Qendra e Qytetit / City Center

SHTEGU I
MONUMENTEVE
KULTURORE NË PEJË
Konaku Tahir Beut / Tahir Beu Inn

Çarshija e vjetër e Pejës / Peja old bazaar

Kullat janë shtëpi unike të ndërtuara nga gurri i gdhendur dhe të ilustruara me punime
artistike si në pjesën e jashtme gjithashtu edhe në brendin e saj. Kullat janë vepër unike e
rafshit të Dukagjinit të cilat janë ndërtuar me mjaft profesionalizem nga mjeshtrit e gurit
të asaj kohe dhe të cilët kanë arritë të zhvillojnë një kompozicion unik për shfrytëzimin e
tërsisë së sajë për nevoja të ndryshme të familjes. I takojn shekullit të XVIII-XIX ndërsa
Peja veçohet për ndërtimet unike të tyre. Kryesisht kanë qenë dy ose tri katëshe dhe secili
katë ka pasur funksionin e sajë. Zakonisht kati i parë përdorej si depo apo ahur i bagëtive, i
dyti për banim ndërsa kati i tretë përdorej si odë për pritjen e burrave. Në Pejë ka pasur
më shumë se 100 kulla por shumica e tyre tani nuk ekzistojnë për shkak të zhvillimeve
kohore por edhe nga shkatërimet që u bënë gjatë luftës së fundit të vitit 1999. Por disa
ekzistojnë ende dhe vizitorët mund ti shikojnë ato dhe të marrin eksperiencat e zhvillimit
të Pejës. Kulla e Qamil Limani (e njohur gjithashtu si kulla e Kahreman Agës), Kulla e
Goskajve, Kulla e Zenel Beut dhe kulla e Jashar Pashës janë shembujt që mund ti shihni
gjatë shtegtimit tuaj në shtegun kulturor.
The towers (kulla) are unique houses built of carved stone and illustrated with works of
art both on the outside and inside part of it. The towers are a unique work of the
Dukagjini plain which were built with great professionalism by the stone masters of that
time and who have managed to develop a unique composition for the use of its entirety
for different needs of the family. They belong to the XVIII-XIX century while Peja stands
out for their unique constructions. There were mainly two or three floors and each floor
had its own function. Usually, the first floor was used as a warehouse or cattle barn, the
second floor for living while the third floor was used as a waiting room for men. There
were more than 100 towers in Peja but most of them now do not exist due to time
developments but also due to the destruction that took place during the last war of 1999.
But examples still exist and visitors can see them and get experiences of Peja
development. The Tower of Qamil Limani (known also Kahreman Aga tower), tower of
Goska, tower of Zenel Bey and Jashar Pasha tower are examples that you can see during
your trip to the cultural path.

PEJA CULTURAL
HERITAGE TRAIL

Varezat Austro-Hungareze
Austro-Hungarian cemetery

Bajrakli Xhamia / mosque

në atë kohë

Hamami haxhi Beut / Haxhi Beu Hammam

Kisha Shën Katarina / St. Catherine church

Another cultural monument is the catholic church"St. Cathrine", built in the
basement of an older catholic church from 1928. As a perish church, "St.
Cathrine" exists from the Arber's ﬁrs; Council (year 1703 lead by pope
Clemente). The church is a three-nave basilica type

Defterdar dhe Kurshumli xhamia
Defterdar& Kurshumli mosque

Patrikana e Pejës / Patriachate of Peja

