
VisitTirana 
Gazetë Mujore e Tiranës Turistike, Prill 2017 

          Art, kulturë, muzikë, argëtim, aventurë e plot supriza, për ata që e duan këtë qytet 

 
Gjatë muajit Prill: Përfundoi Konkursi #TiranaSpring në mediat sociale, ku më shumë se 400 foto u 

regjistruan në Facebook dhe Instagram. Së shpejti fituesit 

Të tjera: Çfarë të bësh në Prill në Tiranë; Legjenda e Plakave të Prillit, ngjarje kulturore etj 

Konkursi #TiranaSpring 

#TiranaSpring ishte konkursi që dominoi 
postimet e mediave sociale te Visit 

Tiranës. Më shumë se 400 foto u hodhën 
në Facebook dhe Instagram nga ndjekës 

të rrjeteve tona sociale, ku lulet e 
pranverës ishin detaji kryesor, shoqëruar 

Çfarë të bësh në Prill në Tiranë 

Ditët e pranverës në qytetin e Tiranës janë të 

mbushura me shumë entuziazëm. Edhe pse 

gjysma e prillit është diell dhe gjysma shi, 

dhe herë ftohtë e herë ngrohtë, qyteti ka 

UN Women shkruan për VisitTirana 

Administratorja e Visit Tirana, znj. Alma 

Gërxhani këtë muaj ishte personazh 

kryesor në revistën UN Women, për gratë 

biznesmene në qytetin e Tiranës. Gjithe 

 EVENTE 

    

http://www.visit-tirana.com/media-center
http://www.visit-tirana.com/news/view/65/What_to_do_in_April_in_Tirana
http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/4/feature-women-run-businesses-thrive-in-albanias-capital


me elemente të tjera të njohura të 
Tiranës, si pamje nga qyteti, nga zonat 

rurale, nga mali i Dajtit etj. Mes 400 
fotove, u përzgjodhën 10 prej tyre. Tre 

fituesit do te shpallen në javën e dytë të 
muajit Maj. 

shumë gjallëri. Madje është muaji kur 

turistët nga rajoni janë të shumtë në Tiranë. 

E diela e Pashkëve është dita më festive e 

muajit, e cila këtë vit ishte më 16 Prill.  

artikulli i kushtohet punës së madhe të 

stafit të Visit-Tirana për promovimin e 

qytetit. VisitTirana është nderuar me 

titullin personaliteti i vitit 2015 nga kreu i 

Bashkisë Tiranë. 

 
 

Legjenda e plakave të Prillit 

 

Moti i keq në Prill ka një legjendë. 
Legjenda thotë një herë e një kohë disa 
plaka u ngjitën në mal dhe thirrën me të 

madhe: “Lamtumirë Dimër, Vafsh në 
Djall!”. Ishte Prill, por dimri vendosi të 

kthehej sërish..  

Përse Pazari i Ri është trendi në Tiranë 

 

Që prej ditës së inagurimit, Pazari i Ri është 
kthyer në një qendër shplodhëse dhe 

argëtuese për familjet, vizitorë të ndryshëm. 
Të shtunën e 8 Prillit, në Pazarin e Ri, Bashkia 
e Tiranës kishte organizuar aktivitetin “Drita 

në Pazar”, ku 50 artistë të fushave të 
ndryshme performuan atje.  

Dita Ndërkombëtare e Vallëzimit  

 
 

Një Maratonë Vallëzimi pushtoi Parkun 
Rinia dhe Sheshin Nënë Tereza, në 29 

Prill, ku pati 15 orë muzikë dhe kërcime. 
Nuk munguan zhanret e muzikës 

popullore, klasike dhe ritmet më moderne 
ku ftonin të gjithë qytetarët e Tiranës të 

festonin. Ata që kërcyen pa u lodhur ishin 
fëmijët e shkollave të ndryshme Tiranë. 

Evente të pritshme në Maj 

 

“Grand Gala de la  Zarzuela” vjen për herë 
të parë për publikun në datën 6 maj,  ora 
19:00,  në Qendren Kulturore të Katedrales 
Orthodhokse. (6 Maj) 

Modele të Qëndrueshme të Konservimit 
Urban dhe Rijetësimit të fshatrave historikë 
Vuno & Qeparo në Himarë (Te reja, 11 Maj) 

Festa e vajit te Ullirit (Pazari i ri, 10 maj) 
Një vit nën Re (te Reja 27 maj) 
Eco Fashion Show in Tirana (28 maj) 

 
Reklamoni në portalin 

tonë 
Visit-Tirana.com 

 
 
 

Kontaktoni në:  
Tel: +355 4 5800419 

 

Për më shumë artikuj unikë gjatë gjithë muajve klikoni në:  http://www.visit-tirana.com/sq/lajme 
Visit Tirana Rr. "Sami Frashëri", Nd.30, H.2, Ap.8, Tiranë  

Tel: +355 4 5800419, Email: contact@visit-tirana.com; Web:www.visit-tirana.com 

Follow us:    

 Evente të tjera në Prill 

Equus, shfaqja drithëruese në 
Teatrin Kombëtar 

Shfaqja 100 fustanet në Teatrin e 
Metropolit/ regjia Jonida Beqo 

Albania Enduro Series, Raundi II, 
trofe çiklistik Mountain Bike  
CrossFit në Parkun e Madh të Tiranës 

Për tej të figurshmes, ekspozitë e 
Zinni Veshi në Galerinë Kombëtare të 
Arteve  

Latin  Night te Reja 
Koncert nga Olen Cesari dhe Inva 

Mula në Pallatin e Kongreseve 
Teatri Kombetar solli në skenë 

shfaqjen "Pushteti i grave", të autorit 
Grek Aristofani 

39 Hapat, komedi në Teatrin e 
Metropolit 

Aktivitete për Ditën e Tokës në 
Tiranë 

Gjenerata A ekspozitë nga 
Julius Eb 
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