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AKRIVITETET REKREATIVE
Komuna e Pejës shtrihet në veriperëndim të Kosovës dhe radhitet ndër
komunat më të mëdha të Kosovës si dhe me numër më të madh të
banorëve. Gjendet në Rrafshin e Dukagjinit dhe shtrihet rrëzë bjeshkëve të
Rugovës të cilat janë pjesë e bjeshkëve të Nemuna. Karakteristikë e këtij
qyteti është afërsia dhe lehtësia e qasjes në Bjeshkët e Rugovës e cila
është vetëm 1km nga qendra e qytetit.
Është ndër komunat e cila ka më së shumti potenciale natyrore dhe
dinamikë të madhe lëvizjeve të cilat i mundësojnë këtij qyteti të njihet
ndryshe edhe “Qyteti i Gjelbër dhe Vital”. Në vitin 2013 kjo komunë është
shpallur edhe destinacioni premtues i “Turizmit për të Nesërmen” nga
WTTC.
Me pasuritë e mëdha që disponon, rajoni malor i Rugovës ofron mundësi të
shumta për kryerjen e aktiviteteve rekreative-sportive, ku shumë dashamirë të natyrës, entuziastë të bjeshkëve dhe sportistë e kalojnë kohën duke
shijuar ajrin e pastër, natyrën e gjallë dhe kënaqësinë e pamjeve piktoreske e deri tek aktivitetet ekstreme. Janë mjaft atraktive ngjitjet në shkëmbinj, ecjet malore, pushtimi i majave malore deri në 2522m, eksplorimet në
shpella, ekskursionet ditore dhe pushimet gjatë vikendeve, kampingjet,
aventurat e ndryshme, skialpinizmi, ecjet me shputa bore, skijmi i lirë, etj.
Andaj Peja edhe njihet në Kosovë si qytet i rekreacionit dhe sportit për çka
edhe mund të krenohet me të arriturat që kanë bërë adhuruesit në këto
drejtime. Peja tani ofron mundësi për të gjithë adhuruesit e natyrës dhe
rekreacionit që në këtë regjion të mund të qëndrojnë dhe të dëfrehen me
natyrën e bukur dhe të panjohur.
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ÇIKLIZMI REKREATIV
Peja qytet i çiklizmit siç njihet edhe ndryshe është vend i cili ofron
mundësi të shumta rekreative për adhuruesit e këtij aktiviteti. Pozita e
mirë e shtrirjes dhe shtrirja e rrafshët e qytetit ka mundësuar që
biçiklizmi të jetë një aktivitet shumë i adhuruar te banorët vendas. Tanimë
janë zhvilluar edhe shtigjet e çiklizmit malor në rajonin e Rugovës të cilat
kanë vështirësi të ndryshme në bazë të aftësive fizike të adhuruesve të
këtij aktiviteti.

Shtigjet e preferueshme janë:
1. Pejë - Gryka e Rugovës - Drelaj - Pejë
2. Pejë - Gryka e Rugovës - Reka Allagës - Pejë
3. Pejë - Gryka e Rugovës - Reka Allagës - Llutovë - Pepaj - Drelaj - Pejë
4. Pejë - Gryka e Rugovës - Bogë - Shkrel - Koshutan - Drelaj - Pejë

Të gjitha këto shtigje mund të përshkohen
brenda ditës, ndërsa adhuruesit e natyrës
mund të zgjasin qëndrimin gjegjësisht
aktivitetet e tyre gjatë tërë vikendit me
kombinimin e këtyre shtigjeve.
Po ashtu ekzistojnë edhe shtigjet e biçiklizmit rekreativ në nivel
rajonal që lidhin Pejën me vendet tjera si: Deçanin, Junikun,
Klinën dhe Istogun të cilat kalojnë nëpër fshatrat lokale ku
qarkullimi i automjeteve nuk është i madh.
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NGJITJA NË SHKËMBINJË
Vetëm 3 km nga qyteti i Pejës në drejtim të Grykës së Rugovës fillojnë shtigjet e
ngjitjes. Ekzistojnë 8 zona të ngjitjes të cilat njihen më emra të ndryshëm në
regjionin e Rugovës. Zonat janë lehtë të arritshme dhe përmbajnë nga 1 deri në 15
shtigje të ngjitjes më gjatësi prej 10 deri në 280m dhe vështirësi prej 5 deri në 8b+.
Gjithsej në Rugovë gjenden 40 shtigje të ngjitjes. Shtigjet janë të hapura në mënyrë
profesionale nga ekspertë të vendit dhe Italian kështu që siguria është në nivel dhe
kontrollohen në çdo fillim të sezonës.

Më poshtë keni emrat e zonave për ngjitje
të cilat gjinden në Rugovë:
Kilometri -3
Solarium
Jezera
Kilometri 5

Plazhi i Marimangave
Shpella Dragoit
Drelaj
Reka Allages

VIA FERRATA – SHTEGU I HEKURT
Tani në Komunën e Pejës është hapur shtegu i hekurt i cili gjindet në Grykën e
Rugovës. Është aktiviteti më i ri i cili po zhvillohet në Pejë dhe produkti më i ri
turistik i cili mund të ofrohet për vizitorët e ndryshëm. Shtegu i hekurt me emrin
“Ari – Shpella e Mbretëreshës” ka gjatësi prej 140m dhe është i paisur me të
gjitha elementet e nevojshme dhe me standarde internacionale.
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SKIJIMI I LIRË
Tradita e skijimit në qytetin e Pejës është e lidhur ngushtë me
pjesëmarrjen në gara ndërkombëtare qysh në kohërat e
mëhershme. Njiheshin banorët e Pejës për garimet në ski
mirëpo edhe për zhvillimin e skijimit ekstrem duke përdorur
shtigje të vështira për skijim. Po ashtu edhe tani është qytet i cili
e ka mjaft të zhvilluar këtë disiplinë rekreative - sportive.

Për adhuruesit e skijimit fshati turistik Bogë ofron mundësinë që
të zhvilloni aktivitetin e adhuruar nga ju.
Mu në këtë fshat gjendet shtegu i skijimit i cili ofron kushte mjaft
të mira për adhuruesit e skijimit dhe është i pajisur me skilift. Po
ashtu në këtë fshat mund të gjeni vende për akomodime me
standarde mjaft të mira dhe ushqim tradicional.

Regjioni i Rugovës ofron po ashtu mundësi për të gjithë
adhuruesit e skijmit të lirë terrene dhe shtigje të
përshtatshme për zhvillimin e këtij aktiviteti. E këtë e
mundëson shtrirja gjeografike dhe terrenet e përshtatshme
me lartësi të ndryshme ku adhuruesit mund të bëjnë ecjen
dhe lëshimin me ski në terrene të cilat lidhin fshatrat e
ndryshme të këtij regjioni malor.

BJESHKATARIA &
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BJESHKATARIA
Bjeshkataria është aktiviteti i cili praktikohet në masë të madhe nga popullata
lokale por edhe nga vizitorët e shumtë që e vizitojnë Pejën. Është pjesa e
regjionit malor e Rugovës e cila i ofron shtigjet për ecje malore të cilat janë
mjaft atraktive dhe aventuriere për të gjithë adhuruesit e bjeshkatarisë dhe
kohës së lirë. Shtigjet të cilat janë të punuara janë të dizajnuara me qëllim që të
ofrojnë aventura të ndryshme gjatë ecjes, të cilat kalojnë përmes bukurive të
rralla të natyrës, egërsisë së florës, vizitës së ujëvarave e deri tek lidhja e tyre
me akomodimin dhe kulturën e traditën e vjetër të banorëve të Rugovës.

Shtigjet të cilat mund të veçohen si
atraktive janë:
1. Pejë - Maja e Zezë - Peklena - Vjellak
2. Pejë - Maja e Zezë - Shushicë
3. Pejë - Livadhi Sakës - Kopranik
4. Jezer - Milishevc - Roshkodol
5. Pejë - Jezer - Lumbardh
6. Bogë - Shkrel - Koshutan – Drelaj
7. Drelaj - Reka Allagës
8. Reka Allagës - Llutovë - Pepaj - Drelaj

9. Drelaj - Duagivë - Kuqishtë
10.Kuqishtë - Liqeni i Liqinatit - Liqeni i Drelajve
Për dashamirët e ecjes në natyrë tani në bjeshkët e
Rugovës është i hapur shtegu ndërkufitar i cili kalon
përmes tri shteteve Kosovë – Mali i Zi – Shqipëri i
njohur me emrin “Majat e Ballkanit”.
Për më shumë informacione mund të vizitoni
webfaqen: www.peaksofthebalkans.com

ALPINIZMI - PUSHTIMI I MAJAVE
Kjo është madhështia e majave të këtij vendi natyror të quajtur
Rugova. Ofron mundësi të pushtimit të këtyre majave edhe për
adhuruesit e alpinizmit por edhe të rekreacionit që dëshirojnë sfida
dhe përballje me vështirësitë natyrore. Në këtë rajon gjenden më se
19 maja të cilat kanë lartësi mbi 2000m mirëpo ndër to që veçohen
për nga karakteristikat bjeshkatare dhe alpine janë: Guri i Kuq me
lartësi prej 2522 m, Maja e Çfërles me lartësi prej 2461m, maja e
Hajles me lartësi prej 2403m si dhe maja e Vjellakut në lartësi prej
2014m si pjesë përbërëse me majën e Peklenës.Për pushtimin e
këtyre majave është e nevojshme që ti keni pajisjet e duhura të bjeshkatarisë.

PARAGLIDE

PARAGLIDE
Aeronautika ka një histori të begatshme dhe mjaft të vjetër
në qytetin tonë dhe njihet si një nga aktivitetet rekreative
sportive e cila ka një traditë të madhe. Të shumtë janë
qytetarët të cilët janë marrë me këtë lloj aktiviteti ndërsa
tani ka marrë një hov më të madh zhvillimi i saj.

Tani në qytetin e Pejës janë dy baza kryesore ku adhuruesit
e paraglides mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre.
Njëra gjendet në vendin e quajtur Maja e Zezë e cila ka
lartësi mbidetare prej 900m dhe është shumë pozitë atraktive pasi që prej saj mund të shohësh gjithë qytetin e Pejës
e pothuajse edhe gjithë Dukagjinin gjatë fluturimit, dhe
tjetra gjendet në fshatin Lipë në pjesën veriore të Pejës në
drejtim nga ujëvara e Drinit të Bardhë.

Po ashtu, paramotori, si pjesë e këtij aktiviteti rekreativ, ka
filluar të zhvillohet në Pejë si disiplinë e re popullariteti i të
cilës është në rritje të vazhdueshme.

SPELEOLOGJIA

SPELEOLOGJIA
Hulumtimi i nëntokës dhe zbardhja e pasurive nëntokësore apo
ndryshe që njihet si “SPELEOLOGJIA” është ndër aktivitetet e
cila po ashtu është mjaft e zhvilluar në Komunën e Pejës.
Qyteti i Pejës njihet për ekspeditat dhe hulumtimet e shumta që
bëhen nga speleologët profesional nga Peja. Pothuajse çdo
vikend organizohen aktivitete të ndryshme për speleologjinë të
cilat ofrojnë mundësi avanture për të gjithë adhuruesit të cilët
janë kureshtarë të fshehtësive të nëntokës.

Sa i përket aktivitetit të Spelologjisë, Peja njihet
për numrin e madh të shpellave të cilat gjinden në
rajonin malor të Bjeshkëve të Nemuna - kryesisht
në Grykën e Rugovës dhe ai i Rusolisë.

Ndër shpellat që mund të veçohen në regjionin e Pejës
janë : Gryka e Madhe e cila gjendet në Grykën e Rugovës
si dhe ajo e Radacit e cila gjendet afër ujëvarës së Drinit
të Bardhë.

SHPELLAT MË ATRAKTIVE
NË PEJË
1. Gryka e Madhe
2. Shpella e Radacit
3. Shpella e Mbretëreshës
4. Shpella e Karamakazit
5. Shpella e Demajve
6. Shpella e Kallabës
7. Shpella e Borës

RAFTINGU

RAFTINGU
Është një aktivitet i ri i cili ka filluar të zhvillohet në qytetin e Pejës në mënyrë profesionale.
Zhvillimi i këtij aktiviteti rekreativ kryhet zakonisht në stinën e pranverës dhe vjeshtës duke
marrë parasysh nivelin dhe vrullshmërinë e ujit.

Tani në Pejë mund të bëhet rafting në dy lumenj: atë të Lumëbardhit ku shtegu fillon nga
Gryka e Rugovës dhe kalon përmes qytetit e deri në dalje të Pejës, si dhe në lumin e Drinit të
Bardhë ku mund të vazhdohet deri në komunën e Klinës, Gjakovës e deri në Prizren.

KONTAKTET E NEVOJSHME
Gjeni më poshtë kontaktet e nevojshme të shoqatave të cilat kryejnë
aktivitetet rekreative malore të paraqitura më parë.

Zyra për informata turistike – Pejë
Adresa: Mbretëresha Teuta Nr:59
Web: www.pejatourism.org
Email: pejatourism@yahoo.com
pejatourism@hotmail.com
Tel: +381 39 423 949
Kontaktet e shoqatave që kryejnë aktivitetet rekreative:
Shoqata e bjeshkatarëve ”Gjeravica”
Email: shbgjeravica@hotmail.com
Tel: +377 44 497 715
+377 44 221 365
Shoqata e Bjeshkatarëve “ Marjashi “ Pejë
Email: drbujargashi@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/Shoqata bjeshkatare Marjashi
Pejë
Tel: +377 44 251 258

Shoqata e Alpinistëve “Marimangat e Pejës”
web: www.marimangat.org
www.majet.org
Email: marimangat@gmail.com
Facebook : marimangat
Tel: + 386 49 661 105
+386 49 867 007

Shoqata e speologve Aragonit – Pejë
Tel: + 377 44 221 365
+386 49 168 566
Tel Int.:+447801947007
Web: www.aragonit-speleo.com
Facebook: www.facebook.com/aragonitkosovo
Email: fatos64@gmail.com
mentorbojku@yahoo.com

Shoqata e Biçiklistëve rekreativ “ Biçiklistat pa Kufij”
Email: csf.bpk@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ biciklistat pa kufi
Tel: + 377 44 165 298
+ 377 44 139 179

Fotografitë nga:
Asdren Rrahmani
Valon Begolli
Fatos Katallozi

Klubi çiklistik ” Peja”
Tel: +377 44 251 611
Aero klubi ” Peja ”
Email: v_gjikolli@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/aero klubi peja
Tel: + 377 44 145 943
+ 377 44 142 938
Shoqata e skijimit “Pro Ski”
Email: proski-ks@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/ feim kollcaku
Tel: + 386 49 181 808

Guida e rekreacionit në natyrë u punua në bashkëpunim me shoqatat të cilat kryejnë këto aktivitete me
qëllim të promovimit të potencialeve turistike në komunën e Pejës.
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