
ARTANA
guidë turistike



Artana është qytezë në pjesën lindore
të Kosovës. Artana apo Novobërda (në
dokumentet Latine e shkruar si
Novaberd) është përmendur në
dokumentet historike më herët se në
vitin 1326. Se pari është përfshirë se
bashku me pjesët tjera te Kosovës,
brenda Mbretërisë se parë Bullgare.
Shkrimtari i famshëm Bullgar i
mesjetës Vladislav Grammarian ka
lindur aty ndërmjet viteve 1410 dhe
1415.

Novobërda ka qene qendër kryesore ne
atë kohe, me Fortesë të madhe
mesjetare të ngritur ne maje te një
vullkani të shuar në formë koni, pjesët e
mbetura te se cilës mund te vizitohen
edhe sot, dhe pjesa për banim qe
shtrihen gjithandej. Ne murin e jashtëm
të kalasë shihet një kryq i madhe, i
ndërtuar në gurë. Kalaja, apo fortesa,
mendohet qe daton qysh nga
Perandoria Bizantine.
Popullsia numrin e madhe mendohet ta
ketë kaluar mbi 10,000 njerëz. Aty kanë
qene minierat dhe furrat e shkrirjes
për xeheve si hekur, plumb, ari dhe
argjendi. 

ARTANA

https://sq.wikipedia.org/wiki/Kosova
https://sq.wikipedia.org/wiki/Bullgar%C3%ABt
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kalaja
https://sq.wikipedia.org/wiki/Perandoria_Bizantine
https://sq.wikipedia.org/wiki/Hekuri
https://sq.wikipedia.org/wiki/Plumbi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ari
https://sq.wikipedia.org/wiki/Argjendi


 KËSHTJELLA E ARTANES

Është një fortesë mesjetare që i fal
Kosovës një pjesë thelbësore të
trashëgimisë së saj historike, duke
ofruar një mozaik të vyer kulturor,
kombëtar, fetar e arkeologjik që
rrallëherë mund të haset tjetërkund në
rajon e më gjerë.



KULLA E GJINAJVE 

Add a subheading

Ofron hapsira të ndryshme për një
pushim të rehatshem
– Restaurant “Kulla e Gjinajve”
– Restaurant “Hani i Gjinajve”
– Konaku i Gjinajve
– Hamaret e Gjinajve
– Amfiteatri



LURA AGROTURIZEM

Është një vend me natyrë të mrekullueshme i cili gjendet në
fshatin Makresh , me lartësi mbidetare 900m. Ky fshat është
një vend turistik i cili është krijuar gjatë  vitit 2012. Ky vend

synon të zhvilloj turizmin malor, dhe për këtë arsye posedojnë
edhe  shtëpi malore të cilat janë të ndërtuara vetëm nga guri

dhe druri.   Poashtu në këtë vend kultivohen pemë dhe perime 
 të llojeve të ndryshme që janë të  freskëta dhe shërbehen në

restaurantin e Lurës.
 
 



KULLA VLLASALIU 

Ndodhet në Artanë. Ajo ka vjetërsi të
madhe Brenda kullës ndodhen gjëra
tradicionale dhe shumë artefakte të
rëndësishme për historinë e Kosovës.



PISTA E SKIJIMIT

Këtij vendi turistik i është shtuar edhe një atraksion
turistik – pista e skijimit. Lartësia mbidetare e
Artanës është rreth 1100 metra. Pista ka 3 skilifta dhe
është e gjatë 380 metra. Atë e karakterizon natyra e
bukur e ajri i pastër, dy ndër faktorët kyq që ndikojnë
në numër të konsiderueshëm vizitash. Megjithatë,
pista është e përgatitur me pajisjet e nevojshme që
ndihmojnë zhvillimin e një sporti si skijimi.



FAKTE INTERESANTE
PËR ARTANËN

Kalaja e Artanes
Përballë kalasë së Artanës gjendet katedralja , dhe
përball saj ndodhet xhamija me një minare të cilën e

kanë ndërtuar Perandoria Osmane gjatë kohës së
pushtimit të tyre,në shekullin e XIV që e  ka ndërtuar
për të lënë gjurmët e saja nëpër tokën e vlefshme të
Artanës.Kjo xhami, që dikur ka pasur në hollin e saj,

shumë banorë të këtyre anëve, tani ka ngelur e
zbrazët. Aty, tashmë vetëm historia ka ngelur.

                                       

 Komuna e Artanes

Hapësira ku shtrihet tani Komuna e Artanës, ka qenë e
banuar që nga mesjeta. Por, numrin më të madh të

banorëve e ka pasur në shekullin XV, besohet të kenë
qenë rreth 45 mijë banorë.



LOKACIONET

https://www.bing.com/maps?
osid=5c63cdbd-1982-4d3e-8da0-

57419026be71&cp=42.577~21.34762&l
vl=12&v=2&sV=2&form7=S0002 

ARTANA

https://www.bing.com/maps?
osid=04dcb3e8-2f19-4e8f-acf6-

d068d6415878&amp;cp=42.55590
6~21.439217&amp;lvl=16&amp;im

gid=37f4b272-0092-4879-b290-
ceade776c95e&amp;v=2&amp;sV=

2&amp;form=S00027

LURA AGROTURIZEM

https://www.bing.com/maps?
osid=3f1da424-1cf8-4b91-8b82-

89ba5226222c&amp;cp=42.615002~21
.417219&amp;lvl=15&amp;v=2&amp;s

V=2&amp;form=S00027

KALAJA E  ARTANES

https://www.bing.com/maps?osid=338bfb9b-50f6-
4140-8cc4-

479c86d93191&amp;cp=42.560858~21.438658&a
mp;lvl=16&amp;imgid=536a20c3-a49b-4f73-8ffa-

fd419f754daf&amp;v=2&amp;sV=2&amp;form=S00027

KULLA E GJINAJVE

https://www.bing.com/maps?osid=efa54efb-4569-4a08-
a908-

ccfcc6345796&amp;cp=42.616926~21.399565&amp;lvl=
16&amp;imgid=0b4b3ef6-5145-49e3-a8db-

d4bc0b75cc08&amp;v=2&amp;sV=2&amp;form=S0002
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KULLA VLASALIU



EJANI DHE NA VIZITONI!


