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Zip Line: ta mundëson përvojën më të afërt me 

fluturimin. Në një distancë prej 640 metrave ju 

mund të përjetoni shpejtësinë deri në 55 KM në orë 

duke i rënë kanjonit të Rugovës për së gjati. Ku 

mund të shihni pamje mahnitëse të Grykës së 

Rugovës sikur të fluturoni mbi një dron dhe 

struktura e gurëve ofron nja hapje të pamjeve gjatë 

kohës së fluturimit që do të jetë deri në 2 minuta.

Ura në grykën e Rugovës 

është një monument i 

trashëgimisë kulturore në 

grykën e Rugovës.

Liqeni i Leqinatit është 

një liqe malor i cilat 

shtrihen në pjesën 

perëndimore të Kosovës. 

Liqenat është në një 

lartësi mbidetare 1,970 

metra (6,463 ft) mbi 

Veshjet Rugovase: 

Kjo veshje me përmbajtjen e sajë si vlerë materjale 

artistike, ofron mundësi për studime komperative, si 

në planin topologjik ashtu edhe në atë morfologjik e 

ornamentik, me vështrime gjithmon të mundshme 

sinkronike e diakronike. 

Ajo është një veshje e pasur, karakteristike, me 

gjurmë lashtësie e krijuar me shekuj dhe e ruajtur 

deri më sot.

Ura Tibetiane: gjendet në Grykën e Rugovës tek 

kilometri i 6- të, e cila është e gjatë 41 metra dhe 

është e vendosur në lartësi prej 60 metrash. 

Via Ferrata: është strukturë metalike e ngulitur në 

shkëmb që i mundëson bjeshkatarëve të arrijnë 

edhe në pika ku vetëm ngjitësit e trajnuar mund të 

arrijnë, kjo është Via Ferrata e dytë në Pejë.
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Rugova: Regjioni i Bjeshkëve të Rugovës shtrihet 

në veriperëndim të qytetit të Pejës dhe ka 

sipërfaqe prej 32.492.96 ha, në të cilën sipërfaqe 

shtrihen 13 fshatra dhe është njëri nga regjionet 

malore me pasuri më të mëdha natyrore. 

Bukuria e këtij regjioni është Gryka e Rugovës, e 

cila fillon vetëm 2 km larg nga qendra e qytetit, 

me një gjatësi prej 12 km dhe këtu pastaj fillon të 

hapet.

Vende për pushim dhe rekreacion Rugovë: Me peizazhe mahnitëse
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Lumi Lumbardhi i cili formohet nga burimet që 

gjenden në pjesë të ndryshme të Rugovës, me 

gjatësi prej 56 km dhe me vrullshëmëri të madhe të 

ujit, e ndan këtë Grykë në dy pjesë, duke i dhënë 

madhështinë me shkëmbinjtë kolosalë dhe 

madhështorë të cilët arrijnë lartësinë mbidetare deri 

në 2000 metra, ujërat që burojnë nga shkëmbinjtë 

duke krijuar ujëvara, shpellat, etj.

Pothuajse në të gjithë hapësirën e Bjeshkëve të 

Rugovës mund të hasësh në mrekullitë që gjenden 

të fshehura nën egërsinë malore të florës. Janë 2 

liqe madhështorë që gjenden në lartësi mbidetare 

prej 1860m në Leqinat të Kuqishtës, dy ujëvarat në 

Rekën e Allagës, flora dhe fauna e shpërndarë në të 

gjithë regjionin, pamjet e bukurive që mund ti 

vëzhgosh nga bjeshkët e ndryshme, etj. Në ditët e 

sotme këtë regjion malor janë duke e vizituar 

gjithnjë e më shumë banorët e Kosovës jo vetëm 

për shetitje por edhe për të kryer aktivitete 

rekreative.
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