
Atraksionet turistike në komunën e Suharekës

Nr. Emërtimi Përshkrimi i atraksionit Kategoria Adresa Komuna

1 Bjeshka e Mushtishtit 
(Gradac)

Mbi fshatin Mushtisht gjendet bjeshka e Gradacit që edhe pjesë e parkut nacional të Sharrit, me 
dëshmi të ndryshme si vendbanim i lashtë Ilirë/Dardanë. Aty gjendet shpella antike, po ashtu e 
pasur me drunjë të ndryshme që  e bënë të veqant. Të pasura me pyje të shumta halore. 

Atraksion Natyror Fshati Mushtisht, Suharekë

2 Guri i Dëllocit 

Në këtë lokacion ndodhet një guri i madhe në naltësi mbidetare 1711 m, në të cilën janë gjetur 
shënja të gdhendura nga periudha e Austro Hungarisë 1875, ku ushtria ka bërë hulumtime të 
ndryshme. Në bazë të hulumtimeve të ndryshme i njejti ka shërbyer si orë diellore, sepse që nga 
lindja deri në përfundim të diellit nuk ka objekt tjeteër që  e pëngon, prandaj edhe thirrët si “Guri 
i Dellocit” apo Guri i Diellit. Si lokacioni gjendet në lindje të Suharekës

Atraksion Natyror Fshati Dellocë Suharekë

3 Bjeshka e Bukoshit Ndodhet në lartësi mbidetare mbi 1630 m, e cila është e pasur me livadhe dhe kullosa të rrafshta, 
me diversitet të pasur të florës dhe faunës. Është mjaft atraktive për qëndime ditore dhe vikende. 

Atraksion Natyror Fshati Bukosh 2 Suharekë

4 Bjeshka e Budakovës 
Është mjaft atraktikve për turizëm dimërore (skijim) dhe verore për piknik dhe haking. Ndërlidhet 
me malet e Jezercit të Komunës së Ferizajit. E pasur me diversitet të kullosave dhe pyjeve malore 
dhe halore. 

Atraksion Natyror Fshati Budakovë Suharekë

5 Rezervati natyror i Rusenicës Atraksioni në fjalë ndodhet mbi fshatin Mushtisht, është shumë i pasur me florë dhe faunë. Po 
ashtu me rrjedha natyrale të ujrave natyralë. 

Atraksion Natyror Fshati Mushtisht Suharekë

6 Muzeu i qytetit të Suharekës Ndodhet në afërsi të qendrës së qytetit i cili është mjfat i pasur me material të ndryshme 
arkiologjike dhe historike nga periudhat e ndryshme

Atraksion Kulturor Suharekë Suharekë

7 Kalaja e Kastercit Është vendbanim i vjetër arkiologjikë që daton që nga periudha e bronzit dhe hekurit me rëndësi 
të madhe historike. Në këtë lokalitet janë gjetur edhe vegla, mjete dhe armë të ndryshme të kohës. 

Atraksion Kulturor Fshati Kastërc Suharekë

8 Vendbanimi i Hisari 
Gjendet në kodren perendimore të qytetit të Suharekës e quajtur Gradina. Hisari i Suharekës i 
takon grupit të vendbanimeve Dardane, që u zhvillua nga periudha Neolitike gjatë viteve VIII-IV. 
P.e. s.

Atraksion Kulturor Suharekë Suharekë

9 Kulla e Ramë Bllacës

Në këtë lokalitet gjendet kulla e vjetër e Ramë Bllacës, e cila u ndërtua në vitin 1936, e cila është 
simbol i qëndresës, se popullit Shqipëtarë gjatë shekullit 20. Në atë kohë planifkoheshin dëbimi 
masivë i Shqipëtarëve për Turqi, ndërsa Ramë Bllacë në atë kohë në cilësin e deputeti Shqiptarë 
vendosi që të ndërtojë kullën e tijë si simbol I kundërshtimit të këtyreve planeve Serbo-Turke. 

Atraksion Kulturor Fshati Bllacë Suharekë

10 Xhamia e bardhë Gjendet në mesë të qytetit të Suharekës, është objekt relegjioz mjaft  i vjetër që daton nga vitet 
1400, dhe i rikonstruar disa herë në periudha të ndryshme kohore. 

Atraksion Kulturor Suharekë Suharekë

11 Mulliri i qabiqëve në 
Buzhalë

Mulli xhabiqëve ka shërbyer nëpër koha të ndryshme për bluarjen e drithit për ushqimë të 
banorëve për rreth. Edhe sot at ditë është funksionale. Me nje vjetërsi prëj 150 vjeqare akoma 
edhe sot funksionon

Atraksion Kulturor Fshati Buzhal Suharekë

12 Kështjella- qyteti i 
Grajqevcit 

Është një vend i trashigimisë kulturore në Grajqevc të Suharekës. I përket kategorisë së 
arkiologjisë nga periudha Iliro/Dardane.  

Atraksion Kulturor Fshati Grajqevc Suharekë



13 Tumat Ilire 
Ky lokacion ka rëndësi të veqantë historike ngase ndodhët varrëzë e priudhës Ilire, në të cilën 
janë të varrosur ushtarët pas fush betejave. Është atraktivë për vizitorët e ndryshëm të fushës së 
arkiologjisë dhe të vizitorëve kurioz të kësaj fushë.   

Atraksion Kulturor Fshati Gjinoc Suharekë


