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Saranda

Historia
Saranda është një qytet me më shumë se 2000 vjet histori, ngritur në zonën 
e bregdetit jugor të Shqipërisë, i pasur në vlera të rralla të trashëgimisë 
kulturore dhe arkeologjike shqiptare, por edhe evropiane. Në fillimet e tij, 
qyteti ka shërbyer si një portë për qytetin antik të Finiqit dhe si rrjedhojë edhe 
si portë hyrjeje për në rajon. Kjo trashëgimi e pasur arkeologjike e gërshetuar 
me bukuritë e natyrës, si dhe portin e saj natyral, përbën bazën më të 
rëndësishme për të promovuar zhvillimin e imazhit aktual të Sarandës, si një 
destinacion i turizmit klasik botëror, si dhe për të tërhequr tregun e turizmit 
të veçantë. Saranda ka përfituar gjatë viteve të fundit prej tërheqjes së 
pushuesve vendas dhe të huaj. Vitet e fundit vihet re një «boom» i industrisë 
së ndërtimit, i cili ka ndryshuar imazhin e qytetit nga një vend i qetë bregdetar 
pushimesh në një zonë masive ndërtimesh, ndër të cilat gjenden dhe shumë 
ndërtesa të paligjshme. Aktualisht, Parku Kombëtar Arkeologjik i Butrintit 
është gjeneruesi parësor i turistëve ndërkombëtarë, të cilët vijnë kryesisht si 
vizitorë ditorë nga ishulli i Korfuzit në Greqi, pas një udhëtimi të këndshëm 
rreth një orë me anije.

Ekonomia 
Saranda është një qendër e rëndësishme turistike në Shqipëri. Burim kryesor 
i të ardhurave është turizmi dhe emigracioni. Pozita e saj gjeografike favorizon 
shumë bujqesinë dhe blegtorinë. Edhe pse pas komunizmit prodhimi është 
shumë i pakët. Në zonën përreth Sarandës u ndërtuan me pune vullnetare 
rinore dhe me te burgosur jo politike tarraca me agrume te cilat ne te 
shumten e rasteve u shkatërruan pa u ngritur as edhe një padi e vetme nga 
asnjë instance.



Objekti

Në njërën nga perlat më të bukura të bregdetit shqip-
tar, në qytetin e Sarandës, shiten 4 banesa madhësish 
të ndryshme. Që të gjitha banesat janë të gatshme për 
shfrytëzim dhe të pajisura me mobile e inventar për-
katës. Banesat ndodhen në rrugën kryesore, në dalje 
të Sarandës për në fshatin Ksamil, me plazhet fantas-
tike dhe për në Butrintin antik me një qendër të rrallë 
arkeologjike.

Objekti banesor me këto banesa të reja që gjenden në 
katin e parë është ngritur në vitin 2012 në përputhje të 
plotë me planin urbanistike. Që të gjitha banesat kanë 
tapi pronësie, të lëshuara nga organet përkatëse të qy-
tetit të Sarandës. Ndërkaq objekti banesor ka një po-
zitë tejet tërheqëse në njërën anë përshkohet nga lumi 
që vjen nga burimi i Syrit të kaltër dhe në anën tjetër ne 
largësi jo më të madhe se 200 metra plazhi i bregdetit 
Jon. E gjithë kjo, sidomos në mëngjes dhe në mbrëmje i 
jep kësaj pjese të banimit një pamje vërtetë fantastike.

BANESA 4 –  me sipërfaqe 61 m2, ka pos dhomës qen-
drore me kuzhinë edhe një dhomë gjumi si dhe dy 
ballkon me sipërfaqe të përgjithshme prej më se 15.30 
metra.

Brenda objektit janë edhe garazhet për vetura në 
pjesën e podrumit, dera kryesore e të cilave mbyllet 
me telekomandë. Përmes ashensorit kanë lidhje të 
drejpërdrejtë me katet e banimit.
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BANESA 4
Sipërfaqja = 61 m2

1. Qëndrimi Ditor
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4. Dhomë Gjumi
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BANESA 4

Me sipërfaqe 61 m2, dhomës 
qendrore me kuzhinë edhe një 
dhomë gjumi si dhe dy ballkon me 
sipërfaqe të përgjithshme prej më 
se 15.30 metra.

Brenda objektit janë edhe garazhet 
për vetura në pjesën e podrumit, 
dera kryesore e të cilave mbyllet 
me telekomandë. Përmes ashenso-
rit kanë lidhje të drejpërdrejtë me 
katet e banimit.
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