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Me shume se nje dekade prevoje pune ne fushen e transportit , nje 

sherbim i mire dhe I sinqerte ndaj udhetareve na ka sjelle deri tek 

ideja e themelimit te a�ensise turistike .

Linja te rregullta transporti Gjermani – Kosove - Gjermani

 

Ne Bregdetin e Shqiperise perfaqesojme hotele nga Kryeqyteti 

Shqipetar Tirana , Shkodra , Berati e Gjirokastra , duke vazhduar me 

qytetet bregdetare : Saranda , Ksamili , Vlora , Durresi , Shen�ini dhe 

Velipoja . 

  

Bileta Aeroplani 

Ne muajin Maj te vitit 2017 vendosim te marrim para vetes hapin e 

guximshem te themelimit te a�ensise .  Nje investim bashkekohor ne 

piken e pare te shitjes ne qytetin e Podujeves I dha fryme te re punes 

tone , duke vazhduar me hapjen e pikes se dyte ne kryeqytetin e 

Kosoves ne Prishtine .

Bileta Trageti  

Rrjeti I �ere I bashkepunetoreve dhe kontratave serioze – profesionale 

na ben qe tani te synojme qe ne tregun europian te prezentohemi dhe 

te jemi partner besnik I tyre . 

Pas hyrjes dhe investimit strate�ik ne fushen e turizmit , ishte koha qe 

ne Janar te vitit 2019 te ofronim te �itha sherbimet turistike ne 

menyre profesionale : duke �lluar nga ambientet tona moderne te 

punes , sta�t te specializuar te shitjes , mjeteve trasportuese 

moderne , sta�t mbeshtetes dhe bashkepuntoreve te besueshem . 

Planet Reisen SH.P.K. ofron një sërë llojesh të aranzhmaneve si 

individuale ashtu edhe grupore, varësisht nga sezona dhe kërkesa e 

klientit

Ne vazhden e z�erimit , a�ensioni turistik Planet Reisen ju ofron 

klienteve sherbime si :

Tani në vitin 2020 kemi z�eruar sherbimet tona me hapjen – 

re�istrimin e a�esise turistike ne Dusseldorf te Gjermanise , dhe 

qellimi jone eshte qe ne tregun �erman te prezentojme oferta 

turistike per pushime ne Kosove dhe Bregdetin e Shqiperise . 

Bileta Autobusi ne linjat vendore dhe nderkombetare 

Paketa turistike per Bregdetin e Shqiperise 

More than a decade with work experience in transport �eld, a good 

and sincere service toward passengers brought us to the idea of 

creating this travel agency. 

On May of 2017, we decided to take a brave step of creating the agency. 

A modern investment in Podujeva where the �rst point of sale is, and we 

can say that this investment was a refresh for our work, thus continuing 

on the opening of the second point of sale in the capital city of Kosovo, 

Prishtina.

 

After we decided to make the strategic investment in the �eld of 

tourism, on January of 2019 was the time when we were ready to offer 

all tourist services in a professional way: starting from our modern work 

environments, specialized sales staff, modern means of transport, 

support staff and reliable collaborators. 

Tourist packages to Albanian coast 

Planet Reisen LLC offers a variety of individual arrangements and in 

group as well, it depends on the season and from the requests of our 

clients also. 

As we continue to expand as an agency, Planet Reisen offers services 

such as:

Bus tickets on local and international lines

Regular transport lines Germany- Kosovo- Germany

Airplane tickets

Ferry tickets

As for the Albanian Coast, we represent hotels from the Capital city of 

Albania, which is Tirana. Also we represent hotels from other cities of 

Albania, such as: Shkodra, Berati and Gjirokastra. Thus continuing with 

coastal cities such as: Saranda, Ksamil, Vlora, Durres, Shen�in, and 

Velipoja.

Extensive network of collaborators and serious, professional contracts 

push us to present ourselves at the European market, and being ready 

to be their faithful partner. 

Now, in 2020, we expanded our services when we opened(registered) 

our tourism agency in Dusseldorf, Germany. We want to present in 

German market touristic offers for vacations in Kosovo and Albanian 

Coast.

RRETH NESH ABOUT US

ZYRET TONA   OUR OFFICES 

DISA NGA AUTOBUSAT TANË    SOME OF OUR BUSES 



SHQIPËRI
Mirë se vini në

ALBANIA
Welcome to

Ndersa tani fal bashkepunimit te mire me hotele ne jemi stacionuar atje per te 

prezentuar shqiperine ne tregun evropian si nje vend jo I larget per me plot 

bukuri.

Shqiperia eshte nje vend I vogel me bukuri skenike dhe trashegimi kulturore e 

historike dhe ka mundesi te medha te eksplorimit. 

Gjate viteve te historikut tone ne kemi derguar ne Shqiperi turist nga Kosova , 

Maqedonia e Mali I Zi , 

3. Rajoni i maleve jugore

Shqipëria �endet në Evropën juglindore, në pjesën perëndimore të gadishullit 

Ballkanik e shtrihet midis koordinatave �eogra�ke 39 gradë e 38' dhe 42 gradë e 

39' te �erësisë veriore dhe 19 gradë e 16' te �erësisë lindor . Territori i Shqipërisë 

ndahet në 4 re�ione të mëdha natyrore (�ziko-�eogra�ke):

1. Rajoni Verior dhe Verilindor

2. Rajoni i malore qendrore

Male te larta dhe te shkatheta ne very dhe qytete antike me monumente historike 

, muze si dhe vendet arkeolo�ike e keshtjella . 

4. Ultësira perëndimore

Kryeqyteti Shqiperise eshte Tirana Republika e Shqiperise ku�zohet ne veri me 

Malin e Zi, ne veri-lindje me Kosoven, ne lindje me Maqedonine dhe ne jug me 

Greqine. Në ku�rin natyror perëndimor Shqipëria ka dalje të hapur në Detin 

Adriatik dhe në jugperëndim në Detin Jon. Gjatësia e v�ës ku�tare të Republikës 

së Shqipërisë është 1094 km, nga të cilat 657 km v�ë ku�tare tokësore, 316 km 

v�ë bregdetare, 48 km v�ë ndarëse përmes lumenjve dhe 73 km përmes liqeneve.     

Shqiperia ka shume per te oferuar per aventurieret dhe turistet : pamje 

spektakolare , v�a bregdetare te paprishura , plazhe fantastike te pershkruara 

nga vizitoret e huaj si “ plazhet e egra te mesdheut “

Albania is located in Southeastern Europe, in the western part of the Balkan 

Peninsula. Albania lies between the geographical coordinates 39 degrees 

and 38', 42 degrees and 39' of north latitude, 19 degrees and 16' of east 

latitude.

Albania is a small place with scenic beauty and cultural, also historic 

heritage. A place that offers great opportunities of exploration. Among 

years of our historic we had the pleasure to send many tourists from 

Kosovo, Macedonia and Montenegro to Albania. 

As for now, thanks to good cooperation with hotels in Albania, we are 

located there, and we want to present Albania at the European market as 

a place not too far away and with lots of natural beauty.

1. Northern and Northeastern region

2. Central mountain region

3. Southern mountain region

4. Western lowlands

The capital city of Albania is TiranaThe republic of Albania is bordered on the 

north by Montenegro, on the northeast by Kosovo, on the east by Macedonia 

and on the south by Greece. On its natural western border, Albania has open 

access to the Adriatic Sea and to the southwest to the Jon Sea. The length 

of the border line of the Republic of Albania is 1094 km, of which 657 km are 

land border line, 316 km are coastline, 48 km are the dividing line through 

rivers and 73 km through lakes.

Albania has a lot to offer for adventurers and tourists: spectacular views, 

unbroken coastlines, fantastic beaches described by foreign visitors as “the 

wild beaches of the Mediterranean”.

With high and clever mountains in north and antique cities with historic 

monuments, with museums and archeological places and castles. 

The Albanian territory is divided into 4 big natural regions (physico-

geographical):

Rreth dy ore �uturim me aeroplan, jeni larg nje mrekullie te 

quajtur Republika e Shqiperise. 2 You are around two hour �ight with airplane far from the 

miracle so called the Republic of Albania.2

TIRANA

KSAMIL

VALBONA

BERAT



HOTEL SANTA QUARANTA 
PREMIUM RESORT  

Terminali i Trageteve të Sarandës me 

lidhje me ishullin e Korfuzit është 3.6 

km larg ndërsa Parku i Kombit Butrint 

është 26 km nga Santa Quaranta 

Premium Resort.

Duke shfaqur një vendndodhje 

bregdetare të vendosur në Sarandë, 

Santa Quaranta Premium Resort 

ofron një pishinë të hapur sezonale 

dhe pamje nga deti. WiFi falas është 

në dispozicion dhe parkim falas 

private është dhënë.

Featuring a beachfront location set 

in Saranda, Santa Quaranta 

Premium Resort offers a seasonal 

outdoor pool and views of the sea. 

Free WiFi is available and free 

private parking is provided.

Saranda Ferry Terminal with 

connections to Corfu Island is 3.6 km 

away while Butrint Nation Park is 26 

km from Santa Quaranta Premium 

Resort.

Rezervoni tani me 
Book now with

BOUGAINVILLE 
BAY HOTEL   

Projektuar si një ekspozitë e 

mirë�lltë artistike, e kuruar nga 

artistët tanë, Bougainville Bay sjell 

dhe zhvillon një koncept të ri të 

jetesës dhe qëndrimit në një 

rezidencë. Gjithçka përreth dhe 

brenda hotelit është një pjesë e artit: 

lobi, korridoret, dhomat, shkallët, 

rrugicat, pishinat, restorantet, Spa 

dhe zona e plazhit.

Vizitoni këtë Parajsë Mesdhetare 

për pushime të paharrueshme që 

ndërthur peisazhe të bukura, pamje 

të mrekullueshme të detit, vepra 

arti, zona të �elbërta, aktivitete 

dhe ushqime të shkëlqyera. Gjiri i 

Bougainville ka një kapacitet për të 

akomoduar deri në 400 persona, në 

123 dhoma hoteli dhe 35 

apartamente.

Designed as a genuine artistic 

exhibition, curated by our artists, 

Bougainville Bay brings and develop a 

new concept of living and staying in a 

residence. Everything around and 

inside the hotel is a piece of art: the 

lobby, corridors, rooms, stairs, alleys, 

swimming pools, restaurants, Spa, 

and beach area.

Escape to this Mediterranean 

Paradise for unforgettable holidays 

that combines beautiful 

landscapes, amazing sea view, art 

works, green areas, activities and 

great foods. Bougainville Bay has a 

capacity to accommodate up to 400 

persons, in 123 hotel rooms and 35 

apartments.

Rezervoni tani me 
Book now with

Rezervoni sot    Book today

Hotelet premium në Shqipëri Premium hotels in Albania



HOTEL NERTILI 

Ju do të jeni 1.4 km nga plazhi i Sarandës 
dhe 1.5 km nga porti i Sarandës. Është 2 
km nga qendra e Sarandës. Një shëtitje 5 
minuta do t'ju çojë në plazhin e vet. Ky 
strehim është n�itur me Manastirin e 
Dyzet Shenjtorëve dhe ofron një qasje të 
lehtë në Kështjellën Lekuresi.

Ndodhet rreth 350 metra nga Maestral, 
Nertili Hotel krenohet me pamje 
panoramike dhe 25 dhoma. I ndërtuar 
në vitin 2000, vendi u rinovua plotësisht 
në 2005 dhe në 2019. Ai përmban një 
kuvertë dielli dhe një oborr spanjoll, 
plus parkim falas, këmbim valutor dhe 
ashensor. 

Dhomat v�në me një kasafortë në 
dhomë, ngrohje qendrore dhe një 
ballkon. Posedon �ithashtu një frigorifer 
dhe toster ne disa njesi

HOTEL MARIO   

Një nga hotelet më mikpritës me tre yje. 

Vendi ideal për një pushim të këndshëm. 

Ju do të josheni nga dielli, deti, kultura, 

historia dhe aroma e Jonit Mesdhetar.

Ne e �lluam këtë biznes familjar në 2004 

dhe që kur kemi përkushtuar dashurinë, 

pasionin dhe jetën tonë për të ofruar 

strehim sa më të mirë për mysa�rët tanë. 

Pas 14 vitesh punë e përkushtim, ne e 

kemi bërë Mario Hotel një destinacion të 

bukur për çiftet dhe familjet që vizitojnë 

Sarandën brenda dhe jashtë sezonit të 

verës.

Mario Hotel u rinovua plotësisht në 2018 

dhe tani është vlerësuar në fund të lartë të 

hoteleve me 3 yje.

Located about 350 metres from 
Maestral, Nertili Hotel boasts 
panoramic views and 25 rooms. Built in 
2000, the venue was fully renovated in 
2005 and in 2019. It features a sun deck 
and a patio, plus complimentary 
parking, currency exchange and lift.

The rooms come with an in-room safe, 
central heating and a balcony. There are 
also a fridge and a toaster in some of the 
units.

This accommodation is adjacent to Forty 
Saints Monastery and offers an easy 
access to Lekuresi Castle.

You'll be 1.4 km from Saranda Beach and 
1.5 km from Port of Sarande. It is 2 km 
from downtown Sarande.A 5-minute 
walk will take you to the own beach. 

Rezervoni tani me 
Book now with

Mario Hotel was totally refurbished in 2018 

and is now rated on the high end of 3 star 

hotels. 

One of the most Welcoming three star 

hotels. The Ideal place for a pleasant 

vacation. You will be seduced by the sun, 

the sea, the culture and history and the 

Mediterranean Ionian �avor.

We started this family business in 2004 

and ever since we have dedicated our love, 

our passion and our life to offer the best 

possible accommodation for our guests. 

After 14 years of hard working and 

dedication, we have made Mario Hotel a 

lovely destination for couples and families 

who visit Saranda in and out of summer 

season.

HOTEL PODA 

Parku Kombëtar i Butrintit është 3.1 km 

nga hoteli

I vendosur në Ksamil, më pak se 1 km nga 

Plazhi i Porto Rikos, Poda Boutique Hotel 

Ksamil ofron strehim me një restorant, 

parkim falas privat, një pishinë të hapur 

sezonale dhe një bar. Secili akomodim në 

hotelin me 4 yje ka pamje nga deti dhe të 

ftuarit mund të sh�ojnë qasjen në një 

kopsht dhe në një tarracë. Akomodimi 

ofron shërbim në dhomë, hapësirë   për 

ruajtjen e bagazhit dhe shkëmbim valutor 

për mysa�rët.

Të �itha njësitë janë të pajisura me ajër të 

kondicionuar, një TV të sheshtë me kanale 

satelitore, një frigorifer, dush, tharëse 

�okësh dhe një tavolinë. Në hotel çdo 

dhomë është e pajisur me një gardërobë 

dhe një banjo private. Mysa�rët në Poda 

Boutique Hotel Ksamil mund të sh�ojnë 

një mën�es kontinental.

Butrint National Park is 3.1 km from the 

accommodation.

Located in Ksamil, less than 1 km from 

Puerto Rico Beach, Poda Boutique Hotel 

Ksamil provides accommodation with a 

restaurant, free private parking, a 

seasonal outdoor swimming pool and a 

bar.  Each accommodation at the 4-star 

hotel has sea views, and guests can 

enjoy access to a garden and to a 

terrace. The accommodation offers room 

service, luggage storage space and 

currency exchange for guests.

All units are equipped with air 

conditioning, a �at-screen TV with 

satellite channels, a fridge, a kettle, a 

shower, a hairdryer and a desk. At the 

hotel every room is equipped with a 

wardrobe and a private bathroom. Guests 

at Poda Boutique Hotel Ksamil can enjoy a 

continental breakfast.

KSAMIL SARANDË

SARANDË

Rezervoni tani me 
Book now with



Rezervoni sot    Book today

Hotelet premium në Shqipëri Premium hotels in Albania

HOTEL SUMMER GATE 

Hoteli me 4 yje Summer Gate ofron një 
strehim familjar-miqësor me 28 dhoma 
për të qëndruar. Porta e Luanit është 3.1 
km, ndërsa Parku Kombetar i Butrintit 
është 2.8 km nga hoteli. Plazhi është 
300 metra larg. Nymphaeum është 
�ithashtu e vendosur pranë hotelit. 

Çdo mën�es, hoteli shërben një mën�es 
bufe . Shërbehet një përz�edhje e 
ushqimit Bar Restorant Piceri Afrimi, 
Beach Bar Restorant Korali dhe Venus 
janë vendosur një 5-minuta në këmbë 
larg.

Ju do të �eni Spiaggia Di Ksamil brenda 
një rrethi të afërt. Ky ambient ofron 
dhoma për mysa�rë të kompletuara me 
një ballkon privat, një set divani dhe një 
tavolinë pune. Disa njësi përfsh�në 
pamje të kopshtit.

HOTEL REGINA CITY BLUE

I ndodhur në një pozitë dominuese me 

pamje nga deti Jon i bukur, i thellë blu dhe 

plazhi i pastër Radhime në �irin e patkua 

të Vlorës, Regina Hotel ofron një vend me 

të vërtetë të mrekullueshëm për pushime 

verore relaksuese.

Hotel Regina Blu ndodhet në një nga 

plazhet më të bukura në botë, për�atë 

v�ës bregdetare jugore të Shqipërisë. Ne 

kemi një strukturë moderne me të �itha 

lehtësitë e nevojshme për ta bërë 

qëndrimin tuaj me ne një përvojë të 

këndshme dhe të paharrueshme.

The 4-star Summer Gate Hotel offers a 
family-friendly accommodation with 28 
rooms to stay in. Lion Gate is 3.1 km 
from the venue, while Parku Kombetar i 
Butrintit is 2.8 km from the hotel. The 
beach is 300 metres away.Nymphaeum 
is also located near the property. You 
will �nd Spiaggia Di Ksamil within the 
immediate surroundings.

This venue offers guestrooms complete 
with a private balcony, a sofa set and a 
work desk. Some units include views of 
the garden. Take advantage of a 
dishwasher and a washing machine 
available in the kitchen.

Each morning, the hotel serves a buffet 
breakfast. Serving a selection of food 
Bar Restorant Pizzeria Afrimi, Beach Bar 
Restaurant Korali and Venus are placed a 
5-minute walk away.

Rezervoni tani me 
Book now with

HOTEL REGINA CITY  

Hotel Regina City lindi me përkushtimin 

për të mirën, bukurinë dhe pasionin.

Hotel Regina ndodhet në Qytetin e Vlorës 

me një pozicion dhe strukturë që e bën 

atë një nga mjediset moderne të qytetit. 

Me një panoramë relaksuese në kodrën e 

detit, ku pishina ndodhet me një bar 

lounge dhe restorant me gatime 

mesdhetare. Pa dyshim që pushimet tuaja 

do të jenë edhe më të veçanta në Regina 

City.

VLORË

KSAMIL

With a relaxing sea-hill panorama, where 

the pool is located with a lounge bar and 

restaurant with Mediterranean cooking. 

No doubt that your vacation will be even 

more special at Regina City.

Regina Hotel is located in the City of Vlora 

with a position and structure that makes it 

one of the modern city environments. 

Hotel Regina City was born with the 

commitment to the good, the beauty and 

passion.

VLORË

Hotel Regina Blu is located on one of the 

most beautiful beaches in the world, 

along the southern coastline of Albania. 

We have a modern facility with all the 

amenities necessary to make your stay 

with us a pleasant and memorable 

experience.

Situated in a dominant position 

overlooking the beautiful, deep blue Ionian 

Sea and the clean Radhime beach in the 

horseshoe bay of Vlora, Regina Hotel 

offers a truly wonderful spot for relaxing 

summer holidays. 



PREMIUM BEACH HOTEL DURRES

Hotel Premium Beach, vendpushimi i ri 

luksoz me 5 yje, në Shqipëri është i 

përkushtuar të ofrojë përvoja 

frymëzuese të udhëtimit. I ndodhur në 

zonën e plazhit Golem, në një v�ë të frontit 

me detin, paraqet akomodimin dhe 

mikpritjen e klasave më të mira në 

Shqipëri.

Premium Beach Hotel, the brand new 5 

star luxury resort, in Albania is 

committed to offer inspiring travel 

experiences. Situated in the Golem beach 

area, on a front line with sea, it presents 

the �nest class accommodation and 

hospitality in Albania.

HOTEL GRAND BLUE FAFA DURRES

Ndodhet mu përpara Rivierës Shqiptare, 

në plazhin e bukur të �atë të Golemit, në 

Durrës. Vetëm 35 minuta nga Aeroporti i 

Tiranës 'Nene Tereza' dhe më pak se 20 

minuta nga Porti i Durrësit. Grand Blue 

Fafa Resort është një hotel i ri 

mbresëlënës me një arkitekturë 

mahnitëse të ndërtuar në një vend të 

mrekullueshëm të Golemit

Located right on front of Albanian 

Riviera, on beautiful long beach of 

Golem, Durres. Only 35 minutes from 

Tirana Airport 'Nene Tereza' and less than 

20 minutes from the Port of Durres. Grand 

Blue Fafa Resort is an impressive new 

hotel with a stunning architecture built in 

a magni�cent spot of Golem, ideal for 

those seeking ultimate pleasure of an all-

inclusive resort

HOTEL TWIN TOWERS SHENGJIN

Twin Towers Hotel, i vendosur 45 km nga 

aeroporti Ndërkombëtar i Nënë Terezës 

në Tiranë, ofron shërbim 24 orësh, 

parkim shërbimi dhe shërbim dhome.  

Vendi përfshin 120 dhoma. Hoteli është 4.8 

km larg nga Kisha Ortodokse dhe 4.9 km 

nga Varri i Skënderbeut. është 1 km nga 

qendra e Shën�init.

Twin Towers Hotel, located 45 km from 

Tirana International Mother Teresa 

airport, offers 24-hour front desk 

assistance, valet parking and 

housekeeping service.  The venue 

comprises 120 rooms.The accommodation 

is 4.8 km away from Kisha Ortodokse and 

4.9 km from Tomb of Skanderbeg. It is 1 

km to the centre of Shen�in.

HOTEL RAFAELO SHENGJIN

Rafaelo Resort Shen�in ofron mën�es 

kontinentale. Ka një restorant fantastik 

të ushqimit të shpejtë në vend, i cili 

shërben kuzhinën evropiane. Mysa�rët 

mund të gëzojnë �ithashtu barbeque dhe 

pica. Kolonat e Shen�init janë 100 metra 

larg pronës. Aeroporti Rinas Nënë Tereza 

është vetëm 50 minuta me makinë 

Rafaelo Resort Shen�in features a 

continental buffet breakfast. There is an 

on-site fantastic fast food restaurant, 

which serves European cuisine. Guests 

can also enjoy barbeque and pizza at the 

onsite bar. Kolonat Shen�in is 100 metres 

away from the property.Rinas Mother 

Teresa airport is 50 minutes' drive from 

away

GRAND EUROPA RESORT VELIPOJË

Velipoja Grand Europa Resort është një 

z�edhje e mirë akomodimi në Velipoje. 

Prona është vendosur 20 minuta më 

këmbë nga qendra e qytetit. Kontrolli i 

klimës, një kasafortë me madhësi laptopi, 

televizor me ekran të sheshtë, një presë 

pantallonash dhe një tualet i veçantë janë 

të përfshira në secilën dhomë. Aeroporti 

Rinas Nënë Tereza është rreth 60 km larg.

Velipoja Grand Europa Resort is a good 

accommodation choice in Velipoje.The 

property is set 20 minutes' walk of the 

city center. This hotel is within 60 

minutes' drive of Veliki P�esak Beach.

Climate control, a laptop-size safe, �at-

screen television, a trouser press and a 

separate toilet are included in each room. 

Rinas Mother Teresa airport is roughly 60 

km away.  

Rezervoni tani me 
Book now with



TE STELA RESORT 
Te Stela Resort përfshin një hotel 
elegant, restorant kopsht birre, 
ambiente spa dhe disa pishina. Vizitorët 
për�tojnë nga Wi-Fi falas, parkim falas, 
përdorim i zbritur i banjës dhe 
përdorimi falas i dhomës së �tnesit. 
Dhomat janë të �itha të zbukuruara me 
shkëlqim dhe kanë ajër të kondicionuar, 
TV LCD satelitor dhe disa prej tyre me 
ballkon. 

Objekte të ndryshme Wellness dhe 
sportive në vendpushimin janë në 
dispozicion me një pagesë shtesë. Ka një 
pishinë të hapur me një bar dhe një 
restorant afër t�. Qendra e brendshme 
spa ofron një larmi trajtimesh, si dhe 2 
pishina të mbyllura, �imnastikë dhe orë 
mësimi për vallëzim. Unik i kët� lloji në 
Shqipëri, ky vendpushim turistik është 
në pronësi të kompanisë së birrës Birra 
Stela.

HOTEL COLOSSEO    

Hotel Colosseo ndodhet në qytetin e 

Shkodrës, në një zonë pedonale të 

rrethuar me shtëpi, bare, restorante, 

bare dhe klube të natës. Një qendër 

�tnesi, një pishinë e mbyllur, masazhe 

dhe një sauna janë në dispozicion të 

mysa�rëve pa pagesë. Restorant në vend 

shërben specialitete lokale.

Dhomat dhe suitat në Colosseo janë me 

ajër të kondicionuar dhe të shfaqë një TV 

LCD me kanale satelitore, një tavolinë dhe 

një karrige, si dhe një minibar dhe një vend 

të sigurt. Banjat en suite shfaqin një bidet, 

dush dhe tharëse �okësh. Disa dhoma të 

shfaqë një ballkon.

Rezervoni tani me 
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Rooms and suites at the Colosseo are air-

conditioned and feature an LCD TV with 

satellite channels, a desk and a chair, as 

well as a minibar and a safe. En-suite 

bathrooms feature a bidet, a shower and a 

hairdryer. Some rooms feature a balcony.

Hotel Colosseo is located in the city of 

Shkoder, in a pedestrian area surrounded 

with houses, bars, restaurants, pubs and 

night clubs. A �tness centre, an indoor 

swimming pool, massage facilities and a 

sauna are at guests' disposal free of 

charge. On-site restaurant serves local 

specialties.

HOTEL HANI I PAZARIT  

Hani i Pazarit është një vend ideal për t'u 

çlodhur dhe sh�uar të �itha shërbimet 

cilësore të ofruara nga hoteli. Një hotel 

butik me 22 dhoma dhe një suitë që ofron 

një strehim elegant me të �itha 

komoditetet e nevojshme.

Ky han është simboli i elegancës dhe 

bukurisë, klasit dhe rehatisë, vendndodhja 

e detajeve që e bëjnë atë dukshëm të 

veçantë dhe të spikatur si një strukturë që 

shkon deri në nivelet e një vepre arti. 

Kombinimi i stileve neoklasike dhe 

moderne i bëjnë dhomat të mos n�ajnë 

me njëra-tjetrën.

Hani i Pazarit is an ideal place to relax 

and enjoying all the quality services 

offered by the hotel. A boutique hotel 

with 22 rooms and a suite that offers a 

stylish accommodation with all the 

needed comforts. 

This inn is the symbol of elegance and 

beauty, class and comfort, the location of 

the details that make it obviously 

distinctive and prominent as a structure 

that goes up to the levels of an artwork. 

The combination of neoclassical and 

modern styles make the rooms not to 

resemble one another.

KORÇË SHKODËR

TIRANE
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Hotelet premium në Shqipëri Premium hotels in Albania

Unique of its kind in Albania, this tourist 
resort is owned by the Birra Stela beer 
company. 

Various wellness and sports facilities at 
the resort are available at an extra 
charge. There is an outdoor pool with a 
bar and a restaurant right next to it. The 
indoor spa centre offers a variety of 
treatments, as well as 2 indoor pools, 
aerobics and ballroom dancing lessons.

Te Stela Resort includes an elegant 
hotel, beer garden restaurant, spa 
facilities and several swimming pools. 
Guests bene�t from free Wi-Fi, free 
parking, discounted use of the spa and 
free use of the �tness room.The rooms 
are all brightly decorated and feature 
air conditioning, LCD satellite TV and 
some of them with a balcony. Each of 
them has a fully �tted private bathroom 
with shower and other amenities.



ATRAKSIONET TURISTIKE TOURISTIC ATTRACTIONS

Unknown Beauty, which all admire, but 
many dread to view

Shqipëria Albania
Bukuri e pa eksploruar të cilën të �ithë 

admirojnë, por shumë hezitojnë  
ta vizitojnë

Albania a small country of scenic beauty and unique cultural and 
historical heritage has got great possibilities.

Shqipëria një vend i vogël me bukuri skenike dhe trashëgimi unike 
kulturore dhe historike ka mundësi të mëdha.

Tour, forgotten beaches and bays of 
the Albanian Riviera

SEA KAYAKING 

Ture, plazhe të harruara dhe �ire në
Rivierën Shqiptare

KAJAKU DETAR

In the most beautiful parts
Ionian coastline

DIVING TOUR 

Në pjesët më të mira të bregdetit
në detin Jon

ZHYTJE

STAND UP PADDLE

STAND UP PADDLE

In the most beautiful parts
Ionian coastline

Në pjesët më të mira të bregdetit
në detin Jon

With professional teams from
from Albania

CLIMBING

Me ekipet profesionale nga 
Shqipëria

NGJITJE

Trekking Tour 

Turne udhëtimi

In the most far off beaten track
places to be found

Në ojesët më të larfgëta dhe të
më së paku të eksploruara
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HIKING

OFF ROAD TOUR ALBANIA

KULTURË  CULTURE

TURI I BIÇIKLETAVE  CYCLING TOUR

AVENTURA VAZHDON ADVENTURE CONTINUES 
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Discover
MONTENEGRO

Përjeto
MALIN E ZI

budva

In the same year, the coastal town of Kotor was named the best city to visit by Lonely 
Planet,whereas the country itself is continuously included in touristic top lists. With a total of 
1.8 million visitors in 2016, the nation became the 36th (out of 47 countries) most popular 
country to travel to in Europe.[4] Montenegro was further visited by over 2 million tourists in 
2017. The Government aims to attract greenfield investments, which should make best use of 
undeveloped parts of the coast, such as Jaz Beach, Velika Plaža, Ada Bojana and Buljarica.

Montenegro is one of the fastest-growing tourist destinations. In 2007, over a million 
tourists visited Montenegro, making some 7.3 million overnight stays (23% increase, 
compared to 2006). This accounted for some 480 million euros in tourism revenue in 2007 
(39% increase, compared to previous year) In 2015, tourism realised over 1.7 million 
arrivals, with a further increase in 2016. 

Montenegro can be presented as a destination offering a variety of attractions and all-year 
tourism is possible by publicizing its varied features. Therefore, the Tourism Masterplan of 
Montenegro is also paving the way for a national development program for nature based 
tourism, especially hiking and biking, with new infrastructure and services. The realisation 
of a 3-year-program was started in 2007.

Në të njëjtin vit, qyteti bregdetar i Kotorrit u emërua qyteti më i mirë për t'u vizituar nga Lonely 
Planet, ndërsa vetë vendi përfshihet vazhdimisht në listat kryesore turistike. Me një total prej 
1.8 milion vizitorësh në 2016, kombi u bë vendi i 36-të (nga 47 vende) më i popullarizuar për të 
udhëtuar në Evropë. [4] Mali i Zi u vizitua më tej nga mbi 2 milion turistë në 2017. Qeveria synon 
të tërheqë investime në terren, të cilat duhet të përdorin më së miri pjesët e pazhvilluara të 
bregdetit, të tilla si Jaz Beach, Velika Plaža, Ada Bojana dhe Buljarica.

Mali i Zi është një nga destinacionet turistike me rritjen më të shpejtë. Në vitin 2007, mbi 
një milion turistë vizituan Malin e Zi, duke bërë rreth 7.3 milion qëndrime �atë natës (23% 
rritje, krahasuar me 2006). Kjo përbënte rreth 480 milion euro në të ardhurat e turizmit në 
2007 (39% rritje, krahasuar me vitin e kaluar) Në 2015, turizmi realizoi mbi 1.7 milion 
mbërritje, me një rritje të mëtejshme në 2016.

Mali i Zi mund të paraqitet si një destinacion që ofron një larmi atraksionesh dhe turizmi 
�atë �ithë vitit është i mundur duke publikuar tiparet e t� të larmishme. Prandaj, 
Masterplani i Turizmit i Malit të Zi po hap �ithashtu rrugën për një program kombëtar 
zhvillimi për turizmin e bazuar në natyrë, veçanërisht shëtitjet dhe biçikletat, me 
infrastrukturë dhe shërbime të reja. Realizimi i një programi 3-vjeçar filloi në vitin 2007.

Gjatësia e v�ës bregdetare të Malit të Zi është 293 km. Ka 73 km plazhe, ka mbi 120 plazhe të 
tilla. Ka stile të ndryshme plazhi nga rëra në guralecë me �atësi të ndryshme.

The length of coastline of Montenegro is 293 km. It has 73 km of beaches, there are over 120 
such beaches. There are varying beach styles from sand to pebbles of differing lengths.



Rezervoni sot    Book today

Hotelet premium në Mal të Zi Premium hotels in Montenegro

HOTEL MEDITERAN

Shihni detajet e shëndetit dhe sigurisë

Dhomat kanë ballkone të mëdha me 
pamje nga qyteti ose deti. Ato v�në me 
Wi-Fi falas, TV satelitor, mini-bar dhe 
ajrit të kondicionuar.

Rinovuar në 2017, Hotel Mediteran në 
Ulqin ofron pamje panoramike të detit 
Adriatik dhe qytetit të vjetër të Ulqinit 
Hoteli është brenda zonës ku mund të 
shkoni në këmbë për në plazhet dhe 
argëtim natën.

Restoranti në Hotel Mediteran shërben 
një mën�es, drekë dhe darkë të pasur të 
shërbyer si byfe. Ju �ithashtu mund të 
sh�oni specialitete peshku në à la carte 
restorant me një tarracë dhe pamje nga 
deti.

HOLIDAY VILLAGES

Hoteli ofron një mën�es kontinental ose 

bufe.

Qyteti i Vjetër i Ulqinit është 6  km nga 

hoteli, ndërsa prona ndodhet n�itur me 

plazhin e madh. Aeroporti më i afërt është 

Podgorica, 80 km nga Fshatrat e Festave, 

dhe prona ofron një shërbim të transferit 

në aeroport me pagesë.

I vendosur në Ulqin, disa hapa nga Plazhi  

i madh, Holiday Villages ofron akomodim 

dhe një restorant, parkim privat falas, një 

bar dhe një kopsht. Ofron dhoma 

familjare dhe �ithashtu ofron barbecue 

per mysa�rët . Hoteli ka një pishinë të 

brendshme, shërbim kujdestarie 24 

orësh dhe WiFi falas në të �ithë objektin.

The rooms feature large balconies with 

city or sea view. They come with free Wi-

Fi, satellite TV, mini-bar and air 

conditioning.

The restaurant at Hotel Mediteran serves 

a rich breakfast, lunch and dinner served 

on a buffet basis. You can also enjoy �sh 

specialties at à la carte restaurant with a 

terrace and sea views.

See health & safety details Renovated 

in 2017, Hotel Mediteran Ulcinj offers 

panoramic views of the Adriatic Sea 

and Ulcinj's old town from the pool. It is 

within walking distance to the beaches 

and night entertainment.
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Set in Ulcinj, a few steps from Velika 

Plaza Beach, Holiday Villages offers 

accommodations with a restaurant, free 

private parking, a bar and a garden. 

Boasting family rooms, this property also 

provides guests with a barbecue. The 

hotel has an indoor pool, a 24-hour front 

desk and free WiFi throughout the 

property.

Old Town Ulcinj is 5.3 mi from the 

accommodations, while the property is 

located 0 m from Long Beach. The nearest 

airport is Podgorica, 50 mi from Holiday 

Villages, and the property offers a paid 

airport shuttle service.

The hotel offers a continental or buffet 

breakfast.

HOETL HOTI  II

Me pamje ose nga deti, pishina ose 

kopshti, të �itha dhomat janë me ajër të 

kondicionuar dhe përfsh�në një banjo 

private të pajisur me një banjë ose dush 

dhe një bidet. Shtesat përfsh�në kanale 

kabllore dhe satelitore, si dhe rroba banje 

dhe panto�a.

I vendosur në Ulqin, rreth 800m nga 

plazhi i madh, Hotel Hoti II përmban një 

pishinë të hapur dhe qendër spa. Dhomat 

e bollshme v�në me ballkone dhe secila 

prej tyre ofron një TV me ekran të 

sheshtë, mini-bar dhe kasafortë. Qasje 

falas WiFi është në dispozicion në të 

�ithë pronën.

Shërbimi falas an�es ditore në një zonë 

private plazhi në Long Beach është në 

dispozicion çdo ditë. Parasolë, baldachins 

dhe loungers në diell, si dhe peshqir plazhi 

janë në dispozicion të mysa�rëve.

Overlooking either the sea, the pool or the 

garden, all rooms are air-conditioned and 

include a private bathroom �tted with 

either a bath or a shower and a bidet. 

Extras include cable and satellite 

channels, as well as bathrobes and 

slippers.

Free daily shuttle service to a private 

beach area on Long Beach is available 

every day. Parasols, baldachins and sun 

loungers as well as beach towels are at 

guests disposal.

Located in Ulcinj, about 800 m from the 

Long Beach, Hotel Hoti II features an 

outdoor pool and spa center. The 

spacious rooms come with balconies and 

each one provides a �at-screen TV, mini-

bar and safe. Free WiFi access is 

available throughout the property.

ULQIN

ULQIN

ULQIN
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BUDVA
PERLA E BALLKANIT   PEARL OF BALKANS 

ST. STEFAN

QYTETI   CITY
Its life began on the headland two and a half millennia ago and has poured out of the 
ramparts towards luxurious yachts, new buildings, restaurants, bars, and nightclubs 
where amazing fun awaits. Budva has its own Hawaii – an island opposite the city 
with beautiful beaches, ice cold refreshments and seafood specialties.

Once a small and quiet coastal town, today, Budva is a metropolis of Montenegrin 
tourism and one of the loudest and most packed towns at the Montenegrin coast 
during the summer. 

Dikur një qytet i vogël dhe i qetë bregdetar, sot, Budva është një metropol i 
turizmit malazez dhe një nga qytetet më të zhurmshme dhe më të mbushura me 
turist �atë verës. 

U themelua filloi dy m�ë e �ysmë më parë dhe ka dalë nga muret drejt jahteve  
ndërtesave të reja, restoranteve, bareve dhe klubeve të natës ku ju pret një argëtim 
i mahnitshëm. Budva ka Hawaiin e vet - një ishull përballë qytetit me plazhe të 
bukura, p�e freskuese dhe specialitete të detit.

Në mbrëmje, në shëtitoren për�atë plazhit do të kënaqeni nga muzika me zë të 
lartë që vjen nga kafenetë, të qeshurat dhe loja e fëm�ëve nga parqet argëtuese aty 
pranë, aroma e detit e përzier me aromën e ushqimit të sh�shm, dhe rrezeve të 
dritës nga diskotekat që shëtisin nëpër qiell. Budva është një shfaqje e madhe e 
dritës.

In the evening, on the promenade along the beach you will be overwhelmed by the 
loud music that comes from the cafes, the laughter and screams of children from 
nearby amusement parks, the scent of the sea mixed with the aroma of delicious 
barbeque, and beams of light from the disco that stroll through the sky. Budva is a 
big light show.

QYTETI I VJETËR   OLD CITY

Rezervoni tani me 
Book now with
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Vende për tu vizituar Places to be visited

KOTOR

TIVAT

Kotorri është një qytet i fortifikuar në 
bregdetin Adriatik të Malit të Zi, në një �i 
pranë shkëmbinjve gëlqerorë të Malit. 
Lovćen. Karakterizuar nga rrugët dhe 
sheshet dredha-dredha, qyteti i t� 
mesjetar i vjetër ka disa kisha romane, 
përfshirë Katedralen e Kotorrit.

Aty ndodhet edhe shtëpia e Muzeut Detar, e 
cila eksploron historinë lokale të detarisë. 
St.Gjer�i është një nga 2 ishujt e ve�ël 
pranë qytetit antik të Perast që përmban një 
kishë shekullore

Kotor is a fortified town on Montenegro’s 
Adriatic coast, in a bay near the limestone 
cliffs of Mt. Lovćen. Characterized by 
winding streets and squares, its medieval 
old town has several Romanesque 
churches, including Kotor Cathedral. 

It's also home to the Maritime Museum, which 
explores local seafaring history. Sveti Đorđe, 
one of 2 tiny islands off the ancient town of 
Perast, features a centuries-old churc

Tivati thuhet ka marrë emrin e 
mbretëreshës ilire Teuta, e cila drejtoi 
një pjesë të Malit të Zi. Ajo u sulmua nga 
Romakët në 229 para K. dhe u desh të 
tërhiqej nga Liqeni i Shkodrës  në Gjirin e 
Kotorrit dhe ndërtoi vetë një rezidencë 
verore në Tivat.

Qyteti është mjaft i vogël dhe është i 
vendosur rreth qendrës dhe bregdetit. 
Nëse jeni duke qëndruar në qytet, lehtë 
mund të lëvizni në këmbë dhe do t'ju duhet 
vetëm një makinë me qira nëse jeni duke 
vizituar si turist.

The town is quite small and is based 
around the centre and waterfront. If you're 
staying in town, you can easily get around 
on foot and will only need a rental car if 
you're sightseeing.

Tivat is rumoured to be named after the 
Illyrian queen Teuta, who ruled part of 
Montenegro. She was attacked by the 
Romans in 229 B.C. and had to retreat 
from Lake Skadar to Risan in Kotor Bay 
and built herself a summer residence in 
Tivat.
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QASJE E LEHTË
EASY ACCESS 

A�ensioni turistik Planet Reisen sh.p.k. ofron qasje të shpejt transferi 
dhe pritje të klienteve në :

TRANSFER

Pristina International Airport, Republika e Kosovës
Tirana International Airport, Republika e Shqipërisë
Skopje International Airport, Republika e Maqesonisë së Veriut
Dhe aeroportet tjera me te vogla ne pjeset e Ballkanit. 

Kemi menduar ta bejme qasjen me te lehte deri tek ofertat tona .  
Andaj partner ynë kur vendos te bëj një rezervim nuk do ta kete 
problem nese nuk �en lidhje në një aeroport sepse ne jemi në 
shërbim ne te �itha aeroportet që i cekëm më lartë . 

Tourism agency Planet Reisen sh.p.k. offers fast transfer access and 
welcoming of clients at :

TRANSFERS

Pristina International Airport, Republic of Kosovo
Tirana International Airport, Republic of Albania
Skopje International Airport, Republic of North Macedonia
And other smaller airports in parts of Balkans. 

We wanted to make it easy to access to our offerings.  So, when our 
partner decides to make a reservation, it will not be a problem if he 
does not find a connection with an airport because we are in 
service in all airports that we mentioned above.

ALBANIA

N.MACEDONIA

KOSOVO

TRANSFER I SHPEJTË NGA DISA AEROPORTE
FAST TRANSFERS BETWEEN MANY AIRPORTS



Na Kontaktoni Contact us

+383 44 225 800 
+383 48 225 800

TEL
TEL

ZYRA 1   OFFICE 1

Rruga Skenderbe P.N.
11000 Podujevë
Kosovë

ZYRA 2   OFFICE 2

Boulevardi Bill Clinton P.N.
10000 Prishtinë
Kosovë

WEB

www.planetreisen.eu
info@planetreisen.eu

SOCIAL

facebook.com/planetreisen
instagram.com/planet_reisen

NUMRAT KONTAKTUES   CONTACT PHONES
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