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1.  Detyra e Projektimit 
 

Kompleksi Turistik Thymus mbështetet dhe respekton Rregulloren për Investimet 

Strategjike në Vendet e Rëndësisë Kombëtare për Zhvillimin e Turizmit të Planit të 

Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë. 
 

Ai është pjesë integrale e Zonës me Përparësi Zhvillimin e Turizmit B.2 - Drimadhes 

dhe konsiston në një projekt i cili përmban 2 Hotele (me respektivisht 69 dhe 36 dhoma) 

dhe një Fshat Turistik me 38 vila dy ose tre katëshe. 
 
 
 

2.  Pozicioni Gjeografik 
 

Kompleksi ndodhet në një sipërfaqe prej 21,629m², përgjatë bregdetit të Dhërmiut, në 

Himarë, Shqipëri. 
 

Prona private që do të zhvillohet është e vendosur në zonën strukturore HI.UB.3.1188, 

të përcaktuar në PPV-në e bashkisë Himarë në sistemin territorial UB me kategori të 

përdorimit të tokës për S (Shërbime) me nënkategori ZPZT ku përdorimi i tokës që 

lejohet është AR, S, A5 (shërbime turistike, aktivitete rekreative). 
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3.  Kushtet e Projektimit 
 

Projekti është zhvilluar duke ndjekur kushtet e mëposhtme: 
 

 Standart për rezorte me 4 yje; 

 Konceptim si është përshkruar në Zonën B.2-Drimadhes 

 Ndërthurja me natyrën duke respektuar parimet mjedisore të zonës. 
 
 
 

4.  Projektim Ambiental 
 

Në lidhje me planin e përgjithshëm: 
 

 Propozimi  siguron  ndriçim  natyral  të  mjaftueshëm  dhe  gjithashtu  është 

marrë parasysh maksimizimi i dritës gjatë ditës, duke llogaritur edhe 

skarpatën natyrale, orientimin, lartësitë e volumeve dhe bimësinë. 

 Mbrojtja nga drita e diellit është bërë nëpërmjet orientimit te objekteve, 

dhe duke përdorur bimësinë dhe hijëzuesit ose pjergullat. 

 Ventilimi natyral dhe freskia arrihet në verë nëpërmjet ventilimit tërthor 

dhe sipërfaqeve të ujit. 
 

Në lidhje me projektin arkitektonik të objekteve, materialeve dhe detajet konstruktive 

bëhet me anë të: 
 

 Zvogëlimit të humbjeve termike në dimër dhe ngarkesave termike në verë 

duke përdorur materiale me karakteristika të larta izoluese, me dendësi të 

madhe dhe dimensione të dritareve që lejojnë depërtim të ulët termik 

 Shfrytëzimit të dritës së diellit në dimër dhe implementimit të freskimit 

natyral gjatë verës duke përdorur: orientimin e vilave dhe dimensionet e 

dritareve, hapësirat e ventiluara në mënyrë të tërthortë, sistemin hijezues 

të grilave, pjergullave dhe të hapësirave gjysëm të hapura, si dhe me anë të 

gjelbërimit të sipërfaqeve të jashtme të vilave. 
 
 
 

5.  Lloji i ndërhyrjes 
 

Prona me sipërfaqe prej 21,629m² është parashikuar të zhvillohet në formën e një 

fshati turistik me objekte shërbimi të hotelerisë turistike dhe shtëpi të dyta në formën 

e  viletave.  Këto  shërbime  vijnë  natyrshëm  në  një  zonë  të  tillë,  duke  shfrytëzuar 

terrenin  brenda  pronës  dhe  afërsinë  me  vijën  bregdetare duke  respektuar 

njëkohësisht këtë të fundit. 
 

Terreni brenda kufirit të pronës është një rast interesant për nga gjeomorfologjia e tokës. 

Skarpata e kodrës zbret thikë drejt bregut të detit me një lartësi prej 29.22m, duke e 

ndarë sheshin e ndërtimit në dy pjesë me veçori të ndryshme: 
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1)   Në pjesën e parë, me kuotën më të ulët, shumë afër me detin, e cila është me një 

pjerrësi të ulët dhe pa diferenca madhore kuote në vetvete, me një sipërfaqe 

optimale nga vija e ndërtimit për vendosjen e shërbimeve të akomodimit turistik 

dhe të plazhit, ku nuk ka as barriera natyrore, janë vendosur dy hotelet. 

Pozicionimi   i   hoteleve   në   kuotën   më   të   ulët   nën   skarpatë   është   mjaft   i 

përshtatshëm  edhe  për  vetë  faktin  se  terreni  i  faqes  së  skarpatës  është  i 

aksidentuar si nga kushtet natyrore ashtu edhe nga shfrytëzimi si gurore për 

ndërtimet në afërsi. 
 

 

 
 

 

Ndyshimi i menjëhershëm i kuotave të skarpatës nuk lejon përmirësimin e pamjes 

me elementë natyror si pemë e shkurre. Pra lartësia e objekteve të hotelerisë në 

kuotën 25,75, bën të mundur përmirësimin panoramik dhe njëkohësisht kryen lidhjen 

më natyrale të zonës së hotelerisë me atë të vilave nëpërmjet urës apo shkallareve 

nga katet e fundit të hoteleve. 
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2)  Pjesa e dytë në të cilën janë projektuar apartamentet dhe vilat, pozicionohet mbi 

skarpatë në kuotën 28.50m deri në 44.50m, në formën e një fshati të vogël me pamje 

nga deti. 
 

Skarpata është ideale në maksimizimin e numrit të vilave me pamjen nga deti dhe 

vijimësinë e tyre menjëherë në kuotë mbi hotel si një lidhje organike shumë afër 

natyrës duke e gjallëruar dhe sistemuar terrenin e aksidentuar edhe me gjelbërimin e 

tarracinave. 

 
 
 
 

6.  Aksesi, skema e qarkullimit rrugor dhe parkimet 
 

Aksesi kryesor për në kompleks është menduar në kufirin verior të pronës, nëpërmjet një 

aksi rrugor në zhvillim, pjesë e projektit të Bashkisë së Himarës. 
 

Në rrethrrotullimin në hyrje të kompleksit turistik, aksi kryesor degëzohet në aksin 

lindor që të çon në fshatin turistik dhe në aksin jugor që të drejton në zonën e parkimit 

të dy hoteleve. 
 

Hyrja kryesore tek hotelet përkatës do të bëhet nga aksi jugor, nga zona pedonale, 

aktualisht në ndërtim e sipër. 
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Lidhur me parkimin e makinave, janë propozuar 2 kate nëntokë. (90 hapësira parkimi 

në katin -1 dhe 122 parkime në katin -2, me një total prej 212 parkime). Katet e 

parkimit janë të aksesueshme nëpërmjet një rampe në pjesën veriore të pronës me 

drejtim lindor-perëndimor. 
 

Janë menduar gjithashtu parkime të hapura të mbuluara me pjergulla për çdo vilë si 

dhe disa hapësira për vizitorët po në pjesën e vilave. 
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7.  Hotelet – Bazat e projektimit dhe koncepti morfologjik 
 

Përqasja mbi morfologjinë e hoteleve është bazuar në arkitekturën moderne minimaliste. 

Koncepti arkitektonik është rezultati i ndërthurjes së volumeve, konceptit plot-bosh. 

Ndërsa konsoli përdoret si element arkitektonik lidhës në shkrirjen e objektit në natyrë. 
 

Përzgjedhja e materialeve është bërë duke pasur parasysh arkitekturën vendase si dhe 

për të theksuar thjeshtësinë e konceptit volumetrik arkitektonik. Muret me gurë 

propozohen për muret mbajtëse përgjatë kodrës. Fasadat e hoteleve janë të izoluara dhe 

të lyera me ngjyrë të bardhë në mënyrë që të theksohen me sfondin e gurit. Hijezuesit 

prej druri, duke vepruar si një element lidhës me materialet e tjera, përfundojnë tabllonë 

e fasadës. Në të njëjtën kohë, druri kryen dhe funksion hijezimi. 
 

Për të dy hotelet, janë propozuar pjergullat të përbëra prej elementesh metali dhe 

druri për të hijëzuar sipërfaqet e hapura të restoranteve. 
 
 
 

8.  Analiza e hoteleve sipas kateve 
 

Kati -2 
 

Kati -2 nëntokë përfshin: 
 

 137 parkime,  

 ambientet për pajisjet mekanike dhe elektrike 

 si dhe ambientet për magazinim. 
 

Kati -1 
 

Kati -1 nëntokë përfshin: 
 

 121 parkime 

 ambientet për pajisjet mekanike dhe elektrike 

 si dhe pjesën më të madhe të shërbimeve për secilin hotel: 

o dhoma magazinimi dhe lavanderi 

o zona e stafit me dhomat përkatëse të zhvjeshjes, dushit dhe tualetet 

o dhe dhomat e zhveshjes për turistët brenda sipërfaqes së Hotelit 1, 

që shërben zonës së plazhit. 
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Kati 0 
 

Ambientet kryesore të shërbimeve për publikun janë vendosur në katin Përdhe. 
 

Hoteli 1: Hoteli 2: 
Sallë pritje Sallë pritje 
Recepsioni Recepsioni 
Sallë eventesh Restoranti dhe kuzhina 
Restoranti dhe kuzhina 4 Dhoma Komfort 
Ambiente shërbimi Ambiente shërbimi 

 
 

Kati 1 
 

Hoteli 1: Hoteli 2: 
Zona Relaksi dhe Spa 11 Dhoma Komfort 

2 dhoma masazhi Ambiente shërbimi 
Banjo Turke  

Aroma terapi 
Masazh për këmbët 
Sauna 
Dhomë Pritje 
Dhomë zhveshje + WC 

Palestër 
12 Dhoma Superiore 
Ambiente shërbimi 

 
 

Kati 2 
 

Hoteli 1: Hoteli 2: 
23 dhoma Komforti 11 dhoma Komforti 
Ambiente shërbimi Ambiente shërbimi 

 
 

Kati 3 
 

Hoteli 1: Hoteli 2: 
 

10 dhoma Superiore 
9 dhoma Komforti 
1 Suite 

Ambiente shërbimi Ambiente shërbimi 
 
 

Kati 4 
 

Hoteli 1: 
10 dhoma Superiore 
14 Dhoma Komforti 
Ambiente shërbimi 
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Përmbledhje: 
 

Hoteli 1: Hoteli 2: 
32 dhoma Superiore 1 Suitë 
37 dhoma Komforti 35 dhoma Komforti 

Tot: 69 Dhoma Tot:36 Dhoma 
 
 
 

9.  Hotelet – Skema e qarkullimit horizontal dhe vertikal 
 
 
 
 
 
 

Hoteli 1: 
 

Hoteli 1 ka 3 zona vertikale qarkullimi kryesor të cilat përmbushin standartin 

ndërkombëtar të distancës maksimale të lejuar kundra zjarrit dhe daljes nga ndërtesa 

në rast emergjence: 
 

Zona 1 përfshin: 
Shkalla H1.1, nyja kryesore vertikale 
2 ashensorë 
1 ashensor shërbimi për restorantin dhe lavanderinë 

Zona 2 përfshin: 
Shkalla H1.2, ndodhet në skajin lindor fundor të hotelit 

Zona 3 përfshin: 
Shkalla H1.3, ndodhet në skajin perëndimor fundor të hotelit 

 
 

Hoteli 1 ka 2 zona vertikale qarkullimi ndihmëse, të cilat ndodhen në podrum: 
 

Zona 4 përfshin: 
Shkalla H1.4, ndodhet në skajin perëndimor fundor të 
hotelit, dhe lidh zonën e stafit me restorantin 

Zona 5 përfshin: 
Shkalla H1.5, shërben si shkallë dalje emergjence dhe lidh 
gjithashtu turistët me zonat e tualetit dhe zhveshjes 
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Hoteli 2: 
 

Hoteli 2 ka 2 zona vertikale qarkullimi kryesor të cilat përmbushin standartin 

ndërkombëtar të distancës maksimale të lejuar kundra zjarrit dhe daljes nga ndërtesa 

në rast emergjence: 
 

Zona 1 përfshin: 
Shkalla H2.1, nyja kryesore vertikale 
1 ashensor 
1 ashensor shërbimi për restorantin dhe lavanderinë 

Zona 2 përfshin: 
Shkalla H2.2, ndodhet në skajin lindor fundor të hotelit 

 
 

Hoteli 2 ka 1 zonë vertikale qarkullimi ndihmës, e cila ndodhet në podrum: 
 

Zona 3 përfshin: 

Shkalla H2.3, ndodhet në skajin lindor fundor të hotelit, dhe 
lidh zonën e parkimit me katin përdhe 
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10.     Fshati turistik– Bazat e projektimit dhe koncepti morfologjik 
 

Fshati mbi kodër është konceptuar i tillë që të maksimizohet mundësia për pamje nga 

deti i sa më shumë vilave. Vilat duke ndjekur pjerrësinë e terrenit, shfrytëzojnë këtë 

pamje duke u vendosur njëra mbi tjetrën. Për këtë qëllim shumica e tarracave 

propozohen të mbillen me gjelbërim; por nuk do të mungojnë çatitë me tjegulla në disa 

prej tyre, duke vazhduar në këtë mënyrë traditën vendase. 
 

Organizimi dhe morfologjia e fshatit përdorin të njëjtën gjuhë arkitektonike si hotelet. 

Ky stil minimalist i përdorur për të theksuar volumet e vilave është pasuruar me 

elemente të arkitekturës së zonës por i risjellë me metoda moderne. 
 

Elemente  si  guri  ose  volumet  me  rifiniturë  grafiato  apo  tjegullat;  kombinimi  i 

dritareve të vogla ose të mëdha, në disa raste me elemente metalike, zbatimi i gjerë i 

hapësirave të mbuluara gjysmë të hapura dhe pjergullat prej druri, përbëjnë stilin 

arkitektonik të fshatit të ri. 
 

Propozimi në tërësi kërkon të krijojë një projekt modern arkitektonik të vilës duke 

ruajtur një lidhje të fortë dhe duke respektuar traditën e vendit ku do të zhvillohet. 
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Njësitë janë shpërndarë duke ndjekur 3 kushte kryesore 
 

 Pamje nga deti 

 Vendosje në terren duke shmangur gërmime ose mbushje të mëdha 

 Krijimi i konceptit të lagjeve të vogla, njesoj si fshati tradicional 
 

Tipe të ndryshme banesash janë formuar në varësi të hyrjes së tyre: 
 

 nga para ose mbrapa, 

 nga kuota e sipërme ose e poshtme 
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Tipet e banesave janë si më poshtë: 
 

Tipi A (3 objekte-3 njësi): 
 

Vilë 2-katëshe me 3 dhoma gjumi  me lartësi dykatëshe të brendshme dhe shkallë 

qarkullimi vertikal dhe me një sipërfaqe prej 111.67 m². 

 
Type B (4 objekte - 4 njësi): 

 

Vilë 2-katëshe me 3 dhoma gjumi me lartësi dykatëshe të brendshme dhe shkallë 

qarkullimi vertikal dhe me një sipërfaqe prej 133,80 m². 

 

Type C1 (2 objekte – 4 njësi): 
 

Ndërtesë 2-katëshe e cila përbëhet nga 2 apartamente, një në çdo kat. 
 

Secili apartament ka dy dhoma dhe hyrje individuale në katin përkatës me sipërfaqe në 

katin përdhe prej 76,24 m² dhe në katin e parë prej 78,36 m². 
 

Type C2 dhe C3 (9 objekte – 18 njësi): 
 

Ndërtesë 3-katëshe e cila përbëhet nga 1 apartament me dy dhoma në katin përdhe 

me një sipërfaqe prej 81,43 m²; dhe një apartament dy-katësh tip vile me tre dhoma në 

katin e dytë dhe të tretë me një sipërfaqe prej 148,51 m² 
 

C2 është variant i C1, ndërsa C3 është variant i C2 me sipërfaqe ballkoni më të vogla. 

Secili apartament ka hyrje individuale e cila bëhet në katin përkatës. 

Type D, D1, D2 (16 objekte - 16 njësi): 
 

Vilë 2-katëshe me 2 dhoma gjumi. Hyrja ndodhet në katin e parë, ku jane dhoma e 

ndenjes, ngrënie dhe kuzhina. Dhomat e gjumit janë në katin përdhe në të cilat arrihet 

nëpërmjet shkallëve të brendshme. Vila ka një sipërfaqe prej 119,22 m². 
 

D1, D2 janë variante të D, ku D1 ka një sipërfaqe prej 119.22 m²; ndërsa D2 është 

përftuar nga bashkimi i 3 vilave D, secila me sipërfaqe të ndryshme, totali i secilës 

mund të vërehet te tabela e të dhënave teknike. 

 

Type E (3 objekte – 6 njësi): 
 

Ndërtesë 2-katëshe e cila përbëhet nga 2 apartamente, një në çdo kat. 
 

Secili apartament përbëhet nga një dhomë dhe hyrje individuale në katin përkatës me 

sipërfaqe në katin përdhe prej 59,24 m² dhe në katin e parë prej 59,64 m². 
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Type E1 (1 objekt – 2 njësi): 
 

Ndërtesë 2-katëshe e cila përbëhet nga 2 apartamente, një në çdo kat. 
 

Secili apartament përbëhet nga dy dhoma dhe hyrje individuale në katin përkatës me 

sipërfaqe në katin përdhe prej 64,16 m² dhe në katin e parë prej 59,23 m². 
 
 
 

 
 
 

Zgjidhja e Parkimit për Vilat 
 

Çdo banesë i përket një vend parkimi, i cili në shumicën e rasteve është i mbuluar me 

pjergulla. 
 


