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Gazeta nr. 42, Shtator 2020

Visit Tirana është portali turistik i kryeqytetit, një iniciativë private që promovon Tiranën dhe
bizneset turistike. Jemi faqja më e vizituar për turizmin në Tiranë. Bizneset e Tiranës janë
të ftuar të bëhen pjesë e platformës për më shumë vizibilitet në audiencë të huaj.
Për listim biznesi, listim eventesh, reklama dhe sponsorizime na kontaktoni tek
contact@visit-tirana.com. 

Çfarë të bësh në Shtator në Tiranë

Mirëseerdhe Vjeshtë!. Shtatori shpesh konsiderohet si Viti i Ri, nisin shkollat, nisin
punët dhe projektet e mëdha të ngadalësuara për shkak të muajve të verës.

Pandemia është ende e pranishme, kështu që kujdesi duhet maksimal. Por Tirana
duhet shijuar dhe në shtator moti është i mrekullueshëm, i ngrohtë për të shëtitur në

gjithë mrekullitë që kryeqyteti ynë ofron. Nisin dhe aktivitetet kulturore. Shih më
shumë: 
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Apliko deri 30 shtator 2020
Çmime, ekspozita, kurse fotografie. Eventi më i madh i fotografisë në Tiranë

Shtëpia Kadare, pallati
rikonstruktohet, plot vizitorë

Pallati i shkrimtarëve ku ndodhet
dhe Muzeu Kadare tashmë është
restauruar dhe vizitorët e gjithë
moshave nuk mungojnë. Së fundi
vetë vajza e Kadaresë, Besjana, e
cila është ambasadore e Shqipërisë
në OKB shoqëroi në një vizitë
speciale ambasadoren amerikane
Yuri Kim. Më shumë: 

Shpella e Pëllumbasit, banimi më i
hershëm në Tiranë

I mbijetuari i Holokaustit, që
dizenjoi memorialin në Tiranë

Në botën e arkitekturës, Stephen B
Jacos njihet për dizenjimet e tij
ariktekturore që kushtojnë miliona
dollarë. Por së fundi ai u morr me
një projekt që e bëri falas. Dhe ky
është një memorial i Holokaustit në
Shqipëri, në Tiranë, i cili u përurua
një muaj më parë në Tiranë. Më
shumë 

16 arsye për ta dashur Tiranën
dhe njerëzit e saj

http://www.tiranaphotofestival.com/
http://blog.visit-tirana.com/2020/08/vizite-speciale-ne-muzeun-kadare.html
http://blog.visit-tirana.com/2020/08/vizite-speciale-ne-muzeun-kadare.html
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http://blog.visit-tirana.com/2020/08/jacobs-holocaust-survivor-who-designed.html
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Shpella e Pëllumbasit, ndodhet rreth
25 km larg Tiranës, në rrugën
nacionale Tiranë-Elbasan. Ky thuhet
se është një nga vendbabnimet më
të hershme në rajonin e Tiranës, që i
përkasin periudhës së paleolitit,
rreth 30 000-50 000 vite më parë. 
Më shumë: 

Tirana po bëhet një qytet shumë
tërheqës për turistët por dhe për të
huajt që po vendosin të jetojnë këtu.
Po pse Tirana është kaq e dashur
për të huajt? Ne po listojmë disa
arsye, disa të tjera mund ti shtoni
edhe vetë: Më shumë 

Evente në shtator 2020

Reklamo binesin tek Visit Tirana platforma e turizmit të kryeqytetit!
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Që nga viti 2015, Visit Tirana ofron mundësi të jashtëzakonshme për të ekspozuar
bizneset shqiptare të Turizmit për të arritur klientët e mundshëm në të gjithë botën.
Publikimet tona online u japin turistëve vendas dhe atyre të huaj informacione per t'i
frymëzuar të vizitojnë Tiranën dhe Shqipërinë. Reklamoni biznesin tuaj në të gjitha
platformat tona online, shih paketat tona!

Sot më shumë se kurrë biznesi juaj duhe të jetë online. Ne ju ndihmojmë në çdo hap. Na
kontaktoni për një këshillim falas:

Web: www.manderina.com E-mail: contact@manderina.com  Cel: +355692078553
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