PLAZHET

TURIZMI BREGDETAR
Qarku i Lezhe kufizohet në pjesën perëndimore me detin Adriatik, kështu që turizmi bregdetar
mbetet më kryesori. Rajoni ka një sipërfaqe turistike bregdetare afro 11 000 ha, vijë bregdetare
prej 38 km (duke filluar nga Kepi i Rodonit dhe deri në Velipojë),me plazhet e mrekullueshme të
Shëngjinit, Tales, Patokut, Godullit etj. Gjerësia e brezit bregdetar prej 3 km përbën një tjetër
favor për zhvillimin e turizmit.

Plazhi i Shëngjinit
Është një prej plazheve më të përmendur të Veriut të Shqipërisë, i njohur veçanërisht
për kualitetin e rërës. Gjendet 8 km larg qytetit të Lezhës. Këtu ka 200-300 ditë me diell
në vit. Në veri të plazhit të Shëngjinit në një largësi prej 2.5 km, rrëzë kodrave të Rencit,
gjendet i mbrojtur nga erërat plazhi i mrekullueshëm i “Ranës së Hedhun”.
Ndër plazhet më të frekuentuara si nga pushuesit vendas ashtu dhe të huaj, mbetet plazhi i
Shëngjinit, ku fluksi ditor i pushuesve varion nga 40 000 (në ditë të zakonshme) deri në 90 000
(në fundjavë). Pushuesit janë kryesisht nga 3 rrethet e Qarkut Lezhë, por edhe nga Shkodra,
Kruja dhe kryeqyteti.
Rruga e Kombit , Durrës-Kukës-Morinë, ka rritur me 30 %.numrin e pushuesve kosovarë dhe
shqiptarëve të Maqedonisë.Në plazhin ranor, që ofron Shëngjini me shetitoren e re dhe një varg
invetimesh në gjith infrastrukturën e bregut, turizmi sa vjen dhe njeh zhvillim të vrullshëm.
Pastërtia e detit, ajri i pastërt si dhe qetësia që ofron ky plazh përthith çdo vit e më shumë
turistë të huaj dhe vendas , të cilët shprehen të kënaqur nga shërbimet e ofruara.
Njësitë akomoduese, të cilat ofrojnë një shërbim cilësor, shtrihen në një pjesë të madhe të
gjatësisë së plazhit. Këto janë ndërtime të viteve të fundit dhe nuk mungojnë baret, restorantet,
diskot etj, të cilat plotësojnë më së miri kënaqësitë e turistëve.Plazhi i Shëngjinit me disa pika
pothuajse të virgjëra është një premisë për ndërtimin e fshatrave turistikë, të cilat kanë nisur të
ndërtohen me inisiativa private.

Plazhi I Tales
Edhe plazhi i Tales, në Komunën e Shënkollit, deri më dje “i virgjër”, pas përfundimit të ndërtimit
të rrugës lidhëse me autostraden Lezhë-Tiranë, po popullohet çdo ditë dhe më tepër, dhe çdo
sezon, po e rrit ofertën turistike . Investimet e vazhdueshme infrastrukturore ,por dhe zgjerimi I
rrjetit të hoteleve dhe njësive të sherbimit nga investitorët vendas, po e kthejnë Plazhin e Tales
në një destinacion të rendësishëm të turizmit detar e familjar.

