipike të kulturës 

orientale. 

Ngritja e strukturave të mirëfillta kurative në Dibër shfaqet në vitin 1947 dhe 

përfundon në 1951. Banjat e Dibrës, si kompani, u themeluan në 1948. Në fillimet e 

saj, në këtë qendër mund të pushonin vetëm politikanët dhe gjeneralët e ushtrisë së ish 

Jugosllavisë, ashtu siç ndodhi në Shqipëri dhe në vende të tjera socialiste.  

Gjatë një periudhe rreth 60 vjeçare ato u kthyen në qendra të vërteta balneare 

kurative. Ato pritnin vizitorë nga të gjithë trevat, si brenda Maqedonisë, por dhe nga 

ish republikat e tjera të Jugosllavisë, nga Turqia, Shqipëria, Suedia, Gjermania, 

Zvicra, Danimarka etj. Në vitet 1970 burimet termale minerale të Dibrës u vizituan 

nga specialistë francezë e gjermanë, të cilët i vlerësuan ato.  

Qendra tjetër kurative, ajo e Kosovrastit, u ndërtua në 1980 nga një arkitekt 

gjerman. Ajo shtrihet në afërsi të liqenit artificial të Dibrës aty ku buron lumi i 

Radikës. Privatizimi i kësaj qendre si dhe i Banjishtës filloi në 15 tetor 2004, kur 

familja Capa mori në drejtim këtë aktivitet. Në krahasim me qendra të tjera kurative, 

Banjat Capa kanë  një infrastrukturë më moderne dhe përfshijnë: pishina në brendësi 

të qendrës dhe jashtë saj, salla të shumta për terapi dhe elemente të mirëqenies
76

. 

Krahas banjave të Dibrës Capa në trevat shqiptare në Maqedoni, interes shfaq dhe 

banja e Kumanovës. Shfrytëzimi i banjës është kushtëzuar nga ngjarjet historike e 

politike. Banja e Kumanovës kohët e fundit është mbyllur dhe nuk shfrytëzohet për 

kurim. 

 

 
Foto nr. 4: Pamje nga shfrytëzimi i banjës së Kumanovës 

 

Për vlerat kurative të burimeve termale minerale dallohet dhe Lugina e Preshevës. 

Burimet termale janë përdorur që herët dhe shfrytëzimi i tyre është realizuar në 

përputhje me politikën e ndjekur nga ish-Jugosllavia. Turizmi kurativ i banjave në 

Luginën e Preshevës ka marë zhvillim vitet e fundit.  
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http://www.bdcapa.com/
http://www.bdcapa.com/
http://www.bdcapa.com/


Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

45 
 

Burimet termale në trevat shqiptare të Kosovës, Maqedonisë dhe Serbisë u 

shfrytëzuan të kushtëzuara nga politika e ndjekur nga Serbia. Sfida e vërtetë për këto 

treva lidhet me: 

□ aktivizimin dhe shfrytëzimin adeguat të burimeve termale minerale në bazë të 

kërkesave dhe nevojave të popullsisë; 

□ përfundimin e proçeseve të privatizimit në shumë qendra kurative, dhe 

sipërmarrjen e investime. 

 

Për sa trajtuam më lart, theksojmë se lëvizja e popullsisë drejt burimeve termale 

minerale është e hershme. Vlerat e tyre kurative për shërimin e sëmundjeve dhe 

rigjenerimin e trupit janë shfrytëzuar që në antikitet. Tradita e lindur në Greqi e Romë 

u pasua më pas në të gjithë Europën. Gjurmët e hershme të shfrytëzimit të tyre janë 

gjetur dhe në trevat shqiptare.  

Cilësia e lartë terapeutike e ujërave termale dhe shërbimeve turistike janë evidente 

në Greqi, Itali, Francë, Spanjë, Gjermani, Austri, Bullgari, Hungari etj. Në këto shtete 

turizmi kurativ ka kaluar në faza të ndryshme zhvillimi. Në ditët e sotme ai gjendet në 

fazën e stacionimit. Si rrjedhojë, shumë nga këto shtete kanë marrë masa për 

riaktivizimit e tij duke ndërthurur turizmin kurativ tradicional me tendencat e reja të 

mirëqenies. 

Analiza e mësipërme ofron një tablo të qartë dhe mbi shfrytëzimin e hershëm të 

banjave termale në trevat shqiptare. Kjo evidentohet me ekzistencën e banjave termale 

të periudhës romake dhe shfrytëzimin e burimeve termale për kurim gjatë gjithë 

etapave historike. Evolucioni i këtij shfytëzimi pasqyrohet përmes hartës së 

shfrytëzimit të banjave termale sipas periudhave kohore. 

Turizmi kurativ i banjave në trevat shqiptare ka kaluar në faza të ndryshme 

zhvillimi, kushtëzuar nga faktorët natyrorë, historikë, shoqërorë dhe politikë. Njohja e 

zhvillimeve historike dhe specifikave të tij për çdo shtet, rajon apo trevë kushtëzon 

marrjen e masave konkrete për zhvillimin e tij në të ardhmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

46 

 

 

 

 

 Harta 4: Evolucioni i shfrytëzimit të banjave termale sipas periudhave kohore 
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      Kapitulli II 

 

BURIMET NATYRORE DHE HUMANE PËR ZHVILLIMIN E TURIZMIT 

KURATIV 
 

II.1 Burimet natyrore 

 

Me pozitë gjeografike të përshtatshme, në kryqëzimin e rrugëve që lidhin Lindjen me 

Perëndimin dhe shtrirje deri në zemër të Ballkanit, trevat shqiptare kanë burime të shumta 

për zhvillimin e turizmit të banjave. Zhvillimi i tij favorizohet dhe nga pozita e 

rëndësishme gjeologjike e trevave shqiptare. 

Studimet gjeografike të turizmit në përgjithësi dhe atij kurativ në veçanti mbështeten 

në analizën e burimeve natyrore (ofertës gjeografike-natyrore) dhe burimeve humane 

(gjeografike-kulturore).  

Turizmi kurativ i banjave, për vetë specifikën që paraqet, është nën ndikimin e 

faktorëve nxitës. Faktorët që nxisin zhvillimin lidhen ngushtë me burimet natyrore që 

Shqipëria e trevat shqiptare ofrojnë.  

 

II.1.1 Oferta gjeografike natyrore  

 

Oferta gjeografike-natyrore përfaqëson bazën e potencialit turistik. Ajo mbështetet në 

burimet natyrore që kanë ndikim të drejtpërdrejt në zhvillimin e turizmit
77

. Faktorët 

natyrorë mbështetës të turizmit kurativ të banjave janë:  

Ndërtimi gjeologjik i trevave shqiptare. Trevat shqiptare, me një pozitë të favorshme 

gjeologjike, janë të pasura me burime termale minerale. Ato lidhen ngushtë me ndërtimin 

gjeologjik, historinë gjeologjike e gjurmët e një vullkanizmi të dikurshëm. Ky ndërtim 

siguron përbërjen e pasur minerale kimike të ujërave termale duke rritur cilësitë kurative 

të tyre. (Zona gjeotermale Kruja e Peshkopisë dhe Ardenicës)
78

. 

Pasuria ujore. Zhvillimi i turizmit kurativ lidhet drejtpërdrejt me të. Janë pikërisht 

burimet e shumta termale e minerale që kanë mundësuar, që në kohët më të hershme, 

lëvizjen e popullsisë drejt tyre për të kuruar sëmundje e për të siguruar mirëqenien 

trupore.  

Klima dhe pastërtia e ajrit. Lëvizja e turistëve, kohëzgjatja e qëndrimit të tyre lidhen 

ngushtë me klimën në rajonet ku janë përqëndruar burimet termale. Një pjesë e banjave 

dhe strukturat pritëse gjenden të rrethuara nga sipërfaqe pyjore, duke u ofruar vizitorëve 

ajër të pastër e të shëndetshëm. 

Klima e Shqipërisë është tipike mesdhetare. Lëvizja turistike ka varësi nga këto 

kushte klimatike. Kjo pasqyrohet në fluksin e vizitorëve gjatë stinëve të vitit. Qendrat 

kurative frekuentohen kryesisht gjatë pranverës, vjeshtës së hershme dhe asaj të vonë. Në 

pranverë e vjeshtë fluksi i vizitorëve shkon mesatarisht nga 2500 deri në 6000 vizitorë. 

Faktorë natyrorë me rëndësi për zhvillimin e turizmit kurativ janë: relievi malor, detet 

e liqenet. Klima e pastër dhe e shëndetshme e zonave malore favorizon lëvizjen turistike 
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drejt tyre. Banjat e diellit dhe të rërës shpesh shfaqen më atraktive se ofertat e tjera 

natyrore. 

 

II.1.1.1 Burimet termale e minerale në Shqipëri 

 

Shqipëria ka potenciale të konsiderueshme natyrore për zhvillimin e turizmit kurativ 

të banjave. Pavarësisht sipërfaqes së vogël, Shqipëria
79

 ka një numër të konsiderueshëm 

burimesh me rëndësi turistike e gjeotermale. 

Rëndësia e burimeve termale minerale lidhet me vlerat kurative të tyre. Këto vlera 

rrjedhin prej kripërave që përmbajnë dhe temperaturave të larta
80

. Ujërat minerale dalin 

në sipërfaqe nga thellësia e tokës dhe përmbajnë kryesisht gaz sulfuror (H2S) në sasi të 

ndryshme. Kripërat e tretura në to veprojnë pozitivisht në organizmin e njeriut dhe 

shërbejnë për të kuruar shumë sëmundje. 

Burimet dhe puset e ujërave termale në Shqipëri janë të lokalizuara në tri zona 

gjeotermale: zona gjeotermale Kruja, zona gjeotermale Ardenica dhe zona gjeotermale 

Peshkopia. 

□ Zona gjeotermale Kruja 

Zona gjeotermale Kruja është një zonë e madhe që shtrihet me gjatësi 180 km dhe ka 

një gjerësi 4-5 km. Ajo fillon në bregdetin e Adriatikut, në veri të Kepit të Rodonit, 

vazhdon me strukturat e Ishmit, të Kozanit në veri të Elbasanit, të Llixhave të Elbasanit, 

të Holtës, të Bënjës në përroin e Lengaricës, të Postenanit në Leskovik dhe të 

Sarandoporos në afërsi të kufirit shqiptaro-grek. Përtej kufirit kjo zonë vazhdon më në 

jug me burimet e Kavasilës në zonën e Konicës në Greqi
81

. 

□ Zona gjeotermale Peshkopia 

Zona gjeotermale Peshkopia ndodhet në verilindje të Shqipërisë, në zonën 

hidrogjeologjike të Korabit. Në lindje të qytetit të Peshkopisë, në përroin e Banjës 

ndodhen katër burime pranë njëri-tjetrit
82

. Këto burime lidhen me tektonikën e diapirit 

gjipsor triasik, i cili rrethohet nga një unazë e flisheve të eocenit të sipërm. Burimet 

lidhen me brezin tektonik sizmoaktiv, liqeni i Ohrit-Dibër.  Me këtë brez tektonik lidhen 

edhe burimet termale të Banjishtës dhe të Kosovrastit në veriperëndim të Dibrës në 

Maqedoni
83

. 

□ Zona gjeotermale Ardenica  

Kjo zonë ndodhet në rajonin e Myzeqesë në lindje, veri dhe perëndim  të qytetit të 

Fierit. Në këtë zonë  dallohen puse me ujë të nxehtë të përqëndruara në Ardenicë dhe 

Seman. 

Ujërat minerale dhe termominerale kanë origjinë të ndryshme. Ato përfaqësojnë 

përzierje të ujërave të infliltracionit të hershëm dhe atyre të sendimentit
84

. 
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Harta 5: Burimet gjeotermale në Shqipëri dhe veçoritë e tyre 

 

Ujërat nëntokësore që dalin në sipërfaqe në formën e burimeve termale e minerale 

në Shqipëri, ndahen në disa lloje: 

□ Ujëra sulfurore që dallohen për përqindjen e lartë të H2S në masën 5-10 mg\ l. 

Përmbajnë 1000-7000 mg\l lëndë minerale dhe sasi të vogla të CO2 e 

radioaktivitet. Ujëra të tilla janë ato të Llixhave të Elbasanit, të Peshkopisë, të 

Bilajt pranë Krujës dhe ato të Selenicës. Ujërat përdoren për kurimin e 

sëmundjeve të reumatizmës, të lëkurës, të sistemit nervor, gjinekologjike, etj
85

. 

 Llixhat e Elbasanit dhe të Hidrajt në të cilat gjenden rreth 35 burime termale 

me prurje të ndryshme në depozitimet flishore të oligocenit.Temperatura e 

ujërave shkon 52
0
-60

0
C. Ato përmbajnë 600-700 mg\l lëndë minerale, 400 

mg\l gaz sulfuror (H2S), dhe radiaktivitet të lartë. Prurja e ujit është e 

mjaftueshme për të mbuluar nevojat e vizitorëve. 
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 Llixhat e Peshkopisë ku gjenden burime sulfurore me temperaturë 35
0
-43,5

0
C. 

Burimet burojnë nga gipset e malit të Korabit me prurje 14l\s. Ujërat e tyre 

përmbajnë 600 mg\l H2S dhe 3800-4500 mg\l lëndë minerale. Ato cilësohen 

kaliumore-sulfatore.  

 Llixhat e Leskovikut të cilat ndodhen në JL të qytetit të Leskovikut, shumë 

pranë kufirit me Greqinë. Ato dalin në shkëmbinj flishore të oligocenit. Si 

ujëra kanë përmbajtje të vogël kripërash minerale  si Ca, Na, Cl, dhe H2SO4. 

Temperatura varion nga 28
0
-40

0
C 

 Burimet e Bënjës gjenden pranë qytetit të Përmetit. Ato lidhen me shkëmbinjtë 

e paleogjenit në të dy brigjet e lumit të Lengaricës. Në bregun e djathtë të 

lumit dalin 4 burime me temperaturë 23-25
0
C, në krahun e majtë dalin 4 

burime të tjera me temperaturë 30
0
C. Ujërat e Bënjës përmbajnë deri 1700mg\l 

lëndë minerale kryesisht NaCl dhe më pak Ca, ndërkohë përmbajnë sasi të 

konsiderueshme të gazit sulfuror H2S.  

 Burimet termale në rrethin e Krujës gjenden pranë fshatit Bilaj. Ato dalin në 

depozitime molasike tortoniane ne luginën e Ishmit. Ujërat përmbajnë sasi të 

shumta lëndësh minerale si Ca, Na, K, Fe, Mg etj. Temperatura e ujërave 

shkon deri në  55
0
C. 

Oferta turistike nuk lidhet vetëm me burimet termale minerale, por dhe me 

burimet e freskëta oligominerale. Lëvizja e popullsisë drejt tyre është e njohur dhe 

potencialet natyrore në këtë drejtim janë të shumta:  

□ Ujërat me mineralizim të dobët më pak se 1gr\l. Këtu bëjnë pjesë burimet e 

Glinës. Që në lashtësi këto burime janë shfrytëzuar dhe rekomandohen për 

pirjen si ujë tavoline në luftën kundër gurëve në veshka, në mëlçi etj. Burimet 

e Glinës gjenden në juglindje të rrethit të Gjirokastrës. Ato dalin në kontaktet e  

gëlqerorëve të jurasikut me depozitimet flishore të oligocenit, pas qarkullimit 

nëntokësor nëpër gëlqerorë dhe gipse. Këto ujëra përmbajnë 100 mg\l kripëra 

minerale kryesisht Na e Ca me temperaturë 17
0
C.

86
 Ujërat përdoren nga goja 

duke u pirë, gargare etj. Kur merren nga goja, veprojnë mbi mbaresat nervore 

të gojës e stomakut
87

. Ujërat minerale balneare të Glinës janë ujëra sulfate-

kalcite me mineralizim të ulët. Banorët vendas këto ujëra i kanë përdorur 

shumë kohë më parë për mjekimin e sëmundjeve në mënyrë empirike. Nga viti 

1925 këto ujëra u bënë të njohura dhe jashtë kufijve të Shqipërisë. Në vitin 

1936 uji i Glinës transportohej në Greqi. 

□ Në afërsi të Mamurrasit, në veriperëndim të Krujës, gjenden disa burime të ujit 

të freskët, por me shije të kripur. Këto ujëra që dalin në sipërfaqe nga 

depozitimet e molasave tortoniane, përmbajnë 1160 mg\l Na, 1600 mg\l Cl, 

sasi të vogla Ca, Mg, K dhe afro 1100 mg\l SO4. Burime me të tilla 

karakteristika njihen dhe në rrjedhën e sipërme të Zallit të Bastrit, në veri të 

Prezës. 

Ujëra sulfate-kalcite ka dhe pranë ujërave sulfhidrike të Peshkopisë. Kanë 

munguar dhe mungojnë studime më të hollësishme për të përcaktuar vlerat kuruese të 

tyre. 
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Tabela 5: Burimet termale minerale në Shqipëri 

Nr 

  
Emri i burimit dhe rajoni   Kordinatat 

Gjeografike  

  

Temp. Gjerësi V Gjatësi L Debiti l\s 

1 Mamuras 1 dhe 2 21-22 41°35'24 19°42'48" 11.7 

2 Shupal 29.5 41°26'9" 19°55'24” <10.0 

3 Llixha Elbasan 60 41°02' 20°04'20" 15.0 

4 Hydrat, Elbasan 55 41°1’20" 20
0
 05’15" 18.0 

5 Peshkopi 43.5 41°42'10" 20°27'15" 14.0 

6 Ura e Katiut Langaricë, Përmet 30 40°14'36" 20°26’ >160.0 

7 Vromoneri, Sarandoporo, Leskovik 26.7 40°5'54" 20°40'18" >10.0 

8 Finiq, Sarandë 34 39°52'54" 20°03’ <10.0 

9 Përroi i Holtes, Gramsh 24 40°55'30" 20°09'24" >10.0 

10 Postenan, Leskovik burim 

avulli 

40
0
10’24" 20

0
33’36"  

11 Kapaj, Mallakastër 16.9-17.9 40
0 

32’30" 19
0
48’42" 12.0 

12 Selenicë, Vlorë 35.3 40
0
32’18" 19

0
39’30" <10.0 

Burim: Atlasi Gjeotermal i Shqipërisë
88
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Harta 6: Shpërndarja e burimeve termale minerale në Shqipëri sipas temperaturës 
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II.1.1.2 Pozita gjeografike dhe burimet termale e minerale në Kosovë  
 

Kosova ka pozitë gjeografike të favorshme. Në këtë pozitë luajnë rol luginat 

lumore, qafat dhe grykat ndërmalore. Kjo i mundëson Kosovës lidhje të rëndësishme 

ekonomike, kulturore e politike me botën. Falë kësaj pozite gjeografike ajo siguron 

lidhjen me shtetet e tjera të Ballkanit, vendet danubiane dhe ato të Europës Qëndrore.  

 Kosova ka pozitë qëndrore gjeografike në Gadishullin Ballkanik dhe  në juglindje 

të Europës. Kufizohet me Shqipërinë (në jugperëndim), me Maqedoninë (në 

juglindje), me Serbinë (në lindje, veri dhe verilindje) dhe me Malin e Zi (në 

perëndim). Gjatësia e përgjithshme e kufirit të Kosovës me vendet fqinje është rreth 

700.7 km
89

. Në perëndim me Malin e Zi ka një gjatësi të kufirit 78,6 km, në veri dhe 

lindje me Republikën e Serbisë gjatësia e kufirit është 351,6 km. Në jug e juglindje 

me Republikën e Maqedonisë gjatësia e kufirit është 158,7 km dhe me Republikën e 

Shqipërisë 111,8 km
90

. 

 

 
Harta 7: Pozita gjeografike e Kosovës dhe rëndësia e saj 

 

Mbështetur në këtë pozitë, Kosova ka mundësi të shfrytëzimit sa më të mirë të 

burimeve termale nga vizitorët vendas e nga trevat e tjera të Ballkanit e më gjerë. 

Burimet termale të Kllokotit mund të vizitohen nga turistët e huaj, të cilët mund të 

shfrytëzojnë luginën e Binçës, ku kalon rruga automobilistike që lidh Kosovën me 

Preshevën dhe Korridorin e 10. Njëkohësisht mund të shfrytëzohen burimet termale të 
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Pejës, të ndihmuar nga afërsia me grykën e Bistricës së Pejës ku kalojnë rrugë të 

rëndësishme automobilistike e hekurudhore. 

Zhvillimet historike të Kosovës kanë “gjunjëzuar” këtë drejtim të zhvillimit 

ekonomik. Burimet termale dhe mundësitë e shfrytëzmit të tyre janë studiuar shumë 

pak nga studiuesit vendas dhe ato të trevave të tjera shqiptare. 

Ashtu si Shqipëria, dhe Kosova ka potenciale natyrore që mundësojnë zhvillimin e 

turizmit kurativ të banjave. Përbërja tepër komplekse e llojeve të shkëmbinjve ka 

përcaktuar pasuri minerale të shumta
91

. Ky kompleksitet në ndërtimin gjeologjik është 

shoqëruar me shumëllojshmëri të burimeve minerale e termominerale.  Këto burime 

kanë përbërje komplekse mineralogjike duke u përdorur për pirje dhe për larje. 

Në përgjithësi burimet e ujërave termominerale të Kosovës kanë temperaturë nga 

17
0
C deri në 54

0 
C

92
 dhe shkallë mineralizimi që luhatet në 2-5 g/l. Dallohen burimet 

e Banjës së Pejës, Kllokotit, Skënderaj etj. 

Interes të veçantë shfaq banja e Kllokotit. Ujërat termale dalin në luginën e 

Binçës, në anën e rrugës Ferizaj-Gjilan me temperaturë që shkon rreth 32-36
0
C. 

Ujërat termominerale të Kllokotit klasifikohen të rëndësishme për baltën cilësore të 

saj (pelloida). Nuk duhet të lëmë pa përmendur ujërat termale të Uglarit me 

temperaturë deri në 29
0
C dhe ato të Kmetovicit me temperaturë 27

0
C. 

Burime termale interesante janë dhe ato të Pejës në rrëzën lindore të Bjeshkëve të 

Nemuna. Burimet gjenden në rrëzë të maleve të Korenicës në një zonë midis Pejës 

dhe Istogut. Ujërat kanë temperaturë 46-48
0
C. Banja e Pejës tërheq vizitorë për 

kurimin e sëmundjeve të tilla si reumatizma, sëmundjet e kockave, të lëkurës etj
93

. 

Hulumtimet për identifikimin dhe studimin e vlerave të këtyre burimeve janë të 

pakta. Në Kosovë janë të regjistruar rreth 30 burime të ujërave termale dhe 

minerale
94

. Hulumtime më të detajuara janë kryer vetëm për ujërat e Banjës së Pejës, 

të Kllokotit dhe të Banjskës, të cilat funksionojnë si banja termale shëruese. Përveç 

aspektit shërues, ujërat termale të Kosovës mund të përdoren edhe për prodhimin e 

energjisë termike. Deri tani ende nuk ka patur studime të detajuara për potencialin 

prodhues të këtyre ujërave.  
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Tabela 6: Karakteristikat fiziko-kimike të disa burimeve termominerale në Kosovë
95

 

Nr Vendodhja Q  

l/sec 

t 
0C

 pH Mineralizimi Komponentët Përmbajtja 

1 B. e Pejës 4,00 48.9 6,9  2.04 H2SiO,Ra CO2 

2 B. e 

Kllokotit 

18.00 32 6.6 3.601 CO2Ra,H2 CO2 

3 Banjska 2.50 50.0 6.7 1.356 H2SiO3 CO2 

4 B. e Runikut 15.00 24.8 7.1 0.598  CO2-N2 

5 Burimi i 

nxehtë i 

Runikut 

5.00 23.0 7.2 0.61 Ra CO2-N2 

6 Gojbula - 12.0 6.3 2.193 CO2 CO2 

7 Uji i 

Lluzhanit 

0.01 14.0 6.3 1.144 Ra,H2SiO3 CO2 

8 Studencia 1.0 25.0 7.1 0.670 - CO2-N2 

9 Deçan 2.00 12.5 6.3 1.433 CO2 CO2 

10 Getnia e 

Sipërme 

0.1 9.0 6.6 2.539 - CO2 

11 Poneshi 0.03 13.0 6.3 3.539 CO2, Fe CO2 

12 Pokleku 1.00 13.0 6.3 3.52 Fe,Ra,CO2, 

H2SiO3 

CO2 

13 Uglari 6.00 25.00 6.8 0.688 - CO2-N2 

14 Zhitija 0.3 20.0 6.5 5.126 Fe,CO2 CO2 

15  Dobërçani - 26.8 6.4 - - CO2, H2S 

Burim: Raport, gjendja e ujërave të Kosovës, Prishtinë 2010 
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Harta 8: Shpërndarja e burimeve termale minerale në Kosovë sipas temperaturës 

 

II.1.1.3 Burimet termale e minerale në TTSHPK të RSH-së  

 

     Burimet termale minerale në trevat shqiptare të ish Republikës Jugosllave të 

Maqedonisë kushtëzohen nga zhvillimet gjeologjike në zonën gjeotermale të 

Peshkopisë. Kjo zonë ndodhet në verilindje të Shqipërisë. Dalja e burimeve lidhet me 

tektonikën e diapirit gjipsor triasik dhe me brezin tektonik sizmoaktiv liqeni i Ohrit-

Dibër. Me këtë brez tektonik lidhet dalja e burimeve termale të Banjishtës dhe të 

Kosovrastit në veriperëndim të Dibrës në Maqedoni
96

. 

      Maqedonia Perëndimore është shumë e pasur në ujëra minerale dhe 

termominerale
97

. Rreth 20 burime minerale gjenden në vijën ndarëse që lidh Pollogun 

me malin e Sharrit. Më i njohur ndër këto burime është ai që gjendet mbi Tetovë, në 

luginën e lumit Shkuma
98

, temperatura e të cilit arrin 20 
0 

C. Ky  burim përmban 

karbonat kalciumi dhe dioksid karboni në gjendje të lirë. 

Ujërat termale të Dibrës kanë temperaturë konstante 39
0
C. Prurja e burimit është 

60 l\s. Ujërat dallohen për përmbajtje të konsiderueshme të gazit sulfuror, hekurit, 

magnezit dhe te radiumit. Në trevat shqiptare në Maqedoni rëndësi kanë dhe ujërat e 

banjës së Kumanovës. 

Në TTSHPK  interes shfaqin dhe ujërat termale minerale të Luginës së Preshevës. 

Burimet termale minerale në këtë luginë janë përqëndruar në: 
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□ Fshatrat Rakoc dhe Levosovë në komunën e Bujanocit;  

□ Sijarinë dhe Tullarë në komunën e Medvegjës; 

□ Fshatin Miratocë në komunën e Preshevës. 

Ekzistenca e ujërave termominerale në Luginën e Preshevës është e kushtëzuar 

nga ndërtimi gjeologjik mjaft i ndërlikuar, si dhe nga lëvizjet tektonike shkëputëse. 

Ndërtimi gjeologjik i terrenit ku janë përqëndruar ujërat termominerale, është i 

përfaqësuar nga rreshpet kristalore të moshës se parakembrianit. 

Të gjitha ujërat termominerale në Luginën e Preshevës i takojnë klasës së II-të të 

hidrokarbureve
99

. Burimet në Rakoc dhe Levosovë kanë përqindje të natriumeve, 

kurse burimi i Banjkës ka më shumë përqindje të kalcium-magneziumeve. Sipas 

përbërjes së gazrave këto ujëra kanë përmbajtje të theksuar të dioksidit të karbonit 

(CO2). Burimi i Banjkës përmban gazra të azotit (N2). Burimet janë të tipit karstik në 

kuadër të shkëmbinjve kristaline dhe magmatike
100

. 

Burimet termale minerale më të rëndësishme janë ato të: Bujanocit, Banjka dhe 

Banjat e Sijarinës. Të parat janë burime hipertermale me temperaturë nga 24,5
0
C deri 

në 43
0
C dhe PH 6,8. Ujërat termale minerale të Sijarinës mbartin shenjat e fundit të 

aktivitetit vullkanik
101

 me temperaturë deri në 75
0
C dhe prurje 8 l \ sek. Në zonën e 

Banjës së Sijarinës ndodhen 18 burime termale minerale. 

Tabela e mëposhtme pasqyron karakteristikat kryesore të ujërave termale në 

Luginën e Preshevës. 

 
Tabela 7: Karakteristikat kryesore të ujërave termominerale në Luginën e Preshevës

102
 

 

Rëndësi të veçantë kanë ujërat termale minerale të Bujanocit. Këto dallohen për 

karakteristika të mira fiziko-kimike, temperaturën, përbërjen mineralogjike e atë të 

gazrave. Kjo e bën këtë banjë një nga më atraktivet dhe tërheqëset për kurimin e 

sëmundjeve të reumatizmës, të lëkurës, kardiovaskulare etj. Në këto banja vlerë 

kurative ka dhe balta, ndryshe e quajtur peloid. 
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Vendodhja 

 

T (
0
C) 

 

pH 

 

Gazrat 

Kompon. 

Specifike 

 

Klasa 

 

Nënklasa 

Tipi i 

burimit 

B. e 

Bujanocit 

 

24.5-

43.0 

 

6.8 

 

CO2 

F,Sr,Li,Rb 

Cu,SiO2 

 

HCO3 

 

Na 

i ngjeshur, 

çarjeve 

 

Levosova 

 

14.5 

 

6.6 

 

CO2 

F,Sr,Li,Ba 

Rb, SiO2 

 

HCO3 

 

Na 

 

i ngjeshur 

 

Banjka 

 

22-24 

 

6.2 

 

N2 

 

F, Sr 

 

HCO3 

 

Ca-Mg 

 

karstik 

B. e 

Sijarinës  

16-75 6,8-

8 

CO2 F, Fe,Sr, 

Li, Rb, 

Mn, Ra 

SO4-

HCO3 

Na i çarjeve 

B. e 

Tullarit  

19,5 6,5 CO2 Fe, Ra, 

H2S, Sr, 
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Lugina e Preshevës dallohet dhe për ujërat oligomineralë për pirje. Zonat malore, 

të përbëra nga gëlqerorë, favorizojnë formimin e rezervave ujore nëntokësore. Janë të 

njohura burimet karstike në shpatet e Karadakut. 

 

Harta 9: Shpërndarja gjeografike e burimeve termominerale në Kosovë dhe TSH në Serbi 

 

II.2 Burimet humane   

 

Zhvillimi i turizmit mbështetet dhe nga burimet humane. Në një hapësirë të 

caktuar oferta turistike paraqitet e plotë, nëse ndërthuren burimet natyrore e ato 

humane. 

Në turizmin e banjave rëndësi marrin jo vetëm burimet minerale me vlerat e tyre 

terapeutike, por dhe trashëgimia kulturore materiale e shpirtërore e zonave kurative. 

Këto elemente favorizojnë qëndrimin më të gjatë të vizitorëve në qendrat kurative.  

Në zhvillimin e turizmit të banjave rëndësi merr dhe kultura sociale e ekonomike 

(potenciali human) e zonës dhe komuniteteti që pret vizitorët. Rëndësi ka: 

□ infrastruktura, strukturat hoteliere pritëse dhe historia e tyre; 

□ stafet e specializuara në shërbim të klientelës; 

□ niveli arsimor në funksion të zhvillimit të turizmit të banjave; 

□ ndikimi i degëve të tjera të ekonomisë në shërbim të turizmit të banjave; 

□ niveli i ndërhyrjeve lokale për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm ekonomik 

të zonave të banjave etj. 

Qëndrimi i turistëve bëhet më i këndshëm në zonat me traditë të pasur shpirtërore. 

Përmendim këtu: mikëpritjen e komunitetit, kulinarinë, këngët dhe vallet, pa harruar 

dhe elemente të trashëgimisë materiale si: veshjet popullore, prodhimet e artizanatit, 

veglat muzikore etj. 
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Më poshtë trajtohen elementet e ofertës gjeografike kulturore që favorizojnë 

zhvillimin e turizmit të banjave. 

 

II.2.1 Oferta gjeografike kulturore  

 

Qëndrimi turistik në vendet kurative bazohet krahas motiveve natyrore dhe në 

motivet kulturore,
103

 të cilat krijojnë kushte për qëndrim më të gjatë të vizitorëve.  

Potencialet kulturore që favorizojnë zhvillimin e turizmit kurativ, janë kalatë dhe 

objektet e kultit fetar (kishat, xhamitë e teqet). Nuk mungojnë sitet arkeologjike, 

objektet etnografike, folklori, veshjet dhe këngët. Rol luan dhe tradita e pasur në 

kulinari. Të gjitha këto elemente janë pjesë e rëndësishme e ofertës turistike që vendet 

kurative ofrojnë së bashku me ofertën natyrore.  

Oferta kulturore, kombinuar me atë natyrore, u mundëson zonave të banjave: 

□ vlerësim të plotë të ofertës turistike; 

□ rritje të numrit të turistëve; 

□ përmirësim në infrastrukturën turistike kurative; 

□ zhvillim të qëndrueshëm etj.  

Oferta kulturore në disa zona është më atraktive se ajo natyrore, (kurative) e 

favorizuar dhe nga vazhdimësia gjithëvjetore. Turizmi kurativ shpesh ndërthuret me 

atë vizitonjës (vizita në objektet e kultit, sitet arkeologjike dhe ato kulturore) si në 

Elbasan, Peshkopi, Bënjë, Pejë, Kumanovë etj. Pas nuk mbetet agroturizmi në Bënjë, 

Peshkopi e Kllokot duke favorizuar fenomenin e “ekskursionistit”. 

Është e rëndësishme që vendet kurative në trevat shqiptare, komuniteti dhe 

pushtetet lokale që ato përfaqësojnë, të rivlerësojnë bashkëveprimin midis ofertës 

natyrore dhe asaj kulturore në funksion të zhvillimit të turizmit të banjave. 

Oferta gjeografike-kulturore prezantohet me kulturën e pasur materiale 

shpirtërore, që mbështet zhvillimin e turizmit kurativ të ndërthurur me atë rekreativ e 

vizitonjës. Siç e kemi përmendur dhe me lart, në vende të ndryshme europiane shfaqet 

dukshëm fenomeni i “ekskursionistit”
104

. Në trevat tona ai konceptohet me lëvizjen e 

vizitorëve drejt objekteve historike, kulturore e arkelogjike, të ndërthurura me vizita 

në qendrat kurative pranë tyre.  

Operatorët turistikë duhet të marrin shkas për të nxitur vizitat e turistëve në qytetet 

që në rrethinat e tyre kanë qendra kurative.  

 

II.2.1.1 Kultura materiale në funksion të shfrytëzimit të vlerave shëruese të llixhave  

 

 Qëndrimi i vizitorëve në banja shpesh shoqërohet dhe me vizita në objektet më të 

njohura të kulturës materiale. Për trevat shqiptare ndërthurja e vlerave kurative të 

banjave me ato kulturore paraqitet e tillë: 

Elbasan: Turistët vizitojnë në Elbasan kalanë, si një ndër kalatë më fushore në 

Ballkan, objektet e tjera të kultit, traditën dhe kulturën
105

. Pas vizitave mund të 

frekuentojnë zonën kurative në Llixhat e Treganit e Llixhat Hidraj. Lëvizja mund të 

zhvillohet dhe në kahun tjetër. Pas përfundimit të trajtimeve në qendrat kurative, 
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vizitorët mund të kalojnë kohën e lirë duke u njohur me vlerat kulturore e historike të 

zonës së Elbasanit. 

Elbasani i ofron vizitorëve një listë të gjatë të monumenteve kulturore dhe 

historike si: Rrapin e Bezistanit, urat antike, kalanë e Menglit, kullën monumentale të 

orës, kalanë e Sulovës, xhaminë mbretërore etj. Pas nuk mbetet xhamia e Nazireshës e 

shek. XVII, hamami i shek. XVI, kisha e Shën Mërisë në kala, Muzeu Etnografik, 

teqja e madhe dhe teqja e Baba Xhemalit. Vetëm  4 km larg nga qyteti ndodhet 

manastiri i Shën Gjon Vladimirit. Interes të veçantë shfaq kohët e fundit zbulimi 

arkeologjik në qendër të qytetit, pranë Rrapit të Bezistanit. Zbulimi përfaqëson një 

bazilikë (kishë) paleokristiane (shek.V-VI e.s)
106

 dhe një nga sitet arkeologjike më 

interesante. Gjatë punimeve për rivitalizimin e kullës juglindore të kalasë së Elbasanit 

u zbuluan dhe tri stela funeralsh ilire (gurë varresh). Mendohet se ato janë përdorur si 

material ndërtimi. Këto stela datohen në shek. I-II pas krishtit. 

Qyteti i Elbasanit dhe rrethinat e tij mundësojnë ndërthurjen më të mirë të 

potencialeve natyrore me ato kulturore në funksion të zhvillimit turistik. Pranë 

Llixhave të Elbasanit gjendet Gjinari
107

(Shpati), zonë me potenciale të njohura 

natyrore e kulturore. Vizitat në qendrën kurative mund të ndërthuren me vizita në këtë 

pikë turistike që dallohet për ajrin e pastër e klimën e shëndetshme. Zona e Shpatit 

mbart dhe vlera të rëndësishme kulturore si: kishat e Shelcanit dhe Valësh-it me 

ikonat e njohura të Onufrit dhe Kostandin Shpatarakut. 

Krahas llixhave të Treganit, Elbasani është i njohur dhe për ujërat termale 

minerale të pusit gjeotermal të Kozanit. Këto ujëra, ndryshe nga të parat janë më pak 

të shfrytëzuar për banja, pavarësisht se perspektivat për të ardhmen janë të mira. Pusi 

gjeotermal i Kozanit ndodhet shumë pranë qytetit dhe manastirit të Shën Gjon 

Vladimirit në Shijon. 
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Harta 10: Pasuritë natyrore kulturore të Elbasanit në funksion të zhvillimit të turizmit kurativ 

 

Peshkopi: Vlerat më të vjetra historike të qytetit lidhen me Zonën e Teqes. Ajo 

përfaqëson pjesën historike të qytetit me një stil specifik në ndërtim e arkitekturë. Një 

pjesë e vizitorëve qëndrojnë në qytetin e Peshkopisë e çdo ditë lëvizin drejt qendrës 

kurative për të mbyllur ciklin e kurave. Qyteti i Peshkopisë ofron vizita në muzeun 

historik të qytetit dhe në objekte të tjera kulturore: kalatë dhe  objektet e kultit fetar 

(xhamitë, kishat e teqet). Shumë i pasur është dhe folklori, artizanati dhe etnografia e 

zonës. 

Fushë-Krujë (Bilaj): Pas trajtimeve në qendrën kurative, vizitorët mund të kalojnë 

kohën e lirë duke u njohur me  potencialet historike e kulturore të Krujës. Kruja ka një 

pasuri të mëdha në këtë drejtim. Vlejnë të përmenden kalaja e Krujës dhe pranë saj 

pazari karakteristik, Muzeu Kombëtar Historik, Muzeu Etnografik, kulla e sahatit, 

kisha pranë sahatit, teqeja e Dollmës, hamamet etj. Vizitorë të shumtë tërheq Muzeu 

"Gjergj Kastrioti Skenderbeu”.  
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Harta 11: Pasuritë kulturore të rrethit të Krujës në funksion të zhvillimit të turizmit 

kurativ 

 

Përmet: Vlerat kulturore e historike në këtë hapësirë janë të shumta. Interes 

shfaqin objektet e kultit fetar të përfaqësuar nga kishat e Leusës, Kasinës dhe Bënjës. 

Vizitat në këto kisha ndërthuren me vizitat në objekte arkitektonike të vjetra si “Ura e 

Katiut” për të përfunduar në ujërat termale minerale të Bënjës. Ndërthurja e 

potencialeve kulturore me ato natyrore përbëjnë atraksionin kryesor në këtë zonë. 

Turistë jo vetëm vendas por dhe të huaj vizitojnë ujërat termale në Bënjë, kanionet e 

Lengaricës, ujin e ftohtë në Këlcyrë, “gurin” e qytetit si dhe vlerësojnë kulinarinë e 

zonës. 

 

 
Foto nr.5: Ura e Katiut, Bënjë (A.Zejnelhoxha) 
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Leskovik: Leskoviku dallohet për trashëgiminë e pasur kulturore. Ndër  objektet 

më të njohura dhe të vizituara është kisha e Shën Marisë Lashovë e shpallur 

monument kulture. Ajo u ndërtua në 1800-1820  dhe është e famshme për ikonostaset 

dhe punimet në dru të figurave kishtare
108

. Krahas saj dallohen kisha e Shën Marisë 

në fshatin Cërckë dhe kisha e Shën Sotirit në pllajën e malit të Melesinit. Nuk 

mungojnë dhe objektet e kultit të besimit bektashian dhe xhamia në qendër të qytetit. 

Dëshmi e qytetërimit të hershëm janë dhe zbulimet e vendbanimeve ilire pranë qytetit 

të Leskovikut. 

Kllokot: Zona e Anamoravës ku janë përqëndruar burimet termale minerale të 

Kllokotit dhe të Uglarit, është e pasur me elemente të trashëgimisë materiale e 

shpirtërore. Vizitat në këtë qendër kurative mund të ndërthuren natyrshëm me vizita 

në objektet kulturore: kalaja e Progragjës, kisha e Shën Varvarës, manastiri i Shën 

Nikollës, kishat, ikonat, tumat, objektet etnografike, tyrbet, teqet etj
109

. 

Pejë: Peja është e pasur me histori. Të shumta janë gërmimet arkeologjike, 

momunentet kristiane (12 të tilla), monumentet myslimane (23), kullat e tyrbet 

bektashiane. Në qendër të qytetit gjendet xhamia e vjetër e ndërtuar në 1471. Vizitat 

turistike në këto objekte mund të përfundojnë me vizita në qendrën kurative vetëm 12 

km larg qytetit të Pejës. Oferta kulturore ndërthuret me atë natyrore. Qëndrimin e bën 

tërheqës shëtitja në grykën e Rugovës. 

Malishevë: Banja e Malishevës është e njohur në gjithë Kosovën. Pavarësisht 

pasojave të luftrave dhe problemeve të kaluara në vite, fshati Banjë mbart mbi supe 

një trashëgimi të pasur kulturore. Interes shfaq mulliri i Begajve me histori 300 

vjeçare. Në komunën Malishevë ka dhe mjaft objekte të tjera natyrore e kulturore me 

interes për vizitorët si ujëvara e Mirushës. 

Dibër (Kosovrast dhe Banjishtë): Vizitorët që qëndrojnë në këto qendra kurative, 

mund të zhvillojnë vizita në Dibër duke u njohur me traditat kulturore të saj. Qendra 

kurative u ofron vizitorëve elemente nga trashëgimia e kaluar përmes basenit të vjetër 

(1720) dhe gjurmëve të rrugës Egnatia. Qendra ka marrë masa për rregullimin e 

basenit (objekt me vlera historike e kulturore) që të tërheqë vizitorë dhe të 

përmirësojë imazhin e qendrës. 

Kumanovë: Kumanova ofron trashëgimi të pasur materiale e shpirtërore. Vizitat 

në banjën e Kumanovës ndërthuren me vizitat në objektet kulturore, historike e fetare. 

Xhamia e vjetër Eski në qendër të qytetit, e ndërtuar në vitin 1751,
110

 përbën objektin 

më të rëndësishëm historik-kulturor. Objekte të tjera me rëndësi janë kisha e Shën 

Nikollës, Muzeu Kombëtar, Teatri Kombëtar dhe shumë lokalitete arkeologjike në 

rrethinat e saj. 

Lugina e Preshevës: Trashëgimia natyrore përfaqësohet nga këto objekte: shpella 

e Ilincës, shpella e Arushës, Trungu i Qarrit
111

 etj. Ofertë e rëndësishme turistike është 

dhe trashëgimia kulturore e përfaqësuar nga lokalitetet arkeologjike, objekte të kultit 

(kisha, xhami, teqe e tyrbe), objekte banimi (shtëpi kulla e oda), objekte publike 

(hane, çajtore, mullinj e çezme)
112

. Vizitat mund të përqëndrohen dhe tek objektet e 

rëndësishme kulturore: kalaja e Preshevës, lokaliteti Përzhar, kalaja e Bushtranit si 

dhe gjurmët e fortifikimeve të vjetra Dardane.  
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Lëvizja turistike në vendet kurative ka për qëllim vlerësimin e motiveve 

etnosociale e kulturore. Veshja, këngët e vallet, instrumentet muzikore, doket dhe 

zakonet, objektet e kultit, fjalët e urta dhe legjendat tërheqin shumë vizitorë. 

 

II.2.1.2 Kultura sociale dhe shpirtërore e lidhur me turizmin kurativ të banjave 

 

Në zhvillimin e turizmit të banjave rol luajnë dhe kultura sociale e shpirtërore e 

komunitetit të zonave ku gjenden burimet termale minerale. 

Infrastruktura turistike dhe veprimtaritë ekonomike në zonat kurative janë të 

shumta. Në infrastrukturë përshihen qendrat kurative, strukturat hoteliere, restorantet, 

shërbimi turistik i karakterit familjar etj. Përmes infrastrukturës turistike synohet 

sigurimi i të gjithë pajisjeve e shërbimeve të mundshme për të plotësuar nevojat e 

turistëve.  

Në Shqipëri e trevat shqiptare strukturat pritëse kurative fokusohen më shumë në 

ato të karakterit privat, shpesh me nuancat e shërbimit familjar. Shërbimet e ofruara 

nuk janë në nivele të kënaqshme krahasuar me ato të vendeve fqinjë. Në disa nga 

komunat ku zhvillohet turizmi kurativ, janë marrë masa për rregullimin e 

infrastrukturës ekzistuese dhe ngritjen e strukturave të reja turistike. Ndërhyrje të tilla 

janë realizuar në Elbasan
113

, Peshkopi, Banjishtë, Kosovrast, Kllokot dhe Fushë-

Krujë.  

Strukturat hoteliere  pritëse kanë historinë e krijimit të tyre. Janë të shumta rastet e 

strukturave kurative të hershme. Tradita e lashtë është mjaft atraktive për vizitorët. 

Përmendim hotel “Park Nosi” në Elbasan me histori që nga viti 1932. Mjaft struktura 

të tjera janë ndërtuar në vitet 1945-1990 e pak prej tyre janë më të vonshme. 

Banorët kanë ngritur stuktura pritëse për vizitorët. Ky shfrytëzim sjell të ardhura 

për komunitetin, por nga ana tjetër shfrytëzimi pa kriter i burimeve termale ka ndotur 

mjedisin dhe imazhin turistik të zonave kurative. Në Shqipëri regjistrohet një 

shfrytëzim kaotik i tyre ndërkohë në TTSHPK të RSH-së menaxhimi i burimeve 

termale minerale për qëllime turistike është më i kontrolluar
114

. 

Turizmi kurativ i banjave nuk mund të kuptohet pa stafet mjekësore e të 

specializuara në shërbim të vizitorëve. Nga monitorimi në terren rezultoi se numri i 

mjekëve, infermierëve dhe personelit tjetër në shërbim të vizitorëve është 700 të 

punësuar. Ndikimi është i dyfishtë. Stafi i specializuar ofron shërbim cilësor e rrit 

numrin e vizitorëve në vendet kurative e nga ana tjetër, zhvillimi i turizmit të banjave 

dhe numri në rritje i vizitorëve, siguron rritje të të ardhurave e përmirësim të gjendjes 

ekonomike për komunitetin. 

Një pjesë e mirë e vendeve kurative i kushtojnë kujdes dhe arsimimit të fëmijëve 

në fushën e zhvillimeve turistike.  

Potenciali human (popullsia) i zonave kurative dhe ekonomia e tyre lidhen 

drejtpërdrejt me zhvillimin e turizmit kurativ të banjave. Shpesh banjat ndodhen në 

hapësira rurale, ku baza kryesore e ekonomisë është bujqësia e blektoria. Në disa zona 

(komuna) ky turizëm është kthyer në elementin bazë të mbijetesës si dhe baza e vetme 

e zhvillimit ekonomik. Në këto kushte turizmi kurativ lidhet ngushtë me zhvillimin e 

tregtisë, transportit dhe shërbimeve. Regjistrohen shtim i profesioneve: kamarier, 

recepsionist, fizioterapist etj. Nuk mbetet pas ekonomia bujqësore, e cila plotëson 

nevojat e vizitorëve me produkte bujqësore e blektorale sipas specifikave të secilës 

zonë. 
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Në rivitalizimin e turizmit të banjave rëndësi marrin dhe politikat turistike. Ato 

përcaktojnë ecurinë e zhvillimeve të turizmit
115

. Politikat turistike përfshijnë strategji, 

plane zhvillimore, masa afatmesme e afatgjata. Në pjesën më të madhe të vendeve ku 

zhvillohet turizmi kurativ, përpjekjet strategjike për zhvillimin e tij janë të pakta. Në 

këtë studim rëndësi i kushtohet ndërhyrjeve strategjike të cilat do të mundësojnë 

zhvillim të qëndrueshëm. Propozimet janë modeste në përputhje me specifikat e 

zonave kurative. 

Krahas gjithë elementëve të përcaktuara më lart nuk duhet lënë pa përmendur dhe 

mikpritja e vizitorëve. Mikpritja është traditë e popullit shqiptar, por në vendet pritëse 

të turistëve ajo bëhet më e dukshme. Shfrytëzimi i banjave është i hershëm, ndaj dhe 

mikpritja është e hershme. Krahas akomodimit në strukturat e mëdha e të mesme 

hoteliere, një pjesë e vizitorëve akomodohen në shtëpitë e banorëve të zonës. Kështu 

ndodh në Elbasan, Peshkopi, Bënjë, Pejë, Malishevë, Dibër etj. Natyrshëm turizmi i 

banjave ndërthuret me atë familjar. Shoqërues të mikpritjes janë dhe tradita në 

kulinari, prodhimet e ndryshme artizanale, festat tradicionale të zonave etj. 

Skema 1: Turizmi kurativ i banjave, burimet natyrore e humane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Për sa trajtuam më lart evidentohen dukshëm potencialet turistike që mundësojnë 

zhvillimin e turizmit kurativ të banjave në trevat shqiptare. Potencialet natyrore janë 

optimale për zhvillimin e tij. 

Shqipëria është e pasur me burime termale minerale të lidhura ngushtë me zonat 

gjeotermale të Krujës, Peshkopisë dhe Ardenicës. Këto burime, në sajë të 

temperaturës së lartë dhe kripërave që përmbajnë, kanë rëndësi të veçantë kurative.  

E pasur me burime termale e minerale është dhe Kosova. Numërohen rreth 30 

burime termale minerale. Një pjesë e tyre shfrytëzohen gjerësisht për kurim dhe 

relaks. Të pasura me burime janë dhe TTSHPK të RSH-së. Vlerat terapeutike të tyre 

janë të njohura në rajon. 
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 Doka Dh., Draçi B., Gjeografia e Turizmit, Tiranë 2009, faqe 68. 

TURIZMI KURATIV 

           Burimet natyrore Burimet humane 

OBJEKTET HISTORIKE  

OBJEKTET E KULTIT 

OBJEKTE  KULTURORE 

TRASHËGIMIA    SHPIRTËRORE 

KULINARIA  E ARTIZANATI      

MIKPRITJA  

INFRASTRUKTURA  

EKONOMIA 

 

BURIMET TERMALE E 
MINERALE 

BURIMET MINERALE 

KLIMA MALORE  

KLIMA DETARE   

KLIMA LIQENORE 

OBJEKTET E TRASHËGIMISË 
NATYRORE  
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Shfrytëzimi i vlerave kuruese të burimeve termale minerale lidhet ngushtë dhe me 

kulturën materiale e shpirtërore të zonave ku zhvillohet ky turizëm. Njohja dhe 

valorizimi i burimeve natyrore e kulturore mundëson zhvillim të qëndrueshëm. 

Ndërthurja e turizmit kurativ me atë historik, balnear, malor dhe rekreativ është rruga 

më e mirë për tu mundësuar zonave kurative zhvillim ekonomik, social e njohje në 

arenën kombëtare e ndërkombëtare. 
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Kapitulli III 

 

ZHVILLIMI I TURIZMIT KURATIV NË SHQIPËRI 

 

III.1 Turizmi kurativ i banjave në Shqipëri 

 

III.1.1 Llixhat e Elbasanit (Tregan dhe Kozan) – pranë përdoruesve tradicionalë  

 

Zhvillimi i turizmit kurativ në Elbasan është i lidhur me shfrytëzimin e burimeve 

termale minerale në komunën Tregan. Kjo komunë është shpallur komunë turistike 

me Vendim të Këshillit të Ministrave, i cili përcakton dy zona turistike: 

□ Llixha Qendër me sipërfaqe 54 ha; 

□ Llixha Hidraj me sipërfaqe 9.5 ha
116

. 

Në mbështetje të vendimit Nr.36 datë 19.09.1995 “Për përcaktimin e vijës 

kufizuese të Llixhave Qendrore Elbasan” u  përcaktua dhe sipërfaqja e tyre, e cila 

arrinte 43,65 ha. Në vitin 2006 zona e Llixhave u zgjerua me sipërfaqe të reja. Ky 

zgjerim i ka hapur rrugë zhvillimit të turizmit kurativ
117

. 

Llixhat e Elbasanit ndodhen në jugperëndim të qytetit, në distancë afësisht 8-12 

km. Në mënyrë krejt natyrore, e rrethuar nga pyjet, përrenjtë dhe me kodra të 

gjelbëruara, krijohet një panoramë e veçantë.  

Largësia e Llixhave (zonës turistike) me qendrat e tjera të Shqipërisë është
118

: 

distanca nga Shkodra 155km, nga Lezha 128 km, nga Kukësi 292 km, nga Dibra 165 

km, nga Tirana 68 km, nga Durrësi 93 km, nga Korça 137 km, nga Berati 143 km, nga 

Gjirokastra 218 km, nga Fieri 102 km dhe distanca nga Vlora 134 km. 

Largësitë me qendrat e tjera në shtetet ballkanike janë: distanca nga Ulqini 190 

km, nga Tetova 225 km,  nga Prizreni 320 km,  nga Peja 451 km,  nga Shkupi 254 

km, nga Ohri 139 km,  nga Struga 100 km dhe distanca nga Athina 630 km
119

.   
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 Qarku Elbasan, Zyra e urbanistikës, Elbasan  2007. 
118

 Distancat i refererohen largësive para ndërtimit të rrugës së re Elbasan-Tiranë.  
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 Qarku Elbasan, Studim urbanistik i zonës turistike kurative të Llixhave Qendrore të Elbasanit, Zyra 

e studimit urbanistik, Elbasan 2005. 
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Harta 12: Lidhja e Llixhave të Elbasanit me qytetet kryesore të Shqipërisë dhe trevave 

shqiptare 
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Në hartë pasqyrohet largësia e zonës turistike me qytetet e tjera të Shqipërisë dhe 

Ballkanit duke përcaktuar dhe mundësinë e frekuentimit nga vizitorët vendas e të 

huaj. Arritshmëria e saj është favorizuar së fundmi nga ndërtimi i rrugës së re 

Elbasan-Tiranë. Me përfundimin e plotë të saj, distancat e mësipërme do të 

shkurtohen dhe fluksi i vizitorëve mendohet të rritet ndjeshëm. 

Zhvillimet turistike  

Ekzistojnë dy territore kurative: Llixhat e Vjetra (Qendër) me lartësi 300 m mbi 

nivelin e detit dhe Llixhat e Hidrajt me lartësi 360 m
120

. Këto zona janë pranë njëra-

tjetrës, në një distancë ajrore rreth 2.5 km. Gjenden përafërsisht 15 burime në zonën e 

Llixhave të Vjetra dhe 3 burime në zonën e Llixhave Hidraj. Prurja e burimeve varion 

7-15 l/s.  

Tek Llixhat e Vjetra (Qendër) burimet termale ndodhen në një zonë me 

konfiguracion rrethor, rrezja e të cilit është afërsisht 200 m. Përreth kësaj zone 

operojnë mjaft subjekte private për shërbimin kurativo-hoteleri me kapacitet afërsisht 

2500 shtretër. Krahasuar me vitet e kaluara, kapacitetet pritëse janë rritur. Sipas të 

dhënave të marra në Ministrinë e Turizmit Kulturës Rinisë dhe Sporteve për 

periudhën para vitit 2008, kapacitetet pritëse
121

ishin: 14 njësi akomoduese, 517 

dhoma dhe rreth 1034 shtretër. 

Në zonën e Llixhave Hidraj gjenden tri burime termale, të cilat ndodhen afërsisht 

në një vijë të drejtë dhe distanca e burimit të parë nga i treti nuk e kalon 500 m. Në 

këtë zonë operojnë shumë subjekte private me kapacitet afërsisht 1500 shtretër. 

Shumë familje të komunës, favorizuar nga afërsia me burimet termale dhe numri i 

lartë i frekuentuesve tradicionalë, i kanë kthyer shtëpitë e banimit për akomodimin e 

vizitorëve. 

Nga anketimi dhe monitorimi në terren rezultoi se në Llixhat Qendrore dhe ato 

Hidraj (Tregan dhe Çikallesh) numërohen më shumë se 50 subjekte që ofrojnë kura 

dhe akomodim për vizitorët. Ndër to përmendim hotelet: Puka, Ylli, Parku, Myzeqeja, 

Boçi, Çekrezi 1 dhe 2, Drini, Debrova, Liçi, Miza 1 dhe 2, Sulmino, Mema, Muça 

(me 1 deri ne 10 struktura të vogla private pritëse), Kuqja, Panorama, Tashi (1, 2, 3, 

4), Stringa etj. Numri i madh i familjeve që ofrojnë shërbim kurativ, është shtuar në 

mënyrë kaotike pas vitit 1990 (në zonën kurative të Llixhave të Elbasanit dikur 

funksionin tri hotele: Ylli, Hotel Parku dhe Hoteli i ri). 

 
Tabela 8: Strukturat pritëse në Llixhat e Elbasanit sipas viteve të krijimit 

Nr Hotelet  Viti i krijimit 

1 Puka  2005 

2 Mema 2003 

3 Panorama 2010 

4 Debrova 2006 

5 Boçi 2006 

6 Parku 1929 

7 Ylli 1960 

8 Myzeqeja 2005 
Burim: Anketimet dhe monitorimi në hapësirën kurative të Llixhave të Elbasanit. 

 

 

                                                           
120

 Paheshti B., Elbasan 2008, faqe 120. 
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Grafiku i mëposhtëm shpreh qartë peshën që zënë subjekte të ndryshme private në 

ofrimin e shërbimeve turistike. Në Tregan funksionojnë më shumë subjektet private 

(bizneset) të vogla, që u ofrojnë vizitorëve akomodim dhe kura termale. Pas tyre vijnë 

ato subjekte që krahas akomodimit (hotelerisë) dhe kurave termale, ofrojnë dhe 

shërbimin e restorantit e barit
122

. Biznes i madh me të gjithë shërbimet turistike është 

hotel “Park Nosi”. 

 

  
Graf. 5: Numri i strukturave pritëse në Llixhat e Elbasanit sipas shërbimeve që ofrojnë

123
 

 

Në strukturat e lartpërmendura, për kapacitet të plotë pritës, dallohen muajt 

shtator, tetor dhe fillimi i nëntorit të çdo viti. Në muajin maj funksionon vetëm 

gjysma e këtij kapaciteti. Për të gjithë zonën kurative ecuria vjetore e fluksit të 

vizitorëve paraqitet si më poshtë: 

 

 
Graf. 6:  Ecuria vjetore e vizitorëve që frekuentojnë Llixhat e Elbasanit sipas muajve të 

vitit
124

 

Grafiku na paraqet ecurinë vjetore të vizitorëve që frekuentojnë Llixhat e 

Elbasanit. Frekuentimi është ai tradicional. Në muajin janar numri i vizitorëve është i 

pakët për të mos thënë që mungon fare. Ato rifillojnë të frekuentohen në muajin 

shkurt duke arritur kulmin në muajin maj. Numri i vizitorëve  fillon të bjerë në muajin 

qershor dhe në muajin korrik rezulton të jetë përsëri afër zeros. Kjo shpjegohet me 
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 Tabela me të dhënat për çdo subjekt në Aneks, faqe 164. 
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 Burim: Drejtoria e Tatimeve, dega e Tatim-Taksave, Elbasan 2013. 
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 Burim: Përpunimi  i të dhënave të ofruara nga hotelet dhe shërbimi familjar në komunën Tregan. 
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mospërdorimin e banjave termale në temperaturat e larta të verës. Rritje të vizitave 

shfaqen nga fundi i muajit gusht dhe kulmi i dytë arrin në periudhën shtator-tetor. Ka 

raste që dhe muaji nëntor është i frekuentuar në dy javët e para. Numri i vizitorëve bie 

përsëri në vlera minimale gjatë muajit dhjetor. Kjo ecuri përsëritet çdo vit. Lidhur me 

numrin e vizitorëve të shumtë ose jo në komunë, përdoret shprehja krahinore “viti 

ishte i mbarë ose jo i mbarë”. Kjo varet nga perceptimet dhe statistikat individuale që 

kanë pasur bizneset për numrin e vizitorëve.  

Fluksi i vizitorëve ndryshon nga një strukturë pritëse në tjetrën. Për stacionin 

balnear “Park Nosi” frekuentimi vjetor paraqitet:  

 

 
Graf. 7: Ecuria vjetore e vizitorëve që frekuentojnë stacionin balnear termal “Park Nosi”

125
 

 

Numri i vizitorëve gjatë një viti ndryshon në varësi të disa faktorëve. Për stacionin 

balnear termal “Park Nosi” numri i vizitorëve është në rënie krahasuar me vitet e 

kaluara. Kjo shpjegohet me mungesën e investimeve në këtë strukturë dhe rritjen e 

numrit të strukturave të tjera private që ofrojnë kushte më të mira për vizitorët.  Për 

muajin janar, shkurt dhe dhjetor numri i pakët i vizitorëve lidhet me mungesën e 

sistemit të ngrohjes.  

 

Parashikimi i ndërhyrjeve  

Pas vitit 1990 me kthimin e pasurive dhe privatizimin në këtë zonë turistike, janë 

parashikuar disa ndërhyrje me qëllim zhvillimin turistik. Këto ndërhyrje janë 

parashikuar si më poshtë: 

□ “Hotel Ylli” (Nr 1 shtetërori) 

Sipas planit të zhvillimit të zonës ndërtesa do t’i nënshtrohet një restaurimi të 

plotë. Rikonstruktimi parashikon ndryshimin e vëllimit. Mendohet që zona e vaskave 

me ujë termal në perëndim të tij, do të jenë struktura njëkatëshe, të lehta prej xhami, 

ndërsa ambientet e tjera të shërbimit do të jenë struktura prej muri. Ndërhyrja 

parashikon rritjen e kapacitetit të kësaj strukture nga 160 shtretër në 200 të tillë
126

. 

□ Hotel “Parku” 

 Në historikun e kësaj qendre ekzistojnë dokumente të viteve para çlirimit për 

dhënien me konçension të përdorimit të ujërave administratës së asaj kohe. Me 

sipërfaqe 1360 m
2 

kapaciteti i saj me rreth 95 shtretër mendohet që të shkojë deri në 

110. Shpesh nga administratorët e objektit janë realizuar ndërhyrje me karakter 
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 Burim: Stacioni balnear “Park Nosi”(viti 2012). 
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 Qarku Elbasan, Studim urbanistik i zonës turistike kurative të Llixhave Qendrore të Elbasanit, Zyra 

e studimit urbanistik, Elbasan 2005, faqe 13. 
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rikonstruktiv. Ndërhyrjet synojnë shtimin e pjesëve të reja, ruajtjen e origjinalitetit të 

objektit dhe gjelbërimin e hapësirës
127

. 

□ Hoteli Nr 2 

Kjo godinë shtrihet në një sipërfaqe prej 338 m
2
. Është ndërtuar para viteve 1980 

për shfrytëzimin e ujërave termale për qëllime kurative. Kapaciteti  pritës është 90 

shtretër. Me qëllim konsolidimin e aktivitetit të hotelit, rritjen e cilësisë së shërbimeve 

do synohet zgjerimi i ambienteve të terapisë. 

□ Hoteli i Stringave 

Godina  ka pozicion gjeografik të veçantë, pasi është e vetmja që ndodhet shumë 

pranë burimeve termale. Është ndërtuar në 1945 dhe sot është nën administrimin e 

pronarëve. Për shkak të amortizimit dhe kjo godinë ka nevojë të domosdoshme për 

rikonstruktimin sipas kushteve të reja teknike të ndërtimit.  

□ Guri i fatit  

“Guri i fatit”, është një gur masiv në formën e një guve natyrore. Pranë tij kalojnë 

derdhjet e ujërave termale në përroin e quajtur “Përroi i Priftit”. Nga përdorimi i 

ujërave dhe burimeve janë kuruar shumë njerëz. Bashkëngjitur dhe me besimin pagan 

të zonës, ky gur është kthyer në një pikë besimi për komunitetin. Për të ruajtur 

traditën plani i zhvillimit të zonës synon evidentimin e këtij masivi, gjithmonë sipas 

vlerave që ka akumuluar
128

. 

Krahas ndërtimeve ekzistuese është parashikuar ngritja e strukturave të reja 

hoteliere. Vlerësimet e kryera për ndikimin që do të kenë në mjedis ndërhyrjet në 

Llixha, nxisin rritjen e sipërfaqeve të reja për aktivitetin turistik
129

. Mbetet detyrë e 

aktorëve përgjegjës për realizimin e ndërhyrjeve të parashikuara më lart. 

 

Zhvillimet turistike, pikat e forta e të dobëta 

Nisur nga analiza e mësipërme dhe monitorimi në terren, zhvillimi i turizmit në 

zonën kurative të Treganit karakterizohet nga: 

□ Mjediset shtetërore që ofrojnë shërbim kurativ, në një pjesë të mirë janë 

privatizuar. Një pjesë ruan emërtimet tradicionale (Ylli, Nosi etj), ndërsa 

subjektet e tjera njihen me emrat e pronarëve.  

□ Mjediset që ofrojnë shërbimin kurativ ofrojnë dhe punësimin e mjekëve. Në 

qendra  private, ky punësim është sezonal. Çdo subjekt kontakton me mjekun 

e tij.  

□ Turistët që frekuentojnë më shumë Llixhat, janë përdorues tradicionalë e vijnë 

nga Shqipëria e Mesme: Librazhdi, Lushnja, Fieri, Kavaja. Kohëzgjatja  e 

qëndrimit të tyre është 10-14 ditë (13 netë e 14 banja). 

□ Produktet tradicionale të zonës që u ofrohen turistëve për konsum, janë 

perimet, frutat, nënproduktet blektorale e sidomos mishi i qengjit dhe kecit. 

□ Zhvillimi i turizmit ndihmohet nga një trashëgimi e pasur materiale e 

shpirtërore, si kalaja e Llixhës dhe Guri i Fatit. 

□ Çmimet, për një natë variojnë nga 900-1200 lekë dhe për 2 javë variojnë nga 

16.000 deri në 20.000 lekë për person duke përfshirë vizitat mjekësore, banjat 

me ujë termal, fjetjen dhe ushqimin. Fangoterapia nuk përfshihet në çmim.  

□ Në Llixhat Qendrore dhe në Llixhat Hidraj banorët e zonës pjesën më të 

mëdha të shtëpive i kanë shndërruar në qendra kurimi. Në vjeshtë dhe 

pranverë në këto shtëpi dhe në hotelet e qendrës pushojnë deri në 4 mijë 
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pacientë
130

. Krahas pushuesve që e frekuentojnë atë me periudha të gjata, nuk 

mungojnë dhe vizitorët ditorë  duke çuar frekuentimin në 12.000 turistë në vit. 

□ Pjesa më e madhe e qendrave kurative janë fitimprurëse, pasi kushtet që ato 

ofrojnë janë minimale. Përjashtim bëjnë strukturat më të mëdha hoteliere.  

 

Pikat e forta  

□ burime termale të shfrytëzuara kryesisht nga përdorues tradicionalë; 

□ burime termale minerale me vlera kurative të njohura në rajon; 

□ potenciale natyrore që favorizojnë zhvillimin e turizmit. Shpati dhe liqeni 

artificial në rrugën Elbasan-Gramsh, favorizojnë turizmin kurativ duke u 

shfaqur si hapësira relaksi e rekreacioni; 

□ afërsia e zonës me qytetin dhe rrugët kryesore nacionale; 

□ zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë e blektorisë; 

□ zhvillimi i veprimtarive të tjera jobujqësore në favor të zhvillimit të turizmit; 

□ rritja e investimeve shtetërore dhe private; 

Zhvillimi i turizmit kurativ shoqërohet dhe me kërcënime e problematika të cilat 

prishin imazhin e zonës.  

 

Pikat e dobëta 

□ problemet e dukshme mjedisore, si shfrytëzimi pa kriter i burimeve termale; 

□ paqartësia mbi pronën, ujin dhe vetë burimet termale; 

□ mungesa e shërbimit mjekësor të përshtatshëm e bashkëkohor; 

□ ndërtime të shumta pa leje e pa infrastrukturë; 

□ mungesa e theksuar e sinjalistikës turistike. 

Problematike mbeten dhe: 

□ imazhi i keq mjedisor për Elbasanin; 

□ mungesa e  promovimit; 

□ niveli i ulët i shërbimeve; 

□ paqartësia midis ofertës dhe kërkesës;  

□ çmimet në qendrat kurative; 

□ mossanksionimi i turizmit si produkt publik. 

Pavarësisht investimeve nga sipërmarrësit privatë, gjendja aktuale e zonës nuk 

paraqitet në nivel. Pjesa më e madhe e ndërtesave që shërbejnë për kurim, nuk janë të 

mirëmbajtura. Mjaft hapësira janë të pashfrytëzuara ose të shfrytëzuara pa kriter. 

Shtëpitë e banimit janë kthyer në qendra kurimi larg shërbimit cilësor të krahasuar me 

atë të hapësirave të tjera shqiptare në Kosovë e Maqedoni. 

Zhvillimi i turizmit kurativ po vuan vonesat e miratimit të studimit urbanistik të 

zonës. Banorët e zonës duan të investojnë, por mungesa e këtij studimi ka penguar 

zgjerimin e qendrave kurative. 

Në këto kushte kërkohet zgjerimi i qendrave kurative me infrastrukturë 

bashkëkohore, moderne e me standarte, përmirësimi i shërbimit shëndetësor, i 

koordinuar me përmirësimin e kujdesit për trupin e mendjen. 

Dhënia përparësi turizmit kurativ në zonën e Treganit po shoqërohet me shfaqje të 

dukshme të diversifikimit të degëve të ekonomisë. Zhvillimi i turizmit është shoqëruar 

me shfaqje të profesioneve të reja: sipërmarrës i turizmit, kamarierë, menaxherë, 

fizioterapistë etj. 

                                                           
130 Baxhaku F., Gazeta Shqip, e përditshme Llixhat e Elbasanit, 04.04.2010. 
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Të pyetur për nivelin e shërbimeve të ofruara në strukturat private vizitorët 

theksojnë: 

□ shërbimet mjekësore janë të kënaqshme. Ata mendojnë se duhet të shtohen 

format e lloje të reja shërbimi; 

□ efektet e kurave termale janë të kënaqshme. Vizitorët më të rinj kërkojnë 

shtimin e trajtimeve me fangoterapi e masazhe; 

□ cilësia e ushqimit të ofruar ndryshon nga një strukturë private në tjetrën. 

Vizitorët kërkojnë përmirësime; 

□ aktivitetet për të kaluar kohën e lirë janë të pakta; 

□ çmimet, higjena dhe akomodimi janë në nivele të kënaqshme, por ndryshojnë 

nga një strukturë në tjetrën. 

 

 
Graf. 8: Vlerësimet e vizitorëve për shërbimet e ofruara në Llixhat e Elbasanit 

 

Mundësitë Kërcënimet 

Burime termale të shfrytëzuara më herët  

se burimet e tjera termale në Shqipëri. 

Imazh i keq mjedisor i zonës së Elbasanit 

dhe rrethinave. 

Përmirësim i infrastrukturës rrugore, 

rruga e re Elbasan-Tiranë dhe afërsia me 

Korridorin e Tetë. 

Rritje e konkurencës në fushën e turizmit 

kurativ. 

Rritje e interesit të vizitorëve për kurat 

tradicionale e ato të reja termale. 

Vonesë e investimeve dhe e zbatimit të 

planit të veprimit për komunën Tregan 
Burim: Përpunimi i të dhënave nga autorja 

 

Shfrytëzim fillestar tradicional i ujërave termale minerale në Kozan  

Në rrethin e Elbasanit krahas Llixhave të njohura të Treganit shfaq interes dhe 

burimi termal (pusi gjeotermal) në Kozan, shumë pranë qytetit të Elbasanit.  

Ky burim gjendet në pjesën veriperëndimore të qytetit të Elbasanit, vetëm disa 

kilometra larg tij. Me ndërtimin e rrugës së re që lidh Elbasanin me Tiranën pusi 

gjendet përgjatë kësaj rruge, duke krijuar mundësinë e shfrytëzmit të tij për qëllime 

turistike në të ardhmen. Pusi gjeotermal i Kozanit është zbuluar në vitet 1990 gjatë 

përpjekjeve për gjetjen e naftës. Që nga ajo kohë ujërat termale shfrytëzohen në 

mënyrë kaotike nga banorët e zonës. 

Zhvillimi i turizmit kurativ është në hapat e para. Banorët në tokën e të cilëve 

gjendet pusi gjeotermal, kanë ndërtuar një strukturë pritëse me kapacitet 5 dhoma dhe 

20 shtretër. 
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Vizitorët me qëndrim më të gjatë se një ditë frekuentojnë këto ujëra në shtator, 

tetor, prill dhe maj, ndërkohë që fluksi më i madh është në tetor. Në këtë periudhë 

regjistrohen deri në 50 vizitorë në muaj me qëndrim 2 javor. Nuk mungojnë dhe 

vizitorët ditorë të cilët janë më të shumtë. Për një periudhë 10 ditore kostoja e 

qëndrimit është 5000 lekë. Vizitorëve u ofrohet vetëm fjetja dhe banjat në vaskat e 

vendosura privatisht nga banorët. Mungon mjeku.  

Nga analizat e kryera, uji i burimit termal ka temperaturë 65.5
0 

C
131

 dhe debit 10.3 

l/sek. Pavarësisht mungesës së studimeve të thelluara këto ujëra rekomandohen për 

sëmundjet e reumatizmës, të lëkurës e ato gjinekologjike. 

Ujërat e pusit gjeotermal të Kozanit shfrytëzohen keq nga banorët e zonës. Ato 

marrin ujin termal nga burimi qëndror përmes tubacioneve plastike për ta shfrytëzuar. 

Burimi është jashtë në natyrë dhe nuk janë marra masa për ruajtjen dhe mbrojtjen e 

tij
132

. 

 

 
Foto nr. 6: Pusi gjeotermal në Kozan, mënyra e shfrytëzimit të ujërave termale dhe ndotja e 

pusit gjeotermal (A. Zejnelhoxha) 

 

Për zhvillimin e turizmit kurativ kjo zonë ka nevojë urgjente për investime. 

Mungojnë ndërhyrjet nga pushteti vendor (komuna) dhe ai qendror për të stimuluar 

investimet dhe shfrytëzimin sa më racional të ujërave termale. Ka mungesë të 

theksuar të promocionit.  

Elemente specifike: 

□ pranë pusit ndjehet shpesh era e gazit dhe uji shoqërohet me nxjerrje bitumi; 

□ banorët që shfrytëzojnë burimin, janë të pajisur me liçensë dhe i paguajnë 

taksat komunës (Bradashesh). 

 

III.1.2 Ujërat termale minerale të Bënjës – pranë bukurive të natyrës dhe 

njerëzve të kulturuar  

 

Pellgu i lumit të Vjosës është zona më e pasur  me burime termale minerale në 

rajonin jugor. Dallohen këtu burimet e Bënjës, Postenanit e të Vromonerit. Turizmi 

kurativ është më i zhvilluar pranë burimeve termale minerale që dalin përgjatë 

rrjedhjes së përroit të Lengaricës, degë e lumit Vjosa. 

                                                           
131

Frashëri A., Çermak V., Tiranë 2004, faqe 33. 
132

 Ndryshe veprohet në pusin gjeotermal në Fushë-Krujë, Bilaj. 



Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

76 

 

Ujërat termale minerale të Bënjës gjenden pranë fshatit Bënjë në komunën Petran 

të rrethit të Përmetit. Komuna Petran ka 15 fshatra. Pjesa më e madhe e tyre shtrihen 

përgjatë lumit Vjosa dhe degës së tij Lengaricës
133

. Bënja kufizohet nga verilindja me 

fshatrat: Ogren, Vinjah, Ogdunan e Grabovë, nga veriperëndimi me fshatrat Lupckë e 

Novoselë e nga jugu me përroin e Buarecit
134

.  

Zhvillimi i turizmit në komunën Petran dhe në Bënjë favorizohet nga potencialet 

natyrore e kulturore si: 

□ burimet termale minerale; 

□ lumi i Vjosës dhe dega e tij Lengarica; 

□ trashëgimia kulturore, materiale e shpirtërore;  

□ tradita në prodhimin e produkteve tradicionel të zonës e kulinaria.  

Ujërat termale minerale shtrihen shumë pranë fshatit Bënjë në një lartësi 300 m 

mbi nivelin e detit. Gjenden 6-8 burime. Ato konsiderohen burime termale minerale 

me temperaturë 25
0-

30
0
C dhe me vlera kurative të pazëvendësueshme. Ndër burimet 

më të njohura janë ato të: 

□ stomakut, i cili buron në anën e sipërme të këmbës së urës së Katiut; 

□ për shërimin e puçrave të lëkurës (zgjebes)
135

: 

□ për sëmundjet reumatizmale (përdhesit)
136

. 

Dalja e burimeve të Bënjës bashkë më ato të Sarandoporit lidhen me thyerje të 

thella tektonike në gjendje aktive dhe të vijueshme. Studiuesit shpjegojnë dhe 

kontaktet e mundshme të rrjedhjeve nëntokësore me gazet termominerale të 

Postenanit, të cilat dalin në rrëzë të një shkëmbi në formë avujsh të nxehtë. 

Burimet termale minerale në Bënjë janë shfrytëzuar që herët. Kjo vërtetohet nga 

zbulimet arkeologjke në shpellën e Bënjës
137

. Gjatë periudhës së sistemit komunist u 

ndërtuan godinat e para me karakter mjekësor. Shfrytëzimi i kontrolluar i ujërave të 

Bënjës filloi rreth viteve 1964. Struktura e ndërtuar kishte një staf të specializuar 

mjekësh e ofronte shërbime për grupmoshat më të larta të popullsisë. Godina ishte dy 

katëshe me kapacitet 15 dhoma e 30 shtretër. Rruga automobilistike ishte e shtruar 

dhe udhëtimi ishte i sigurt. 

Në vitin 1985
138

 kjo strukturë u përfshi nga flakët dhe e tërë godina u dogj. Nga 

pushteti i atëhershëm nuk u morën masa për rindërtimin e vënien përsëri në funksion 

të saj. Shoqëruar nga rrëshqitjet që përfshinë territorin, sot nuk ka asnjë gjurmë të 

godinës së mëparshme. 

Pas ndryshimeve politike, ekonomike e sociale që përfshinë vendin, shfrytëzimi i 

burimeve termale iu la spontaneitetit. Burimet termale minerale të Bënjës janë ndër të 

vetmet në vendin tonë të hapura në natyrë, larg shfrytëzimit kaotik
139

 të popullsisë dhe 

pranë bukurive të tjera të natyrës. Mungojnë ndërtesat bashkëkohore apo qendrat 

kurative. Vendin e tyre e zënë ndërtimet provizore me gurë, të cilat krijojnë zona të 

veçanta ku vizitorët, kryesisht nga zonat përreth, gjejnë mundësinë për t'u kuruar.  

 

                                                           
133

 FSHZH, Plan i Zhvillimit të turizmit, komuna Petran, qershor 2009, faqe 7. 
134

 Kola N.V., Bënja e Përmetit, botime enciklopedike, Tiranë 2002, faqe 21. 
135

 Po aty, faqe 32. 
136

 Përdhesit-në gjuhën e popullit. 
137

 Kola N.V., Bënja e Përmetit, botime enciklopedike, Tiranë 2002, faqe 11. 
138

 Burime nga komuna dhe anketimet me banorët e zonës. 
139

 Ujërat termale minerale nuk shfrytëzohen nga popullsia e zonës duke përdorur tubacione plastike. 
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Foto nr. 7: Pishinë natyrore ndërtuar nga komuniteti për shfrytëzimin e burimeve termale 

minerale në Bënjë (A.Zejnelhoxha) 

 

Të gjendura përgjatë rrjedhjes së lumit Lengaricë, pranë bukurive të natyrës, 

shtratit të tij, burimet termale minerale shfrytëzohen jo vetëm nga popullsia në moshë 

të thyer, por nga të gjitha grupmoshat. Uji i burimeve bashkohet natyrshëm me 

peizazhin lumor duke favorizuar turizmin kurativ dhe atë balnear (banjave të diellit). 

Fluksi i vizitorëve është më i lartë në stinën e verës. Ujërat frekuentohen më 

shumë nga vizitorë të moshave të reja. Kjo pasqyrohet qartë në grafikun e 

mëposhtëm: 

 

 
Graf. 9: Fluksi i vizitorëve që frekuentojnë Bënjën gjatë një viti

140
 

 

Nëse do të krahasojmë ecurinë vjetore të numrit të vizitorëve në zonën kurative në 

Elbasan (Park Nosi) me atë në Bënjë gjendja do të paraqitej e tillë: 

 

                                                           
140

 Burim: Përpunimi  i të dhënave të ofruara nga hotelet dhe shërbimi familjar në komunën Petran dhe 

qyteti i Përmetit. 
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Graf. 10: Ecuria e numrit të vizitorëve sipas muajve në Bënjë dhe Elbasan 

 

Siç  pasqyrohet dhe në grafik, numri i vizitorëve është më i lartë në Bënjë. Numri i 

tyre në vit është rreth 10.000 (turizëm kurativ, balnear, vizitonjës dhe i sporteve të 

ujit), ndërkohë që vetëm në periudhën e verës në një ditë, numri i vizitorëve shkon në 

250. Frekuentimi  i burimeve termale të Bënjës është larg frekuentimit tradicional të 

Llixhave të Elbasanit. 

Vizitorët akomodohen në hotelet e qytetin të Përmetit e në banesat private në 

komunën Petran. Kapacitetet pritëse janë: hotel Ramizi me 40 shtretër, Alvero me 35 

shtretër dhe hotel Përmeti me 80 shtretër. 

Në fshatin Bënjë, Iliar dhe Badlonjë banorët ofrojnë akomodim në banesat e tyre 

me kapacitet prej 15-20 dhoma dhe 35 shtretër
141

.  Vizitorët, krahas shfrytëzimit të 

burimeve termale, njihen me kulturën e zonës dhe traditën e pasur në kulinari. 

Përmendim reçelin, shqeton e Përmetit, byrekun me lakra të egra etj. Në paketën 

turistike, për vizitorët që akomodohen në qytetin e Përmetit, ofrohen vizita në objektet 

e kultit fetar (3 kishat) dhe në objektet industriale të prodhimit të verës, rakisë dhe 

glikosë. 

 

 “Fenomeni i ekskursionistit” 

Turizmi kurativ në këtë zonë është i lidhur ngushtë me turizmin vizitojës, 

eksplorues, të sporteve të ujit atë kulturor e historik etj. Pasuria natyrore ndërthuret 

me atë kulturore e historike të zonës duke favorizuar fenomenin e “ekskursionistit”. 

 Një pjesë e vizitorëve kanë motiv kryesor njohjen e vlerave kulturore të zonës si 

dhe praktikimin e sporteve të ujit. Në vit, sipas informacioneve nga operatorët 

turistikë
142

, numri i tyre shkon në 7000 vizitorë.  Ato, pasi ushtrojnë sportet e ujit  në 

kanionet e Vjosës e të Lengaricës,
143

 pushojnë në banjat termale të Bënjës. Vizitorët e 

huaj janë të moshave të reja, dashamirës të sporteve dhe të natyrës. Ato vijnë nga 

Gjermania, Spanja e Franca. Nuk mungojnë turistët amerikanë, danezë e anglezë. 

Janë të shumtë vizitorët vendas të cilët frekuentojnë banjat, pasi kanë realizuar 

vizita tek të afërmit e tyre apo në objekte të tjera kulturore e historike. Objekte të 

rëndësishme historike e fetare janë kishat midis të cilave dallohet ajo e Bënjës me 

                                                           
141

 FSHZH, Plani i Zhvillimit Komuna Petran, Tiranë 2009, faqe 7. 
142

 Outdoor Albania, Operatorët turistikë, Përmet, 2012. 
143

 Atraksioni i vërtetë janë 6 km kanione. 
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vlera të rëndësishme për zonën. Fshati Bënjë është tërheqës dhe për mënyrën e 

ndërtimit me gurë e drurë të shtëpive.  

Natyra tërheqëse, burimet termale, lugina e Lengaricës ndërthuren bukur me urën 

e Katiut. Ura është ndërtuar nga Ali Pashë Tepelena dhe i ka rezistuar kohës.  

Monitorimi në terren dhe anketimi me vizitorët evidentoi këto specifika në 

shfrytëzimin e burimeve termale minerale të Bënjës: 

□ nivel të kënaqshëm për vlerat kurative të ujërave termale; 

□ vlerësime pozitive për infrastrukturën rrugore; 

□ vlerësime pozitive për nivelin e higjenës, akomodimin dhe ushqimin e ofruar; 

□ mundësi të mira për të kaluar kohën e lirë; 

□ nivel të kënaqshëm për mikpritjen e popullsisë vendase. 

 

 
Graf. 11: Vlerësimet e vizitorëve për zonën kurative në Bënjë (Përmet) 
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Tabela 9:  Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në Bënjë (Përmet) 

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Potenciale të konsiderueshme natyrore Shfrytëzim i pjesshëm i ofertës turistike 

Numër i madh i vizitorëve vendas e të huaj 

 

Mungesë e investimeve në infrastrukturën 

kurative për ngritjen e një qendre pushimi, 

relaksi e kurimi. 

Ofertë turistike e shumëllojshme Mungesë e personelit mjekësor e të aparaturave 

Mikpritje dhe traditë Promovim i pakët i vlerave turistike kurative 

Cilësi e lartë e produkteve tradicionale lokale Vonesë në privatizim e dhënien e lejeve për 

zhvillimin e tregtisë dhe shërbimeve të tjera 

Integrim  i turizmit kurativ me elemente të 

turizmit rekreativ, kulturor, fetar, të sporteve 

etj 

Shfrytëzim jo i drejtë i burimeve termale 

minerale larg këshillave të mjekut 

Mbizotërim i vizitorëve të moshave të 

ndryshme, me dominim të moshave të reja 

Ndotje e burimeve termale minerale nga numri i 

madh i vizitorëve 

Investime në infrastrukturën rrugore 

 

Kërcënim i burimeve nga ndërhyrjet  për 

ndërtimin e HEC-eve 

                        Mundësitë                   Kërcënimet 

Rritje e numrit të vizitorëve nga trevat e tjera 

shqiptare 

Mungesë e qendrës së mirëfilltë pushuese-

kurative. Mungesë e stafit mjekësor 

Traditë e mirë në shfrytëzimin e burimeve 

termale  

Mbetje vetëm në teori e planeve zhvillimore 

 

Mbështetje  e ofruar nga pushteti qëndror dhe 

ai lokal 

Shfrytëzim spontan dhe  i paorganizuar i 

burimeve termale minerale 

Rritje e interesit të vizitorëve të huaj për të 

njohur këtë zonë 

 

Mungesë e shkollës profesionale me drejtim 

hoteleri-turizëm në qytetin e Përmetit dhe zonat 

përreth 

Ndërthurje e ofertës turistike (potencialet 

natyrore e kulturore) 

Ndërtim i HEC-eve në lumin Lengaricë. 

Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në  monitorimin dhe anketimin në 

terren 

 

III.1.3 Llixhat e Bilajt – klientelë e sigurt në qendrat urbane më të mëdha të 

vendit  
 

Zhvillimi i turizmit kurativ në Bilaj është më i vonshëm se në zonat e tjera. 

Shfrytëzimi i ujërave termale minerale për qëllime kurative do të fillojë pas vitit 1960. 

Gjatë kërkimeve për naftë doli ujë termal. Shfrytëzimi i tij nga popullsia e zonës ishte 

primitiv, me vaska të thjeshta për banja.  

Ndërtesa e parë me karakter kurativ-mjekësor do të funksionojë pas vitit 1970. Në 

vitin 1975 kjo ndërtesë shërbente dhe mundësonte vetëm shërbim ambulator (ditor). 

Ajo ofronte vetëm vaskat për banja, mungonin shtretërit dhe shërbimet e tjera 

hoteliere. Godina dispononte vetëm 2 dhoma dhe një apartament në shërbim të 

udhëheqjes së lartë të partisë në atë kohë. 

Pas viteve ’90 familja Kupi, në pronën e të cilës fontanon burimi termal mineral, 

privatizon pronën e saj (1996)
144

. Pas privatizimit u ndërmorën mjaft investime për 

riaktivizimin dhe zhvillimin e turizmit kurativ. Investimet sollën: 

□ rritjen e kapaciteteve hoteliere që ofronin jo vetëm shërbimin ambulator; 

                                                           
144

 Qendra kurative balneare “Ibrahim Kupi”, Fushë-Krujë, Bilaj 2014. 
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□ ngritjen e godinës së re (në vitin 2000) me kushte më të mira; 

□ ngritjen e mencës; 

□ krijimin e një ambienti të gjelbëruar etj. 

 

 
Graf. 12: Kapacitetet pritëse në Bilaj për periudhën 1975-2014

145
 

 

Zhvillimi i turizmit kurativ në Bilaj mbështetet nga pozita e favorshme 

gjeografike. Në këtë aspekt ato ndodhen shumë pranë kryeqytetit e rrugës nacionale 

Vorë-Fushë-Krujë, shumë pranë urës së Gjolës. Frekuentimi i qëndrës favorizohet nga 

afërsia me aeroportin “Nënë Tereza”. Distancat e qendrës kurative me qendrat më të 

rëndësishme në Shqipëri janë: 

□ Ura e Gjolës - Llixha Bilaj distanca 2 km; 

□ Aeroporti “Nënë Tereza”- Llixha distanca 7 km; 

□ Tiranë - Llixha Bilaj distanca 25 km; 

□ Durrës - Llixha Bilaj distanca 30 km. 

Kjo pozitë e favorshme gjeografike mundëson një klientelë të sigurt në qendrat 

urbane më të mëdha të vendit. 

Ujërat termominerale të fshatit Bilaj, në burim, kanë temperaturë  rreth 55
0 

- 60
0
C. 

Ato janë të pasura me elemente minerale e kripëra të ndryshme. Kjo përbërje i jep ujit 

ngjyrën e gjelbërt në të hapët
146

. Vlerat kurative të ujërave lidhen me përqindjen e 

lartë të gazit sulfuror rreth 1220 mgr\litër. 

Ujërat termale kanë vlera kurative në kurimin e sëmundjeve osteo-artikulare 

(reumatizma, gonartroza, spondiartroza, nervi shiatik), sëmundjeve të aparatit 

respirator, sëmundjeve të lëkurës, sëmundjeve të veshit, hundës, fytit, të aparatit 

genitor-urinar, të aparatit tretës (gastrite dhe kolit) e të sistemit nervor periferik. 

Banjat termale kanë efekt në trajtimet e sterilitetit dhe për rekuperimin post traumatik. 

Vlerat kurative të ujërave janë të njohura në të gjithë Europën
147

. 

Nga monitorimi në terren, intervista me drejtuesit e qendrës e vizitorët evidetojmë 

se: 

□ qendra u ofron vizitorëve dy lloj shërbimesh: atë ambulator (ditor) dhe atë me 

qëndrim më të gjatë se një ditë (qëndrim, banja, shërbim mjekësor e ushqim); 

□ numri i vizitorëve ditorë arrin në 6339
148

 dhe ai i vizitorëve me qëndrim më të 

gjatë në 464; 

                                                           
145

 Burim: Përpunim i të dhënave marrë nga qendra kurative balneare Bilaj. 
146

 Bozgo A., Gjeografia e rretheve, Rrethi i Elbasanit, Tiranë 1984, faqe 186. 
147

 Progetto “Sviluppo sistemi turistici in Albania”, Bilaj, Fushë-Krujë (www. guidedurres.com)  
148

 Qendra kurative balneare “Ibrahim Kupi”, Fushë-Krujë, Bilaj 2014, shifrat i referohen statistikave të 

vitit 2013. 

0 
50 

100 

1975 

1998 

2000-2014 

Numri shtretërve në vite    



Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

82 

 

□ pjesa më e madhe e vizitorëve qëndrojnë në qendër 14-15 ditë; 

□ mbizotërojnë vizitoret femra në krahasim me ato meshkuj (95% femra dhe 5% 

meshkuj); 

□ vizitorët vijnë në grup. Dallohen grupet femra; 

□ qendra frekuentohet më shumë nga mosha e tretë (mbi 60 vjeç). Nuk 

mungojnë dhe vizitorë të moshave më të reja. Ato janë turistë ditorë, që e 

frekuentojnë qendrën për t'u relaksuar pas një jave të lodhshme pune; 

□ vizitorëve u ofrohen këto shërbime mjekësore: hidroterapia, fangoterapia dhe 

masazhet; 

□ vizitorët vendas vijnë kryesisht nga Shkodra, Malësia e Madhe, Tropoja, Puka, 

Kukësi, dhe Mirdita. Kohët e fundit janë shtuar vizitorët nga Tirana, Durrësi, 

Fieri dhe Laçi. Vizitorët nga jugu i Shqipërisë janë më të paktë. Ndër vizitorët 

etnikë këtë qendër e frekuentojnë më shumë ato nga Mali i Zi (Ulqini e Tuzi); 

□ periudhat me fluksin më të madh të vizitorëve janë periudha prill-maj dhe 

shtator-tetor. Ecuria vjetore e numrit të vizitorëve varet nga kushtet klimatike, 

kurimi i sëmundjeve në periudha të veçanta të vitit, frekuetimi gjatë verës i 

destinacioneve të tjera turistike etj; 

□ kostot e shërbimeve në këtë qendër variojnë si më poshtë: 

 
Tabela 10: Kostot e shërbimeve të ofruara në qendrën kurative balneare “Ibrahim Kupi” 

Nr Shërbimet e ofruara Kostot 

1 Shërbimi ambulator 300 lekë ( përfshihen vetëm banja në vaska) 

2 Hoteli i vjetër  18.000 lekë 

3 Hoteli i ri (kati i parë ) 20.000 lekë 

4 Hoteli i ri (kati i dytë) 25.000 lekë 

5 Hoteli i ri (kati i tretë) 25.000 lekë 
Burim: Qendra kurative balneare “Ibrahim Kupi” 

 

Tabela 11: Numri i vizitorëve ditorë e me qëndrim më të gjatë sipas viteve në qendrën 

kurative Bilaj 

Nr Vitet 2002 2006 2007 2010 2013 
1 Nr i vizitorëve ambulator (ditorë) 4092 7876 5458 7195 6339 
2 Nr i vizitorëve me qëndrim më të gjatë se 

një ditë 

313 468 420 506 464 

3 Total 4405 8344 5878 7701 6803 
Burim: Qendra kurative balneare “Ibrahim Kupi” 

 

 
Graf. 13:  Numri i vizitorëve në vite në qendrën kurative balneare “Ibrahim Kupi” Bilaj 
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Në grafik evidentohet ecuria e numrit të vizitorëve për vitet 2002-2013. Numri i 

vizitorëve është pasqyruar në ato ditorë dhe ato me qëndrim më të gjatë. Drejtuesit e 

qendrës pohojnë se peshën më të madhe e zënë vizitorët ditorë (ambulatorë). Viti 

2007 shënon një rënie të numrit të vizitorëve ditorë. Kjo erdhi si rezultat i rritjes së 

çmimeve. Numri i vizitorëve rritet përsëri në vitet pasuese. Numri më i pakët i 

vizitorëve me qëndrim më të gjatë se një ditë është i kushtëzuar nga kapacitetet e 

pakta hoteliere (100 shtretër). 

Karakteristikë për këto ujëra është përqindja e lartë e gazit sulfuror. Qendra 

kurative dhe stafi kanë marrë të gjitha masat në këtë drejtim. Personeli mjekësor në 

shërbim të vizitorëve përdor maska gjatë mbushjes së vaskave me ujin termal. Burimi 

është i rrethuar dhe nuk lejohet të vizitohet nga të gjithë.  

Në funksion të zhvillimit të turizmit kurativ komuna Bubq (në këtë komunë 

ndodhet qendra kurative) nuk ka ndërmarrë ndërhyrje strategjike për zhvillimin e tij. 

Drejtuesit e qendrës pohojnë se nga komuna është ofruar investim në infrastrukturën 

rrugore, duke e përmirësuar atë. 

Monitorimi në terren dhe anketimi me vizitorët evidentoi këto specifika për 

shërbimet e ofruara në këtë qendër:  

□ shërbimi mjekësor dhe kurat termale vlerësohen shumë mirë nga vizitorët. Kjo 

ka bërë që një pjesë e mirë e tyre të jenë të përvitshëm; 

□ infrastruktura rrugore vlerësohet mirë. Kërkohen më shumë investime dhe 

rregullime në sinjalistikën rrugore e turistike; 

□ vizitorët japin vlerësime pozitive për nivelin e higjenës, akomodimin dhe 

ushqimin e ofruar; 

□ vizitorët japin vlerësime pozitive për komoditetet e ofruara, mjedisin e 

gjelbëruar dhe relaksin. 

 

 
Graf. 14: Vlerësimet e vizitorëve për shërbimet e ofruara në qendrën kurative balneare 

“Ibrahim Kupi” Bilaj 
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Foto nr. 8: Gjelbërimi në qendrën kurative balneare “Ibrahim Kupi” Bilaj  

(A. Zejnelhoxha) 

 
Tabela 12: Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në Bilaj 

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Ujërat termale minerale me vlera të njohura 

kurative (sasi të lartë të H2S) 

Njohja e vlerave kurative vetëm nga vizitorët e 

pjesës veriore e verilindore të Shqipërisë 

Afërsia e qendrës kurative me qytetet më të 

rëndësishëm në Shqipëri. Afërsia me rrugët 

nacionale dhe aeroportin “ Nënë Tereza” 

Mungesa e sinjalistikës rrugore - turistike gjatë 

rrugës për në Llixha 

Rritja e investimeve për të përmirësuar 

qëndrimin e vizitorëve 

Mungesa e planeve zhvillimore e ndërhyrjeve 

strategjike nga pushteti lokal e qëndror 

Rritja e investimeve në strukturat hoteliere e  

infrastukturën rrugore 

Mbizotërimi  i vizitorëve në moshën e tretë  

Rritja e numrit të vizitorëve të huaj që 

frekuentojnë këtë qendër 

Mungesa  e aktiviteteve plotësuese për të 

kaluar kohën e lirë 

Stafi  mjekësor i specializuar. Shërbimet 

mjekësore cilësore 

 

Mjedisi  i pastër dhe i gjelbëruar  

Mundësitë   Kërcënimet 

Interes gjithnjë në rritje i të rinjve për vlerat 

kurative të këtyre ujërave 

Mungesë e promovimit nga komuna dhe 

agjensitë turistike. 

Investime të pritshme në teknikat e reja gjatë 

trajnimeve në llixha (masazhoterapia) 

Turizëm vetëm sezonal 

Mundësi për të ndërthurur turizmin kurativ me 

atë kulturor, detar e historik ( afërsia me detin 

Adriatik dhe Krujën) 

Ulje e klientelës (vizitorëve) të moshës së tretë 

(frekuentuesve të rregullt të qendrës) 

Çmime të arsyeshme dhe konkuruese Mungesë e hartimit të strategjive afatmesme 

për mbështetjen e turizmit kurativ 

Pozicion i favorshëm gjeografik Afërsia me detin rrit konkurencën midis 

turizmit kurativ dhe atij bregdetar (për kurim) 

Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në  monitorimin dhe anketimin në terren 
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III.1.4 Banjat e Peshkopisë – shërbim cilësor në mjedis të shëndetshëm 

 

Zhvillimi i turizmit kurativ në Peshkopi lidhet me shfrytëzimin e burimeve 

termale minerale. Shfrytëzimi i plotë i tyre u realizua pas vitit 1945, kur qendra 

kurative kaloi në varësinë e spitalit të qytetit të Peshkopisë (pjesa e vjetër e 

Llixhave)
149

. 

Me investimet e shtetit, në vitin 1953 u ngritën ambiente akomodimi për të 

sëmurët, ambiente për banja, për dëfrim e shërbime të tjera. Qendra dispononte 

personel mjekësor e ndihmës të kualifikuar. Kapacitetet pritëse arrinin në 40 shtretër. 

Në vitin 1974, në lagjen Dobrovë u ndërtua një hotel larg qendrës kurative. 

Kapaciteti pritës i tij ishte 120 shtretër. Çdo ditë vizitorët transportoheshin nga hoteli 

drejt pjesës së vjetër të Llixhave ku kryenin kurat termale. 

Në vitin 1989 u ndërtua godina e re 2-katëshe (pjesa e re e Llixhave) që  mundësoi 

rritjen e kapaciteteve pritëse. Godina kishte 44 vaska, një pishinë (me përmasa 10 x 8 

m), kabinetin e baltës, atë gjinekologjik, kabinetin e fizioterapisë, fototerapisë, 

gjimnastikës terapeutike, masazhoterapinë dhe palestrën
150

. 

Që prej themelimit ndërrmarrja ka qenë në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë. 

Me ndryshimet që pasuan, ajo kalon me veprimtari ekonomike më vete 

(vetëfinancim), por me kapacitet shtetëror nën varësinë e bashkisë së qytetit
151

. Në 

vitin 2000 hoteli në lagjen Dobrovë u privatizua duke shtuar kapacitetet pritëse të tij. 

Qendra balneare termale e Peshkopisë dallohet për një shërbim cilësor që ofron 

kurimin e trajtimin e mjaft sëmundjeve si: reumatizmale kronike, të aparatit tretës 

(olitet e gastritet), të aparatit urinar (cistitet, urolizat), infeksionet kronike, sëmundjet 

gjinekologjike, sterilitetit, adneksitetit etj
152

. 

Faktor  kurativ  kryesor luan gazi sulfhidrik  (H2S). Ujërat e burimit përmbajnë 

dhe gaz karbonik CO2. Megjithëse nën normë kurative, gazi karbonik i jep këtij uji 

vlerë balneare në mjekimin e kombinuar të sëmundjeve artikulare me ato të sistemit 

kardiovaskular
153

. Studiuesit evidentojnë se këto ujëra në natyrë takohen shumë rrallë 

e kanë rëndësi të veçantë kurative. 

Qendra balneare termale Peshkopi sot pret një numër të konsiderueshëm 

vizitorësh. Tabela pasqyron veçoritë turistike në Llixhat e Peshkopisë: numrin e 

vizitorëve, netët e qëndrimit, numrin e vizitorëve vendas e të huaj etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149

 Kompleksi për kurim dhe rehabilitim, Peshkopi 2013. 
150

 Po aty. 
151

 Bashkia Peshkopi, Peshkopi nëntor 2012. 
152

 Po aty. 
153 Didi Xh., Klimatoterapia, balneoterapia dhe fizioterapia, Tiranë 1986, faqe 109. 
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Tabela 13: Informacion mbi veçoritë e vizitorëve në qendrën kurative në Peshkopi
154

 

Qendra 

Balneare 

Turistë 

ditorë 

Turistë me 

qëndrim 

më te gjatë 

se 1 ditë 

Numri i 

netëve të 

qëndrimit 

Turistë vendas Turistë të huaj 

Peshkopi 2500 7000 7-14 netë  Nr. Nga ku Nr.  Nga ku 

3000 Shkodra 1000 Maqedonia 

1000 Malësia e 

Madhe 

100 Kosova 

500 Lezha 300 Vende të tjera 

200 Kurbini 100   

300 Mati     

500 Kukësi     

5500   1500   

Burim: Kompleksi i kurimit e rehabilitimit, Peshkopi 2013  

 

Qendra kurative vizitohet nga grupmosha të ndryshme. Mbizotërojnë grupmoshat 

45 -60 vjeç, por nuk mungojnë ato 30 vjeç e ato mbi 60 vjeç. 

 
Tabela 14: Shërbimet e ofruara dhe mosha e vizitorëve në qendrën kurative në Peshkopi 

Qendra 

kurative 

Nr. i stafit 

mjekësor 

Nr. 

stafit 

tjetër 

Shërbimet e 

ofruara dhe 

terapitë 

Mosha e vizitorëve 

Peshkopi  8 mjekë dhe 

infermierë  

35  Fizioterapi Mosha Numri  

Fototerapi Deri në 30 vjeç 300 

Masazhoterapi  45-65 vjeç 4500 

Shërbime 

kurative  

Mbi 60 vjeç 2000 

Burim: Kompleksi i kurimit e rehabilitimit, Peshkopi 2013 

 

     
Graf. 15: Numri i vizitorëve në qendrën kurative Peshkopi sipas periudhave të vitit

155
 

 

Fluksi i vizitorëve është i lidhur ngushtë me kushtet klimatike. Periudhat që 

shënojnë numrin më të madh, janë periudhat gusht-tetor e prill- qershor. Ecuria 

vjetore e fluksit të vizitorëve kushtëzohet nga pamundësia e qendrës kurative për të 

ofruar shërbime cilësore gjatë stinës së dimrit.  

 

                                                           
154

 Qendra kurative Peshkopi. Numri i vizitorëve i referohet vitit 2013.  
155

 Burim: Kompleksi i kurimit e rehabilitimit, Peshkopi 2013.  

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

gusht-tetor  prill-qershor të tjera 

Numri i vizitorëve  



Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

87 

 

 
Graf. 16: Numri i vizitorëve në vite në qendrën kurative Peshkopi
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Grafiku pasqyron ecurinë në vite të fluksit të vizitorëve në qendrën kurative të 

Peshkopisë. Numri i vizitorëve ka ardhur në rritje favorizuar nga: 

□ lëvizja e lirë e popullsisë; 

□ rritja e interesit për vlerat kurative të ujërave termale; 

□ rritja e investimeve për përmirësimin e kushteve në këtë qendër. 

Mbështetur në informacionin e marrë nga qendra kurative, për vitin 2010 numri i 

turistëve arriti në 8500, ku midis tyre mbi 700 janë të ardhur nga TTSHPK të RSH-së, 

kryesisht nga Maqedonia. 

Shërbimi kurativ u ofrohet vizitorëve si nga struktura shtetërore ”Qendra kurative 

termale Peshkopi”, dhe nga struktura private të ndërtuara nga banorët e zonës (7 

hotele). Kapaciteti pritës i tyre është: 50 shtretër struktura shtetërore, 2500 shtretër 

strukturat private. Krahasuar me vitet e kaluara, kapacitetet pritëse janë rritur. 

Strukturat presin këto kategori vizitorësh (sipas përkujdesjes mjekësore): 

□ vizitorë- pacientë të shtruar në qendrën kurative shtetërore me kohëzgjatje 10-

14 ditë; 

□ vizitorë që qëndrojnë në hotelet private, duke u përfshirë në turizmin familjar; 

□ vizitorë që u nënshtrohen banjave ambulatore-ditore. Kapaciteti i larjeve në 

ditë është 600-1000 vizitorë; 

 Nga intervistat e kryera në qendrën kurative rezultoi se: 

□ vetëm terapia kushton 250 lekë në ditë; 

□ një ditë qëndrimi në hotel (fjetja dhe ushqimi) kushton 10-12 euro; 

□ për periudhën prill-maj pagesa varion në 14.000 lekë\personi, ndërsa për 

periudhën gusht-tetor pagesa është 13.000 lekë/personi;  

□ dominojnë më shumë vizitoret femra në krahasim me meshkujt; 

□ promovimi i vlerave kurative realizohet përmes fletëpalosjeve dhe faqes së 

internetit. 

Grafiku i mëposhtëm evidenton mendimet e vizitorëve për shërbimet e ofruara
157

 në 

këtë qendër kurative. Për shërbimin mjekësor ata shprehen të kënaqur, por kërkojnë 

diversifikimin e kurave të ofruara. Vizitorët shprehen të kënaqur me çmimet, 

higjenën, ushqimin dhe akomodimin në strukturat private. Problematike shfaqet 

infrastruktura rrugore, që mundëson lidhjen me qendrën kurative. Niveli shumë i ulët i 

shërbimeve kulturore për të kaluar kohën e lirë ul ndjeshëm vlerësimet pozitive. 

 

 

                                                           
156

 Burim: Drejtoria e Statistikës në Prefekturë, Peshkopi nëntor 2012. 
157

 Aneks, tabelat faqe 162. 
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Graf. 17: Vlerësimet e vizitorëve për qendrën kurative Peshkopi 

 

Përfitimet ekonomike të banorëve dhe problemet mjedisore 

Zhvillimi i turizmit kurativ favorizon zhvillimin e degëve të tjera të ekonomisë, 

duke i siguruar komunitetit të ardhura dhe zonës zhvillim të qëndrueshëm. Turizmi 

siguron zhvillimin e nëndegëve të sektorit të tretë  si kulinarinë, hoteleri-turizmin, e 

mbi të gjitha, ka mundësuar zhvillimin e transportit. 

Sektori i parë, ai bujqësor-blektoral i vjen në ndihmë sektorit turistik me produkte 

tipike të zonës si mjaltin bio, qumështin dhe mishin. Mangësi shfaq tregtia, e cila nuk 

mund të konsiderohet si aktivitet i mirëfilltë dhe prej kohësh i është lënë 

spontaneitetit. 

Familjet që merren me shfrytëzimin e burimeve termale akomodojnë deri në 10 

persona  për çdo turn 14 ditor. Të ardhurat e familjeve shkojnë rreth 300.000-400.000 

lekë në vit. Këto të ardhura ndryshojnë nga një familje në tjetrën, në varësi të 

kushteve të akomodimit që u ofrohen vizitorëve. 
158

 

E vetmja ndërmarrje ekonomike shtetërore që ushtron aktivitetin e saj në bashkinë 

e Peshkopisë, është “Ndërmarrja e Llixhave”, e cila është me vetëfinancim e 

menaxhohet nga bordi drejtues prej 5 vetësh. Të ardhurat vjetore të kësaj ndërmarrje 

janë rreth 30-45 milionë lekë në vit. Rreth 10% e kësaj vlere i takon bashkisë në 

formën e taksave të ndryshme. Turizmi kurativ përbën një mundësi të mirë për të 

rritur të ardhurat lokale si për bashkinë dhe qytetarët.  

Zhvillimet strategjike dhe ndërhyrjet përmes investimeve në Llixhat e Peshkopisë 

janë të pakta. Në vitet 1988-1989 u planifikua ngritja e një kompleksi pishinash me 

ujë termal dhe natyral. 

Bashkia mundëson ruajtjen e mjedisit, pastërtinë, gjelbërimin e infrastrukturën 

rrugore, por mungojnë investimet konkrete për përmirësimin e kushteve në qendrën 

kurative. Vizitorët kërkojnë më shumë mundësi e aktivitete për të kaluar kohën e lirë. 

Ujërat termale kalojnë pranë tokave bujqësore. Kjo ka sjellë degradim të tokës 

bujqësore, duke shkaktuar rënien e aftësisë prodhuese dhe rënien e cilësisë së 

prodhimeve bujqësore dhe blektorale. Deri tani këto ujëra janë konsideruar si një 

burim ekonomik për qytetin, por kanë munguar analizat e integruara per të evidentuar 

impaktin e tyre në ambient
159

. 

 

 

                                                           
158

 Banorët që ofrojnë shërbime kurative, Peshkopi 2013.  
159

Bashkia Peshkopi, Plani Strategjik i Bashkisë së Peshkopisë.  
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Tabela 15: Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në Peshkopi 

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Zonë me traditë në shfrytëzimin e burimeve 

termale minerale  

Probleme në infrastrukturën pritëse 

shtetërore 

 

Numër i konsiderueshëm i vizitorëve vendas 

dhe të huaj 

Probleme në shfrytëzimin e zonës kurative 

nga sektori shtetëror dhe ai privat  

Interes në rritje i pushtetit qendror për vlerat 

kurative të zonës  

Mungesë e strategjisë dhe planit të zhvillimit 

të hartuar nga bashkia për zhvillimin e 

turizmit kurativ 

Sipërfaqe e konsiderueshme kurative dhe 

shërbim cilësor 

Mungesë e “zyrës së informacionit” për 

promovimin e vlerave kurative të zonës 

Shfrytëzim i ofertës turistike nga sektori 

shtetëror dhe ai privat (turizëm familjar)  

Imazh i lidhur vetëm me karakterin mjekësor 

të zonës kurative  

Zhvillim i qëndrueshëm i turizmit kurativ në 

fazat fillestare 

Mbizotërim i grupmoshave të mesme dhe të 

larta 

Turizëm kurativ i mbështetur nga sektorët e 

tjerë të ekonomisë 

 

Mundësitë Kërcënimet 

Rritje të numrit të vizitorëve jo vetëm nga 

zonat verilindore të trevave shqiptare 

Paqartësi mbi pronën dhe shfrytëzimin e 

burimeve termale 

Traditë  në shfrytëzimin e burimeve termale  Mungesë e stafit të specializuar me teknikat 

e fundit në fushën e kurave termale 

Përpjekje të  pushtetit lokal për mbështetjen  e 

turizmit kurativ 

Frekuentim i qendrës kurative vetëm nga 

grupmoshat e mëdha 

Mundësi të ndërthurjes së turizmit kurativ me 

llojet e tjera të qarkullimit turistik (turizmi 

vizitonjës dhe rekreativ) 

Mungesë e investimeve për rinovimin e 

qendrës kurative shtetërore 

Mundësi për të diversifikuar ofertën turistike 

kurative me mirëqënien termale 

Investime të pakta për të rritur ditët e 

qëndrimit të vizitorëve (mungesa e 

aktiviteteve çlodhëse e argëtuese) 

Përfundimi i rrugës së Arbrit, shkurtim i 

distancave me qendrën kurative  

 

Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në   monitorimin dhe anketimin në 

terren 
 

III.1.5 Banjat e Leskovikut – pranë peizazheve mahnitëse të luginës së Vjosës  

 

Në jug të Shqipërisë turizmi kurativ është zhvilluar dhe në Leskovik. Burimet 

termale minerale gjenden 10-12 km në jug të qytetit të Leskovikut. Janë burime 

termale të pasura me kripëra, të cilat trajtojnë disa lloje sëmundjesh. Temperatura e 

ujërave varion nga 29
0
 -40

0
C.  

Burime termale gjenden pranë fshatit Kuqesh të komunës Leskovik, në rrethin e 

Kolonjës, në buzë të lumit të Sarandopores, degë e Vjosës, 430 m mbi nivelin e detit 

dhe 4 km larg pikës doganore të Tri Urave. 

Burimet termale kanë vlera shkencore (gjeologjike, hidrologjike), mjekësore, 

estetike, turistike e ekonomike. Vizitohen sipas itinerarit qyteza e Leskovikut-fshati 

Kuqesh (pranë kufirit shtetëror me Greqinë)
160

. 

Para viteve 1990 këtu u ngrit një stacion hidrotermal me kapacitet 50 shtretër
161

. 

Spitali i Llixhave me kapacitete 100 shtretër, gjatë trazirave të vitit 1997, doli jashtë 

funksionit për t'u rikonstruktuar e rifilluar funksionimin më vonë
162

. 

                                                           
160

 http://www.ikub.al 

http://www.ikub.al/
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Cilësitë kurative të këtyre ujërave janë të njohura për shërimin e shumë 

sëmundjeve duke filluar nga ato të lëkurës deri në ato të organeve të brendshme 

(stomaku, veshkat, tëmthi etj). Sipas të dhënave zyrtare, në këto mjedise, frekuentimi 

ka arritur mbi 1200 pacientë në vit
163

. 

 

 
Foto nr. 9: Qendrat Balneologjike Sarandoporo, Leskovik

164
 

 

Në këtë zonë, ashtu si në Bënjë, turizmi i banjave mbështetet nga bukuritë 

natyrore të zonës e potencialet kulturore që Leskoviku e rrethinat e tij ofrojnë
165

. 

Mbështetur në analizën e mësipërme theksojmë se turizmi kurativ në Shqipëri 

paraqitet me zhvillime specifike për çdo zonë që e mundëson atë. Pavarësisht ujërave 

me veti të njohura kurative, turizmi është pak i zhvilluar. Strukturat kurative kanë 

pamjen e “qendrave spitalore”, vizitorë në moshë të madhe, struktura kurative 

ekzistuese të parikonstruktuara dhe promovim të ulët. Veçoritë dhe analiza e 

zhvillimit të turizmit kurativ për çdo qendër kurative evidentohet përmes analizës 

swot. 

Shërbimet e ofruara janë në nivel mesatar. Krahas këtyre zhvillimeve regjistrohen 

përpjekje për rikonstruktimin e qendrave të dikurshme kurative dhe ngritjen e 

strukturave të reja. Sfida e sotme e shumë prej tyre është ofrimi i një shërbimi cilësor 

dhe mundësia e zhvillimit bashkëkohor të turizmit kurativ. 

  

                                                                                                                                                                      
161

 Bozgo A., Gjeografia e rretheve, Rrethi i Kolonjës,  Tiranë 1984, faqe 155. 
162

 Leskovik, Plani i veprimit në mjedis, Bashkia Leskovik 2007, faqe 22. 
163

 Po aty. 
164

 Frashëri A., Çermak V., Atlasi Gjeotermal i Shqipërisë, Tiranë 2004, faqe 121. 
165

 Potencialet natyrore e kulturore të trajtuara në kapitullin e dytë. 
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Kapitulli IV 

 

ZHVILLIMI I TURIZMIT KURATIV NË KOSOVË E TTSHPK TË RSH-së 

 

IV.1 Turizmi kurativ i banjave në Republikën e Kosovës 

 

IV.1.1 Banja e Pejës - oferta kryesore turistike në rajonin e Pejës  
 

Rajoni i Pejës përfshin pjesën veriperëndimore të Kosovës, përkatësisht pjesën 

veriore të Rrafshit të Dukagjinit dhe të Bjeshkëve të Nëmuna. Nga veriu rajoni i Pejës 

rrethohet nga Mali i Thatë, nga perëndimi Bjeshkët e Zhlebit dhe masivi gjigand i 

Bjeshkëve të Nëmuna në të cilat shquhet maja e Gjerovicës. 

Rajoni i Pejës është mjaft i gjerë duke u shtrirë deri në Drenicë. Në përbërje të tij  

përfshihen Deçani, Istogu, Ilixha e Banjës, Gjurakovci, Klina dhe mjaft vendbanime 

të vogla rurale
166

.  

Rajoni i Pejës dallohet për ofertën e pasur turistike natyrore dhe kulturore. Oferta 

turistike natyrore e lidhur ngushtë me turizmin kurativ, shfaqet me burimet termale 

minerale të Banjës. Burimet termale minerale ngrihen në lartësi 400 m mbi nivelin e 

detit. Ato kanë shkallë të lartë të mineralizimit
167

. Banja e Pejës në burim ka 

temperaturë 48.9
0
C dhe këto veçori: prurje 4,00 l\sec, PH 9.6, mineralizim 2.04 gr\ml 

dhe përmbajtje të konsiderueshme të H2, SiO, Ra dhe CO2.  

 Zona kurative e Banjës trajtohet si pjesë përbërëse e ofertës së rajonit të Pejës. 

Ajo  konsiderohet si një nga elementet më të rëndësishëm për formimin e produktit 

turistik. Nga njëra anë burimet veprojnë të ndara, ndërsa nga ana tjetër në 

këndvështrimin e tërë rajonit të Pejës, ato paraqiten atraktive me të gjithë elementet e 

tjera (turizmi shëndetësor, rekreativ e çlodhës). 

Turizmi kurativ në Pejë është zhvilluar gjatë periudhave të ndryshme historike. 

Ujërat termale janë konsideruar si një nga pesë burimet më të rëndësishme të ujit 

termal mineral në ish Republikën e Jugosllavisë dhe sot një ndër më të rëndësishmet e 

Republikës së Kosovës. E njohur që në kohën iliro-dardane ajo dëshmohet me 

gjurmët arkeologjike në kryqëzimin e rrugës që të çon në Pejë. Emërtimi i zonës 

Ilixha
168

 (llixha) datohet në kohën e perandorisë osmane. Turqit rrethuan me gardhe 

burimet termale dhe i kthyen ato në pishina natyrore. 

Shfrytëzimi vazhdon me ritme të ndryshme (në vitet 1936, 1945, 1975 etj) duke 

zënë vend kryesor në lëvizjen turistike të Pejës. 

Në vitin 1980 struktura kurative më e njohur ishte hotel “Oniks” me 300 shtretër. 

Struktura ofronte 3 restorante, snak-bar, pishina të mbyllura, sauna, shitore e 

suvenire
169

. 

Ndërtimi i këtij objekti (hoteli Oniks) solli diversifikimin e ofertës turistike, duke 

plotësuar nevojat e kategorive të ndryshme të konsumatorëve. 

Produkti turistik ofronte: 

□ shërbime turistike të lidhura me shfrytëzimin e ujërave termale minerale; 

□ shërbime të kombinuara të larjes, (aspekti shëndetësor) të notimit dhe saunës 

si terapi; 

□ aktivitete të tjera rekreative etj. 

                                                           
166

 Muhaxheri N., Politika e Produktit Turistik si bazë për zhvillimin e turizmit......, Pejë 1989, faqe 81. 
167

 Ministria e Mjedisit e Planifikimit Mjedisor, Resurset ujore të Kosovës, Prishtinë 2010. 
168

 Illixha- vend larje, hamam me origjinë turke.  
169

 Muhaxheri N., Politika e Produktit Turistik si bazë për zhvillimin e turizmit....,  Pejë 1989, faqe 130. 
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Favorizuar nga oferta natyrore gjithnjë e më shumë është konsideruar si vendi më 

i mirë në tërë Kosovën për rekreacionin dhe rehabilitimin mjekësor. Kjo shpjegon dhe 

numrin e madh të qarkullimit të turistëve.  

Në periudhat që pasuan në këtë zonë, shtohen dhe dy struktura të tjera. 

 
Tabela 16:  Numri i vizitorëve të regjistruar në Banjën Ilixha në periudhën 1975-1981

170
 

Vitet 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Nr.vizitorëve 11700 11973 13938 16548 12800 18112 17083 

 

 
Graf.18: Numri i vizitorëve  në Banjën e Pejës për periudhën 1975-1981 

 

Tabela dhe grafiku pasqyrojnë numrin e vizitorëve për periudhën 1975-1981. 

Vihet re një rritje e numrit të tyre si rezultat i shtimit së kapaciteteve pritëse, 

përmirësimit të kushteve, diversifikimit të ofertës turistike dhe vlerave të njohura 

kurative në rajon e më gjerë. 

Deri në 1984 funksiononin: “Enti për Medicinë Fizikale e Rehabilitim’’me 

kapacitet 200 shtretër  dhe godina kryesore shumë pranë burimit termal me 350 

shtretër. 

Gjatë luftës së Kosovës godina me numrin më të madh të shtretërve u kthye në 

bujtëse të ushtarëve italianë të forcave të NATO-s, të cilët gjatë kohës së qëndrimit 

realizuan analiza për përbërjen e ujërave. 

Pas vitit 2000, me ndryshimet politike dhe pasojave të luftës, turizmi i banjave 

mori zhvillime të reja. Ashtu si në Shqipëri, shfaqet dukshëm sektori privat e 

shtetëror. Deri në momentet e privatizimit funksiononte vetëm “Enti për Medicinë 

Fizikale e Rehabilitim’’ i përfshirë në sektorin shtetëror, ndërkohë godina tjetër  me 

kapacitet më të madh ishte jashtë funksionimit.  

Sektori privat mundëson vetëm bujtjen e turistëve. Në sektorin shtetëror 

(ekzistues)
171

 nga 4 godina funksionojnë vetem dy: Terme me 120-180 shtretër dhe 

Sezonali me 45 shtretër. Ecuria e qarkullimit turistik për periudhën 2000- 2011 është 

si më poshtë: 

                                                           
170

Muhaxheri N., Politika e Produktit Turistik si bazë për zhvillimin e turizmit.....,  Pejë 1989, faqe 105. 
171

 Informacioni i referohet periudhës maj 2012 para privatizmit të fundit.  
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Graf. 19: Qarkullimi turistik në Pejë për periudhën 2000-2011

172
 

 

Numri i vizitorëve për periudhën 2000-2011 është në rritje. Me interes shfaqet 

rritja e bujtjeve në sektorin privat, favorizuar nga investimet dhe përmirësimi i 

shërbimit hotelier krahasuar me atë shtetëror. 

Fluksi i vizitorëve është përqëndruar në periudhën prill- nëntor. Muajt me numrin 

më të madh të vizitorëve janë prilli, maji e qershori. Në korrik dhe gusht numri bie. 

Sipas drejtuesve të qendrës kjo lidhet me atraksionet e tjera tursitike që tërheqin 

vizitorët: si lëvizja e popullsisë kosovare drejt bregdetit të Adriatikut e të Jonit. Numri 

i vizitorëve rritet përsëri në muajt tetor-nëntor. 

Monitorimi në terren evidentoi gjithashtu se: 

□ numri i vizitorëve ditorë është përafërsisht 20-25; 

□ numri i vizitorëve me qëndrim më shumë se një ditë është 150-200; 

□ numri i netëve të qëndrimit është 9.50 ditë, mesatarisht 10 ditë qëndrimi; 

□ rreth 40% e vizitorëve vijnë në këtë qendër për herë të parë, ndërsa 60% e tyre 

janë vizitorë të përvitshëm; 

□ pjesa më e madhe e vizitorëve janë vendas, nuk ka regjistrim të vizitorëve të 

huaj; 

□ vizitorët jashtë Kosovës janë kryesisht nga zonat veriore e verilindore të 

Shqipërisë;  

□ qëndrimi i vizitorëve për një periudhë 10 ditore kushton 220 euro, duke 

përfshirë akomodimin, ushqimin dhe terapinë; 

□ numri më i madh i vizitorëve është i grupmoshës 45-60 vjeç. Pjesa më e 

madhe e tyre janë bashkëshortë ose grup moshatarësh. 

Për vizitorët që akomodohen në sektorin privat, çmimet ndryshojnë. Ata paguajnë 

në qendër vetëm shërbimin mjekësor, ndërsa buajtja dhe ushqimi u mundësohet në 

sektorin privat. Ky sektor prezantohet me 6-7 bujtina me një kapacitet deri në 350 

shtretër. 

Qendra kurative ofron akomodim e shërbim mjekësor falas (100%) për vizitorë të 

veçantë, siç janë invalidët e luftës. Në një vit rimbursohen deri në 100 invalidë lufte. 

Për vizitorët ofrohen pishina të mbyllura si dhe ambiente për aplikimin e terapisë 

fizikale. Jashtë qendrës mjedisi i gjelbëruar mundëson kalimin e kohës së lirë, por që 

nuk është i mjaftueshëm për të plotësuar kërkesat e vizitorëve.  
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 Burim: Enti për Medicinë Fizikale e Rehabilitim, Pejë 2012. 
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Prej vitesh në Pejë vazhdojnë përpjekjet për privatizimin e qendrës kurative. 

Vonesa në privatizim ka sjellë pengesë në investime e në përmirësimin e shërbimeve. 

Grafiku i mëposhtëm shpreh qartë mendimet e vizitorëve për cilësinë e shërbimeve që 

ofrohen në këtë qendër. Më shumë se 70% e tyre sygjerojnë këto përmirësime: 

□ përmirësimin e ushqimit;  

□ shtimin e stafit mjekësor të specializuar; 

□ vendosjen e sallës së televizorit e të bilardos  për të kaluar kohën e lirë (pasi 

ato nga lufta janë shkatërruar) etj. 

 

 
Graf. 20: Vlerësimet e vizitorëve për qendrën kurative në Pejë 

 
Tabela 17:  Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në Banjën e Pejës  

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Potencialet natyrore dhe kulturore të 

shumëllojshme 

Shfrytëzimi i pjesshëm i ofertës turistike 

 

Numri i konsiderueshëm i vizitorëve Mbizotërimi i vizitorëve të moshave të 

mëdha 

Njohja shkencore dhe çertifikimi i vlerave 

kurative të ujërave termale minerale 

Integrimi i pakët i turizmit kurativ me 

elemente të turizmit rekreativ, kulturor etj 

Përpjekjet për të siguruar aparatura 

bashkëkohore  

Mungesa e investimeve dhe promovimit të 

vlerave turistike 

Personeli i kualifikuar e me përvojë Vonesa në privatizimin e qendrave kurative 

Mikpritja dhe tradita   Periudha më e errët e qendrës kurative nga 

lufta e deri më sot 

Mundësitë Kërcënimet 

Mundësitë më të mira infrastrukturore për të 

arritur qendrën kurative 

 

Vonesa e tejzgjatur dhe dështimet e shpeshta 

të tenderit për privatizmin e saj  

Tradita e mirë në shfrytëzimin e burimeve 

termale 

Vonesa në marrjen e reformave dhe 

investimeve 

Mbështetja e ofruar nga pushteti qendror dhe 

lokal 

Pengesa në thithjen e stafit të ri mjekësor e 

me vizion të ri 

Mundësia e ndërthurjes së turizmit kurativ me 

format e tjera të lëvizjes turistike 

Imazhi negativ i krijuar pas luftës 

Mundësia  për të diversifikuar ofertën 

turistike pas privatizmit dhe investimeve 

 

Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në  monitorimin dhe anketimin në 

terren 
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Për një shfrytëzim sa më racional të ujërave termale dhe minerale, në të ardhmen 

duhet t'i kushtohet vëmendje hartimit të strategjive, rregullimit të infrastrukturës dhe 

planeve urbanistike. Rëndësi marrin hulumtimet e detajuara të karakteristikave fiziko-

kimike të cilësisë së ujërave termale dhe vlerësimi i potencialit të tyre për zhvillimin e 

turizmit dhe prodhimin e energjisë gjeotermale
173

. 

 

IV.1.2 Banja e Kllokotit - mbështetëse e zhvillimit ekonomik të komunës 

 

Zhvillimi i turizmit të banjave në Kllokot lidhet me burimet termale minerale të 

rajonit të Anamoravës (Gjilan). Pranë rrugës Gjilan-Ferizaj, në largësi 15 km nga 

Gjilani dhe 17 km nga Ferizaj, gjendet banja e njohur e Kllokotit
174

. Në shtrirjen e saj 

gjeografike banja gjendet në luginën e Moravës së Binçës në lartësinë 483 m mbi 

nivelin e detit. Në territorin e komunës gjendet dhe Banja e Uglarit afër fshatit Uglar, 

9 km në juglindje të Gjilanit. 

Populli me të drejtë e thërret “banja e vjetër, banja e traditës”. Rajoni i 

Anamoravës dallohet dhe për ujin e thartë të Kmetocit dhe disa burime me ujë 

mineral, të cilat shërbejnë për shërimin e disa sëmundjeve.  

Turizmi kurativ në Kllokot identifikohet me qendrën për mjekësi fizikale dhe 

rehabilitim “Nëna Naile”. Kjo qendër gjendet rreth 50 km larg nga Prishtina, në 

drejtim të maleve të Sharrit.  

Qendra kurative është themeluar në vitin 1956, edhe pse popullsia i ka përdorur 

ujërat termale për më shumë se njëqind vjet. Godina kryesore u ndërtua në 1956
175

, 

ndërsa objektet për akomodimin e pacientëve u ndërtuan më vonë. Pamjen e një 

qendre mjekësore rehabilituese do ta marrë në vitin 1981. Duhet të theksojmë se kjo 

zonë është e njohur jo vetëm për vlerat e ujit termal mineral, por dhe për  prodhimin e 

ujit mineral për pirje (1972). Në një zonë të vetme janë përqëndruar qendra e 

rehabilitimit, hoteli për akomodimin e vizitorëve dhe fabrika e prodhimit të ujit 

mineral. 

Qendra mjekësore
176

, është e pajisur me teknikë moderne mjekësore e rekreative, 

duke tërhequr një numër të madh vizitorësh. Kushtet natyrore të zonës ku gjendet 

qendra kurative, janë optimale për zhvillimin e turizmit kurativ gjatë gjithë vitit. Ai 

është gjithëvjetor, tipar ky që e dallon nga qendrat e tjera kurative në trevat 

shqiptare. 

Banja e Kllokotit ka këto veçori:  

□ burime të pashtershme të ujit natyror (4 burime, ndër të cilët tre janë në afërsi 

të hotelit dhe qendrës kurative); 

□ shërbime të ofruara në një territor të gjerë;  

□ imazh shumë i mirë i qendrës në Kosovë e trevat e tjera shqiptare; 

□ menaxhim dhe mbështetje me standarde bashkëkohore;  

□ staf me përvojë në të gjitha fushat e shërbimeve turistike; 

□ mundësi të mira për të zgjeruar tregun në Maqedoni, Mal të Zi dhe Shqipëri. 

Qendra pret vizitorë për kurimin e sëmundjeve reumatizmale, të sistemit nervor, 

gjendjet post operacionale, kardivaskulare, të stomakut, sistemit urinar, të lëkurës, ato 

gjinekologjike etj. 
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 Raporti i ujërave, Resurset ujore të Kosovës, Prishtinë 2010. 
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 Basha T., Gjilani me rrethinë, Gjilan, Prishtinë 2012, faqe 21.  
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 Kosova Trust Agency, Agjensia Kosovare e Mirëbesimit, Banja e Kllokotit, ht-

SpaCentreMineralwater. 
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Shërbimet që u ofrohen vizitorëve, kombinohen me terapitë fizikale, masazhet dhe 

saunat. Shërbime të tilla kanë mundësuar ndërthurjen e elementëve të turizmit kurativ 

tradicional me atë të mirqenies dhe wellnes. 

  Pas privatizimit, në këtë banjë u shtuan investimet dhe ndërhyrjet, duke u ofruar 

vizitorëve shërbim cilësor e modern. 

Kapacitetet pritëse në këtë qendër kanë ardhur në rritje. Fillimisht  qendra 

dispononte 100 dhoma me 210
177

shtretër, më pas rinovohen 16 dhoma me 40 shtretër. 

Kapacitetet pritëse dhe shërbimet e ofruara paraqiten si më poshtë: 

 
Tabela 18: Infrastruktura pritëse dhe shërbimet e ofruara në qendrën kurative të Kllokotit 

Objekti Nr. 

Dhomave 

Vaskat 

mjekuese 

Pishinat Kurat e 

ofruara 

Numri i 

vizitorëve në 

vit 

Objekti  1 135 42 1 Elektroterapi 

Balneoterapi 

Hidroterapi 

Kinezoterapi 

etj 

8000  

Objekti  2 159 40 3 

Objekti  3 281 60 2 

Vila  15    

 

Monitorimi në terren evidentoi këto veçori për Banjën e Kllokotit: 

□ Gjatë një muaji regjistrohen rreth 350-400 vizitorë, ndër to 25 me qëndrim 

ditor dhe pjesa tjetër me qëndrim më të gjatë se një ditë (kryesisht 10 ditë 

qëndrimi). 

□ Vizitorët vijnë kryesisht nga Prishtina, Prizreni, Suhareka dhe Mitrovica. Nuk 

mungojnë vizitorët nga Maqedonia, Shqipëria dhe Turqia. Numri i këtyre të 

fundit në një vit shkon në 300. 

□ Banja frekuentohet më shumë nga vizitorët e grupmoshës 45-60 vjeç (50%). 

Ashtu si në qendrat e tjera, dhe në Kllokot mbizotërojnë vizitoret femra me  

65%. 

□ Një pjesë e mirë e vizitorëve rikthehen në Banjën e Kllokotit. Rreth 70% e 

vizitorëve janë të përvitshëm. 

□ Kostot e qëndrimit variojnë nga 130 euro për një periudhë 5 ditore dhe 260 

euro për një periudhë 10 ditore. 

□ Turizmi i banjave sjell përfitime për komunitetit e zonës kryesisht nga 

qeradhënia dhe nga tregtia. 

Turizmi i banjave ka stimuluar zhvillimin e degëve të tjera të ekonomisë, sidomos 

të ekonomisë bujqësore. Kjo ka sjellë rritje të të ardhurave të komunitetit. 

Në afërsi të qendrës kurative është ngritur një fermë bujqësore-blektorale. Ferma 

(45 ha) siguron prodhimin e kulturave bujqësore dhe rritjen e krerëve për mish e 

qumësht. Produktet bujqësore e blektorale të fermës furnizojnë drejtpërsëdrejti 

qendrën kurative. 

Për zhvillimin tërësor të komunës është hartuar plani i zhvillimit të saj. Në këtë 

plan rëndësi i jepet dhe turizmit kurativ.  

Grafiku i mëposhtëm pasqyron mendimet e vizitorëve për Banjën e Kllokotit dhe 

cilësinë e shërbimeve të ofruara në qendrën kurative. Krahas mendimeve pozitive, 

vizitorët theksojnë mungesën e aktiviteteve plotësuese për të kaluar kohën e lirë. Ata 
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sygjerojnë “shtimin e aktiviteteve të vogla sportive për të patur komoditet të kalimit 

në kohën e lirë”
178

. 

 

 
Graf. 21: Vlerësimet e vizitorëve për qendrën kurative në Kllokot 

 

 

Tabela 19: Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në Banjën e Kllokotit 

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Burime termale të njohura e të shfrytëzuara që 

herët 

Shfrytëzim i pjesshëm i ofertës turistike 

 

Shfrytëzim i ujërave termale e minerale për 

banja dhe për pirje 

Mungesë e aktiviteteve plotësuese për të 

kaluar kohën  e lirë 

Ndërthurje e turizmit të banjave me degë të 

tjera të ekonomisë, si ajo bujqësore 

Mungesë e vëmendjes së pushtetit qëndror 

për zhvillimin e turizmit të banjave 

Rritje e investimeve në qendrën kurative dhe 

përmirësim i shërbimeve 

Mbizotërim i grupmoshave të mëdha 

 

Personel i kualifikuar e me përvojë Mungesë në promovimin e vlerave kurative 

të banjës në Kosovë e më gjerë 

Mundësitë Kërcënimet 

Traditë e hershme në shfrytëzimin e ujërave 

termale për kurim 

Mungesë e strategjive në nivel qëndror për 

zhvillimin e turizmit të banjave 

Mbështetje  e ofruar nga pushteti lokal dhe 

investuesit vendas 

Mendimi i popullsisë se banjat frekuentohen 

vetëm nga mosha e tretë 

Mundësi të ndërthurjes së ofertave turistike  Ofertë turistike më tërheqëse si deti Adriatik 

dhe Jon 

Pozitë e favorshme gjeografike, rritje e 

interesit të vizitorëve etj 

Rritje e konkurencës në trevat shqiptare në 

fushën e turizmit të banjave. 
Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në  monitorimin dhe anketimin në terren 
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IV.1.3 Banja e Malishevës dhe Dobërçanit - pranë burimeve natyrore e kulturore 

të njohura 

 

Malisheva përfaqëson një nga komunat më të rëndësishme në rajonin jugor të 

Kosovës. Ajo ka një sipërfaqe prej 306.2 km
2
 ose rreth 3% të territorit të shtetit të 

Kosovës
179

. Malisheva shtrihet në pjesën perëndimore të Kosovës, në anën lindore të 

Rrafshit të Dukagjinit
180

. 

Në fushën e zhvillimit të turizmit të banjave, Malisheva zë vend të rëndësishëm. 

Në këtë drejtim ajo përfaqësohet me burimin termal mineral në fshatin Banjë. Burimi 

termal ndodhet në fshatin Banjë të komunës së Malishevës, në rrugën që lidh 

Malishevën me magjistralen Prishtinë–Prizren. Banja ndodhet 3-5 km nga 

Malisheva
181

. 

 Sipas burimeve mendohet se ka lidhje fiziko-gjeografike midis burimit termal 

mineral dhe lumit Mirusha. Lumi Mirusha quhet si lumë i Banjës, për shkak se arteria 

kryesore që e furnizon me ujë është burimi termal “Banja”
182

. 

Burimi termal mineral buron në lartësnë 550 m mbi nivelin e detit. Ky burim në 

vitin 1969 ka patur kapacitet të ujit nga 180 l\s deri në 250 l\s ujë. Kapaciteti i burimit 

është 155 –300 litër/ujë në sek. ose 18.000 l/min. Temperatura e ujit termal varion 

gjatë vitit  nga  22.2
0
C deri në 22.4

0
C. Temperatura e ujit është konstante gjatë gjithë 

vitit
183

. 

Uji i burimit grumbullohet në pishinë, e cila frekuentohet nga vizitorët gjatë stinës 

së verës. Pishina ndodhet në qendër të fshatit. Të pyetur për përdorimin e hershëm të 

burimit, banorët pohojnë se ai ka filluar të përdoret që në fillimet e shekullit XX-të. 

Uji i burimit konsiderohet shërues dhe përdoret kryesisht për kurimin e sëmundjeve të 

lëkurës. 

 

 
Foto nr. 10: Pishina në fshatin Banjë, Malishevë

184
 

 

Pishina është ndërtuar mbi burimin e ujit dhe ka sipërfaqe 2000 m
2
. Ajo në çdo 

sezon vere shfrytëzohet maksimalisht nga vizitorët vendas dhe të huaj. Në këtë 

drejtim Banja e Malishevës ngjason shumë me burimet termale në Bënjë të Përmetit. 

Vizitorët e ardhur akomodohen në shtëpitë e të afërmve duke favorizuar turizmin 

familjar. 
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Shfrytëzimi i burimit në të ardhmen, ndërthurur me format e tjera të lëvizjes 

turistike (vizitat në Ujëvarën e Mirushës dhe mullinjtë muze në fshat) do ta 

shndërrojnë Banjën e Malishevës në vend turistik për banja e rekreacion.  

Banja e Malishevës pranë burimeve natyrore e kulturore 

Malisheva dhe fshati Banjë janë të njohura për trashëgiminë e pasur natyrore e 

kulturore, e cila favorizon lëvizjen turistike. Ujëvara e Mirushës, liqeni i Mirushës, 

malet e Berishës, burimi i Gurëbardhit, burimi termal, sitet arkeologjike, objektet e 

kultit (kisha e xhami) mbështesin këtë lëvizje. 

Në fshatin Banjë objektet më tërheqëse janë kullat e vjetra (kulla e Shurdhanëve) 

dhe mullinjtë (Mulliri i Begajve i vjetër 300 vjet)
185

. 

Pavarësisht se komuna e Malishevës është një ndër komunat më të varfëra të 

Kosovës, premisat për zhvillimin e saj janë të konsiderueshme. Komuna prej kohësh 

po punon për hartimin e planit të zhvillimit ekonomik e social. Në plan evidentohen 

sfidat dhe qëllimet strategjike për zhvillimin ekonomik, ku rëndësi merr dhe 

promovimi i turizmit.  

Është hartuar gjithashtu një projekt ideor i cili ofron mundësinë e shfrytëzimit të 

burimit të ujit të nxehtë
186

 jo vetëm për kurim. Komuna kërkon zgjerimin e hapësirës 

së pishinës, rregullimin e ndriçimit, vendosjen e stolave si dhe zhvillimin e fushatave 

informuese në lidhje me këtë banjë
187

. 

 
Tabela 20:  Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në Banjën e Malishevës 

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Banjë e njohur për vlerat kurative e rekreative Infrastrukturë jo e përshtatshme rrugore 

Pozitë e favorshme gjeografike Mungesë e investimeve për të siguruar 

qëndrim më të gjatë të vizitorëve 

Shfrytëzim nga të gjitha moshat në stinën e 

verës  

Mungesë e fushatave informuese për vlerat 

kurative të banjës  

Mundësitë Kërcënimet 

Rritje e ndërgjegjësimit të banorëve për vlerat 

turistike të banjës 

Vonesat në zbatimin e planit të zhvillimit  

Hartim i planit të zhvillimit të komunës Konkurencë me banjat e tjera në Kosovë 

Ndërthurje e turizmit të banjave me llojet e 

tjera të lëvizjes turistike 

Frekuentim vetëm nga banorët e zonave 

përreth  

Rritje e investime në infrastrukturë  
Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në  monitorimin dhe anketimin në terren 

 

Banja e Dobërçanit  

Banja e Dobërçanit është e njohur në trevat shqiptare. Temperatura e ujit është 

26,8
0
C dhe e pasur me elementë kimikë, të cilët ndihmojnë në kurimin e sëmundjeve 

të lëkurës, të presionit të gjakut, sëmundjeve reumatike etj. Prej vitit 2008 në këtë 

banjë, falë investimeve të banorëve vendas, është ngritur kompleksi rehabilitues që 

ofron shërbime terapeutike: fizikale, hidroterapi, elektroterapi etj. 

Banja frekuentohet jo vetëm nga vizitorët e trojeve etnike, por dhe më gjerë. 

Drejtuesit e qendrës (vëllezërit Ibishi) kanë investuar në strukturat pritëse duke ofruar 
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186

 Samadraxha B., Tiparet e zhvillimit të popullsisë së Malishevës, Tiranë 2013, faqe 25. 
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shërbim cilësor. Në shërbim të vizitorëve janë 4 pishina, zona për pushim e rekreacion 

dhe pjesa për shfrytëzimin e baltës. 

Turizmi kurativ i banjave në këtë zonë është në fazat fillestare. Pavarësisht 

pengesave ka nisur puna për zhvillimin e plotë të kësaj qendre. Qëllimi kryesor është 

që Banja e Dobërçanit për një kohë të shkurtër të bëhet funksionale gjatë gjithë vitit. 

Pishinat gjatë dimrit do të mbulohen e izolohen, duke rritur numrin e vizitorëve e të 

punësuarve në këtë qendër.  

 

IV.2 Turizmi i banjave në trevat shqiptare në Maqedoni dhe Serbinë Jugore 

 

IV.2.1 Banjat e Dibrës së Madhe (Banjishtë dhe Kosovrast) - pranë traditës dhe 

modernes 

 

Maqedonia Perëndimore dallohet për shfrytëzimin e burimeve minerale e termale. 

Numërohen rreth 20 burime të tilla. Me rëndësi për zhvillimin e turizmit përmenden 

burimet në lumin e Shkumës, të Dibrës (në afërsi të Dibrës) dhe banjat e Kosovrastit 

(në luginën e Radikës)
188

. 

Ujërat termale minerale në zonën e Dibrës së Madhe
189

 burojnë nga mali i 

Deshatit. Poshtë vargmaleve të Deshatit, në të majtë të malit Bellovë burojnë dhe 

ujërat termale të Peshkopisë. Ujërat termale burojnë në Deshat (Banjishtë) dhe në 

Kosovrast buzë liqenit artificial të Dibrës.  

Banjishta (Banja e Dibrës) gjendet në perëndim të Dibrës, 4 km larg nga qendra e 

qytetit. Ujërat burojnë në lartësinë 820 m mbi nivelin e detit me temperaturë 39
0
C. 

Banja e Kosovrastit gjendet në luginën e lumit të Radikës (9 km larg nga Dibra) me 

temperaturë 39
0
-41

0
C

190
. 

Komplekset kurative që janë ngritur, njihen me emrin Banjat Capa. Për cilësinë e 

ujërave ato radhiten të parat në Europë dhe të tretat në botë. (Vlerësim i institutit 

francez ACAO). 

Pozita e favorshme gjeografike mundëson shfrytëzimin e tyre jo vetëm nga 

popullsia vendase, por dhe nga vizitorë të huaj. Nga Shqipëria, lehtësinë për të arritur  

këto banja e mundëson Rruga e Arbrit dhe Qafë Thana.  

Ujërat termale minerale të Dibrës  së Madhe kanë vlera të shumta kurative. Ato 

shërbejnë jo vetëm për kurimin e sëmundjeve (turizmi kurativ tradicional) por dhe për 

parandalimin e tyre (turizmi kurativ tradicional dhe i mirëqenies). Përbërja  me 

kalcium, magnez, hekur, klorite, nitrate e nitrite ndihmon në shërimin e sëmundjeve të 

reumatizmës. Trajtohen gjithashtu  sëmundjet e aparatit lokomotor, të sistemit nervor, 

të sistemit gastro-intestinal, të sistemit respirator, gjendjet post-traumatike, sëmundjet 

gjinekologjike dhe sëmundjet e lëkurës. 

Ujërat e Banjës së Banjishtës përdoren kryesisht për shërimin e sëmundjeve 

reumatizmale dhe të sëmundjeve të kockave, ndërsa ato të Kosovrastit përdoren 

kryesisht për sëmundjet reumatizmale. Këto të fundit dallohen për veçoritë 

radioaktive. Interes shfaq burimi në lumin e Shkumës, i cili dallohet për kurimin e 

sëmundjeve të stomakut dhe të lëkurës. 

Kur flasim për vlera kurative, nuk duhet të lënë pa përmendur dhe vlerat që këto 

ujëra kanë kur rekomandohen për t'u pirë. Aktualisht përdorimi i tyre për pirje 

realizohet vetëm pranë këtyre qendrave. Ambalazhimi dhe transportimi në vende të 
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Imeri R., Resurset dhe zhvillimi i turizmit në Maqedoninë Perëndimore, Tetovë 2006, faqe 65, 
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tjera akoma nuk është bërë i mundur. Nuk janë gjetur rrugët për të siguruar ruajtjen e 

vlerave minerale të ujit gjatë transportit. 

Sipas studiuesve, në Maqedoninë Perëndimore, pas liqenit të Ohrit dhe të Prespës, 

vendin e dytë në fushën e turizmit balnear e zënë Banjat në Banjishtë dhe 

Kosovrast
191

. 

Tabela e mëposhtme evidenton kapacitetet akomoduese në Banjat e Dibrës për 

periudha të ndryshme kohore.  

 
Tabela 21: Kapacitetet pritëse në Banjat e Dibrës në vite 

Nr Numri i 

shtretërve 

Pjesmarrja Numri i 

shtretërve 

Pjesmarrja Numri i 

shtretërve 

Pjesmarrja 

1 1977 1987 1996 

2 752 2,1 % 631 0,97% 603 0,97% 
Burim: R. Imeri, Resurset dhe zhvillimi i turizmit në Maqedoninë Perëndimore, Tetovë 2006 

 

Siç pasqyrohet dhe në tabelë vihet re një zvogëlim i kapacitetit akomodues në 

Banjat e Dibrës. Mendohet se kjo ulje erdhi si rezultat i numrit të vogël të shtretërve 

në strukturat private. 

 Pas vitit1980, në Maqedoninë Perëndimore u regjistrua një rënie në qarkullimin e 

përgjithshëm turistik, i cili u reflektua dhe në qarkullimin turistik në Banjat e Dibrës. 

Kjo si rezultat i situatës politike në ish federatën Jugosllave (1987). Shpërbërja e 

Federatës Jugosllave solli një rënie drastike të numrit të turistëve në të gjithë 

Maqedoninë Perëndimore
192

. 

Sot strukturat hoteliere përfaqësohen nga dy qendra moderne kurative. Si rezultat i 

kombinimit të vlerave kuruese të ujërave me arritjet më të fundit të mjekësisë, këto 

qendra paraqiten si më modernet në rajon. Ato presin një numër të konsiderueshëm 

vizitorësh vendas dhe të huaj. Kapacitetet pritëse të tyre janë: 

 
Tabela 22: Kapacitetet e qendrave kurative në Dibër të Madhe 

Qendra 

kurative  

Numri i shtretërve  Numri i  dhomave Strukturat 

kurative 

Banjishtë  500 200 2 pishina 

Kosovrast 160 72 2 pishina 
Burim: Qendrat kurative në Dibër të Madhe, Banja e Dibrës Capa, 2013 

 

Vizitorët në këto qendra janë të shumtë. Ata vijnë më shumë nga hapësirat e 

trevave shqiptare të Pollogut, Kosovës dhe Shqipërisë. Fluksi shkon nga 40 në 100 

vizitorë në ditë. Frekuentimi ndryshon sipas sezoneve. 
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Graf. 22: Frekuentimi ditor në Banjat e Dibrës Capa 

 

Grafiku evidenton numrin e vizitorëve ditorë në dy banjat e Dibrës së Madhe. 

Dukshëm evidentohet numri më i madh i vizitorëve në banjën e Banjishtit. Kjo 

shpjegohet  me përmirësimin e kushteve në këtë qendër. Pritet një rritje e vizitorëve 

dhe në Kosovrast pas përfundimit të rikonstruksionit dhe investimeve. Pas 

monitorimit në terren dhe intervistave me stafin dhe vizitorët rezultoi se: 

□ krahas kurave tradicionale ofrohen dhe fangoterapia, elektroterapia, 

kinesiterapia, fototerapi, masazhet dhe sauna; 

□ qëndrimi për 14 ditë kushton 400 euro, duke përfshirë dhe vizitën mjekësore; 

□ ndryshe nga qendrat kurative në Shqipëri, numri i vizitorëve meshkuj dhe 

femra është pothuajse i njëjtë;  

□ promovimi i vlerave të zonës kurative realizohet përmes fletëpalosjeve dhe 

faqes së internetit; 

□ regjistrohet rritje e numrit të vizitorëve në moshë të re; 

□ vizitorëve u ofrohen ambiente të shumta dhe internet për të kaluar kohën e lirë. 

 

Vizitorët i vlerësojnë kështu shërbimet e ofruara në këtë qendër:  

□ shërbimi mjekësor dhe kurat termale vlerësohen shumë mirë; 

□ për shkak të investimeve të pakta në infrastrukturën rrugore, ata nuk janë të 

kënaqur. Vizitorët nga Shqipëria vijnë në këtë qendër duke shfrytëzuar 

kalimin nga Qafë Thana. Edhe pse qendrat ndodhen shumë pranë pikës 

doganore të Bllatës, mospërfundimi i rrugës së Arbrit vështirëson lëvizjen; 

□ vizitorët japin vlerësime pozitive për nivelin e higjenës, akomodimin dhe 

ushqimin e ofruar; 

□ vlerësime pozitive për komoditetet e ofruara, mjedisin e gjelbëruar dhe 

relaksin; 

□ shtimi i investimeve ka sjellë rritjen e çmimeve. Në këtë drejtim ato janë më të 

lartat në krahasim me qendrat e tjera kurative në trevat shqiptare. 
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Graf. 23: Niveli i shërbimeve në  Banjat e Dibrës Capa

193
 

 

Zhvillimi i turizmit kurativ pas privatizimit dhe investimeve  

Privatizimi i qendrave kurative dhe përmirësimi i kushteve është shoqëruar me 

rritjen e numrit të vizitorëve. Investimet kanë mundësuar zhvillimin e turizmit kurativ 

me standardet e vendeve europiane. Ndërhyrjet për përmirësimin e kushteve dhe 

shërbimeve përfshijnë: 

□ investime në përmirësimin dhe modernizimin e strukturave hoteliere pritëse; 

□ ngritjen e strukturave kurative të reja ( pishina); 

□ restaurimin e dhomave dhe ambienteve përkatësisht: 72 dhoma në Banjishtë e 

24 në Kosovrast; 

□ investime në aparaturat dhe arritjet më të fundit të mjekësisë; 

□ investimet e suksesshme për zvogëlimin e përdorimit të lëndëve të djegshme 

dhe energjisë elektrike në ngrohje, duke i zëvendësuar ato me energjinë e ujit 

termal mineral kombinuar me atë solar. 

Krahas investimeve dhe ndëhyrjeve të lartpërmendura, drejtuesit e Banjave të 

Dibrës Capa kanë ndërmarrë ndërhyrje strategjike, të cilat konsistojnë në 

intensifikimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit me ente dhe shoqata të ndryshme.  

 

Foto nr. 11: Investimet dhe modernizimi i strukturave hoteliere në Banjat e Dibrës Capa 

(A.Zejnelhoxha) 
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Tabela 23: Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në Banjat e Dibrës Capa  

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Potenciale të konsiderueshme natyrore 

 

Numër i lartë i vizitorëve në moshën e tretë 

në krahasim me moshat më të reja 

Ujëra termale minerale të njohura në Ballkan 

dhe në Europë 

Mungesë të diversifikimit të shërbimeve 

kurative për të gjithë moshat 

Sigurim të aparaturave bashkëkohore dhe i 

arritjeve më të fundit në mjekësi 

Integrim i pakët i turizmit kurativ me 

elemente të turizmit rekreativ dhe kulturor. 

Investime dhe ndërhyrje për rritjen e cilësisë 

së shërbimeve   

Mbizotërim i vizitorëve vetëm nga trevat 

shqiptare 

Privatizim i qendrave kurative  Vështirësi në infrastrukturën rrugore për të 

arritur këto qendra 

Përfshirje në ofertën turistike të elementeve të 

mirëqenies dhe wellnes 

Mungesë e sinjalistikës turistike gjatë rrugës 

që të çon në këto qendra 

Mundësitë Kërcënimet 

Tendencë në rritje e  numrit të vizitorëve 

 

Humbje e imazhit tradicional të zonës duke 

iu larguar turizmit kurativ tradicional 

Mundësi për të diversifikuar ofertën turistike 

kurative në kuadër të mirëqenies termale 

Përfshirje e elementeve moderne të cilët 

mund të largojnë vizitorët tradicionalë 

(moshën e tretë) 

Mbështetje e ofruar nga pushteti lokal dhe 

investitorë të ndryshëm 

Mungesë e investimeve në infrastrukturë. 

Vonesë në përfundimit e rrugës së Arbrit 

Mundësi e ndërthurjes së turizmit kurativ me 

atë vizitonjës dhe malor 

Çmime të larta krahasuar me qendrat e tjera 

kurative në trevat shqiptare 

Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në  monitorimin dhe anketimin në 

terren 

 

IV.2.2 Banjat në Luginën e Preshevës - atraksionet turistike më të njohura të 

Luginës 

 

Trevat shqiptare në Serbi përfaqësohen nga tri komuna: Presheva, Bujanoci dhe 

Medvegja me sipërfaqie rreth 1249 m
2
. Turizmi kurativ zhvillohet pranë burimeve 

termale minerale të Banjkës, Sijarinës dhe Bujanocit. 

Rëndësi në zhvillimin e turizmit kurativ kanë Banjat e Bujanocit me cilësinë e 

lartë të ujërave termale minerale dhe baltën (peloidin). Këto banja kanë pozitë 

gjeografike të përshtatshme, pasi ndodhen në afërsi të rrugëve nacionale, vetëm 2,5 

km larg Koridorit të X. Në qendrën kurative të Banjës së Bujanocit shërohen 

sëmundjet reumatizmale, të lëkurës, ato kardiovaskulare etj.  

Në vitin 1991 organizata hoteliere “Vrelo” ngriti kompleksin turistik kurativ me 

sipërfaqe 14.000 m
2 

dhe kapacitet 300 shtretër
194

. 

Komuna e Medvegjës ka një sipërfaqe 524 m
2
. Si komunë është e pasur me 

minerale zingu, plumbi, argjendi dhe ari. Ajo dallohet dhe për burimet termale 

minerale të Banjës së Sijarinës me përmbajtje të ndryshme kimike
195

. Banja e 

Sijarinës ndodhet 330 km larg nga Beogradi. E shtrirë përgjatë brigjeve të lumit të 

Jabllanicës ajo ka një pozitë të favorshme gjeografike. Struktura kurative ngrihet në 

këmbë të malit Golak në lartësinë 520 m mbi nivelin e detit.  

Burimet termale në këtë banjë janë 18 në një gjatësi prej 800 metrash me 

temperaturë dhe përbërje të ndryshme fiziko-kimike (32-75
0
C). Për qëllime turistike 
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është ndërtuar kompleksi çlodhës-shëndetësor “Gejzer”, me kapacitet prej 991 

shtretër
196

.  

Strukturat kurative në këtë zonë përfaqësohen nga:  

□ Enti për rehabilitimin special  me 300 shtretër; 

□ Stacioni i Entit me 150 shtretër; 

□ Hotel “Gejzer” B me 100 shtretër; 

□ Kampi “Banja e Sijarinës” me kapacitet 50 shtretër; 

□ Strukturat private (kujdesi shtëpiak) me kapacitet deri në 1600 shtretër. 

Në shërbim të vizitorëve ofrohen struktura kurative: pishina të mbyllura, pishina 

të hapura dhe ambiente të tjera për rekreacion. Ujërat termale përdoren për kurimin e 

reumatizmës, artritit, sëmundjeve të stomakut, sëmundjeve të zorrëve, veshkave, të 

mëlçisë e ato gjinekologjike. 

Zona ku gjenden ujërat termale minerale, është mjaft tërheqëse. Përreth tyre 

hapësira është e përshtatshme për gjueti e peshkim (lumi Jabllanicë)
197

. Tërheqës për 

vizitorët është gejzeri, i cili fontanon në lartësinë 8 m. 

 

 
Graf. 24: Numri i bujtjeve në Luginën e Preshevës për periudhën 1990-2004

198
 

 

Grafiku pasqyron numrin e bujtjeve në Luginën e Preshevës për periudhën 1990-

2004. Numrin më të madh të bujtjeve kanë komunat e Medvegjës dhe të Bujanocit. 

Numri i madh i vizitorëve në këto komuna lidhet me mbizotërimin e turizmit 

shëndetësor, të përqëndruar në banjat e Sijarinës dhe të Bujanocit.  

Pavarësisht mundësive dhe potencialeve të konsiderueshme, zhvillimi i turizmit 

kurativ shfaq disa problematika: 

□ turizmi nuk është zhvilluar në përputhje me ofertën turistike kurative të 

Luginës së Preshevës; 

□ mungon integrimi i turizmit kurativ me ofertën turistike natyrore e kulturore; 

□ shumë nga subjektet private kanë ndotur mjedisin duke mos marrë parasysh 

menaxhimin e pasurive natyrore dhe mundësinë e zhvillimit të qëndrueshëm; 

□ mungon promovimi dhe përcaktimi i itinerareve turistike për njohjen e 

potencialeve kurative të Luginës së Preshevës; 

□ mungojnë ndërhyrjet strategjike në nivel vendor; 

□ mungojnë aktivitetet e përbashkëta promovuese të komunave që disponojnë 

potenciale kurative. 
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Të trajtuara me specifikat përkatëse, zonat (qendrat) kurative në trevat shqiptare 

shfaqin zhvillim të ndryshëm. Dukshëm mbizotëron shfrytëzimi tradicional i 

burimeve termale minerale. Nuk mungojnë rastet e ndërthurjes së turizmit kurativ 

tradicional me atë të mirëqenies. Nivelet e ndryshme të zhvillimit në Kosovë dhe në 

TTSHPK të RSH-së janë kushtëzuar kryesisht nga faktorët historikë e politikë. 

Veçoritë dhe analiza e zhvillimit të turizmit kurativ për çdo qendër kurative 

evidentohet përmes analizës swot. 

Vlerësimet e vizitorëve për qendrat kurative në trevat shqiptare fokusohen në 

nevojën e përmirësimeve të shërbimeve të ofruara, qofshin këto shëndetësore ose jo. 

Në këtë këndvështrim, rritja e investimeve për përmirësimin e shërbimeve turistike 

është e nevojshme.  
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Harta 13: Shpërndarja gjeografike e burimeve termale minerale në Shqipëri dhe TTSHPK 

të RSH-së 
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Kapitulli V 

 

PERSPEKTIVA E TURIZMIT KURATIV TË BANJAVE, STRATEGJIA E 

ZHVILLIMIT 

  

V.1 Analiza e zhvillimit të turizmit kurativ në hapësirat shqiptare  

 

Monitorimi në terren dhe analiza e zhvillimeve turistike evidentoi këto probleme 

lidhur me zhvillimin e turizmit kurativ në mbarë trevat shqiptare: 

□ Mungesa/pamjaftueshmëria dhe papërshtatshmëria e infrastrukturës. 

□ Sezonaliteti i theksuar, për shkak të mungesës së mjediseve të përshtatshme. 

Turizmi kurativ nuk zhvillohet gjatë gjithë vitit. Fluksi i vizitorëve ka një  

ecuri që shkon nga muaji prill deri në tetor. Për shkak të mungesës së 

infrastrukturës së përshtatshme në periudhat e tjera të vitit, ky turizëm 

zhvillohet pak ose aspak. 

□ Mungesa e bashkëpunimit midis subjekteve që praktikojnë këtë lloj turizmi. 

Regjistrohet pabarazi midis zonave kurative. Mungon “produkti kurativ 

shqiptar”. Në trevat shqiptare gjenden disa qendra kurative aktive dhe të  tjera 

të pashfrytëzuara mirë. Të ardhurit në zonat kurative janë  kryesisht nga 

hapësirat përreth tyre. Kjo shoqërohet me nivel të  ulët të shpenzimeve dhe 

lidhje të dobëta midis zonave. 

□ Mundësitë e kufizuara për investime të rëndësishme në këtë sektor. Zonat e 

brendshme të hapësirave kurative kanë nivel të ulët ekonomik, duke ulur 

mundësinë e investimeve nga komuniteti. 

□ Kufizime në resurset financiare. Aktivitetet me karakter kurativ janë  me nivel 

të ulët fitimi duke mos ofruar mundësi financiare për investime të reja. 

□ Niveli i ulët i profesionalizmit. Ka mungesë të interesit nga ana e bizneseve për 

të  investuar në përmirësimin e shërbimeve të ofruara. Mungojnë investimet 

për përmirësimin profesional të mjekëve. Interesi i komunitetit për të arsimuar 

fëmijët në arsimin profesional me drejtim hoteleri turizëm është i pakët. 

□ Mungesa e shërbimeve plotësuese. Territoret e komunave ku janë përqëndruar 

pasuritë kurative, kanë ofertë të limituar shërbimesh, të cilat nuk pasqyrojnë si 

duhet potencialet turistike të zonave. 

□ Lidhjet e dobëta me zonat ku zhvillohen lloje të tjera të turizmit (natyror, 

kulturor etj). Një pjesë e qendrave kurative gjenden në afërsi ose janë pjesë e 

“zonave të mbrojtura”. Mungojnë bashkëpunimet. Nuk janë programuar 

politika të integruara të ofertave turistike që zonat kurative ofrojnë. 

□ Mbizotërimi i një grupi vizitorësh, me interesa turistike të kufizuara. Strukturat 

kurative presin një “grup të caktuar vizitorësh” të cilët i frekuentojnë ato 

vetëm për kurimin e një apo më shumë patologjive. Në këtë drejtim imazhi i 

zonave kurative shfaqet i dobët e pa interes. 

□ Mungesa e politikave specifike për mbrojtjen e vendeve kurative. Zonat 

kurative shfaqin probleme në mbrojtjen e tyre nga fenomenet natyrore e 

humane (përmbytje, ndotjet urbane, shembjet, rrëshqitjet etj). Nuk janë 

parashikuar  politika vendore mbrojtëse të gërshetuara me politikat kombëtare 

e rajonale. 
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□ Mungesa e integrimit të sistemeve Wellness
199

në trajtimet kurative. Sot 

wellness shfaqet më  atraktiv
200

 si për investuesit, ashtu dhe për klientelën më 

të re. Është i rëndësishëm integrimi i tij në ofertat turistike të zonave kurative. 

□ Ndërtimet kaotike në territorin e burimeve termale. Në pjesën më të madhe të 

zonave kurative ndërtimet turistike janë të pastudiuara dhe në kundërshtim me 

zhvillimin urbanistik. 

□ Shfrytëzimi pa kriter i burimeve termale minerale. Në disa nga zonat kurative, 

komuniteti dhe popullsia e zonës kanë shfrytëzuar pa kriter burimet termale, 

duke përdorur tubacione plastike. Ky përdorim ka prishur imazhin e zonave 

turistike dhe ka sjellë ndotje të tokës, ajrit etj. 

□ Lidhje të dobëta midis turizmit kurativ dhe sektorëve të tjerë të ekonomisë. 

□ Integrimi i politikave të zhvillimit kurativ me sistemet (sektorët) e tjera 

rajonale. Sot shfaqen akoma të pazhvilluara politikat e integrimit midis 

sektorëve të përfshirë në zhvillimin tërësor të zonave kurative. 

Krahas problematikave të përmendura turizmi kurativ në trevat shqiptare 

mbështetet nga:  

□ Pasuri të konsiderueshme natyrore. Vendet kurative përfaqësojnë zona me 

potenciale të konsiderueshme natyrore. Vlerat kurative ndëthuren me 

potencialet natyrore duke mundësuar integrimin dhe realizmin e aktiviteteve 

gjithëpërfshirëse për vizitorët. 

□ Mundësi të mira për të arritur zonat kurative. Gati të gjitha këto zona kanë 

lehtësira për t’i arritur, pasi ato gjenden në afërsi të rrugëve nacionale. 

□ Cilësi e lartë terapeutike e ujërave termale minerale. Burimet termale kanë  

karakteristika kimike të veçanta, të cilat mundësojnë kurimin e patologjive të  

ndryshme. 

□ Zona me interes të veçantë historik e kulturor. Vendet kurative në trevat 

shqiptare kanë lidhje të ngushta me elemente  të  veçanta  historike e kulturore 

të  rajonit që ato përfaqësojnë. 

□ Bashkëpunim midis zonave kurative në fazat fillestare. 

□ Rritja e numrit të vizitorëve. Krahas vizitorëve që i frekuentojnë ato sipas 

sezoneve, vihet re një  rritje e numrit të vizitorëve ditorë të cilët tërhiqen jo 

vetëm nga vlerat kurative, por dhe nga festat tradicionale. 

□ Interes institucional. Janë rritur përpjekjet institucionale për të rregulluar 

zhvillimet turistike në zonat ku janë përqëndruar burimet termale minerale, 

kryesisht në nivel vendor. 

□ Investime të konsiderueshme për rimëkëmbjen e aktivitetit turistik. 

□ Shërbime shëndetësore turistike të një niveli të lartë të krahasueshme me ato 

ballkanike e europiane. 

□ Ndërthurje e turizmit kurativ me llojet e tjera të lëvizjes turistike si ai 

vizitonjës e rekreativ, kulturor, historik etj.  

 

 

 

 

                                                           
199

 Wellness- mirëqënie e përgjithshme e trupit mendjes dhe shpirtit, përdorur në mjekësinë alternative.   

Në kontekstin tonë ofron trajtime alternative si: fitness, gjimnastikë, masazhe, trajtim ushqimor etj. 
200

 Referuar  “Piano degli interventi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche termali 

e del territorio di riferimento, Regione Abruzzo, Itali 2007. 
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Tabela 24: Analiza Swot e zhvillimit të turizmit kurativ në mbarë trevat shqiptare 

Pikat e forta Pikat e dobëta 

Turizëm kurativ i mbështetur në potenciale të 

shumëllojshme.  

Mungesë e investimeve për zhvillimin e 

turizmit kurativ në vendet me mundësi për 

këtë veprimtari. 

Turizëm kurativ i mbështetur në vlerat e 

vetitë kurative të burimeve termale minerale.  

Struktura  hoteliere që duhen rindërtuar sipas 

standardeve bashkëkohore. 

Turizëm kurativ, si degë më e rëndësishme e 

ekonomisë për disa vende kurative.  

Interes i ulët për të integruar potencialet 

kurative me ato kulturore me qëllim 

diversifikimin e veprimtarive turistike në 

vendet kurative. 

Rritje e numrit të vizitorëve vendas dhe të 

huaj. 

Mungesë e strukturave që mundësojnë 

veprimtari të tjera çlodhëse dhe argëtuese.  

Mundësi për zhvillimin e turizmit kurativ, 

mbështetur edhe nga sektorët e tjerë të 

ekonomisë. 

Konkurrencë e fortë me strukturat kurative në 

shtetet fqinjë dhe më gjerë. 

Struktura kurative të pajisura me aparatura 

bashkëkohore dhe stafe të përgatitura. 

Mungesë e strategjive shtetërore për 

zhvillimin e turizmit kurativ. 

Rritje të përpjekjeve institucionale në nivel 

vendor për zhvillimin e qëndrueshëm të 

turizmit kurativ. 

Shfrytëzim pa kriter i burimeve, duke sjellë 

ndotjen dhe prishjen e imazhit të vendeve 

kurative. 

Mundësitë Kërcënimet 

Plakje progresive e popullsisë dhe rritje e 

interesit për mirëqenien psikike-fizike do të 

shoqërohet me ndërthurjen e turizmit kurativ 

tradicional me atë të mirëqenies. 

Kriza ekonomike botërore që ka përfshirë 

edhe trevat shqiptare.  

Prania e qendrave kurative në Ballkan me 

çmime më të ulëta e kushte më të mira 

Traditë në shfrytëzimin e burimeve termale 

minerale dhe zhvillimin e turizmit kurativ. 

Rritje e konkurrencës në treg për ofertat 

kurative në trevat shqiptare 

Rritje e interesit të vizitorëve të huaj për 

bashkimin e mirëqenies me natyrën, kulturën 

e kulinarinë gjatë qëndrimit në qendrat 

kurative shqiptare. 

Mospërfshirje e ndërhyrjeve strategjike në 

politikat e ardhshme turistike. 

 

Zona ende të pashfrytëzuara (p.sh, Kozan në 

afërsi të Elbasanit), me perspektivë për 

zhvillimin e turizmit kurativ. 

Lënie në harresë e hapësirave kurative, 

vonesë në privatizimin e qendrave kurative, 

mungesë e investimeve të rëndësishme etj.  
Burim: Përpunim i të dhënave nga autorja, mbështetur në  monitorimin dhe anketimin në terren 

 

Në  perspektivë, për  trevat shqiptare parashikohet ulja e numrit të vizitorëve të 

moshës së tretë. Kjo do të  shoqërohet me uljen e interesit për trajtime kurative 

tradicionale. Brezat e rinj do t'i  zëvendësojnë e do t'i përshtaten tendencave të  reja të  

kohës, duke ndërthurur elemente të turizmit kurativ tradicional me atë të mirëqenies. 

 

V.1.1 Veçoritë e turizmit kurativ në kontekstin kombëtar e ndërkombëtar 

 

Turizmi kurativ në këndvështrimin kombëtar e atë ndërkombëtar shfaq këto 

karakteristika: 

Këndvështrimi  kombëtar 

Në Shqipëri e TTSHPK të RSH-së vihen re ndryshime si:  

□ produkt turistik i mbështetur në pasuri të rëndësishme natyrore e kulturore; 

□ aktivitete kurative të ndërthurura me aktivitete të  tjera; 

□ turizëm mbizotërues “kurativ tradicional” i fokusuar në  këto elemente: 

 kura terapeutike tradicionale; 
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 kohëzgjatja e ndryshme e qëndrimit në varësi të kurave patologjike, 

ciklit të plotë të tyre, hidroterapisë, balnoterapisë etj; 

 qëllimi kryesor është kurimi i patologjive dhe, rrallë herë, kalimi i 

kohës së lirë; 

 banja në vaska e pishina; 

 individë e çifte mbi moshën 60 vjeç; 

 akomodimi në hotelet private dhe strukturat familjare; 

 turizëm sezonal; 

 lidhje të  ngushta me kulturën e veçoritë kulinare të zonave kurative. 

Këndvështrimi ndërkombëtar
201

: 

□ rritja e cilësisë së jetës për moshën e katërt; 

□ kalimi nga koncepti “pasiv” në  atë “aktiv” të  shëndetit, pra nga “kurimi” tek 

“parandalimi”; 

□ zbehja e  mbulimit të kurave termale nga shteti dhe sigurimet shëndetësore; 

□ evolucioni në trajtimet kurative; 

□ rritja e konkurencës midis shteteve europiane e ballkanike në fushën e turizmit 

kurativ. 

Skema 2: Veçoritë e qendrave kurative në trevat shqiptare 
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 Programma di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali per il periodo 2009-2011, Itali 2009, faqe 191. 
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V.1.2 Ndikimi i turizmit kurativ në mjedis dhe strategjia e zhvillimit të 

qëndrueshëm 

 

  Ekziston një lidhje e ngushtë midis turizmit dhe mjedisit. Zhvillimi i turizmit 

shoqërohet me efekte negative e pozitive në mjedis. Në përgjithësi mbizotërojnë 

efekte negative duke sjellë dëmtime në ekosistem dhe prishjen e zinxhirëve 

biologjikë. Në disa raste dëmtimet janë të tilla, sa mundësitë për ripërtëritje janë të 

pakta. Dëmtimet janë të shumta dhe përfshijnë: ndotjen e ujërave dhe të tokës, ndotjet 

akustike, prerjen e pyjeve, dëmtimin e objekteve natyrore me vlera të rralla etj.  

Në rastin e zhvillimit të turizmit kurativ të banjave ndikimi është i drejtpërdrejtë 

në mjedis. Burimet termale minerale që favorizojnë këtë lloj lëvizje turistike, janë 

vlera të papërsëritshme të mjedisit.  

Mjedisi dhe peizazhi i llixhave e banjave në trevat tona është tërheqës dhe 

interesant. Ky peizazh jep mundësi të mira për zhvillimin e turizmit jo vetëm kurativ, 

por dhe atij çlodhës, vizitonjës, rekreativ. Peizazhi me relieve të përshtatshme 

kodrinore, luginat, pyjet, bota e bimore dhe shtazore, traditat e pasura materiale e 

shpirtërore të popullsisë janë bazat dhe premisat për zhvillimin e turizmit. 

  Përpjekjet e pushteteve vendore, bizneseve private dhe qendrave kurative 

synojnë ndërhyrje në mjedis, në funksion të zhvillimit të turizmit kurativ. Ndërhyrjet 

janë shoqëruar me dëmtime e ndotje. Ndotjen dhe problematikat në mjedis do t'i 

gruponim në atë të mjedisit ujor (burimet termale) dhe atij tokësor. 

 

Mjedisi ujor (burimet termale) 

Burimet termale në pjesën më të mirë të trevave shqiptare shfrytëzohen nga 

bizneset private. Shfrytëzimi shpesh është i pakontrolluar duke sjellë dëmtimin e 

ndotjen e ujërave termale. Squfuri përhapet lehtësisht në ajër duke sjellë shqetësime si 

në popullsinë vendase dhe në atë vizitonjëse (Elbasan, Kozan, Peshkopi etj). 

Në disa zona regjistrohet marrja e ujërave termale drejtpërdrejt nga burimi. Uji 

transportohet drejt vaskave në shtëpitë private. Kjo ka sjellë dëmtim të burimeve, 

ndotje dhe pamundësi për një shfrytëzim më racional në të ardhmen. Për të marrë 

ujërat nga burimet, familjet përdorin tuba plastike. Në këtë drejtim imazhi i qendrave 

kurative paraqitet i zbehtë e jo tërheqës për vizitorët.  

Ujërat termale minerale janë pasuri e të gjithëve e nuk i duhen lënë shfrytëzimit 

spontan. Nuk zbatohet ligji i cili rregullon dhënien me qera të ujërave termale. Nëse 

ky ligj do të vepronte, fitimet e përfituara nga ky shfrytëzim do të investoheshin  në 

cilësinë e shërbimeve turistike, në infrastrukturë e për të përmirësuar ndjeshëm 

shërbimin turistik ndaj klientit. 

Ndotja e mjedisit vjen si rezultat dhe i derdhjes në të të ujërave termale të 

përdorura. Shpesh lind pyetja: Çfarë ndodh me ujërat termale, pasi ato janë vënë në 

përdorim? Ku derdhen ato?  

Në studimet e kryera për shumë zona kurative, nuk kanë munguar dhe propozime 

si: injektimi i ujërave termale të përdorura përsëri në tokë. Kostoja e lartë e 

investimeve nuk përballon mbështetjen e propozimeve të tilla
202

. Ujërat e përdorura 

derdhen në sistemet e kanalizimeve të zakondshme dhe shoqërohen me efekte 

negative në tokat bujqësore pranë tyre (Elbasan, Peshkopi,  Fushë-Krujë etj.) 
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Mjedisi tokësor  

Në mjedisin tokësor problemet më të shumta shfaqen në zonën ku shfrytëzohen 

ujërat termale. Problemet mjedisore lidhen me ndërtimet pa leje. Ato përgjithësisht 

janë ngritur pranë burimeve termale. 

Ndërtimet e shumta pa leje kanë dëmtuar burimet, territorin dhe zonat e gjelbra. 

Ato janë të pastudiuara dhe në mospërputhje me zhvillimin urbanistik të zonave apo 

komunave. Problematike janë dhe mbetjet urbane. Ato dëmtojnë dukshëm imazhin e 

qendrave kurative. Nga monitorimi rezultoi se mbetjet shkaktohen nga: tregu fshatar 

në disa komuna, mungesa e vendeve të depozitimit të mbetejeve urbane etj. Në këtë 

drejtim kërkohet organizim më efikas për grumbullimin e plehrave ose groposjen e 

tyre, duke shmangur impaktin vizual dhe mjedisor. 

Mbështetur dhe në mendimet e specialistëve, theksojmë se ndotja e mjedisit, 

mbeturinat urbane pranë banjave, rrjedhjet e pakontrolluara natyrore të ujërave janë 

problemet më shqetësuese për imazhin turistik të zonave kurative dhe rrezik për vetë 

banorët
203

. Situata do të përmirësohet, nëse zbatohen planet e zhvillimit që janë 

hartuar nga komunat përkatëse. 

Turizmi kurativ dhe strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm 

Turizmi kurativ është një nga veprimtaritë me ndikim të drejtpërdrejtë në 

zhvillimin e qëndrueshëm të zonave të banjave. Ai siguron një pjesë të mirë të të 

ardhurave vendore vjetore dhe luan rol jetësor në punësimin e komunitetit. Për 

zhvillimin e qëndrueshëm ka rëndësi lidhja që ka turizmi kurativ me mjedisin dhe 

shoqërinë. 

 Për sigurimin e zhvillimit të qëndrueshëm duhet që në zonat ku zhvillohet turizmi 

kurativ, të mundësohet një barazpeshë dhe bashkëpunim midis komunitetit, mjedisit 

dhe vizitorëve. Strategjia e zhvillimit të qëndrueshëm ka tre objektiva: 

□ zhvillimin ekonomik; 

□ barazinë e kohezionin social; 

□ mbrojtjen e mjedisit.
204

  

Në kushtet e zhvillimit të turizmit kurativ për zonat e banjave, zbatimi i strategjisë 

së zhvillimit të qëndrueshëm siguron: 

□ Zhvillim ekonomik: zhvillimin e degëve të tjera të ekonomisë në shërbim të 

vizitorëve, punësim të komunitetit, rritje të të ardhurave. 

□ Barazi dhe kohezion social: rritje të nivelit të jetesës së komunitetit, rritje të 

pjesëmarrjes së tij në planifikimin dhe menaxhimin e burimeve termale 

minerale dhe zhvillimin e turizmit të banjave. 

□ Mbrojtje të mjedisit: minimizimin e ndotjeve, uljen e degradimit të mjedisit, 

zbutjen e ndërtimeve të pastudiuara pranë burimeve termale minerale, 

mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e natyrore të zonave. 

Qëndrueshmëria lidhet ngushtë me cilësinë. Përkushtimi në cilësinë e mjedisit, të 

shoqërisë dhe zhvillimit ekonomik rrit cilësinë e shërbimeve turistike. Në kushtet e 

parimit të qëndrueshmërisë vend të veçantë zë dhe “integrimi”. Turizmi kurativ duhet 

të jetë i mirëintegruar me të gjitha llojet e veprimtarive që kanë ndikim në mjedis e 

shoqëri. Në këtë kapitull rëndësi do t'i kushtohet turizmit kurativ në kuadër të 

zhvillimit të integruar turistik. 

                                                           
203

 Shumë persona vuajnë nga sëmundje të shkaktuara nga gazrat që dalin nga burimet termale dhe 

ndotja e mjedisit. 
204

 Dhoma e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë, Udhëzues mbi zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit në 

Shqipëri. 
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Sfidat e sotme në zhvillimin e qëndrueshëm për zonat kurative lidhen me: zbutjen 

e sezonalitetit të turizmit të banjave, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve turistike, 

rritjen e nivelit të jetesës së komunitetit, minimizimin e përdorimit pa kriter të 

burimeve termale minerale, uljen e nivelit të ndotjes në mjedis dhe mbrojtjen e 

trashëgimisë kulturore e natyrore.  

 

V.2. Turizmi dhe Strategjia e Zhvillimit Ekonomik e Social të Shqipërisë  

 

Zhvillimi i turizmit në përgjithësi dhe ai kurativ në veçanti mbështetet nga 

ndërhyrjet strategjike. Pas ndryshimeve politike, ekonomike e sociale që përfshinë 

Shqipërinë  pas vitit 1990, për turizmin dhe zhvillimin e tij janë shkruar e hartuar disa 

strategji. Zhvillimi strategjik i tij është pjesë e zhvillimit ekonomik e social të 

Shqipërisë. 

Disa të dhëna për turizmin
205

 

□ në vitin 2009 rreth 3 milion vizitorë; 

□ në vitin 2010 rreth 3.4 milion vizitorë;   

□ në vitin 2011 rreth 4 milion vizitorë. 

Gjatë këtyre viteve, nga Ministria e Turizmit Rinisë dhe Sporteve (sot Ministria e 

Zhvillimit Urban dheTurizmit) nuk na ofrohen të dhëna për numrin e vizitorëve në 

zonat kurative. 

Sipas studiuesve në këtë fushë shifrat në rritje të përmendura më lart lidhen më 

shumë me rritjen e interesit të të huajve për të zbuluar Shqipërinë, se sa me objektivat 

e qarta të strategjive të zhvillimit të turizmit në Shqipëri. 

Si paraqitet zhvillimi i turizmit në përgjithësi dhe ai kurativ në veçanti në fokusin 

e strategjive të hartuara? 

 

Zhvillimet strategjike 1993-2010 

Pas ndryshimeve të vitit 1990 Ministria e Turizmit, mbështetur nga Banka 

Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, hartoi strategjinë e parë të zhvillimit të 

turizmit në Shqipëri. Kjo strategji nuk plotësoi pritshmëritë e përcaktuara dhe solli 

mangësi. Mangësitë u reflektuan dhe në zhvillimet e turizmit kurativ. Ai u la në 

harresë më shumë se çdo lloj tjetër turizmi. Turizmi kurativ jo vetëm që nuk 

përfshihej qartë në vizionin e kësaj strategjie, por  nuk u hartua asnjë plan investimesh 

dhe marketingu për zhvillimin e tij. Në zonat ku shfrytëzoheshin burimet termale 

minerale, mbizotëronte vizioni i vjetër si qendra spitalore larg zhvillimeve 

bashkëkohore.  

Krahas mangësive si rezultat i mbështetjes së investimeve me ligj, hapjes së 

tregut, njohjes me potencialet turistike u shtuan investimet e huaja e vendase dhe në 

fushën e zhvillimeve të turizmit kurativ. 

 

 Zhvillimet strategjike 2002-2010 

Strategjia e re për këtë periudhë do të hartohet nga Ministria e Turizmit me 

mbështetjen e kompanisë “GTZ-ghh Wiesbaden”. Në fokus të kësaj strategjie do të 

ishte zhvillimi i turizmit të “diellit dhe të plazhit”, të interesit të veçantë, biznesit dhe 

konferencave. Në këtë strategji u prezantuan parakushtet e zhvillimit, duke parë se këto 

elemente nuk kishin gjetur zbatim më parë. Një pjesë e parakushteve lidheshin ngushtë 

dhe me zhvillimin e turizmit kurativ. Sipas mendimeve të studiuesve, sidomos atyre të 

huaj, një pjesë e parakushteve nuk u plotësua. 
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 Referuar të dhënave të MTKRS në mars 2013. 
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Turizmi në përgjithësi dhe ai kurativ në veçanti nuk u mbështetën nga promocioni. 

Nuk kishte bashkërendim midis promocionit nga njëra anë dhe investimeve për të 

ruajtur dhe promovuar potencialet turistike nga ana tjetër. Vizitorë të huaj erdhën për të 

parë burimet termale minerale me vlera kurative të njohura në Ballkan, por mungesa e 

investimeve solli ulje të numrit të tyre në periudhat pasardhëse. 

 

Strategjia sektoriale e turizmit 2007-2013 me fokus turizmin kulturor dhe mjedisor 

Për të riaktivizuar strategjinë e vitit 2002, Ministria e Turizmit hartoi strategjinë 

sektoriale të turizmit, me fokus bazë turizmin kulturor. Zhvillimi i turizmit të 

qëndrueshëm do të arrihej duke siguruar vizita të përsëritura në destinacionet kulturore 

e natyrore. Kjo strategji pati mangësitë e veta, pasi nuk u përgatit në bazë të 

konsultimeve të gjera, larg analizave të tregut dhe objektivave. Rezulton se në masën 

më të madhe ky plan nuk gjeti zbatim. Infrastruktura institucionale nuk funksionoi dhe 

sot ajo përbën një ngërç për zhvillimin e turizmit
206

. Në këtë strategji turizmi kurativ 

zinte një vend të vogël. 

Turizmi është pjesë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik e social. Atje ku lulëzon 

turizmi, regjistrohet rritje ekonomike, rritje e punësimit, rritje e të ardhurave, rritje e 

investimeve vendase dhe të huaja. Turizmi në përgjithësi dhe ai kurativ në veçanti janë 

pjesë e planeve të zhvillimit dhe strategjive të zhvillimit ekonomik e social të shumë 

zonave, të cilat do ti trajtojmë më poshtë. 

 

V.2.1 Turizmi kurativ në Strategjinë Sektoriale të Turizmit në Shqipëri 

 

Zhvillimi i turizmit u mbështetet nga Strategjia e Zhvillimit të Turizmit. Kjo 

strategji (1993-2010) parashikonte zhvillimin e turizmit në  tre faza
207

. Në  fazën e 

parë  parashikohej krijimi i një imazhi të qartë mbi turizmin në Shqipëri. Faza e dytë 

parashikonte investime turistike të rëndësishme, ndërsa ajo përfundimtare do të 

finalizohej me suksesin e dy fazave të para. Nga analiza e ecurisë së  kësaj strategjie 

MTKRS përpiloi Strategjinë Sektoriale të Turizmit për periudhën 2007-2013, duke 

pasqyruar mosplotësimin e disa prej parakushteve më kryesore. Disa nga parakushtet 

nuk janë plotësuar për turizmin kurativ: 

□ Zbatimi i zhvillimit të qëndrueshëm nga të gjitha nivelet e planifikimit, 

vendimmarrjes, menaxhimit në sektorët publikë, qendrorë, lokalë dhe privatë. 

Në  mjaft nga zonat kurative mungon mbështeja për zhvillim të  qëndrueshëm. 

□ Plotësimi i kuadrit ligjor në turizëm. Për turizmin kurativ kuadri ligjor është  

shumë  i zbehtë. Ai pothuajse mungon. 

□ Zhvillimi infrastrukturor. Ky përbën një nga parakushtet për zhvillimin e 

turizmit ende të  parealizuar. 

 

“Infrastruktura e kufizuar paraqet problem madhor për zhvillimin e shpejtë të 

turizmit në shumicën e rajoneve në Shqipëri”
208

.  

 

Për zona të caktuara kurative kërkohet “menaxhimi i menjëhershëm i ndotjeve, 

përkatësisht të ndotjeve urbane e përdorimin pa kriter të tubacioneve plastike”. 

Ndërhyrja është e domosdoshme për të siguruar tërheqjen turistike dhe zhvillim të 

qëndrueshëm. 
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 Albanian Courier, Monitor, Dështimi i strategjive në turizëm, shtator 2012. 
207

 Doka Dh., Turizmi qytetar dhe vlerat turistike të qyteteve të Shqipërisë, Tiranë 1996, faqe 112-113. 
208

 Strategjia Sektoriale e Turizmit. 
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Foto nr 12: Pamje nga shfrytëzimi i burimeve termale minerale në Tregan (A. Zejnelhoxha). 

 

□ Parakushti rreth pronësisë mbetet ende i paplotësuar. Për zhvillimin e turizmit 

kurativ kërkohet “sqarimi sa më i shpejtë i pronësisë ligjore dhe përdorimit të 

ujërave termale minerale”. Në këtë këndvështrim duhet të punohet në 

zvogëlimin dhe menaxhimin e ndërtimeve pa leje në zonat kurative. 

□ Telekomunikacioni dhe interneti. 

□ Rishikimi dhe vendosja e standardeve për hartimin e planeve të përdorimit të  

tokës, sidomos në zonat me potenciale turistike kurative. 

□ Rritja e financimeve. Për turizmin kurativ kjo do të  mbështesë mirëmbajtjen e 

burimeve termale minerale, menaxhimin e tyre, zhvillimin e burimeve 

njerëzore si dhe përmirësimin e imazhit të qendrave kurative. 

□ Sistemi i grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave. Për turizmin kurativ kjo 

përbën një nga nevojat imediate, pasi do të mundësonte organizimin dhe 

mbledhjen e të dhënave sipas standardeve ndërkombëtare. Problematike për 

vendin tonë mbetet moskordinimi i të dhënave, pasi ato merren nga shumë 

burime e drejtime. 

Për të siguruar produktin turistik kurativ, nisur nga Strategjia e Zhvillimit të 

Turizmit në Shqipëri, evidentojmë: 

 

E pasur me burime të shumta termale minerale, traditë e ardhur nga lashtësia, 

turizmi kurativ i ofrohet vizitorëve vendas e të huaj si një nga llojet më të veçanta të 

turizmit. Turizmi kurativ ndërthuret me vlerat rekreative, traditën materiale e 

shpirtërore e me elementet e rinj si ato të ” mirëqenies” 

 

Objektivi 

Shqipëria e pasur me burime termale minerale, ndërthurur me elemente të tjera 

natyrore që sigurojnë rekreacionin, është një destinacion tërheqës për vizitorët vendas, 

etnikë e të huaj. 

 

Potenciali: 

□ burime termale minerale të njohura për vlerat kurative që nga lashtësia; 

□ traditë e pasur, e vjetër në shfrytëzimin e tyre; 

□ zona kurative të lidhura me pasuri të tjera natyrore; 

□ zona kurative të lidhura me trashëgiminë materiale shpirtërore. 

 

Kërcënimet 

□ ndërtime pa leje, struktura kurative që nuk kënaqin interesin e vizitorëve; 

□ probleme mjedisore, ndotje urbane, përdorim i tubave plastike, infrastrukturë 

rrugore pa standarde; 
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□ paqartësi mbi pronësinë, përdorim pa kriter i ujërave termale minerale nga 

popullsia etj. 

 

Produkti turistik kurativ 

□ Shqipëria e mesme: burimet termale minerale të Treganit, Hidrajt, Kozanit, 

Bilajt; 

□ Shqipëria jugore: ujërat termale minerale të Bënjës e Leskovikut; 

□ Shqipëria verilindore: Llixhat e Peshkopisë. 

 

Për trevat shqiptare jashtë kufirit të Republikës së Shqipërisë 

□ Kosova: burimet termale minerale në Pejë, Istog, Kllokot, Mitrovicë, 

Malishevë etj; 

□ Trevat shqiptare në ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë: Dibër e Madhe 

(Kosovrast e Banjishtë),  Kumanovë etj; 

□ Trevat shqiptare në Serbi: burimet termale minerale të Sijarinës e Bujanocit në 

Luginën e Preshevës. 

 

V.2.2 Turizmi kurativ në  fokusin e strategjive të sotme të zhvillimit rajonal dhe 

lokal 

 

Në vendet europiane turizmi kurativ mbështetet nga ndërhyrjet strategjike. Në 

shtetet si Italia e Franca turizmi kurativ është rivitalizuar pikërisht nga këto ndërhyrje. 

 

Si paraqitet situata në trevat shqiptare?  

Zhvillimi i turizmit kurativ lidhet ngushtë me zhvillimet strategjike të ndërmarra 

nga pushteti qendror e vendor. Nga monitorimet në terren, rezulton se në zonat 

kurative përpjekjet strategjike për zhvillimin e turizmit të banjave janë të pakta.         

Në nivel qendror, nga pyetësorët e zhvilluar në MTKRS
209

, rezultoi se përpjekjet 

për zhvillimin e turizmit kurativ nga ky institucion qenë të pakta. Ndërhyrjet 

strategjike për zhvillimin e këtij lloj turizmi nuk ishin pjesë e politikës së kësaj 

ministrie
210

. Rezultoi gjithashtu se në strategjinë e re të zhvillimit turistik 2013-2020 

që kjo ministri po hartonte, turizmi kurativ do të përfshihej pak. 

Në nivel vendor janë bërë përpjekje për zhvillimin e turizmit kurativ përmes 

“planeve të zhvillimit” të disa prej komunave ku janë përqëndruar burimet termale 

minerale
211

. Këto plane kanë në fokus:  

□ fuqizimin e sektorit të shërbimeve kurative-turistike;  

□ rritjen e investimeve; 

□ përmirësimin e infrastrukturës turistike; 

□ mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm. 

Në TTSHPK të RSH-së situata paraqitet pothuajse e njëjtë. Në Kosovë (Pejë) 

ndihet nevoja e ndërhyrjeve urgjente për rimëkëmbje. Në trevat shqiptare në ish 

Republikën Jugosllave të Maqedonisë turizmi shëndetësor është vënë në fokusin e 

zhvillimeve strategjike. Pas turizmit liqenor, qeveria maqedonase i ka kushtuar 

rëndësi turizmit të banjave. 

 

                                                           
209

 Pyetësorë të zhvilluar në mars 2013. 
210

 Politika për zhvillimin e produktit turistik kurativ. 
211

 Fondi Shqiptar i Zhvillimit, komuna Tregan, Petran,  qershor 2009. 
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Tabela 25: Ndërhyrjet strategjike në nivel qëndror e lokal në Shqipëri dhe Kosovë për 

periudhën 1990-2013 

Ndërhyrjet strategjike në nivel qendror Ndërhyrjet strategjike në nivel vendor 

(lokal) 

-Turizmi kurativ përfshihej pak në 

Strategjinë e Zhvillimit të  Turizmit 1993-

2010 

-Turizmi kurativ përfshihet pak në 

Strategjinë Sektoriale të Turizmit (2007-

2013) 

-Turizmi kurativ do të përfshihej pak në 

strategjinë e re të turizmit 2013-2020  

-Turizmi kurativ në fokusin e Ministrisë së 

Zhvillimit Urban dhe Turizmit 

-Ligji për turizmin në Kosovë. 

-Turizmi kurativ në Planin e Zhvillimit Lokal 

të komunës Tregan 

- Turizmi kurativ në Planin e Zhvillimit Lokal 

të komunës Petran 

-Tendencat e dukshme për të favorizuar 

zhvillimin e turizmit kurativ 

-Turizmi kurativ i mbështetur nga qeverisja 

lokale pas ndryshimeve të reja  

-Planet e zhvillimit të komunave Kllokot, 

Malishevë, Banja e Pejës etj. 

Burim: Përpunimi i të dhënave nga autorja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf. 25: Niveli i ndërhyrjeve strategjike për zhvillimin e turizmit kurativ

212
 

 

V.2.2.1 Komuna Tregan dhe zhvillimet strategjike në Llixhat Qendrore e Llixhat 

Hidraj 

 

Zona kurative e Treganit ka tërhequr interesin e vizitorëve vendas e të huaj. Në 

kushtet e ndryshimeve tërësore, përpjekjekjet për zhvillim strategjik kanë qenë në 

vëmendjen e komunitetit. Në “Planin e Zhvillimit Lokal të komunës Tregan” të 

mbështetur nga FSHZH
213

, zhvillimi ekonomik me drejtim zhvillimin e turizmit 

kurativ është një nga fushat prioritare. Për të siguruar produktin turistik ky plan 

zhvillimi parashtron: 

□ zhvillimin e fuqizimin e sektorit të shërbimeve kurative turistike përmes 

orientimit të investimeve dhe përmirësimit të marketingut; 

□ menaxhimin efektiv të burimeve  natyrore me efekt kurativ (ujërat dhe baltën 

termale)
214

; 

□ zhvillimin, ruajtjen dhe kontrollin e pasurive të tjera natyrore, që përmirësojnë 

imazhin e qendrës kurative
215

. 
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 Burim: Përpunimi i të dhënave nga autorja 
213

 FSHZH  
214

 Detyrë kjo që rrjedh nga parakushtet e strategjisë së zhvillimit të turizmit  
215

 Fondi Shqiptar i Zhvillimit, komuna Tregan, qershor 2009, faqe 38. 
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Skema 3: Plani i veprimit dhe deklarata e vizionit për zhvillimin strategjik të 

komunës Tregan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.2.2. Komuna Petran dhe zhvillimet e saj strategjike  

 

Në këtë zonë turistike ashtu, si në Tregan, zhvillimi turistik është mbështetur nga 

FSHZH. Plani i zhvillimit të komunës ka si qëllim strategjik primar zhvillimin e 

turizmit në bazë të politikës së vazhdueshme të turizmit në Shqipëri. Ai synon ta 

kthejë komunën Petran në një zonë turistike përmes zhvillimit e promovimit të 

burimeve natyrore (ujërave termale minerale) e traditës së zonës. Hapat strategjike 

lidhen ngushtë me zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Implementimi i planit të 

veprimit të komunës Petran në funksion të produktit turistik kurativ parashtron: 

□ përmirësimin e infrastrukturës turistike; 

□ përmirësimin e marketingut dhe promocionit për turizmin kurativ; 

□ përmirësimin e nivelit të mikpritjes në fushën e turizmit kurativ dhe llojeve të 

tjera të turizmit. 

Në të dy rastet e lartpërmendura planet zhvillimore e përpjekjet strategjike sapo 

kanë filluar.  Mbetet detyrë e pushteteve vendore dhe komunitetit të zonave kurative 

për të siguruar realizimin e tyre. 

 

Çfarë po ndodh me burimet termale minerale të Bënjës? 

Burimet termale minerale të Bënjës dhe pasuritë e tjera natyrore që i rrethojnë,  

prej muajsh po rrezikojnë ekzistencën. Pavarësisht përfshirjes së tyre në hartën e 

zonave të mbrojtura, po punohet për ndërtimin e HEC-eve në lumin e Lengaricës.  

Ndërhyrje të tilla janë të pastudiuara e në kundërshtim me zhvillimin e 

qëndrueshëm të hapësirës turistike. Ato do të sjellin shkatërrimin e ekosistemit të 
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zonës si dhe zhvillimin e turizmit. Legjislacioni dhe ligji për “Zonat e mbrojtura”
216

 

nuk lejon ndërtimin e HEC-eve dhe i mbron ato nga çdo ndërhyrje apo punim. Efektet 

negative të këtij ndërtimi do të sjellin: 

□ devijim të lumit të Lengaricës dhe dëmtim të kanionit; 

□ zhdukje të florës dhe faunës; 

□ dëmtime në Shpellën e Pëllumbave; 

□ dëmtime të burimeve termale në brigjet e lumit të Lengaricës.  

Duke menduar që ndërtimi i HEC-eve ka si qëllim zhvillimin ekonomik e social të 

zonës, do të ishte më mirë që ai të zëvendësohej nga alternativa të tjera. Prej kohësh 

është planifikuar zbatimi i skemës së shfrytëzimit të zonës, i cili nuk u realizua. Kjo 

skemë e propozuar nga Prof. Alfred Frashëri
217

 synonte krijimin e një qendre 

gjeotermale kurimi e turizmi alternativ. Shfrytëzimi parashikonte gjithashtu 

kultivimin e peshkut, industrializimin e ujit të pijshëm dhe zhvillimin e bujqësisë. 

Të shumtë janë ambientalistët, gjeologët, shoqata turistike e shoqëria civile që 

kanë kundërshtuar ndërhyrjet në këtë zonë turistike. Aktorët dhe institucionet 

përgjegjëse duhet të marrin masa konkrete për të rregulluar situatën e krijuar. 

 

V.3 Turizmi i banjave në planet zhvillimore e strategjike të Kosovës dhe 

TTSHPK të RSH-së  

 

Në zhvillimin e politikave qëndrore dhe vendore në Kosovë, turizmi ende nuk 

gëzon vëmendjen e merituar nga institucionet përgjegjëse.  

Kosova duhet të ketë strategji koherente për zhvillim e turizmit, e cila do të lejojë 

menaxhimin e resurseve paralele dhe zhvillimin e qëndrueshem të tij. Krahas 

qeverisë, pjesëmarrja e komuniteteve lokale si ndërmjetës mes sektorit privat dhe 

qeverisë, është thelbësore për mbrojtjen e resurseve natyrore dhe mjedisit
218

.  

Në Kosovë, strategjia sektoriale akoma nuk është aprovuar, edhe pse është hartuar 

drafti nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Një ndihmesë në zhvillimin e turizmit 

kanë dhënë planet e projektet e mbështetura nga donatorët e ndërkombëtarët. Pjesa më 

e madhe e tyre janë lokalizuar në destinacione të caktuara në Kosovë.  

 Fokusi i ndërhyrjeve përmes planeve zhvillimore është përmirësimi i tërheqjes 

turistike në banja si dhe rritja ekonomike e komunave ku ato janë përqëndruar.  

Rëndësi merr dhe zhvillimi i turizmit kurativ në trevat shqiptare në ish Republikën 

Jugosllave të Maqedonisë. Kohët e fundit janë planifikuar ndërhyrje strategjike. Në to 

propozohen masa dhe aktivitete të cilat do të realizohen për stimulimin dhe 

promovimin e turizmit. Ndërhyrjet strategjike kanë siguruar: 

□ ulje të normës së TVSH-së nga 18% në 5% për shërbimet turistike
219

; 

□ subvencionim të qarkullimit të organizuar turistik; 

□ zhvillim të konceptit për zona zhvillimore turistike; 

□ realizimin e projekteve të shumta për përmirësimin e infrastrukturës turistike 

përmes ndërtimit dhe rikonstruksionit të rrugëve, plazheve, terreneve për ski 

etj. 
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 Zonë e mbrojtur është shpallur shpella e Pëllumbave, kanioni i Lengaricës dhe burimet e Bënjës 
217

 Propozim në kuadrin e projektit “Platformë për shfrytëzimin integral dhe kaskadë të energjisë 

gjeotermale të entalpisë së ulët në kuadrin e bilancit energjetik të Shqipërisë” 
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 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Profili i Sektorit të Turizmit, Kosovë mars 2014, faqe 26, 27. 
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 http://shkupi24,  Gruevski: Turizmi në Maqedoni është me potencial të madh për rritje, korrik 2014. 
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Në të ardhmen ndërhyrjet do të fokusohen në sigurimin e përmirësimit të 

shërbimeve turistike, infrastrukturën turistike si dhe zhvillimin e turizmit alternativ, 

rural, rekreativ dhe shëndetësor. 

 

V.3.1 Banja e Pejës në fokusin e ndërhyrjeve strategjike 

 

Në Banjën e Pejës, në kushtet e ndërhyrjeve strategjike, planet e hartura nga 

komuna apo dhe ato në nivel qëndror kanë si orientim kryesor zhvillimin ekonomik 

përmes turizmit shëndetësor
220

. Banja sot përballet me vështirësi të ndryshme. 

Kapaciteti hotelerik është në gjendje jo të mirë e pas privatizimit kërkohen ndërhyrje 

urgjente. 

Banja e Pejës mund të kthehet në një vendbanim turistik mbështetur jo vetëm në 

burimet termale minerale, por dhe në pasuritë e tjera natyrore që favorizojnë turizmin 

rural e atë vizitonjës. 

Plani i zhvillimit parashtron dhe realizimin e disa objektivave me fokus zhvillimin 

e turizmit të banjave. Rëndësi në këtë plan merr përparimi i përgatitjes turistike 

përmes: 

□ rivitalizimit dhe shfrytëzimit të plotë të kapacitetit ekzistues hotelerik; 

□ ruajtjes së stabilitetit ekologjik, biodiversitetit dhe pasurive të veçanta 

natyrore: ujit termomineral, parqeve, pyjeve dhe tokës bujqësore; 

□ zhvillimit të Banjës si qendër e rëndësishme edukative, shkencore rajonale; 

□ zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë, turizmit rural; 

□ investimit për edukim që lidhet me potencialin e Banjës; 

□ pasurimit të ofertës turistike përmes zhvillimit të sportit dhe rekreacionit; 

□ zhvillimit të transportit  publik në funksion të turizmit; 

□ zhvillimit të informacionit turistik
221

; 

□ ruajtjes dhe rivitalizimit të objekteve të trashëgimisë kulturore. 

Në plan parashikohet rivitalizimi i strukturave ekzistuese, rregullimi i parqeve e 

park-pyjeve. Në këto kushte oferta turistike e Banjës  do të bazohet në:  

□ shërbimet shëndetësore në qendrën rehabilituese, duke shfrytëzuar ujin 

termomineral; 

□ akomodim në qendrën shëndetësore, hotele, vila e bujtina private; 

□ ofrimin e një rrjeti shërbimesh të sportit dhe rekreacioni. 

Banja e Pejës nuk ka strategji të zhvillimit të turizmit. Në kushtet e sotme 

përgatitja turistike e saj është shumë më e varfër se 30-40 vite më parë, kur të gjitha 

hotelet dhe qendrat rehabilituese ishin në funksion. 

 

V.3.2. Banja e Kllokotit në planin e zhvillimit urban të komunës Kllokot 

 

Komuna e Kllokotit ka hartuar planin e zhvillimit urban të saj. Në kuadër të 

ndërtimit të hapësirës turistike, ky plan fokusohet dhe në rigjallërimin e turizmit 

rekreativ-shëndetësor
222

. Prioritetet strategjike në këtë plan janë: 

□ përdorimi i ujërave termale minerale për zhvillim; 

□ përdorimi i kompleksit të banjës për zhvillimin ekonomik; 

□ investimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për zhvillimin e turizmit të 

banjave. 
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 Plani zhvillimor urban për sub qendrën-banjë, Analiza e situatës urbane, Pejë, faqe 26. 
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Po aty, faqe 9. 
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 Komuna Kllokot, Plani zhvillimor urban i Kllokotit, Kllokot 2012, faqe 16. 
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Rëndësi merr dhe hartimi i një plani rregullues për kompleksin e banjave, 

rregullimi i infrastrukturës hoteliere ekzistuese dhe ngritja e atyre të reja, përmirësimi 

i shërbimeve në sektorin privat që ofron shërbim turistik, rritja e cilësisë së 

promovimit të vlerave kurative të banjës së Kllokotit etj
223

. 

 

V.3.3. Banja e Malishevës në planin e zhvillimit të komunës Malishevë 
 

Për Banjën e Malishevës komuna ka hartuar planin zhvillimor të saj. Ai 

parashtron vizionin, parimet, qëllimet dhe strategjitë për veprim. Deklarata e vizionit 

të komunës:“Malisheva me mundësi për të gjithë, krenare për trashëgiminë e saj, e 

zhvilluar me resurse natyrore të shëndosha”
224

 është treguese e rëndësisë që ajo i jep 

vlerave natyrore. 

Në fushën e zhvillimit ekonomik krahas atij social një nga sfidat e komunës është 

dhe zhvillimi dhe promovimi i turizmit në përgjithësi dhe ai i banjave në veçanti. 

Komuna ka potenciale të shumta, por turizmi është ende i pazhvilluar. Ndërhyrjet e 

këtij plani parashikojnë: 

□ Zhvillimin dhe promovimin e kapaciteteve turistike përmes: 

 zhvillimit të qendrave rekreative-turistike;  

 promovimin e vlerave natyrore dhe kulturore. 

 

V.4 Përpjekjet strategjike për të mbështetur zhvillimin e turizmit kurativ 

 

Turizmi kurativ tradicional në Shqipëri e trevat shqiptare zë një përqindje (peshë) 

të vogël në krahasim me llojet e tjera të turizmit. Grafiku i mëposhtëm tregon peshën 

e turizmit kurativ në zhvillimet turistike të trevave shqiptare:  

 

 
Graf. 26:  Pesha e turizmit kurativ në krahasim me llojet e tjera të turizmit në trevat

225
 

shqiptare 
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 Komuna Kllokot, Plani zhvillimor urban i Kllokotit, Kllokot 2012, faqe 162. 
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 Republika e Kosovës,  komuna e Malishevës, Draft profili për planin zhvillimor të komunës, 

Malishevë, shkurt 2013. 
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Burim: Përpunimi i të dhënave nga autorja. 
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Turizmi kurativ zë një përqindje modeste. Nëse oferta turistike kurative përfshihet 

në politikat e zhvillimeve rajonale e lokale, turizmi kurativ mund të zërë peshë më të 

madhe.  

 Mbështetur në zhvillimet e sotme dhe pasuritë natyrore, turizmi kurativ mund të  

vlerësohet si mundësia  më e mirë për zhvillimin ekonomik të zonave kurative. 

 Zonat të cilat disponojnë potenciale natyrore, duhet të hartojnë plane e strategji       

(jo vetëm ekonomike) për t'i kthyer këto potenciale në burim të ardhurash për 

komunitetin. Roli i “rajonit” (komunës, qarkut, bashkisë, pushtetit qëndror) në këtë 

drejtim është ai i “orientimit” e  “drejtimit” të bizneseve lokale në adaptimin e masave 

e politikave për zhvillimin e resurseve të tilla. Këto orientime do të favorizojnë 

zhvillimin e turizmit dhe zhvillimin ekonomik. Masat e marra dhe politikat duhet të 

ofrojnë mundësi që të stimulojnë iniciativat nga ”baza”. 

     

V.4.1 Turizmi kurativ në kuadër të zhvillimit të integruar turistik 

 

Turizmi kurativ në trevat shqiptare ka nevojë për rritje cilësore. Kjo do të arrihet, 

nëse ai do të integrohet me sistemin turistik kombëtar dhe rajonal.  

Strategjitë e planet e veprimit për zhvillimin e turizmit kurativ, të integruar me 

zhvillimin turistik kombëtar e rajonal, duhet të përqëndrohen në këto drejtime 

kryesore
226

: 

□ Investime: për të përmirësuar zhvillimin strukturor të vendeve kurative, 

strukturat ekzistuese dhe ngritjen e strukturave të reja. 

□ Integrim: të ofertës turistike (kurative) e resurseve të territorit me sistemin 

turistik kombëtar. Integrim me sistemin e zonave të mbrojtura e të  

trashëgimisë  kulturore. Integrimi do të përfshijë sistemin formues e ngritjen 

profesionale.  

□ Zhvillim: të  një  sektori specifik prodhues vendor (lokal) tregtar, teknologjik e 

turistik. 

□ Instrumente: instrumente normative e ligjore për të rregulluar planin urbanistik 

në nivel territorial, lokal dhe  mbrojtjen e burimeve termale minerale. 

Ndërhyrjet do të shoqërohen me integrim të  politikave turistike, shëndetësore, të  

transportit, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes civile, administrimit të ujërave në nivel 

rajonal, bashkive e komunave në zonat turistike. 

Ky nivel i integruar politikash kërkon sipërmarrjen nga sektorët kompetentë të  

veprimeve që mundësojnë lidhje të drejtë midis turizmit kurativ dhe resurseve 

natyrore e kulturore ku ai mbështetet. Duhet të evidentohen ato “elemente” të  

turizmit kurativ të cilat shfaqin interes të veçantë në zhvillimin e të gjithë sektorëve. 

Evidentimi duhet të realizohet së bashku me të gjithë aktorët e sektorëve të përfshirë, 

operatorëve turistikë, institucioneve, bizneseve etj.  

Objektivi kryesor i planeve të integruara duhet të jetë mbrojtja dhe vlerësimi i 

potencialeve termale minerale, me qëllim përmirësimin e shëndetit të popullsisë, të  

mbrojtjes së ambientit e të zhvillimit ekonomik e turistik të zonave kurative. 
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 Referuar “Piano degli interventi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche termali 

e del territorio di riferimento, Regione Abruzzo, Itali 2007, faqe 23-24 dhe përshtatur për trevat 
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Tabela 26: Ndërhyrjet e parashikuara për zhvillimin e turizmit kurativ në trevat shqiptare 

Zonat kurative Shqipëri Kosovë dhe TTSHPK 

të RSH-së  Ndërhyrjet 

Rimëkëmbja e strukturave ekzistuese 1 1 

Realizimi i strukturave të  reja kurative 2 1-2 

Formimi e kualifikimi i potencialeve humane 2-3 2-3 

Aktivitetet promovuese 1 1 

Hartimi i strategjive dhe vënia në zbatim 3 3 
Burim: Përpunimi i të dhënave nga autorja 

 

1-për një  periudhë  të  shkurtër kohore 

2-për një  periudhë  të  mesme kohore 

3-për një  periudhë  të  gjatë kohore 

 

V.4.1.1 Zhvillimi i turizmit kurativ si realitet dhe perspektivë 

 

Trevat shqiptare kanë potenciale turistike të mjaftueshme për zhvillimin e turizmit 

kurativ, por gjendja e sotme e këtij sektori është kaotike. Vëmendja e institucioneve 

qëndrore dhe vendore ndaj këtij lloj turizmi mungon ose është e pamjaftueshme. 

Përgjegjësia për gjendjen bie mbi të gjithë aktorët, të cilët duhet të harmonizojnë 

përpjekjet për të mundësuar zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit kurativ. Kjo kërkon: 

□ hartimin e projekteve vendore dhe shtetërore për zhvillimin e turizmit kurativ; 

□ hartimin e strategjive për zhvillimin e integruar turistik, me qëllim gjallërimin 

e turizmit kurativ; 

□ përfshirjen në planet zhvillimore të masave konkrete për zhvillimin e 

qëndrueshëm të turizmit kurativ; 

□ integrimin e politikave zhvillimore të turizmit kurativ me ato të sektorëve të 

tjerë në nivel vendor dhe rajonal; 

□ promovimin e vlerave kurative të vendeve të lëna në harresë; 

□ hartimin e guidave orientuese për njohjen e vendeve kurative në mbarë trevat 

shqiptare.  

Për përmbushjen e këtyre objektivave kërkohet: 

□ përfshirja e të gjithë aktorëve në punën për mbledhjen, përpunimin dhe 

verifikimin e të dhënave, në mënyrë që politikat që do të propozohen, të jenë 

të pranueshme; 

□ planifikimi i përmirësimit të peizazhit, me qëllim krijimin e një mjedisi 

estetik, ku të integrohen natyrshëm të gjitha elementet  përbërëse të qendrës 

kurative; 

□ rregullimi i mjedisit urban, si model për zhvillimin e qendrave kurative; 

□ zgjerimi i lidhjeve të operatorëve turistikë me strukturat kurative dhe vizitorët 

përmes përdorimit të teknologjisë së informacionit e të komunikacionit si: 

web-site, sistemet e lidhjeve të shpejta etj; 

□ ngritja e strukturave të reja hoteliere sipas standardeve bashkëkohore dhe në 

përputhje me veçoritë e mjedisit; 

□ përmirësimi dhe modernizimi i strukturave kurative ekzistuese; 

□ promovimi i zhvillimeve të deritanishme, shoqëruar me rritjen e standardeve; 

□ valorizimi i artizanatit lokal përmes promovimit në panaire, ekspozita, 

konkurse etj; 
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□ zhvillimi i veprimtarive me karakter kulturor që të njohin vizitorët me vlerat 

kulturore dhe mundësitë për kalimin e kohës së lirë në qendrat kurative; 

□ përditësimi i informacionit të operatorëve  me të rejat më të fundit në sektorin 

e turizmit kurativ; 

□ nxitja e vendimmarrjes dhe investimeve në këtë sektor; 

□ sigurimi i lidhjeve të turizmit kurativ me llojet e tjera të turizmit në nivel lokal 

dhe rajonal, me synim integrimin e flukseve të vizitorëve kurativë me 

veprimtaritë e tjera turistike (turistë ekskursionistë); 

□ zhvillimi i formave të ndryshme të kooperimit, duke përfshirë fushën 

kërkimore dhe shkencore në sektorët ekonomikë, shëndetësorë etj; 

□ zhvillimi i formave të reja të promovimit të vlerave turistike të vendeve 

kurative (itineraret turistike kurative). 

Zhvillimi i qëndrueshëm duhet të lidhet ngushtë me mbrojtjen e mjedisit e mundësitë  

për zhvillim ekonomik e social në zonat ku burimet termale minerale zënë një 

përqindje të konsiderueshme. Në perspektivë pushtetet vendore duhet të ndërmarrin 

hapa për:  

□ integrimin në programet ekonomike të zonave kurative "masa" për mbrojtjen 

dhe vlerësimin e burimeve termale minerale; 

□ aplikimin e teknikave të reja gjatë kërkimeve mbi rëndësinë e ujërave termale 

minerale; 

□ përdorimin efikas të ujërave termale minerale në fushën mjekësore;  

□ vlerësimin e pasurive mjedisore, historike, urbanistike e kulturore të zonave 

kurative; 

□ lobimin në nivel lokal e rajonal për përmirësimin e infrastrukturës turistike; 

□ kooperimin dhe bashkëpunimin midis agjensive turistike shqiptare e agjensive 

turistike në Kosovë dhe TTSHPK të RSH-së për promovimin e zonave 

kurative dhe sidomos përfshirjen e tyre në paketat turistike; 

Ndërhyrje të tilla duhet të jenë pjesë e planeve zhvillimore afatmesme apo 

afatgjata. Ato do të  adaptohen gjatë viteve e do të mundësojnë zhvillimin gradual e të 

suksesshëm të turizmit kurativ. 

 

V.4.1.2  Sfidat e së ardhmes së turizmit kurativ 

 

Sfidat e së ardhmes së turizmit kurativ lidhen drejtpërdrejt me nevojën imediate 

për ndërhyrje strategjike. Adaptimi i tyre parashikon në të ardhmen: 

□ Rritje të numrit të vizitorëve 

Në studim, numri i vizitorëve në trevat shqiptare paraqitet i tillë: për Shqipërinë 

mesatarisht  5000-6000 vizitorë në vit dhe për Kosovën e TTSHPK të RSH-së 7000-

8000 vizitorë në vit. Pas ndërhyrjeve e masave të marra për rimëkëmbjen mendohet se 

ky numër të rritet me 15%-20%. Kjo rritje parashikohet për 2020. 

□ Rritje të kapaciteteve pritëse  

Si rezultat i ndërhyrjeve të parashikuara në strukturat kurative ekzistuese dhe në 

ndërtimin e strukturave të reja, parashikohet rritja e kapaciteteve pritëse deri në 30% 

më shumë në krahasim me ato aktuale. Ndërhyrjet nuk tentojnë vetëm rritjen në 

numër, por synohet dhe përmirësimi në cilësi. Krahas qendrave kurative në trevat 

shqiptare në Maqedoni dhe Kosovë, shërbimi cilësor pritet të rritet në masën 40% në 

qendrat kurative të Shqipërisë. Kjo i bën ato të krahasueshme me homologet  në trevat 

shqiptare.  
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Rritjet e parashikuara do t'i sigurojnë komunitetit: rritje të të ardhurave, njohje më 

të mirë në arenën kombëtare e ndërkombëtare, vlerësim të artizanatit dhe produkteve 

tradicionale, vlerësim të traditës etj. 

 

 
Graf. 27: Parashikimet mbi rritjen e kapaciteteve pritëse (në numër dhe në cilësi) për 

qendrat kurative në trevat shqiptare
227

 

 

□ Ndryshim të numrit të vizitorëve sipas grupmoshave dhe gjinisë  

Ndërhyrjet strategjike të sygjeruara fokusohen dhe në intensifikimin e përpjekjeve 

për të kaluar nga turizmi tradicional në atë të ndërthurur me turizmin e mirëqenies. 

Kjo do të mundësojë largimin nga imazhi tradicional i “spitaleve” që karakterizon 

qendrat tona kurative (kryesisht në Shqipëri). Hapat e para të këtij largimi regjistrohen 

në trevat jashtë kufirit të Shqipërisë si në Maqedoni e Kosovë. Ndryshime të tilla të 

pritshme do të shoqërohen me ndryshimin e grupmoshave që frekuentojnë qendrat 

kurative. Parashikohet një rritje prej 20% për grupmoshat 30-45 vjeç dhe rritje prej 

15% për vizitorët meshkuj. 

□ Shtim i aktiviteteve për kalimin e kohës së lirë nga vizitorët 

Pritshmëritë mbi rritjen e numrit të vizitorëve në moshë të re vënë përpara 

përgjegjësisë qendrat kurative dhe komunitetin. Për këtë duhet të shtohen investimet 

për të siguruar rritjen e numrit të aktiviteteve kulturore, ngjarjeve të rëndësishme të 

zonave, organizimin e panaireve me produktetet tradicionale etj.  

□ Shumëllojshmëri shërbimesh 

E ardhmja shihet ndryshe në këto drejtime: përmirësim në akomodim, përmirësim 

në ushqimin e ofruar, përmirësim në ofrimin e shërbimit shëndetësor, përmirësim në 

fushën e operatorëve turistikë, përmirësim në studimet mjekësore (lidhjet midis 

universiteteve dhe qendrave kurative) etj. 
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Graf. 28: Pritshmëritë në zhvillimin e turizmit kurativ në të ardhmen
228

 

 

Nisur nga analiza e plotë e zhvillimit të turizmit kurativ në trevat shqiptare si dhe 

parashikimet e lartëpërmendura, evidentohet nevoja e marrjes së masave konkrete nga 

aktorët përgjegjës. Shfrytëzimi pa kriter i burimeve termale minerale, ndotja e 

mjedisit, mungesa e bashkëpunimit, investimeve dhe ndërhyrjeve nga pushteti vendor 

apo qëndror kanë kushtëzuar zhvillimin kaotik të turizmit kurativ të banjave në trevat 

shqiptare.  

Në perspektivë interes shfaq zhvillimi i integruar turistik i zonave kurative. 

Valorizimi i tyre do të favorizohet nga hartimi i guidave turistike. 

Njohja, mbështetja dhe fuqizimi i kësaj lëvizje turistike do të sjellë impakt pozitiv 

në zhvillimin ekonomik e social. Vendet kurative, duke njohur më mirë fizionominë e 

tyre dhe potencialet e mundshme turistike, do të arrijnë të profilizojnë ndërhyrjet në 

funksion të zhvillimit tërësor. 
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Roli i llojeve të tjera të 

turizmit sot 

Pesha e turizmit kurativ 

në të ardhmen 

Pesha e llojeve të tjera të 

turizmit në të ardhmen 
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Tabela 27: Ndryshimet e pritshme në zonat kurative, kalimi nga turizëm kurativ tradicional në atë kurativ dhe të mirëqënie 

Burim: Përpunimi i të dhënave nga autorja 

 

 

 
Tabela 28: Evolucioni dhe ndryshimi i vizitorëve në qendrat kurative në të ardhmen 

Nr Tiparet Vizitorët e sotëm Vizitorët e rinj në të ardhmen 

1 Motivimi  trajtime terapeutike 

 relaks, pushim 

 njohje e  zonës kurative 

 traditë 

 mirëqënie psiko-fizike 

 estetikë 

 dëfrim 

 socializim 

2 Seksi  mbizotërim i vizitoreve femra  ekuilibrim midis vizitorëve femra e meshkuj 

3 Mosha  moshë  mesatare mbi 60 vjeç  mosha 30-50 vjeç 

4 Profesioni  mbizotërim i pensionistëve  të  punësuar, sipërmarrës etj  

Burim: Përpunimi i të dhënave nga autorja 

 

 

Nr Tiparet  Turizmi kurativ tradicional Turizmi kurativ dhe i mirëqënies  

1 Funksioni Mbizotërim i aspektit terapeutik: vizitorë  me patologji të  

ndryshme 

Mbizotërim i klientelës me numër të  vogël patalogjish 

2 Kurat Kura për shqetësime të rrugëve urinare, veshkave, 

reumatizmale etj.  

Trajtime për të larguar stresin, lodhjen, ulje peshe e për të  parandaluar 

sëmundjet në të ardhmen 

3 Karakteristikat Integrim i kurave të  ndryshme terapeutike Përdorim i resurseve termale për të  prodhuar produktet e mirëqënies 

trupore (saunave, masazheve etj) 

4 Sezonet Zgjatje të  sezoneve nga 1 deri në  2 javë Të ndryshueshme, gjatë fundjavave, një  ditore etj 

5 Pamja Shpesh jo tërheqëse, larg të  bukurës Hotele me shumë  yje të  lidhura ngushtë  me ekzistencën e qendrave të  

mirëqënies 

6 Oferta Ofertë tradicionale Të ndryshueshme në  varësi të  shërbimeve të  ofruara 

7 Integrimi Integrim i pakët me degët e tjera të  turizmit rekreativ Integrim me llojet e tjera të  turizmit 

8 Imazhi Klientelë  jo e re, ambient i mbyllur Klientelë  e re në  moshë, ambient i hapur dhe i këndshëm 

9 Numri i trajtimeve Të  përcaktuara nga mjeku, koha e tradita Ndryshim i vazhdueshëm i trajtimeve 
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Kapitulli  VI 

 

GUIDA E QENDRAVE KURATIVE 

NË HAPËSIRAT SHQIPTARE 

 

VI.1 Guidë për qendrat kurative të 

banjave në hapësirat shqiptare
229

 

 

VI.1.1 Guidë për qendrat kurative në 

Shqipëri 

       

VI.1.1.1 Llixhat e Elbasanit  

 

Llixhat e Elbasanit ndodhen afërsisht 

12 km larg nga qyteti i Elbasanit. Ato 

janë pjesë e komunës Tregan, e cila 

administron një pjesë të burimeve 

termale minerale.  Në këtë zonë burojnë 

rreth 20 burime. 

  

 

Foto nr. 13: “Park Nosi” qendër kurative 

termale (A. Zejnelhoxha) 

 

Përbërja e ujërave  

Ujërat e Llixhave të Elbasanit përmbajnë 

600-700 mg\l lëndë  minerale, kationet 

Ca, Na, K, Fe, Mg, anionet H2CO3, CO2, 

gaz sulfuror H2S etj. Me PH 6.58, 

radioaktivitet 0.04 mRo\h, entalpi të ulët 

dhe prurjen të lartë, këto ujëra 

mundësojnë përballimin e fluksit të 

vizitorëve. 

 

                                                           
229

 Referuar modelit të pasqyrimit të qendrave 

kurative në “Il Termalismo in Grecia”, dhe 

përshtatur për qendrat kurative në trevat 

shqiptare.  

Temperatura  

Të lidhura ngushtë me zonën 

gjeotermale të Krujës, këto ujëra burojnë 

me temperaturë 55
0
- 60

0
C.  

 

Sëmundjet që  kurohen 

Ujërat termale minerale të Llixhave të 

Elbasanit këshillohen e përdoren për 

kurimin e sëmundjeve reumatizmale, 

gjinekologjike, të nervave dhe 

qarkullimit të  gjakut në  gjymtyrë, 

sëmundjeve të  aparatit tretës, të  lëkurës, 

gjendjet post traumatike etj. 

 

Sipërfaqja e zonës kurative 

Zona e Llixhave Qendër me sipërfaqe 54 

ha dhe zona e Llixhave Hidraj me 

sipërfaqe 9.5 ha. 

 

Strukturat hoteliere 

Zona kurative ruan dhe sot strukturat 

hoteliere të ngritura në vitet 1930. Kjo e 

dallon atë nga hapësirat e tjera në trevat 

shqiptare. Pas vitit 1990 hotelet 

shtetërore u privatizuan dhe nga banorët 

e zonës u ngritën struktura private. 

Numri i tyre sot është rreth 50. 

 

Numri i vizitorëve  

Numri i vizitorëve varion sipas stinëve të 

vitit. Hotelet funksionojnë me kapacitet 

të plotë në muajt shtator, tetor fillim 

nëntori dhe në muajin maj. Kapaciteti 

pritës i tyre shkon në 1400-1500 shtretër. 

Numri i vizitorëve është 5000-6000 në 

vit. Në vite të veçantë  numri i vizitorëve 

ka arritur në 12.000. 

 

Strukturat kurative që u ofrohen 

vizitorëve 

Në çdo strukturë pritëse vizitorëve u 

ofrohen banja në vaska private. Nuk 

mungojnë  investimet në disa prej tyre, 

duke u ofruar vizitorëve kushte optimale 

kurimi. Për shkak të sasisë së lartë të 
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H2S, nuk ofrohen banja në pishina të 

mëdha. 

 

Trajtime të tjera që u ofrohen 

vizitoreve 

Në disa prej hoteleve vizitorëve u 

ofrohen masazhe me baltë dhe shërbime 

të tjera plotësuese. 

 

Gatimet tradicionale  

Zona kurative e llixhave dallohet për 

produktet bio dhe të një cilësie të mirë. 

Produktet  tipike që u ofrohen vizitorëve 

janë ato blektorale dhe bujqësore. Zona 

dallohet për mishin e shijshëm të qengjit 

dhe kecit, favorizuar nga kullotat e mira 

të zonës. 

 

Kontaktet 

Hotel Puka 0684072603 

Hotel Debrova 0683098892 

Hotel Boçi 0684066196 

Hotel Mema 0684091864 

Hotel Muça 0684275323 

Hotel Kuqja  0682443942 

Hotel Panorama  0694534334 

 Hotel Parku 0682066546 

www.llixhat.com  

 

Arritshmëria  

Nga porti i Durrësit: Durrës, lugina e 

Shkumbinit (Korridori i Tetë) Elbasan-

Tregan.  

Nga Aeroporti  "Nënë Tereza": Rinas – 

Tiranë – Elbasan - Tregan. 

Nga trevat shqiptare në Maqedoni: Qafë 

Thanë – Përrenjas - Librazhd-Elbasan - 

Tregan. 

Nga Kosova: Kukës – Tiranë –Elbasan - 

Tregan. 

 

 

 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike (fenomeni i 

ekskursionistit) 

Qëndrimi në qendrat kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e 

Elbasanit për të njohur vlerat kulturore, 

historike e natyrore të tij
230

. 
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 Fenomeni i ekskursionistit, kapitulli II, faqe 

59. 

http://www.llixhat.com/
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VI.1.1.2 Ujërat termale minerale të 

Bënjës 

 

Banja e Bënjës ndodhet 14 km larg nga 

qyteti i Përmetit. Ujërat burojnë në dy 

krahët e lumit Lengaricë duke i bërë të 

shfrytëzueshme për të gjitha moshat. 

Përdorimi i burimeve njihet që në kohët 

më të hershme e dëshmuar me gjurmët 

arkeologjike e gojëdhënat e banorëve të 

zonës
231

.  

 

Përbërja e ujërave dhe temperatura 

Burimet e Bënjës konsiderohen burime 

termale minerale me temperaturë 25
0
-

30
0
C. Ujërat përmbajnë deri 1700mg\l 

lëndë minerale kryesisht  NaCl dhe më 

pak Ca. Ujërat përmbajnë dhe sasi të 

gazit sulfuror H2S.  

Natyra e qetë, bukuria e maleve e lumit 

të Lengaricës, krijojnë mundësi për 

zhvillimin e aktiviteteve të tjera krahas 

atij kurativ-shëndetësor. Zhvillohen këtu 

sportet e ujit.  

 

Sëmundjet që kurohen 

Ujërat termale minerale të Bënjës 

këshillohen të përdoren për kurimin e 

mjaft sëmundjeve: reumatizmës, të 

stomakut, shërimin e ulçerës,  gastriteve 

sëmundjeve të lëkurës etj. Me vlerë 

kurative është dhe balta që gjendet në 

këto burime, e cila nga vendasit njihet 

me emrin “ginë”. Me të lyhet trupi e më 

pas qëndrohet nën rrezet e diellit. Balta 

gjendet tek  “burimi i priftit”. 

 

 

                                                           
231

 “burimi i priftit” 

 
Foto nr. 14: Burimi i stomakut (A. 

Zejnelhoxha) 

 

Sipërfaqja e zonës kurative 

Ndryshe nga zonat e tjera burimet 

termale të Bënjës nuk shfrytëzohet si 

zonë e mirëfilltë kurative. Ajo përfshin 

hapësirën e 6-8 burimeve termale, brigjet 

e lumit të Lengaricës dhe zonën e 

gjelbëruar rreth tyre. 

 

Strukturat hoteliere 

Strukturat që ofrojnë shërbime janë 

kryesisht ato private. Përmendim hotelet 

e qytetit të Përmetit: Ramizi, Alvero, 

Përmeti si dhe banesat private në fshatin 

Bënjë. Strukturat private u ofrojnë 

vizitorëve vetëm akomodimin dhe 

ushqimin. Mbizotëron turizmi familjar. 

 

Foto nr. 15: “Burimi i priftit”  

(A.Zejnelhoxha) 
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Numri i vizitorëve  

Numri i vizitorëve shkon nga 15.000-

20.000
232

 në vit ku përfshihen ato ditorë 

dhe ato me qëndrim më të gjatë. Numri 

më i lartë i turistëve është gjatë stinës së 

verës. 

 

Strukturat kurative që ofrohen 

Strukturat kurative përfaqësohen nga   

”pishina natyrore” të ndërtuara nga 

komuniteti i zonës. Pishinat çdo fillim 

sezoni rregullohen nga dëmtimet e 

pësuara gjatë stinës së dimrit. 

 

Trajtimet kurative që ofrohen 

Vizitorët realizojnë: 

□ banja në pishinat natyrore; 

□ trajtim me baltë (ginën); 

□ banja kurative të ndërthurura me 

banjat e diellit. 

 

Gatimet tradicionale  

Produktet tipike që u ofrohen vizitorëve, 

janë  reçeli, glikotë, përsheshi me pulë, 

shqetoja e Përmetit, byreku me lakra të 

egra, mish keci në zgarë, verë, raki etj. 

 

Kontaktet 

Hotel “Ramizi”, kapaciteti 16 dhoma 

e-mail: hotelramizi@yahoo.com  

Mobile: 0682073826 

Hotel “Përmeti” kapaciteti 25 dhoma 

Web.site www.permet.biz  

Mobile: 0682086977 

Hotel “ Trifon” kapaciteti 9 dhoma  

Web.site: www.permet.biz  

Mobile: 0682310079 

Hotel “Alvero”, Kapaciteti 10 dhoma 

e-mail:  vnikolla@yahoo.fr 

Mobile: 0682339508 
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 Numri i vizitorëve përfshin  jo vetëm ato që 

frekuentojnë burimet termale minerale, por dhe 

ato që vizitojnë objektet e tjera natyrore e 

kulturore të zones.  

 
Foto nr. 16: Produket tradicionale të zonës 

së Përmetit (A.Zejnelhoxha) 

 

Arritshmëria: 

Nga Aeroporti ”Nënë Tereza”: Rinas – 

Tiranë – Durrës – Fier – Tepelenë –

Këlcyrë – Përmet - Bënjë.  

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike  

Qëndrimi në zonën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e 

Përmetit për të njohur vlerat kulturore, 

historike e natyrore të tij. Rëndësi merr 

njohja me traditën e kësaj zone në 

prodhimin e rakisë, verës dhe të glikosë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hotelramizi@yahoo.com
http://www.permet.biz/
http://www.permet.biz/
mailto:vnikolla@yahoo.fr
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VI.1.1.3 Llixhat e Peshkopisë 

 

Llixhat e Peshkopisë ndodhen në lindje 

të qytetit, rreth 2 km larg qendrës së tij. 

Të ndodhura në një luginë rrethuar nga 

kodra, në afërsi të vargmalit të Deshatit, 

ato përbëjnë potenciale të favorshme për 

zhvillimin e turizmit kurativ. 

Llixhat e Peshkopisë janë shfrytëzuar që 

herët dhe pamjen si zonë kurative e 

morën në vitet 1953 e 1989. Përbërja e 

ujërave i përcakton ato si një nga 

burimet më të mira në trevat shqiptare 

bashkë me Llixhat e Elbasanit. 

Gjelbërimi përreth zonës krijon mundësi 

për zhvillimin e aktiviteteve të tjera 

krahas atij kurativ. 

  

Përbërja e ujërave dhe temperatura 

Burimet termale minerale të Peshkopisë 

në përgjithësi kanë temperaturë nga  35
0- 

43,5
0
C dhe debit 14 l/s. Janë disa burime 

pranë njëri-tjetrit me të njëjtën përbërje. 

Uji termal është i ngopur me gaz 

sulfurik. 

 

Sëmundjet që kurohen 

Llixhat e Peshkopisë këshillohen e 

përdoren për kurimin e sëmundjeve 

reumatizmale kronike, sëmundjeve të 

aparatit tretës, atij urinar, sëmundjeve 

gjinekologjike, të aparatit respirator, 

sëmundjeve të sistemit nervor, 

dëmtimeve traumatologjike, sëmundjeve 

të lëkurës etj
233

.  

 

Sipërfaqja e zonës kurative 

Sipërfaqja e Llixhave të Peshkopisë ka 

ndryshuar në vite. Sot ajo është rreth 

9000m
2
. Zona kurative përfshin qendrën 

kurative, objektet private që ofrojnë 

akomodim e ushqim, si dhe zonën e 

gjelbëruar rreth tyre. 
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 Kompleksi i kurimit dhe rehabilitimit, 

Peshkopi, gusht 2013. 

 

Strukturat hoteliere 

Strukturat që ofrojnë shërbime kurative, 

janë shtetërore dhe private. Sektori 

shtetëror përfaqësohet nga “Qendra 

kurative termale e Peshkopisë”. 

Strukturat private u ofrojnë vizitorëve 

akomodim, fjetje, ushqim, ndërkohë 

kurat në banjat termale realizohen në 

qendrën kurative shtetërore 

 

 
Foto nr. 17: Shërbim hotelier  privat në 

Peshkopi (A.Zejnelhoxha) 

 

Numri i vizitorëve 

 Numri i vizitorëve shkon nga 5000 -

7000  në vit duke përfshirë ato ditorë dhe 

ato me qëndrim më të gjatë. Favorizuar 

nga pozicioni i saj, zona frekuentohet më 

shumë nga vizitorë të trevave veriore e 

verilindore të Shqipërisë.  

 

Strukturat kurative që ofrohen 

Qendra kurative shtetërore ofron një 

vaskë të madhe të mbyllur, 44 vaska të 

vogla dhe 5 vaska për aplikimin e baltës. 
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Foto nr. 18: Vaskë e brendshme në qendrën 

kurative Peshkopi (A. Zejnelhoxha) 

 

Trajtime të tjera që u ofrohen 

vizitorëve 

Qendra ofron trajtime si: fizio-terapinë, 

fototerapinë, masazhoterapinë, 

elektroterapinë. Ka mungesë të theksuar 

të shërbimeve për mirëqënien termale. 

  

Gatimet tradicionale 

Gatimet tradicionale të zonës që u 

ofrohen vizitorëve janë, jufkat, pula me 

jufka, sarma me gjethe rrushi, petulla e 

malësisë, flija e malësisë
234

 etj. 

 

Kontaktet 

Qendra kurative 

qendrabalnearepeshkopi@yahoo.com 

Mobile:0035521824482, 

0035521822335 

Dr. Mentor Prifti 

e-mail: mentorprifti@yahoo.com 

Mobile: 0682141944 

 

Strukturat private 

Bar Restorant Hotel “Alpini” 

Ruzhdi Bulku mobile: 0682322446 

Bar Restorant-Hotel “Dobrovë 

Hotel “Natyra e qetë” 

mobile 0682004350 

Hotel “Ballkan” Peshkopi 

mobile: 0686374393, 0672087193. 
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 Peshkopi, gusht 2013 

Arritshmëria: 

Nga Aeroporti  "Nënë Tereza": Rinas - 

Tiranë - Rruga e Arbërit - Peshkopi 

(Tiranë - Milot - Burrel -Bulqizë-

Peshkopi). 

Nga trevat shqiptare të Maqedonisë: 

Qafë Thanë - Dibër e Madhe - Pika 

doganore e Bllatës - Peshkopi. 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike  

Qëndrimi në zonën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e 

Peshkopisë për të njohur vlerat kulturore 

e historike të tij. Rëndësi merr turizmi 

familjar. 
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VI.1.1.4 Qendra kurative “Ibrahim 

Kupi” Bilaj 

 

Qendra kurative “Ibrahim Kupi” gjendet 

në Bilaj (komuna Bubq) Fushë- Krujë. 

Kjo qendër ndodhet 7 km larg aeroportit 

“Nënë Tereza”, 25 km nga Tirana dhe 16 

km nga Kruja. Uji termal mineral në këtë 

qendër filloi të shfrytëzohej për kurim 

pas vitit 1975. 

E ndodhur në një pozitë të favorshme 

gjeografike vizitorët e kësaj qendre 

mund të ndërthurin turizmin kurativ me 

atë balnear (banjave të diellit), kulturor e 

historik (Kruja). 

 

Përbërja e ujërave dhe temperatura 

Ujërat përmbajnë sasi të shumta lëndësh 

minerale: Ca, Na, K, Fe, Mg etj. 

Temperatura e ujërave shkon deri 55
0
C. 

Karakteristikë për këto ujëra është sasia 

e lartë e H2S rreth 1220mg\l.  Prezenca e 

lartë e tij mundëson kurimin e mjaft 

patologjive. 

 

Sëmundjet që kurohen 

Ujërat këshillohen për kurimin e disa 

sëmundjeve: të osteo-artikulare, të 

lëkurës, veshit, hundës, fytit, të aparatit 

genitar- urinar, të aparatit tretës, sistemit 

nervor, sterilitetit dhe rekuperimit post 

traumatik. 

 

 
Foto nr. 19: Qendra kurative “Ibrahim 

Kupi” Bilaj, struktura ekzistuese 

 (A. Zejnelhoxha) 

 

Strukturat hoteliere 

Në këtë qendër funksionojnë dy 

struktura. Struktura ekzistuese e 

rikonstruktuar (1975)  dhe struktura e re 

e ndërtuar në vitin 2000.  

 

Numri  i vizitorëve 

Numri i vizitorëve që frekuentojnë 

qendrën kurative shkon në 6803 në vit. 

Vizitorët ditorë arrijnë në 6339 dhe ato 

me qëndrim më të gjatë 464. 

 

Strukturat kurative që ofrohen 

Qendra kurative u ofron vizitorëve 40 

vaska individuale. Në qendër nuk 

ofrohet shërbimi i banjave në pishinë, 

pasi sasia e lartë e H2S është e 

rrezikshme për shëndetin e vizitorëve. 

 

Trajtime të tjera që u ofrohen 

vizitorëve 

Qendra ofron tri trajtime për kurimin e 

patalogjive: 

□ hidroterapi; 

□ fangoterapi; 

□ masazhoterapi. 

 

Gatimet tradicionale 

Qendra kurative u ofron vizitorëve 

ushqim cilësor e të kontrolluar
235

. 

Ushqimi i përshtatet çdo vizitori në 

përputhje me patalogjinë përkatëse. 

Vizitorëve u ofrohen dhe gatime 

tradicionale të zonës së Krujës. 

 

Kontaktet 

Qendra kurative “Ibrahim Kupi” Bilaj, 

Fushë-Krujë. 

Administratori Mobile: 0682221172  

Tel: 0565 40014 

Drejtori i qendrës kurative 

Mobile: 0682221240. 

 

                                                           
235

 Aneks-menu e ushqimit që ofrohet në këtë 

qendër 
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Arritshmëria 

Nga Aeroporti ”Nënë Tereza”: Rinas-

Ura e Gjolës - Llixha Bilaj. 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike  

Qëndrimi në qendrën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e Krujës 

për të njohur vlerat kulturore e historike 

të tij. Rëndësi merr ndërthurja me 

turizmin e banjave të diellit, favorizuar 

nga afërsia me zonën e Ishmit, Rodonit 

dhe Lalzit. 
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VI.1.2 Guidë për qendrat kurative në 

Kosovë dhe TTSHPK të RSH-së  

 

VI.1.2.1 Banja e Pejës 

 

Banja e Pejës, ndodhet 12 km larg nga 

qendra e Pejës. Ajo është pjesë e 

komunës së Istogut e cila ndahet 

gjeografikisht nga komuna e Pejës prej 

Drinit të Bardhë. 

 

Përbërja e ujërave dhe temperatura 

Banjat e Pejës në burim kanë 

temperaturë 48.9
0
C dhe shkallë të lartë 

mineralizimi. Ujërat kanë përmbajtje të 

sulfateve, hidrokarbureve, kalciumit dhe 

magnezit
236

.  

 

 
Foto nr. 20: Burimi termal mineral në Pejë 

(A. Zejnelhoxha) 

 

Sëmundjet që kurohen 

Ujërat termale minerale të Banjës së 

Pejës këshillohen e përdoren për kurimin 

e reumatizmës, gjendjeve post 

traumatike, sëmundjeve neurologjike, 

lezione të neusit qëndror e periferik, 

sëmundjeve të ndryshme kronike të 

lëkurës,disa sëmundjeve kardiovaskulare 

e gjinekologjike
237

. 

 

 

 

                                                           
236

 Raporti i ujërave, Resurset ujore të Kosovës, 

Prishtinë 2010 
237

Brakaj A., Enti për Medicinë Fizikale e 

Rehabilitim,  Pejë maj 2012. 

Sipërfaqja e zonës  kurative 

Ndryshe nga zonat e tjera kurative, 

sipërfaqja e Banjës së Pejës është 

reduktuar shumë pas luftës. Ajo përfshin 

rrethinat e qendrës kurative
238

, hapësirën 

e bujtinave private dhe zonën e 

gjelbëruar rreth tyre (38.000m² 

sipërfaqja e ndërtesave). 

 

Strukturat hoteliere 

Strukturat që ofrojnë shërbime kurative 

janë ato ekzistuese (shtetërore) dhe ato 

private. Sektori shtetëror përfaqësohet 

nga “Stacioni shëndetësor termal” dhe 

nga” Hoteli Ilixha sezonal”. Kohët e 

fundit struktura ekzistuese shtetërore 

është privatizuar
239

. 

Strukturat private përfaqësohen nga 7 

bujtina, të cilat u ofrojnë vizitorëve 

vetëm akomodimin dhe ushqimin.  

 

Numri i vizitorëve 

Numri i vizitorëve shkon nga 10.700-

11.000 në vit. 

 

Strukturat kurative që ofrohen 

Qendra kurative ofron 2 pishina të 

mëdha të mbyllura njëra për pacientet 

femra e tjetra për meshkujt. Nuk 

mungojnë vaskat individuale, përdorimi i 

të cilave është i pakët për shkak të 

gjendjes së amortizuar. 

                                                           
238

 “Stacioni shëndetësor  termal”. 
239

 Enti i Mjekësisë për Terapi Fizikale e 

Rehabilitim Banja e Pejës (NSh), Ndërmarrja e 

Re Hotel Onix Banja e Pejës dhe Ilixhë (objektet 

e Hotel “Onix”, Hotel “Park”, Hotel “Ilixhë”, 

Hotel “Termal” dhe parku). 

 



Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

138 
 

Foto nr. 21: Pishinë e brendshme në qendrën 

kurative Pejë (A. Zejnelhoxha) 

 

Trajtime të tjera që u ofrohen 

vizitorëve   

Vizitorëve u ofrohen këto trajtime 

kurative:  

□ fizio-terapia; 

□ peloida (balta); 

□ kinezoterapia; 

□ hidro-elektroterapia; 

□ sonofototerapia. 

Në këtë banjë ka mungesë të theksuar të 

shërbimeve për mirëqënien termale. 

 

Gatimet tradicionale  

Peja dallohet për produktet bio dhe të një 

cilësie të mirë. Vizitorëve u ofrohen 

produktet blektorale e bujqësore të 

zonës.  

 

Kontaktet 

Banja e Pejës (Ilixha) 

banjapeje@gmail.com  

Ahmet Brakaj 

ahmetbrakaj@hotmail.com Mobile 044 

223 798 

Ndërmarrja e Re Hotel Onix Banja e 

Pejës dhe Ilixhe Sh.P.K. 

 

 
Foto nr. 22: Godina e rehabilitimit kurativ e 

pa shfrytëzuar në Pejë (A. Zejnelhoxha) 

 

Arritshmëria 

Nga Aeroporti "Nënë Tereza": Rinas – 

Tiranë – Kukës - Qafë Morinë -Gjakovë, 

Prizren – Pejë - Banja e Pejës. 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike  

Qëndrimi në qendrën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e Pejës 

për të njohur vlerat kulturore, historike e 

natyrore të tij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:banjapeje@gmail.com
mailto:ahmetbrakaj@hotmail.com
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VI.1.2.2 Banja e  Kllokotit 

 

Burimet termale minerale të Kllokotit 

gjenden në afërsi të Gjilanit. Ato njihen 

në Kosovë e jashtë saj jo vetëm për 

vlerat kuruese, por dhe për cilësinë e 

baltës (peloidës) e ujin natyral mineral 

për pirje. 

Kllokoti dallohet për natyrën magjepse 

dhe kushtet e përshtatshme klimatike. 

Këto elemente, ndërthurur me investimet 

dhe kushtet e përshtatshme, tërheqin një 

numër të konsiderueshëm vizitorësh 

vendas dhe të huaj. 

 

Përbërja e ujërave dhe temperatura 

Burimet termale minerale të Kllokotit 

kanë temperaturë 32
0
C. Burimet kanë 

këto veçori: prurje 10.00 l\ sek, Ph 6.6, 

mineralizim 3.601 g\l dhe përmbajtje të 

konsiderueshme të CO2, Ra dhe H2. 

 

Sëmundjet që kurohen 

Ujërat termale minerale të Kllokotit  

këshillohen e përdoren për kurimin e 

disa sëmundjeve: të reumatizmës, 

gjendjeve post traumatike, sëmundjeve 

neurologjike, të sistemit tretës, 

sëmundjeve të lëkurës, kardiovaskulare e 

gjinekologjike. 
240

 

 

Sipërfaqja e zonës kurative 

Sipërfaqja e qendrës kurative është 42 

ha, ku përfshihen qendra dhe shërbimet e 

tjera plotësuese. 

 

Strukturat hoteliere 

Struktura që ofron shërbime kurative 

është kompleksi QMFR “Nëna Naile” i 

cili disponon disa objekte. 

 

 

 

 

                                                           
240

 Qendra për Mjekësi Fizikale e Rehabilitim, 

Kllokot, 2013. 

Numri i vizitorëve  

Numri i vizitorëve shkon deri 8000 në 

vit. 

 

Strukturat kurative që  ofrohen 

Qendra kurative ofron 7 pishina të 

mëdha me ujë termal. Të gjitha objektet 

janë të pajisura me vaska (143 vaska). 

   

Trajtime të tjera që u ofrohen 

vizitorëve   

Qendra ofron:  

□ ujin termal mineral; 

□ terapitë profilaktike dhe terapitë 

fizikale; 

□ masazhet  dhe saunat tourmaline;  

□ baltën ( peloida); 

□ ujin mineral natyral të pasuruar 

me CO2 për pirje.  

Kohët e fundit është zhvilluar shërbimi 

për mirëqënien termale. 

 

Gatimet tradicionale  

Qendra kurative në Kllokot ndoshta 

është një nga qendrat e vetme që 

mundëson ushqimin bio e të freskët për 

vizitorët e saj. Për këtë pranë qendrës 

është ngritur ferma “Drilon”, e cila 

furnizon çdo ditë qendrën me produktet 

e saj bujqësore e blektorale. 

 

Kontaktet  
Banja e Kllokotit: info@nenanaile.com 

(http:\\www.nenanaile.com)  

Tel 00381(0)280385555 

Mobile: 00377(0)45385555 

Tel & fax : 00 381 (0)280385101 

Mobile: 00377(0)44666006 

e-mail: banja_kllokotit@hotmail.com 

 

Arritshmëria  
Nga Aeroporti  ”Nënë Tereza”: Rinas – 

Tiranë – Kukës - Qafë Morinë -Gjilan. 

 

 

mailto:info@nenanaile.com
mailto:banja_kllokotit@hotmail.com
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Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike  

Qëndrimi në qendrën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e Gjilanit 

për të njohur vlerat kulturore, historike e 

natyrore të tij. Rëndësi merr njohja me 

traditën në kulinari e prodhimet 

artizanale të zonës. 
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VI.1.2.3 Banjat e Dibrës Capa 

(Banjishtë dhe Kosovrast) 

 

Burimet termale ndodhen në afërsi të 

qytetit të vogël të Dibrës në Republikën 

e Maqedonisë. Pranë burimeve termale 

minerale janë ngritur dy qendra kurative. 

Shfrytëzimi i ujërave termale është i 

hershëm. Ato konsiderohen si burimet 

më të vjetra në Ballkan. 

Fluksi i vizitorëve lidhet drejtpërdrejt me 

pozicionin e favorshëm gjeografik të 

burimeve si dhe investimeve të kryera 

vitet e fundit. Pavarësisht se Banjat e 

Dibrës janë të fokusuara kryesisht në 

shërbimet mjekësore, janë shtuar 

elemente të mirëqënies dhe wellness. 

 

Përbërja e ujërave dhe temperatura 

Burimet termale minerale kanë 

temperaturë 39
0
-41

0 
C optimale për kurat 

terapeutike. Ujërat janë të pasura me 

minerale, magnezium, kalcium, kalium, 

gaz sulfuror etj.  

 

Sëmundjet që kurohen 

Ujërat termale përdoren për shërimin e 

sëmundjeve kronike si ato reumatizmale,  

arthritis, sëmundjet e qarkullimit të 

gjakut, ato autonome të sistemit nervor, 

gjendjet postraumatike e gjinekologjike. 

Këto ujëra shërbejnë për rehabilitim, 

trajtimin e paralizave dhe për efekte 

parandaluese
241

. 

 

Strukturat hoteliere 

Strukturat që ofrojnë shërbime kurative 

janë, Hotel Banjishti dhe hotel 

Kosovrasti. Hotel Banjishti ka kapacitet 

prej 500 shtretër dhe ofron 2 pishina të 

mëdha me ujë termal e 10 pishina 

individuale. 

Hoteli i Kosovrastit ka një kapacitet prej 

150 shtretër. Prezantohet si një nga 

                                                           
241

 Banjat e Dibrën Capa, www.BDCAPA.COM  

strukturat kurative më moderne në 

Ballkan. 

 

 
Foto nr. 23: Pamje nga ambientet e 

brendshme në qendrën kurative Kosovrast 

(A. Zejnelhoxha) 

 

Numri i vizitorëve  

Numri i vizitorëve ditorë shkon nga 100-

150 në sezonin e lartë dhe 30-40 vizitorë 

në sezonet e ulta.  

 

 
Foto nr. 24: Pishinë e brendshme në 

Banjishtë (A. Zejnelhoxha) 

 

Trajtime të tjera që u ofrohen 

vizitorëve  

Qendra ofron trajtime për kurimin e 

patalogjive përmes:   

□ hidroterapisë; 

□ masazheve manuale; 

□ kinezoterapisë; 

□ terapisë magnetike; 

http://www.bdcapa.com/


Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

142 
 

□ terapisë me lazer; 

□ saunave. 

Nga investimet e fundit është rritur 

oferta turistike me elemente të 

mirëqënies e wellness përmes qendrës 

estetike, fitness-it, bilardos, këndit të  

lojrave për fëmijë etj. 

 

Kontaktet 

Hotel Banjishtë  

e-mail: info@bdcapa.com  

Mobile 0038946831092, 

0038946832680 

Hotel Kosovrast  

e-mail: info@bdcapa.com  

Mobile 0038946842095, 

0038946842222 

Web.site www.BDCAPA.COM  

 

Foto. nr. 25: Ambient i brendshëm i 

rikonstruktuar, hotel Banjishtë  

(A. Zejnelhoxha) 
 

Arritshmëria 

Nga Aeroporti "Nënë Tereza": 

Tiranë – Elbasan - Qafë Thanë –Dibër – 

Kosovrast - Banjishtë. 

Me përfundimin e Rrugës së Arbrit 

distanca për në këto qendra zvogëlohet 

përmes kalimit në pikën doganore të 

Bllatës. 

 

 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike  

Qëndrimi në qendrën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e Dibrës 

për të njohur vlerat kulturore, historike e 

natyrore. Rëndësi merr njohja me 

traditën në kulinari e prodhimet 

artizanale të zonës. 
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VI.1.3 Guidë për qendrat kurative me 

perspektivë zhvillimi  

 

VI.1.3.1 Lugina e Preshevës  

 

Tri komunat e luginës së Preshevës 

(Presheva, Bujanoci dhe Medvegja) kanë 

potenciale turistike të favorshme për 

zhvillimin e turizmit kurativ. 

Ndër Banjat më të rëndësishme janë ato 

të Bujanocit, Sijarinës e të  Banjkës. Të 

njohura që në kohët më të hershme, ato 

sot përbëjnë një nga atraksionet turistike 

më të rëndësishme të Luginës. 

 

Përbërja e ujërave dhe temperatura 

Burimet termale minerale të Luginës së 

Preshevës  kanë temperaturë që varion 

nga 22
0
- 75

0
C. Kanë përmbajtje të CO2, 

përbërës specifik si Fe, F, Sr, Mn, Rb 

dhe PH nga 6.2, 6.8-8.  Prezenca e 

lëndëve minerale dhe gazrave të 

ndryshëm  mundëson shfrytëzimin e tyre 

për kurim. 

 

Sëmundjet që kurohen 

Ujërat termale minerale të Banjës së 

Bujanocit dhe të Sijarinës këshillohen e 

përdoren për kurimin e reumatizmës, 

gjendjeve post traumatike, sëmundjeve 

neurologjike,  sëmundjeve të ndryshme 

kronike, sëmundjeve të lëkurës etj. 

 

Sipërfaqja e zonës kurative 

Sipërfaqja e zonës kurative në Banjat e 

Bujanocit shkon në 14.000 m
2
. 

  

Strukturat hoteliere 

Në Banjën e Bujanocit në vitet 1991 

organizata hoteliere “Vrelo” ngriti 

kompleksin turistik kurativ me kapacitet 

pritës 300 shtretër
242

.  

                                                           
242

 Ejupi A., Lugina e Preshevës studim rajonal 

gjeografik, Tiranë 2013, faqe 52.  

 

Në Banjat e Sijarinës kapacitetet pritëse 

janë 991 shtretër. Strukturat private 

(kujdesi shtëpiak) kanë kapacitet deri në 

1600 shtretër. 

 

Strukturat kurative që ofrohen 

Në shërbim të vizitorëve ofrohen 

pishinat  e mbyllyra, pishinat e hapura 

dhe ambiente të tjera për rekreacion. 

 

Arritshmëria 

Banja e Bujanocit është 70 km larg 

Shkupit dhe 90 km nga Prishtina. Banja 

e Sijarinës ndodhet në kryqëzimin e 

rrugës Prishtinë - Leskovc. 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike  

Qëndrimi në qendrat kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetet e 

Bujanocit, Medvegjës e Preshevës për të 

njohur vlerat historike e kulturore të tyre. 
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VI.1.3.2 Burimi termal (pus 

gjeotermal) në Kozan 

 

Pusi gjeotermal  Kozan gjendet pranë 

rrugës nacionale Elbasan-Tiranë, 8 km 

në veriperëndim të  qytetit të Elbasanit. 

Ky pus (Kozan-8)  ndodhet pranë 

manastirit të Shën Gjon Vladimirit në 

Shijon
243

. 

 

Përbërja dhe sëmundjet që kurohen 

Uji i burimit ka temperaturë 65.5
0 

C
244

 

dhe debit 10.3 l/sek. Rekomandohet për 

kurimin e sëmundjeve të reumatizmës, të 

lëkurës e ato gjinekologjike. 

 

Strukturat hoteliere 

 Pranë pusit gjeotermal të Kozanit nuk 

funksionojnë struktura të mirëfillta 

turistike-mjekësore. Shfrytëzimi është 

kaotik nga banorët e zonës. 

Fakulteti i Gjeologjisë e Minierave ka 

projektuar mundësinë e ngritjes së hotel 

klinikës. Shfrytëzimi adeguat i ujërave 

termale dhe ngritja e strukturave 

hoteliere do të sjellin përfitime për 

komunitetin lokal dhe rritjen e nivelit të 

jetesës (punësim në hotele, furnizim i 

tyre me produkte bujqësore dhe 

mikëpritje të turistëve) 

 

Potecialet kulturore që favorizojnë 

lëvizjen turistike 

Pusi gjeotermal i Kozanit ndodhet më 

pranë qytetit të Elbasanit se sa Llixhat e 

Treganit. Kjo afërsi dhe prania e 

potencialeve kulturore si kisha e Shën 

                                                           
243

 Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, Qendra 

komplekse për shfrytëzimin modern kaskadë të 

ujërave gjeotermale të entalpisë së ulët, Tiranë 

2008 

http://www.fgjm.edu.al/departamentet/ingbene/p

rojektet/PROJEKTIGJEOTERMALKOZANI-

8.pdf 
244

Frashëri A., Çermak V., Atlasi Gjeotermal i 

Shqipërisë, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i 

Gjeologjisë dhe Minierave, Tiranë 2004, faqe 33. 

Gjon Vladimirit favorizojnë qarkullimin 

turistik. Në kushtet e ngritjes së një 

strukture të mirëfilltë turistike, vizitorët 

mund të kombinojnë kurat termale me 

shëtitjet në objektet kulturore e historike 

të qytetit të Elbasanit. 

 

 
Foto nr. 26: Shfrytëzimi i ujërave termale 

për kurim në Kozan (A.Zejnelhoxha) 

 

Perspektiva për të ardhmen 

Nëse projektet e planifikuara për këtë 

zonë do të aplikohen me sukses, e 

ardhmja do të ofrojë: 

□ zhvillim të qëndrueshëm; 

□ rritje ekonomike për komunitetin 

e zonës; 

□ zhvillim të turizmit kurativ me 

standarte europiane; 

□ rritje të mirëqënies dhe shëndetit.  

 

Arritshmëria 

Pranë rrugës Elbasan-Tiranë. 

Nga aeroporti "Nënë Tereza": Tiranë-

Elbasan-Shijon. 

Nga porti i Durrësit: Durrës - Korridori i 

Tetë - Shijon.  

Nga trevat shqiptare në Maqedoni: Qafë 

Thanë-Prrenjas-Librazhd-Elbasan-

Shijon.  
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Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike 

Qëndrimi në zonën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e 

Elbasanit për të njohur vlerat natyrore 

historike e kulturore të tij. 

 

VI.1.3.3 Burimet termale minerale në 

Leskovik  

 

Burimet termale minerale gjenden 10-12 

km në jug të qytetit të Leskovikut, pranë 

fshatit Kuqesh, në buzë të lumit të 

Sarandapores, degë e Vjosës. 

 

Temperatura dhe përbërja  
Janë burime termale të pasura me 

kripëra, të cilat trajtojnë disa lloje 

sëmundjesh. Përmbajnë sasi të vogla të 

Ca, Na , Cl, dhe H2CO3. Temperatura e 

ujërave varion nga 28
0
-40

0
C. 

  

Sëmundjet që kurohen 

Cilësitë kurative të ujërave janë të 

njohura për shumë sëmundje, duke 

filluar nga ato të lëkurës deri në ato të 

organeve të brendshme (stomaku, 

veshkat, tëmthi etj). 

 

Strukturat hoteliere 

Para vitit 1990 u ngrit stacioni 

hidrotermal. Spitali i Llixhave, gjatë 

trazirave të vitit 1997, doli jashtë 

funksionit për t'u rikonstruktuar më 

vonë. 

 

Numri i vizitorëve: Numri i vizitorëve 

arrin në  1200 pacientë në vit. 

 

Arritshmëria 

Vizitohen sipas itinerarit qyteza e 

Leskovikut – fshati  Kuqesh (pranë 

kufirit shtetëror me Greqinë). 

 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike 

Qëndrimi në qendrën kurative mund të 

ndërthuret me vizita në qytetin e 

Leskovikut për të njohur vlerat natyrore 

historike e kulturore të tij. 

 

VI.1.3.4 Banja e Malishevës  

 

Fshati Banjë ku fontanon dhe burimi 

termal gjendet pranë magjistrales 

Prishtinë-Prizren, 5 km larg nga 

Malisheva. 

  

Përbërja dhe sëmundjet që kurohen 

Uji i burimit ka temperaturë 22.2
0-

22.4
0 

dhe kapacitet 155 –300 litër/ujë në sek. 

ose 18.000 l/min. Rekomandohet për 

kurimin e sëmundjeve të lëkurës. 

 

Strukturat hoteliere  

Burimi termal shfrytëzohet gjerësisht 

gjatë stinës së verës. Ai është i hapur në 

natyrë në formën e pishinës. Strukturat 

hoteliere janë të pakta. Zhvillohet së 

tepërmi turizmi familjar. 

 

Potencialet kulturore që favorizojnë 

lëvizjen turistike 

Banja e Malishevës ndodhet pranë 

burimeve natyrore e kulturore. Prania e 

potencialeve kulturore si mulliri i 

Begajve favorizojnë qarkullimin turistik. 

Në kushtet e ngritjes së një strukture të 

mirëfilltë turistike, vizitorët mund të 

kombinojnë kurat termale më shëtitjet në 

objektet kulturore e historike të komunës 

së Malishevës. 

 

Perspektiva për të ardhmen 

Nëse projektet e planifikuara nga 

komuna Malishevë do të aplikohen me 

sukses e ardhmja do të ofrojë: 

□ zhvillim të qëndrueshëm; 

□ rritje ekonomike për komunitetin 

e zonës; 



Turizmi kurativ në trevat shqiptare, realitet e perspektivë 

 

146 
 

□ zhvillim të turizmit të banjave, 

ndërthurur me atë rekreativ. 

 

Arritshmëria 

Pranë rrugës Prizren - Prishtinë. Nga 

aeroporti "Nënë Tereza": Tiranë - Rruga 

e Kombit - Qafë Morinë - Prizren-

Malishevë - Banjë. 

 

Ndërthurja e turizmit kurativ me lloje 

të tjera të lëvizjes turistike (fenomeni i 

ekskursionistit) 

Qëndrimi në Banjë mund të ndërthuret 

me vizita në ujëvarën e Mirushës si një 

nga atraksionet më të njohura të 

komunës. 

 

VI.1.3.5 Banja e Dobërçanit  

 

Banja e Dobërçanit gjendet pranë 

magjistrales Gjilan - Bujanoc e Gjilan- 

Kamenicë. 

 

Temperatura dhe sëmundjet që 

kurohen 

Temperatura e ujit të banjës është 26,8
0 

C dhe e pasur me elemente kimike. 

Banja ndihmon në kurimin e disa 

sëmundjeve si: të lëkurës, të presionit të 

gjakut, sëmundjet reumatizmale etj.  

 

Strukturat pritëse dhe shërbimet e 

ofruara 

Është ngritur qendra për kurim e 

rehabilitim, e cila u ofron vizitorëve 

kushte  për kurat termale. Funksionojnë 

4 pishina dhe ofrohen shërbimet 

terapeutike: fizikale, hidroterapi, 

elektroterapi, fangoterapi etj. 

 

Perspektiva e zhvillimit për të 

ardhmen 

Janë rritur investimet për shfrytëzimin 

gjthëvjetor të  banjës. Pishinat gjatë 

dimrit do të mbulohen e izolohen. Kjo 

do të sjellë rritjen e numrit të vizitorëve. 
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VI.1.4. Harta digjitale e qendrave të turizmit kurativ në hapësirat shqiptare  

 

Guida turistike, e pasqyruar për qendrat kurative më të njohura në trevat shqiptare, 

bëhet e plotë kur shoqërohet nga aplikimi i GIS-it. GIS është një sistem me bazë 

kompjuterike. 

Teknologjia GIS/RS po gjen gjithmonë e më shumë vend në fusha të ndryshme: ato 

ekonomike, ushatarake, urbanistike, mjedisore dhe gjeografike. Vitet e fundit po i 

kushtohet gjithmonë e më shumë rëndësi aplikimit të kësaj teknologjie edhe në Shqipëri. 

Një vend të rëndësishëm ajo zë në fushën e studimeve gjeografike turistike. 

Në këtë punim përdorimi i teknologjisë GIS, nëpërmjet softit ArcGIS 10, ka shërbyer 

për përcaktimin e shpërndarjes gjeografike të burimeve termale, klasifikimin sipas 

temperaturave e vetive kimike që ato kanë dhe krijimin e gjeoinformacionit për qendrat 

kurative në trevat shqiptare. 

Rëndësia e krijimit të këtij gjeoinformacioni konsiston në lehtësitë e institucioneve 

përkatëse në menaxhimin e burimeve termale dhe informimin rreth qendrave kurative në 

trevat shqiptare. Gjeoinformacioni i ofruar më poshtë u vjen në ndihmë të gjithë aktorëve 

të interesuar për turizmin kurativ dhe zonat me potenciale të mundshme për zhvillimin e 

tij. Roli i gjeoinformacionit është dhënia e informacionit digjital. Ky i fundit është i 

përditësuar dhe i përdorshëm për të gjithë të interesuarit. 

Krijimi i gjeoinformacionit të burimeve termale në trevat shqiptare ka kaluar në një 

sërë hapash. Hapi i parë është sigurimi i të dhënave bazë, futja dhe përpunimi i tyre në 

programin ArcGIS 10. Në të dhënat bazë përfshihen: harta administrative e trevave 

shqiptare, harta e rrjetit hidrografik dhe të dhënat tabelare për secilin burim termal. Këto 

të dhëna, pas përpunimit në programin ArcGIS10 (ku përfshihen gjeoreferencimi i 

hartave dhe digjitalizimi i elementëve bazë të hartës), nxjerrin produktin e tyre (output) 

që është harta e shpërndarjes së burimeve termale dhe qendrave kurative. 

Pas krijimit të hartës bazë është bërë lidhja interaktive me tabelat që përmbajnë 

informacionin përkatës për secilën qendër kurative, duke krijuar në këtë mënyrë 

gjeoinformacionin përkatës për këto qendra. Në tabelën e të dhënave janë përfshirë 

informacione si: emri, vendodhja, koordinatat gjeografike, temperatura, përbërja kimike, 

sëmundjet që trajtohen, sipërfaqja e qendrës kurative, struktura pritëse, numri i 

vizitorëve, numri i shtretërve, trajtimet që ofrohen, gatimet tradicionale, numri i kontaktit, 

arritshmëria dhe fenomeni i ekskursionistit. Në skemën e mëposhtme tregohet më 

konkretisht mënyra e krijimit të gjeoinformacionit. 
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Skema 4: Hapat e krijimit të gjeoinformacionit të burimeve termale dhe qendrave 

kurative në trevat shqiptare 
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Figura 1: Krijimi i GI për qendrat kurative (Llixhat e Elbasanit) (A. Zejnelhoxha) 
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Ndërtimi i hartës interaktive është i rëndësishëm, pasi ajo ofron informacion të plotë 

turistik. Operatorët turistikë, vizitorët, pushtetet lokale, OJF, agjensitë turistike e çdo i 

interesuar mund të klikojë mbi çdo qendër kurative e të marrë informacion si më poshtë:  

 

Figura 2: Krijimi i GI për qendrat kurative (burimet termale minerale në Bënjë)                           

(A. Zejnelhoxha) 
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Figura 3: Krijimi i GI për qendrat kurative (Banja e Pejës) (A. Zejnelhoxha) 
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Figura 4: Krijimi i GI për qendrat kurative (burimit termal në Kozan) (A. Zejnelhoxha) 

 

Figura 5: Krijimi i GI për qendrat kurative (Banja e Kosovrastit  dhe Banjishtës)                         

(A. Zejnelhoxha) 

 

Gjeoinformacioni i krijuar mund të përditësohet në të ardhmen me të rejat për çdo qendër 

kurative.   
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Krijimi i guidës turistike për çdo qendër kurative merr vlera praktike në fushën e 

zhvillimeve turistike. Ofrimi i saj, shoqëruar me gjeoinformacionin përkatës, shërben si 

një udhërrëfyes për njohjen e qendrave kurative në arenën ballkanike e atë europiane. Kjo 

guidë, si dhe gjeoinformacioni i çdo qendre kurative, krijon lehtësi përdorimi për të gjithë 

të interesuarit. Rëndësia e “udhërrëfyesit” qëndron në: njohjen e qendrave kurative në 

trevat shqiptare, promovimin e qendrave kurative me perspektivë zhvillimi në të 

ardhmen, rritjen e investimeve dhe zhvillimin e turizmit kurativ krahas llojeve të tjera të 

lëvizjes turistike. 
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PËRFUNDIME DHE SUGJERIME 

 

Përfundime 

 

Punimi përfaqëson studimin e parë kompleks për zhvillimet e turizmit kurativ në 

hapësirën gjeografike të Shqipërisë, Kosovës dhe TTSHPK të RSH-së. Studimi plotëson 

mungesën e informacionit rreth zhvillimeve turistike dhe rolit që ai luan në këto treva. 

Banjat janë shfrytëzuar që herët duke përbërë një nga lëvizjet turistike më të 

rëndësishme. Lëvizja e popullsisë drejt burimeve termale minerale njihet që në kohën e 

ilirëve, pushtimit romak e më tej. Formë të plotë lëvizja turistike për të kuruar trupin mori 

në vitet 1930 dhe gjatë periudhës së qeverisjes së mbretit Zog. Periudha pas vitit 1945 

solli lulëzimin e qendrave kurative termale në trevat shqiptare, por nën vizionin e 

“qendrave spitalore”. Ndryshimet e sotme politike, sociale e ekonomike sollën ndryshime 

në zhvillimin e turizmit në përgjithësi dhe atij kurativ në veçanti. 

Turizmi kurativ i banjave lidhet ngushtë me ekzistencën e burimeve termale minerale. 

Trualli i trevave tona me ndërtim të ndërlikuar gjeologjik ofron burime të shumta termale 

e minerale. Në Shqipëri ato janë përqëndruar në zonat gjeotermale të Krujës, Ardenicës 

dhe Peshkopisë. Burimet termale minerale më të njohura janë ato në: Elbasan, Peshkopi, 

Bënjë, Bilaj, Leskovik etj. Në Kosovë veçohen burimet termale minerale të Pejës, 

Kllokotit, Malishevës, Istogut  etj. Në trevat shqiptare në Republikën e Maqedonisë me 

rëndësi janë burimet e Banjishtës, Kosovrastit e Kumanovës. Pas nuk mbetet dhe Lugina 

e Preshevës me banjat e Sijarinës dhe Bujanocit. Këto ujëra, me vetitë e tyre fizike e 

kimike, mundësojnë shfrytëzimin e shumëfishtë, kryesisht në kura termale. 

Turizmi kurativ krahas potencialit natyror mbështetet dhe nga ai kulturor. Qendrat 

kurative kanë mundësi t'u ofrojnë vizitorëve vizita në objekte të trashëgimisë kulturore. 

Kjo mundëson kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre në këto qendra dhe mundëson zhvillimin 

gjithëvjetor. 

Turizmi kurativ i banjave paraqitet me veçori specifike në Shqipëri dhe TTSHPK të 

RSH-së. Në Shqipëri, pavarësisht ujërave me veti të njohura kurative, turizmi është pak i 

zhvilluar. Qendrat kurative kanë pamjen e “qendrave spitalore”, vizitorë në moshë të 

madhe, struktura kurative ekzistuese të parikonstruktuara dhe promovim të ulët. 

Në Llixhat e Elbasanit regjistrohet shfrytëzimi pa kriter i burimeve termale nga 

subjekte të shumta private, të cilat sjellin ndotjen e mjedisit dhe zhvillim të 

paqëndrueshëm. Në Llixhat e Peshkopisë dhe të Fushë-Krujës burimet termale 

shfrytëzohen vetëm nga qendrat spitalore  përkatëse, larg shfrytëzimit abuziv të banorëve 

të zonës. Vlerësimi për cilësinë e shërbimeve në qendrat kurative është mirë (60% e të 

anketuarve) dhe mjaftueshëm ( 40% e të anketuarve).  

Për Kosovën dhe TTSHPK të RSH-së situata varion nga qendra kurative të tipit 

“spitalor” në Pejë e Bujanoc, në atë më bashkëkohore në Kllokot, Banjishtë e Kosovrast. 

Pengesat në privatizimin e qendrave kurative kanë sjellë vonesa në investime dhe 

përmirësimin e shërbimit turistik. Në Kllokot zhvillimi i turizmit është i lidhur ngushtë 

me zhvillimin e degëve të ekonomisë bujqësore. Kjo ka sjellë zhvillimin e qëndrueshëm 

të tij. Zona me interes të vençantë për zhvillimin e turizmit janë dhe Banjat e Malishevës, 

Kumanovës dhe Dobërçanit. Nga monitorimet doli se në këto treva vlerësimi për cilësinë 

e shërbimeve shkon nga shumë mirë  (10% e të anketuarve), në  mirë (65%) dhe 

mjaftueshëm (25%). 
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Përpjekjet e drejtuesve të qendrave kurative dhe pushteteve vendore për përmirësimin 

e kohëzgjatjes së qëndrimit të vizitorëve janë të pakta. Ndërkohë regjistrohen përpjekje 

për rikonstruktimin e qendrave të dikurshme kurative dhe ngritjen e strukturave të reja si 

në Elbasan, Peshkopi, Fushë-Krujë, Banjishtë, Kosovrast, Kllokot etj. Një pjesë e mirë e 

qendrave kurative janë larg modeleve të zhvillimeve europiane. Përjashtim bëjnë qendrat 

kurative në trevat shqiptare të ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Kosovës, ku 

ndërhyrjet strategjike dhe investimet kanë sjellë zhvillimin bashkëkohor e të 

qëndrueshëm. 

Zhvillimi i turizmit të banjave në trevat shqiptare karakterizohet nga mungesa e 

infrastrukturës përkatëse, zhvillimi sezonal, pamundësia në ndërmarrjen e investimeve, 

mungesa e shërbime të  tjera plotësuese, mbizotërimi i një grupi të  caktuar vizitorësh, 

mungesa e integrimit të sistemeve wellness, ndërtime kaotike, shfrytëzim pa kriter i 

burimeve termale, lidhje të dobëta midis turizmit kurativ dhe degëve të tjera të ekonomisë 

etj. Krahas problematikave, zhvillimi i turizmit mbështetet dhe nga potenciale të 

konsiderueshme natyrore, mundësi të  mira për të arritur qendrat kurative, cilësia e lartë 

terapeutike e ujërave termale minerale, zona me interes të veçantë historik e kulturor, 

rritja e interesit institucional, rritja e investimeve etj. 

Nisur nga sa evidentuam më lart, nivelet e ulta të zhvillimit të turizmit kurativ si dhe 

roli që ai luan në zhvillimin e vendeve kurative, lidhet ngushtë me mbështetjet dhe 

ndërhyrjet strategjike në nivel  vendor dhe qëndror. Përpjekjet strategjike për zhvillimin e 

tij nga instancat kombëtare e lokale kanë qenë të pakta, për të mos thënë të papërfillshme. 

Nevoja e hartimit të një strategjie për zhvillimin e turizmit kurativ dhe rritjen e rolit të tij 

është imediate. 

Në ditët e sotme, burimet termale minerale përbëjnë ofertën turistike të zonave ku ato 

ndodhen. Kjo ofertë përbën bazën e zhvillimit ekonomik dhe përfitimit të të ardhurave 

për komunitetin. Përgatitja e guidës (gjeoinformacionit) që pasqyron qendrat kurative më 

tërheqëse në trevat shqiptare, është e nevojshme për të rritur numrin e vizitorëve dhe për 

të rregulluar imazhin e qendrave kurative. 

 

Sugjerime  

 

Mungesa e të dhënave të sakta për numrin e vizitorëve në qendrat kurative shtron 

nevojën për kërkime dhe studime më të detajuara nga ana e aktorëve kompetentë, me 

qëllim saktësimin e tyre dhe krijimin e bazave të qarta statistikore. Këto të dhëna do të 

mundësojnë realizimin e studimeve me ndikime dhe efekte kohore në të ardhmen.  

Kërkohet rritja e efikasitetit në shfrytëzimin e burimeve termale minerale. Kjo do të 

arrihet përmes rregullimit të shfrytëzimit të burimeve nga banorët e zonave. Rëndësi merr 

mbrojtja e ujërave termale nga ndotja dhe sigurimi i bazës ligjore. Është i nevojshëm 

unifikimi i mënyrës së shfrytëzimit të ujërave si në Shqipëri, ashtu dhe në TTSHPK të 

RSH-së. 

Me rëndësi të veçantë në rrafshin mbarëkombëtar është intensifikimi i studimeve 

gjeografike e historike rreth historisë së shfrytëzimit të burimeve termale. Qëllimi kryesor 

është që të argumentohet në baza shkencore dhe të besueshme shfrytëzimi i tyre si dhe 

rolin që kanë luajtuar dhe luajnë ato në zhvillimin e hapësirave reciproke. 

Në kuadrin e zhvillimit rajonal, është e nevojshme që të realizohen studime të 

ndërthurura, ku ujërat termale të shihen jo vetëm si burime të energjisë, por dhe si burime 
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të rëndësishme për zhvillimin e turizmit kurativ të banjave. Këto studime duhet të 

përfundojnë me analiza tërësore për të gjithë trevat shqiptare. 

Janë të pakta ose mungojnë analizat në fushën e studimeve gjeografike e turistike mbi 

rolin e faktorëve kulturorë në zhvillimin e turizmit të banjave. Studime të tilla janë të 

nevojshme, pasi sjellin rivlerësimin e trashëgimisë kulturore, rritjen e numrit të 

vizitorëve, ndërthurjen e turizmit kurativ me forma të tjera të lëvizjes turistike e, mbi të 

gjitha, gjallërimin e jetës ekonomike e sociale të zonave kurative. 

Për të zbutur zhvillimet negative të turizmit kurativ është e nevojshme marrja e 

masave për mbrojtjen e detyrueshme të ambientit nga ndotjet natyrore, ato humane si dhe 

në përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Zhvillimi cilësor i turizmit kurativ do të 

arrihet, nëse merren masa në përmirësimin e infrastrukturës turistike (rritje në numër dhe 

cilësi), shtrirjen gjithëvjetore të tij, forcimin e bashkëpunimit midis vendeve dhe 

qendrave kurative, përmirësimin në fushën e shërbimeve mjekësore e profesionale, rritjen 

e numrit dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara, diversifikimin e moshës së vizitorëve si 

dhe lidhjen e turizmit kurativ me degët e tjera të ekonomisë.  

Është e nevojshme përfshirja e komunitetit në hartimin e planeve dhe projekteve me 

fokus zhvillimin e turizmit kurativ. Pjesëmarrja e tyre në vendimmarrje krijon mundësi 

më të mira për rritjen e investimeve vendase. 

Në kushtet e zhvillimit kaotik të turizmit kurativ dhe mbizotërimit të imazhit 

“spitalor” për shumë qendra kurative me rëndësi shihet hartimi i strategjive në nivel 

qendror dhe vendor për rivitalizimin e tij. Rimëkëmbja jo vetëm e tij, por dhe e vetë 

zonave kurative në aspektin ekonomik e social kërkon marrjen e masave për zhvillimin e 

integruar turistik. Kjo do të mundësojë zhvillimin e llojeve të tjera të turizmit krahas atij 

kurativ. 

Përmirësimi i rrugëve që lidhin trevat shqiptare, lehtësimet në qarkullimin e njerëzve 

dhe të mallrave, depërtimi i elementeve moderne të “mirëqenies”, kërkon shtimin e 

kapaciteteve pritëse në qendrat kurative. Kërkohet vendosja e standardeve në ofrimin e 

shërbimeve cilësore turistike. 

Rëndësi krahas krijimit të guidës turistike për çdo qendër kurative ka dhe pasurimi i 

mëtejshëm i gjeoinformacionit për këto qendra dhe përfshirja e tyre në itineraret 

ballkanike e europiane. 

Njohja, mbështetja dhe fuqizimi i kësaj lëvizje turistike do të sjellë impakt pozitiv në 

zhvillimin ekonomik e social të vendeve ku gjenden burimet termale e minerale. Këto 

vende, duke njohur më mirë fizionominë e tyre dhe potencialet e mundshme turistike, do 

të arrijnë të profilizojnë ndërhyrjet në funksion të zhvillimit tërësor. 
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ANEKS  

 

A. Tabelat përmbledhëse me mendimet e vizitorëve për çdo qendër kurative,  

mbështetur në pyetësorët dhe anketimet në terren  

 

Tabela 29: Vlerësimi i shërbimeve të ofruara në Llixhat e Elbasanit 

Shërbimet  Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka  

Shërbimi mjekësor 10% 70% 20%   

Kurat termale 25% 75%    

Infrastruktura rrugore  20% 80%   

Ushqimi i ofruar 12% 68%% 20%   

Stafi mjekësor 7% 33% 60%   

Shërbimet kulturore  5% 70% 20% 5% 

Akomodimi  75% 25%   

Higjena  90% 10%   

Çmimet e qëndrimit  90% 10%   

 

Tabela 30: Vlerësimi i shërbimeve të ofruara në Bënjë  

Shërbimet  Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka  

Shërbimi mjekësor      

Kurat termale  70% 30%   

Infrastruktura rrugore  80% 20%   

Ushqimi i ofruar  90% 10%   

Stafi mjekësor      

Shërbimet kulturore  70% 30%   

Akomodimi  100%    

Higjena  80% 20%   

Çmimet e qëndrimit  80% 20%   

 
Tabela 31: Vlerësimi i shërbimeve të ofruara në qendrën kurative balneare në Peshkopi 

Shërbimet  Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka  

Shërbimi mjekësor 25% 65% 10%   

Kurat termale 25% 65%% 10%   

Infrastruktura rrugore  20% 80%   

Ushqimi i ofruar 15% 70% 15%   

Stafi mjekësor 20% 70% 10%   

Shërbimet kulturore  5 % 25% 20% 50% 

Akomodimi  100%    

Higjena  90% 10%   

Çmimet e qëndrimit  90% 10%   
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Tabela 32: Vlerësimi i shërbimeve të ofruara në qendrën kurative balneare “Ibrahim Kupi” Bilaj 

Shërbimet  Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka  

Shërbimi mjekësor 80% 20%    

Kurat termale  90% 10%   

Infrastruktura rrugore  80% 20%   

Ushqimi i ofruar 10% 80% 10%   

Stafi mjekësor 30% 70%    

Shërbimet kulturore  10% 90%   

Akomodimi 20% 80%    

Higjena 50% 40% 10%   

Çmimet e qëndrimit 10% 90%    

 

 

 
Tabela 33: Vlerësimi i shërbimeve të ofruara në Banjën e Pejës 

Shërbimet  Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka  

Shërbimi mjekësor  90% 10%   

Kurat termale 10% 80%% 10%   

Infrastruktura rrugore  90% 10%   

Ushqimi i ofruar  30% 70%   

Stafi mjekësor 10% 40% 50%   

Shërbimet kulturore    5% 95% 

Akomodimi  80% 20%   

Higjena  90% 10%   

Çmimet e qëndrimit  10% 70% 20%  

 

 

 
Tabela 34: Vlerësimi i shërbimeve të ofruara në qendrën kurative në Kllokot 

Shërbimet  Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka  

Shërbimi mjekësor 10% 90%    

Kurat termale 10% 90%    

Infrastruktura rrugore  80% 20%   

Ushqimi i ofruar 20% 80%    

Stafi mjekësor 20% 80%    

Shërbimet kulturore  10% 80% 10%  

Akomodimi  100%    

Higjena 10% 90%    

Çmimet e qëndrimit  90% 10%   
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Tabela 35: Vlerësimi i shërbimeve të ofruara në Banjat e Dibrës Capa 

Shërbimet Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka 

Shërbimi mjekësor 100 %     

Kurat termale 90% 10%    

Infrastruktura rrugore  45% 45% 10%  

Ushqimi i ofruar 90% 10%    

Stafi mjekësor 100%     

Shërbimet kulturore 20% 50% 30%   

Akomodimi 95% 5%    

Higjena 90% 10%    

Çmimet e qëndrimit 35% 40% 25%   

 

 

 

B. Tabela me informacione të përpunuara gjatë punimit të studimit  

 
Tabela 36: Qarkullimi turistik në Pejë për periudhën 2000-2012 

Viti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
245

 

Sektori 

shtetëror 

1500 4900 5100 5300 5500 5150 5600 5600 5250 5600 5600 5450 335 

Sektori 

privat 

3200 4200 3700 4100 4300 4700 5100 5350 4950 4980 5200 5700 87 

 

 

 

 

 

Tabela 37: Zonat kurative në Shqipëri dhe kapacitetet e tyre( pas viteve 1990) 

Nr  Qendrat kurative Numri i shtretërve Numri i vizitorëve në vit 

1 Llixhat e Elbasanit  450 7000-8000 

2 Llixhat e Peshkopisë 160 2500-3000 

3 Bënjë Përmet 20 600-800 

4 Bilaj Fushë-Krujë - 6000-7000 

5 Leskovik 70 1500 

Burim: Dhimitër Doka, Turizmi qytetar dhe vlerat turistike të qyteteve shqiptare, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245

 Të dhëna për tre mujorin e parë të vitit 2012. 
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Tabela 38: Numri i vizitorëve në vite në qendrat kurative në Shqipëri dhe TTSHPK të RSH-së 

Vitet \Vendi  1960 1995 2000 2005 2010 2011 2012 

Peshkopi  - - 4500 5000 5500 6000 6700 

Elbasan  4136 5500 9900 11.000 12.000 11700 

Bënjë
246

 - 600 3000 7500 8500 9900 10000 

Bilaj - - 4405 8344 7701 - 6803 

Leskovik
247

 - 1500 1000 1100 1200 1250 1300 

Pejë  11700 - 4700 9850 12810 11150 10576 

Kllokot - - - - - 7650 8000 

Dibër e 

Madhe  

9612 12217 - - - - - 

Burim: Përpunuar nga autorja në bazë të anketimeve dhe pyetësorëve 

Tabela 39: Subjektet që ushtrojnë turizëm sezonal në fushën e hotelerisë dhe biznesit të vogël në 

Llixhat e Elbasanit 

Nr Subjekti që ushtron turizëm  

sezonal 

Nr. 

Dhomave 

Nr. 

shtretër 

Nr. 

punonjësve 

Çmimi i 

aplikuar 

 

1 Gjergji Lici  18 54 7 750 

2 Englantina Puka  45 150 20 1500 

3 Hysen Miza  7 28 8 750 

4 Fatmir Çullhaj  9 36 3 750 

5 Xhevit Çekrezi  18 72 6 700 

6 Flutur Roçi 8 32 7 800 

7 Violeta Muça 10 45 5 400 

8 Agim Çarçiu 22 88 3 600 

9 Gëzim Sulmina  20 90 3 600 

10 Çlirim Muça 15 45 3 600 

11 Dritan Hysa  10 34 3 400 

12 Skënder Muça 8 32 3 500 

13 Qani Duzha  8 30 3 500 

14 Bardhul Bitri  4 16 5 500 

15 Astrit Muça 5 15 5 500 

16 Olsi Tashi  7 28 3 600 

17 Hydajete Muça 6 24 1 800 

18 Bashkim Muça 12 48 1 700 

19 Sonila Hoxha  8 32 1 700 

20 Ahmet Tashi  7 28 1 700 

21 Hysni Tashi  7 28 1 600 

                                                           
246

 Numri i vizitorëve është përcaktuar në bazë të perceptimeve dhe mendimeve të banorëve të zonës dhe 

drejtuesve të strukturave hoteliere  në qytetin e Përmetit. 
247

 Numri i vizitorëve është përcaktuar në bazë të perceptimeve dhe mendimeve të banorëve të zonës dhe 

Planit të Zhvillimit në Mjedis, Bashkia Leskovik, 2007. 
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22 Dritan Tashi  6 20 7 650 

23 Namik Hoxha  8 32 1 650 

24 Miranda Tashi  7 28 1 900 

25 Dritan Kumuria  15 60 1 800 

      Burim: Drejtoria e Tatimeve, Dega e Tatim Taksave, Elbasan, nëntor 2013. 

 

 

 

 
Tabela 40: Subjektet që ushtrojnë turizëm sezonal në fushën e hotelerisë dhe biznesit të vogël: 

bar, restorant në Llixhat e Elbasanit 

Nr Subjekti që ushtron turizëm  

sezonal 

Nr. 

dhomave 

Nr. 

shtretër 

Nr. 

punonjësve 

Çmimi i 

aplikuar 

1 Ritvan Mema  15 45 1 900 

2 Myslim Debrova  10 30 6 950 

3 Hazis Çekrezi 18 54 4 800 

4 Faik Gjyla  10 37 9 900 

5 Përparim  Çekrezi 10 30 3 900 

6 Alma Muça 10 28 1 900 

       Burim: Drejtoria e Tatimeve, Dega e Tatim Taksave, Elbasan, nëntor 2013 

 

 

 

 

 

Tabela 41: Subjektet që ushtrojnë turizëm sezonal në fushën e hotelerisë dhe biznes i madh: bar, 

restorant në Llixhat e Elbasanit 

Nr Subjekti që ushtron 

turizëm  sezonal 

Nr. 

dhomave 

Nr. 

shtretër 

Nr. 

punonjësve 

Çmimi i 

aplikuar 

1 Park "Nosi " 35 105 9 1300 
      Burim: Drejtoria e Tatimeve, Dega Tatim Taksave,  Elbasan, nëntor 2013 
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Tabela 42: Menu e ofruar në qendrën kurative balneare”Ibrahim Kupi” Bilaj për periudhën 7 

ditore 9-15 maj 2014 

Data Mëngjes Drekë Darkë 

E premte 9 maj  Omletë, djath, qumësht Mish me fasule 

Sallatë lakër 

Portokall 

Supë me mish pule  

Kos 

E shtunë 10 maj Reçel, djath, qumësht Tavë kosi 

Sallatë 

Ëmbëlsirë 

Byrek 

Kos 

 

E diel 11 maj  Vezë, djath, qumësht Mish me zarzavate 

Sallatë 

Fruta 

Fileto me pana 

Kos 

E hënë 12 maj Omletë, djath, qumësht Turli me mish 

Oriz 

Pastiçe me mish 

Kos 

E martë 13 maj  Omletë, djath, qumësht Mish me fasule 

Sallatë lakër 

Ëmbëlsirë me mollë 

Supë me zarzavate 

Kos 

E mërkurë 14 maj Reçel, djathë, qumësht Mish me patate, karota e 

bizele 

Salcë kosi 

Fruta 

Oriz me kimë 

Kos 

E enjte 15 maj Vezë, djath, qumësht Mish me lakër 

Makarona 

Fruta 

Byrek 

Kos 
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C. Pjesë nga pyetësorët e përdorur gjatë monitorimit në terren 

  

PYETËSOR PËR VIZITORËT 

 

Vizitor nga _____________Mosha________________________ 

Gjinia F                        M                      Profesioni__________________ 

Patologjia___________________________ 

1.Frekuentoni këtë qendër kurative për: 

a. të pushuar e relaksuar 

b. kurim sëmundjesh e patologjisë   (cilat_________________) 

c. për të trajtuar e mirëmbajtur trupin 

d. për qëllime të tjera si sport, gastronomi etj 

 

2. Ju qëndroni apo pushoni në këtë qendër: 

a. 2-5 ditë                       b. 5-10 ditë            c. 14 ditë                     d. ___________ 

 

3.Akomodoheni  në: 

a. subjekte shtetërore  cilat_____________________ 

b.subjekte private (hotele) cilat_____________________ 

c. subjekte private-shtëpitë e familjarëve të zonës cilat_____________________ 

 

4.Gjatë qëndrimit në qendrën kurative a merreni dhe me aktivitete të tjera, nëse Po 

cilat? 

a. vizita në kala apo objekte historike 

b. vizita në natyrë 

c. vizita në objekte ekonomike të zonës 

d. ndjekje të aktiviteteve kulturore të zonës 

e. asnjërën prej tyre 

 

5.Cilat nga objektet historike, kulturore e natyrore keni vizituar? 

a._____________________ ,b._____________________,c._____________________ 

 

6. Gjatë qëndrimit u nënshtroheni vetëm kurave terapeutike? 

PO                                                                                           JO 

7. Periudha e vitit më e përshtashme për të frekuentuar qendrat kurative është? 

a_____________________b_____________________c. _____________________ 

 

8.A u nështroheni kurave të tjera si: 

a.masazhe                 b.fitness                     c.fangoterapi                            d. _______ 

 

9. Sa ju kushton qëndrimi në këtë qendër? 

a.2-5 ditë_______lekë ose _________euro 

b. 5-10 ditë__________ lekë  ose______________euro 

c.14 ditë ___________lekë  ose_______________ euro 
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10. A dëshironi të ktheheni përsëri në këtë qendër kurative:  

a. Po                       b.Jo                                c. Ndoshta                                  d. Se di  

 

11. Para se të vini këtu, keni marrë informacion për të nga? 

a._____________________b. _____________________ c. _____________________ 

 

 

12. Si e vlerësoni qendrën? 

 Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka 

Shërbimi mjekësor      

Kurat termale      

Infrastruktura rrugore      

Ushqimi i ofruar      

Stafi mjekësor      

Shërbimet kulturore      

Akomodimi      

Higjena      

Çmimet e qëndrimit      

 

13. Sygjeroni se çfarë duhet përmirësuar: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
I nderuar  vizitor! 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin ju sqarojmë se qëllimi i anketës është vetëm 

studimor. Prandaj do t’ju luteshim që të jepni përgjigje të sakta, ashtu si ju e mendoni, 

pasi prej përgjigjeve tuaja varet dhe saktësia e studimit. 

 

Ju faleminderit për ndihmën e mirëkuptimin! 
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PYETËSOR PËR QENDRAT KURATIVE  

 

1. Emri i qendrës kurative___________________________________________ 

2. Viti ose periudha e hapjes së saj____________________________________ 

2. Sa është numri i vizitorëve ditorë?____________________________________  

3. Sa është numri i vizitorëve që qëndrojnë më gjatë se një ditë?_____________ 

4. Sa është numri i netëve të qëndrimit ?__________________________________ 

 

Qendra 

kurative 

Turistë ditorë Turistë me qëndrim më shumë 

se një ditë 

Numri i netëve 

    

5. Sa është numri i turistëve vendas ?__________________ 

6. Sa është numri i turistëve të huaj?____________________ 

7. Sa është numri i stafit mjekësor?______________________ 

8. Sa është numri i stafit që ofron shërbime të tjera në qendrat 

kurative?____________________________ 

9. Specifiko çfarë shërbimesh të tjera ofrohen: 

a.____________________b.________________________c._______________________ 

10. Cilat janë sëmundjet (patologjitë) që kurohen e trajtohen në qendrën kurative? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Cila është mosha e turistëve që frekuentojnë qendrën kurative? 

a.  rreth 30 vjeç                              b. 45 vjeç-60 vjeç                                        c. mbi 60 

vjeç 

12. Nga cilat vende të Shqipërisë e trevave shqiptare vijnë më shumë vizitorët : 

a._________ (nr..........), b._________ (nr...........), c.________ (nr.....), d.____ ( nr........), 

e.___________ (nr............), f._____________.(nr..........) 

13. Nga cilat vende fqinjë apo europiane vijnë vizitorët? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14. Në cilën periudhë të vitit fluksi i vizitorëve është më i lartë? 

a. Gusht-shtator    (nr.______) b. Prill-qershor     ( nr.______) c. Tjetër   (nr.__________) 

15. Cilat janë strukturat kuruese që u vijnë në shërbim pacientëve-vizitorë? 

a.____________________ b.________________ c._________________________ 

16.  Sa është kapaciteti pritës i çdo strukture kurative? 

_________________________shtretër 

17. Cilët janë personalitetet që janë kuruar apo kanë vizituar qendrën tuaj 

kurative? 

________________________________________________________________________

18. Sa u kushton vizitorëve qëndrimi në këtë qendër? 

a. 2-5 ditë____________ lekë ose ____________euro, b. 5-10 ditë___________lekë  

ose___________euro 

c. 14 ditë___________.. lekë  ose______________euro. 

19. A realizohet promovimi i vlerave të qendrës suaj kurative? Nëse po cilat janë 

rrugët? 

a. fletëpalosje              b.web-site              c. faqe internet             d. përcakto rrugë të tjera 
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20. A jeni aderuar apo bëni pjesë në organizata, ente që promovojnë turizmin 

kurativ? 

PO                        (cila____________)                                          JO  

21.Vizitorët vijnë në qendrën tuaj: 

a. vetëm (nr.____________) 

b. të shoqëruar (nr.____________) 

22. Vizitorët në qendrën tuaj: 

a. vijnë për herë të parë (nr._________) 

b.të përvitshëm (nr.________________) 

23. Vizitorët prenotojnë qëndrimin  e tyre me: 

a. kontakt telefonik (nr .________________) 

b.prenotime në vend (nr.______________) 

c. e-mail (nr .____________________) 

24. Ju lutem plotësoni tabelën më poshtë: 

Nr i vizitorëve në vite 

 

Nr 1990 1995 2000 2005 2010 2012 

       

 

25. Sa janë vizitorët Femra dhe Meshkuj, pra kush dominon më shumë ? 

_____________________________________________________________ 

26. Cila është përbërja e ujërave?__________________________________ 

27. A u mundësoni vizitorëve forma të tjera për të kaluar kohën e lirë, krahas 

kurave terapeutike?  

Po                          (cila._______________________)                                          JO  

28. Si e vlerësoni qendrën ? 

 Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka 

Infrastruktura      

Shërbimi i komunës      

Interesi i vizitorëve vendas      

Interesi i pushtetit qendror 

për vlerat kurative 

     

Interesi i vizitorëve të huaj      

 

Ju faleminderit ! 
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PYETËSOR PËR BANORËT E KOMUNAVE KU NDODHEN UJËRAT 

TERMALE MINERALE 

Mosha_______________________ 

Gjinia____ F M  

Profesioni_______________________________ 

1.Sa kohë keni që jetoni në këtë zonë? 

a. jetoj këtu prej______________________________ 

b. transferuar këtu që nga ________________________ 

c. autokton 

2. Profesioni__________________________________________________ 

3. A mbani lidhje shpirtërore me shfrytëzimin e ujërave termale minerale në këtë 

zonë? 

PO                                                      JO                    Prej sa kohësh__________ 

4. A shfrytëzoni burimet termale minerale apo burimet minerale për kurim? 

 PO                                              JO              Prej sa kohësh_________________  

5. Çfarë u ofroni vizitorëve? 

________________________________________________________________________

6. Sa qëndrojnë mesatarisht vizitorët në ambientet që ju ofroni? 

a._________________ b._______________________ c.__________________________ 

7. Në cilën periudhë të vitit vijnë më shumë vizitorët? 

a._________________________b.______________________c.___________________ 

8. A investoni në të ardhmen e fëmijëve tuaj në fushën e zhvillimeve turistike? 

PO                                                                        JO    

Nëse PO, si?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. A jeni pjesë e grupit të punës  që organizon pushteti lokal për përmirësimin 

ekonomik të komunës? 

PO                                                                        JO    

Cila janë masat e 

marra___________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Sa është pagesa e qëndrimit të vizitorëve në strukturën tuaj? 

a.periudha __________________pagesa ___________lekë\euro 

b. periudha__________________pagesa____________lekë\euro 

c. periudha __________________pagesa ____________lekë\euro 

10. A promovoni ju shërbimin që ofroni përmes web-site, reklamave etj? 

PO                                              JO                                          

Cilat____________________________ 
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11. Si e vlerësoni Ju ? 

 Sh.mirë Mirë Mjaftueshëm Dobët Nuk ka  

Infrastruktura      

Shërbimi i komunës      

Interesi i vizitorëve vendas      

Interesi i pushtetit qëndror 

për vlerat kurative 

     

Interesi i vizitorëve të huaj      

 

12. Cilat janë produktet tradicionale të zonës që u ofroni turistëve? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. Cilat janë degët e ekonomisë që zhvillohen në funksion të turizmit kurativ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

I nderuar  banor! 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, ju sqarojmë se qëllimi i anketës është vetëm 

studimor. Prandaj do t’ju luteshim që të jepni përgjigje të sakta, ashtu si ju e mendoni, 

pasi prej përgjigjeve tuaja varet dhe saktësia e studimit. 

 

 

Ju faleminderit për ndihmën e mirëkuptimin ! 
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PYETËSOR  PËR  PUSHTETIN LOKAL  TË KOMUNAVE  KU ZHVILLOHET 

TURIZMI KURATIV 

Mosha_________________ 

Gjinia_____________ 

Profesioni e pozicioni________________________ 

1. A ka hartuar komuna strategji apo plan zhvillimi për zhvillimin e turizmit 

kurativ? 

PO                                     JO      

Cila_____________________________________________________ 

2. Cilat janë ndërmarrjet ekonomike që merren me ambalazhimin e ujit mineral për 

pirje? 

a._____________________________ b.________________________________ 

3. Në cilat vende transportohet e eksportohet më shumë uji? 

a.Vendet e trevave shqiptare____________________________________ 

b. Vendet ballkanike e europiane_________________________________ 

 4. Cila është përbërja e ujërave?___________________________________ 

5. A është ngritur në komunën tuaj “Qendra apo zyra e informacionit turistik”? 

PO                                                      JO    

Nëse PO  si proçedohet……………………………………………………………. 

6. Historia e zhvillimit të turizmit kurativ në komunën tuaj: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Përcaktoni zhvillimin e degëve të ekonomisë në funksion të turizmit kurativ: 

Bujqësia produktet_____________________________________________ 

Blektoria produktet____________________________________________ 

Tregtia_______________________________________________________ 

Shërbimet_____________________________________________________ 

 

Ju faleminderit për ndihmën e mirëkuptimin! 
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PYETËSOR PËR MINSTRINË E TURIZMIT KULTURËS RINISË DHE SPORTEVE  

PYETJET PËRGJIGJET VËREJTJE 

A ka hartuar MTKRS strategji për mbështetjen dhe zhvillimin e turizmit 

kurativ? 

a. Po 

b. Jo 

                  

                     

A ka ministria informacion rreth të ardhurave që gjenerohen nga turizmi 

kurativ? 

a. Po 

b. Jo 

  

A ka të dhëna për numrin e vizitorëve që frekuentojnë qendrat kurative 

termale në Shqipëri? (statistika të sakta) 

a. Po 

b. Jo 

c.Nëse Po plotësoni______ 

                   

 

A janë publikuar modele udhërrëfyese për njohjen e potencialeve kurative në 

Shqipëri? 

a. Po 

b. Jo 

c.Nëse Po plotësoni_______ 

 

A është në prioritetin e punës së kësaj ministrie zhvillimi i turizmit kurativ? a. Po 

b. Jo 

c.Nëse Po plotësoni______ 
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D. Parashikimet për të ardhmen-Ndërhyrjet për zhvillimin e turizmit kurativ në trevat shqiptare
248

 
Tabela 42: Parashikimet për të ardhmen-Ndërhyrjet për zhvillimin e turizmit kurativ në trevat shqiptare 

                                                           
248

 Referuar  “Piano degli interventi per la qualificazione e lo sviluppo delle attività economiche termali del territorio di riferimento, Regione Abruzzo, 

Itali 2007. 
249 Përqindjet (%) e vendosura në  tabelë  kanë  një  vlerë  indikative apo treguese e mund të  rimodelohen në  programet e zonave kurative në  funksion 

të  mundësive reale të  secilës prej tyre. 

 

 

Nr Drejtimet Synimet e ndërhyrjeve 2014 2016 2018 2020 

1 Investime në strukturat e zonave kurative □ riorganizimi urban 

□ fuqizimi i infrastrukturës publike 

□ fuqizimi i lidhjeve midis strukturave 

□ rritja e investimeve e financimeve në strukturat kurative me pjesmarrjen 

e komunitetit. 

□ kërkime të mëtejshme në zonat kurative me potenciale e mundësi 

zhvillimi 

17% 42% 42% 100% 

2 Integrimi  i ofertës kurative në  sistemin 

turistik prodhues e atë  wellness 
□ përfshirja e burimeve termale në  tregun e wellness e të  zhvillimit 

mbarë turistik të zonave 

□ përfshirja e komunave të cilat nuk kanë burime termale me qëllim 

rritjen e prodhimit tradicional në rastet kur këto të fundit janë  komuna 

fqinjë  me komunat kurative (psh. Shpat-Gjinari) 

□ rritja e mundësive për krijimin e lidhjeve kombëtare e ndërkombëtare 

në  fushën e turizmit kurativ 

□ zhvillimi i siteve të  internetit dhe i shërbimeve të  tjera të  integruara 

0% 50% 50% 100% 

3 Zhvillimi  i një  sektori specifik 

prodhues, profesional, tregtar, teknik e 

turistik i integruar 

□ përfshirja në zhvillimin e integruar e të gjitha institucioneve dhe 

investitorëve 

□ investime në fushat e formimit profesional e të  njohjes shkencore 

□ investime në përsosjen e organizimit e në  teknologji 

0% 40% 60% 100%
249

 

4 Instrumente normative  për të  siguruar 

rregullimin e territorit të urbanistikës e 
□ studime e kërkime 

□ plan rajonal ose lokal për menaxhimin e ujërave termale  minerale 

0% 33% 67% 100% 
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Tabela 43: Qëllimet strategjike dhe ndërhyrjet për zhvillimin e turizmit kurativ në të ardhmen 

Nr Qëllimi strategjik
250

 Objektivat  Pritshmëritë Afate dhe arritje 

1 Përmirësimi i marketingut 

turistik dhe promocional 
 Përmirësimi dhe rehabilitimi i 

mjedisit 

 Shtimi i produkteve 

promocionale për promovimin e 

vlerave kurative 

 Ngritja e strukturave në nivel 

qendror dhe lokal për 

organizimin dhe drejtimin e 

destinacioneve kurative  

 Krijimi i paketave turistike për 

të vizituar hapësirat kurative 

gjatë evenimenteve të ndryshme 

 Përmirësimi i imazhit jo të 

mirë të qendrave kurative 

 Përmirësimi i promovimit, 

faqeve të internetit, hartave 

turistike 

 Ngritja e strukturave 

kurative bashkëkohore në 

trevat shqiptare 

 Zgjerimi i informacionit 

rreth qendrave kurative 

dhe identitetit të tyre 

 2020  

 2020, krijimi i hartës së 

hapësirave kurative në trevat 

shqiptare 

  2020, rritja e bashkëpunimit 

midis qendrave kurative në 

trevat shqiptare 

  2020, rritja e numrit të 

vizitorëve vendas e të huaj 

     

2 Përmirësimi i infrastrukturës  

turistike 
 Mbrojtja, ruajtja e vlerësimi i 

hapësirave kurative (burime 

termale minerale e zona malore) 

 Ngritja e sistemit të  

informacionit të  turizmit kurativ 

 Krijimi dhe përmirësimi i 

infrastrukturës të  përshtatshme 

për zhvillimin e turizmit kurativ 

 Lobimi e koordinimi për 

përmirësimin e shërbimeve 

 Ngritja e rrjetit të 

mirëmbajtjes së hapësirave 

të  tilla kurative 

 Sistemimi i informacionit, 

përhapja e tij, vendosja e 

sinjalistikës përkatëse 

 Identifikimi i strukturave 

kurative që kanë nevojë 

për përmirësim  

 Ndërgjegjësimi i 

 2020, përcaktimi i 

ndërhyrjeve me afate kohore 

e buxhete përkatëse 

 2020, listimi i zonave 

kurative dhe hedhja e 

informacionit online 

web.site  

 2020, përmirësmi dhe 

rinovimi i infrastrukturës 

turistike në qendrat kurative 

                                                           
250

 Referuar Planit të Verpimit të Zhvillimit të Turizmit të Qarkut Elbasan (http:\\www.qarkuelbasan.gov.al)  

mbrojtjen e resurseve minerale termale. □ aktivitete e veprimtari për të  rritur pjesmarrjen e të  gjithë  aktorëve. 

□ përhapja e njohja e të  gjithë  arritjeve  në këtë fushë. 
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publike në  hapësirat kurative 

 Rikonceptimi funksional i 

zonave për zhvillimin e turizmit 

kurativ-shëndetësor 

komunitetit e bizneseve 

për përmirësimin e 

shërbimeve publike 

 Rikonceptimi i ri për zonat 

kurative në  përputhje me 

kërkesat e reja të  kohës 

 2020, ngritja e një organi 

kompetent pranë pushtetit 

lokal që do të ndjekë këto 

probleme  

 2020, zgjerimi i 

destinacioneve kurative të 

ndërthurura me elemente të 

wellnes dhe mirëqënies 

3 Përmirësimi i tërheqjes 

turistike e aktiviteteve 
 Institucionalizimi i 

++bashkëpunimit në  nivel  

lokal e kombëtar 

 Organizimi e zhvillimi i 

veprimtarive gjithë përfshirëse 

në  rajon e në  trevat shqiptare 

 Shtimi e përmirësimi i 

shërbimeve të  reja kurative 

 Zgjatja e kohës së  qëndrimit të  

turistëve në  qendrat kurative 

 Sigurimi i kordinimit 

midis hapësirave kurative  

 Shtimi i aktiviteteve të 

përbashkëta në rajon e më 

gjerë  

 Shtimi i aktiviteteve e 

shërbimeve të  reja në  

zonat kurative  

 Rritja e ditëve të  

qëndrimit të turistëve (deri 

në 15 ditë)  

 2020, krijimi i grupeve të 

përbashkëta me përfaqësues 

nga të gjithë aktorët 

 2020, krijimi i organizatës 

shqiptare të turizmit kurativ 

dhe krijimi i kalendarit të 

përbashkët për evenimentet 

turistike 

 2020, ndërthurja e turizmit 

kurativ me forma të tjera të 

lëvizjes turistike 

 2020, rritja e numrit të 

aktiviteve në qendrat 

kurative 

     

4 Përmirësimi i shërbimeve 

turistike kurative e tregtare 
 Ngritja e përmirësimi i sistemit 

të  organizimit të turizmit 

kurativ 

 Zhvillimi i industrisë  

mbështetëse për zhvillimin e 

turizmit kurativ 

 Promovimi i turizmit kurativ 

familjar 

 Bashkërendimi i të gjithë 

aktorëve dhe krijimi i 

forumit të operatorëve 

turistikë 

 Ruajtja e traditës dhe 

zhvillimi i qëndrueshëm i 

turizmit kurativ 

 Zgjerimi i rrjetit të 

familjeve që ofrojnë këtë 

shërbim 

 2020, krijimi i paketave 

turistike kurative për trevat 

shqiptare 

 2020, zhvillimi i artizanatit 

dhe ruajtja e mjedisit  

 2020, rritja e numrit të 

turistëve ditorë që vizitojnë 

të afërmit e tyre 
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5 Përmirësimi i mikpritjes 

turistike 
 Ndërgjegjësimi i komunitetit 

 Rigjallërimi i traditës së  

produkteve tradicionale të  

zonave kurative 

 Rritja e pjesmarrjes civike në  

vendimmarrjen politike për të  

gjitha  hapat e veprimit në 

përmirësimin e turizmit kurativ 

 Krijimi i burimeve njerëzore që  

mbështesin zhvillimin e turizmit 

kurativ 

 Rritja e interesit të 

komunitetit për zhvillimin 

e turizmit kurativ 

 Organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve me 

produktet tradicionale 

 Ngritja e grupeve të  punës 

për organizimin dhe 

përfshirjen civike në  

vendimmarrje 

 Edukimi dhe 

ndërgjegjësimi publik 

 

 2020, përfshirja e 

komunitetit në  projekte 

pilot që të ruhen vlerat 

kurative të  zonave ku ato 

banojnë 

 2020, fletëpalosje që 

promovojnë traditat e 

zonave kurative 

 2020, përfshirja e 

komunitetit në 

vendimmarrje 

 2020, përgatitja e 

kurrikulave të përshtatshme 

duke përfshirë të gjithë 

aktorët 
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E. Foto nga qendra të ndyshme kurative në trevat shqiptare dhe Europë  

 

 

Foto nr. 27: Përdorimi i tubave plastike për shfrytëzimin e ujërave termale në Llixhat e Elbasanit 

(A. Zejnelhoxha) 

 

Foto nr. 28: Vaskat për banja termale në Llixhat e Elbasanit  (A. Zejnelhoxha) 
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Foto nr. 29: Pamje nga qendrat kurative në Banjishtë e Kosovrast (A. Zejnelhoxha) 
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Foto nr. 30: Pamje nga qendra kurative në Llixhat e Peshkopisë (A. Zejnelhoxha) 

 

Foto nr. 31: Pamje nga qendra kurative në Banjën e Pejës (A. Zejnelhoxha) 

 

 

 
Foto nr. 32: Pamje nga burimet termale minerale në Bënjë të Përmetit (A. Zejnelhoxha) 
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Foto nr. 33: Pamje nga qendra kurative balneare “Ibrahim Kupi” Bilaj (A. Zejnelhoxha) 

 

 

 

 

 

 
Foto nr. 34: Pamje nga burimet termale minerale në Karlovy Vari (Republika Çeke)  

(A. Zejnelhoxha) 
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F. Ilustrimi i GI për qendrat kurative në trevat shqiptare  

 
Figura 6: Krijimi i GI për qendrat kurative (Llixhat e Leskovikut) (A. Zejnelhoxha) 
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Figura 7: Krijimi i GI për qendrat kurative(Llixhat e Peshkopisë) (A. Zejnelhoxha) 
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Figura 8: Krijimi i GI për qendrat kurative(Banja e Bujanocit ) (A. Zejnelhoxha) 

 

 

 
Figura 9: Krijimi i GI për qendrat kurative (Banja e Dobërçanit) (A. Zejnelhoxha) 
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Figura 10: Krijimi i GI për qendrat kurative (Fushë-Krujë) (A. Zejnelhoxha) 

 

 
Figura 11: Krijimi i GI për qendrat kurative (Banja e Malishevës) (A. Zejnelhoxha) 
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Figura 12: Krijimi i GI për qendrat kurative (Banja e Sijarinës) (A. Zejnelhoxha) 
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Figura 13: Krijimi i GI për qendrat kurative (Banja e Kllokotit) (A. Zejnelhoxha) 
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TURIZMI KURATIV NË TREVAT SHQIPTARE, REALITET DHE PERSPEKTIVË 

 

Përmbledhje  

 

Turizmi është një nga drejtimet kryesore të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, Kosovës dhe trevave të 

tjera shqiptare. Pasuritë turistike të trevave shqiptare janë të përshtatshme për zhvillimin e veprimtarive 

turistike të shumëllojshme, ndër të cilat edhe turizmi kurativ i banjave, që përbën objektin e këtij 

disertacioni. 

Studimi synon të evidentojë vendndodhjen, karakteristikat natyrore dhe vlerën kurative të burimeve 

termale dhe termale-minerale, si dhe historinë, gjendjen e sotme, perspektivën e zhvillimit të qendrave 

turistike dhe të lëvizjes turistike lidhur me to në gjithë hapësirën shqiptare. Ai është i pari studim i plotë 

mbi turizmin kurativ në hapësirën shqiptare dhe një kontribut i çmuar, i veçantë dhe origjinal në fushën e 

gjeografisë së turizmit. Si i tillë, ai do të ndihmojë institucionet qendrore dhe vendore për hartimin e 

politikave dhe strategjive të zhvillimit të këtij lloj turizmi.  

Për realizimin e studimit janë marrë në shqyrtim botimet e derisotme, rezultatet e punës në terren, 

intervistave dhe anketimeve, janë shfrytëzuar burimet statistikore dhe janë ndërtuar grafikë dhe harta, janë 

bërë krahasime, analiza dhe sinteza, janë nxjerrë përfundime dhe sugjerime, që u adresohen drejtuesve të 

njësive vendore, komuniteteve dhe subjekteve që synojnë të investojnë për zhvillimin e turizmit kurativ të 

qëndrueshëm, sipas modeleve bashkëkohore më të suksesshme. 

Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe krijimi i guidave turistike bashkëkohore për qendrat kurative 

në trevat shqiptare do të mundësojnë përfshirjen e tyre në itineraret turistike ballkanike, europiane dhe 

botërore, shtimin e flukseve turistike, vendeve të punës dhe të të ardhurave. 

Fjalët kyçe: turizëm kurativ, treva shqiptare, ujëra termale-minerale, politika dhe strategji zhvillimi, 

struktura hoteliere, guida dhe itinerare turistike etj. 

 

 

 

 

CURATIVE TOURISM IN ALBANIAN TERRITORIES, REALITY AND PERSPECTIVE 

 

Summary 

 

Tourism is one of the main directions of the economic development in Albania, Kosovo and other 

albanian territories. The tourism assets of the albanian regions are suitable for the development of diverse 

tourist activities, among which the curative tourism, which constitutes the subject of this dissertation. 

This study aims to identify the location, natural features and the curative value of thermal and thermal-

mineral springs, as well as history, current state and the perspective of development of tourist centers and 

tourist movement related to them throughout albanian territory. It constitutes the first comprehensive study 

on curative tourism in albanian space. It is a unique, original and valuable contribution in the field of 

tourism geography and it will help central and local institutions to elaborate policies and development 

strategies for this kind of tourism. 

To realize this study were taken into consideration currently available publications, the results of 

fieldwork, interviews and surveys, were used statistical sources and were  constructed graphs and maps, 

were made comparisons, analysis and synthesis, were drawn conclusions and suggestions, which were 

addressed to heads of local government units, communities and subjects that intend to invest in the 

sustainable development of the curative tourism, according to the most successful contemporary models. 

The improvement of the quality of services and the realization of modern tourist guides of curative 

centers in albanian areas will enable their inclusion in the Balkan, European and worldwide tourist 

itineraries, the increase of tourist flows, jobs and incomes. 

Keywords: curative tourism, albanian territories, thermal-mineral waters, policies and development 

strategies, hotel facilities, guides and tourist itineraries etc. 

 

 


