
VALA MAR
RESIDENCES

SHTËPIA JUAJ BUZË DETIT



Destinacioni turistik dhe 
rekreativ i standardeve
më të larta të cilësisë
dhe sigurisë në 
Shqipëri dhe Rajon.

Një kompleks turistik e rezidencial që 
ndërthur eksperiencën, profesionalizimin 
dhe metodologjinë e përparuar, në interes 
të banorëve të ardhshëm,komunitetit lokal 
dhe turizmit në Shqipëri.

Residenca juaj perfekte
Destinacioni juaj ekskluziv 
Shtëpia juaj në detin Adriatik



VALA MAR RESIDENCES ndodhet në 
natyrën e mrekullueshme të Gjirit të Lalzit. Me 
një shtrirje prej 310 m në bregdetin e Adria-
tikut, ky kompleks reizdencial e turistik do të 
shndërrohet në destinacionin kryesor turis-
tik të individëve dhe familjeve që dëshirojnë 
të shijojnë natyrën por edhe kërkojnë siguri, 
cilësi ndërtimi dhe infrastrukturë. Gjiri i Lalzit 
ofron një ndër plazhet më të bukura të rivierës 
së Adriatikut.
 

Pak kilometra nga Tirana dhe Durrësi, Gjiri i 
Lalzit ofron plazhe të virgjëra me rërë të artë 
dhe mirëpret mijëra pushues vendas e të huaj. 
Rezidencat e kompleksit do të zhvillohen me 
një përzierje të përbërësve të banimit duke 
përfshirë vila dhe apartamente. Pozicionimi 
dhe zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës i jep 
këtij projekti vlera duke e kthyer në “stacionin 
e parë” drejt bregdetit verior si edhe në oazin 
e relaksit tuaj

VALA MAR
RESIDENCES



Vala Mar Residences ndodhet: 

 -1- 42 km larg Tiranës

 -2- 38 km larg Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës

 -3- 26 km nga qendra e qytetit të Durrësit

 -4- 26 km nga Porti i Durrësit

 -5- 63 km nga Porti i Shëngjinit

 -6- 101 km nga qyteti i Ulqinit, Mali i Zi nëpërmjet vendkalimit të Muriqanit

 -7- 268 km nga qyteti i Prishtinës, Kosovë nëpërmjet vendkalimit në Morinë

 -8- 163 km nga qyteti i Strugës, nëpërmjet vendkalimit të Qafë-Thanës

Location

Zona gëzon fasilitetet e nevojshme si: rrjet energjitik, infrastrukturë rrugore, 
rrjet ujësjellësi, impiant për pastrimin e mbetjeve etj, të cilat janë elementë të 
rëndësishëm për zhvillimin e këtij projekti. 

Gjithashtu, ky pozicionim kaq i favorshëm mundëson afërsinë me facilitete
të tjera jetese si: Qendra spitalore, Rajone Policie dhe Qendra Tregtare.

Nëse ju pëlqejnë shëtitjet buzë detit, do të vini re se temperatura e ujit të detit 
është e kënaqshme gjatë gjithë vitit.

Temperatura - Mesatare e Lartë ̊C

Pranverë Verë Vjeshtë Dimër

Mars-Maj Qershor-Gusht Shtator-Nëntor Dhjetor-Shkurt

12-20̊C 29-32̊C 19-28̊C 17-24̊C



Gjiri I Lalzit ndodhet në një nga zonat më të mirë-ruajtura të 
detit Adriatik, midis plazhit të dendur të Durrësit dhe atij të 
Shëngjinit. E gjithë kjo zonë njihet për veçantitë e saj naty-
rore, historike dhe arkeologjike ndër të cilat mund të përmen-
dim: “Rezervati i Gjuetisë Rushkull”, “Kështjella e Rodonit”, 
“Kepi i Rodonit” dhe “Parku Kombëtar Pyjor i Rushkullit”.

Zona karakterizohet bimësia natyrore me moshë 80 vjeçare 
që dominohet kryesisht nga pisha e butë dhe e egër. Në 
zonën e Gjirit të Lalzit gjendet edhe “Parku Kombëtar 
i Rrushkullit” në të cilin ndodhen 380 ha me pyje mjaft 
tërheqëse.  Kjo vijë bregdetare  e  gjendet relativisht larg 
zonave urbane dhe është injë destinacion ideal për ata që 
pëlqejnë peshkimin apo lundrimin.

Kepi i Rodonit është një rrip toke në formë gadishulli në 
brendësi të detit Adriatik. Ai shtrihet në formë trekëndëshi 
midis gjirit të Rodonit në veri dhe atij të Lalzit në jug. 

“Kalaja e Rodonit” u ndërtua në 1451-1452 nga heroi 
kombëtar i shqiptarëve, Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe 
shërbente për lidhje detare me Europën Perëndimore.  Pas 
vdekjes së Skënderbeut kalaja kaloi nën kontrollin e Venedi-
kut. Sipas mitologjisë ilire, Rhodos ishte një hyj deti, si Pose-
idoni dhe Neptuni.

Nëse dëshironi të eksploroni zonën më tej, gjithçka ndodhet 
jo më larg se 20 minuta.

Histori dhe Kulturë



Gjej veten në bukurinë dhe joshjen e Gjirit të Lalzit. I bekuar me diell gjatë gjithë 
vitit dhe ditë të ngrohta nga Marsi deri në Nëntor, Gjiri i Lalzit njihet për plazhet 
ranore gjysmë të virgjëra, ndër më të bukurat e detit Adriatik. Pozicionuar midis 
pishave dhe gjelbërimit karakteristik të zonës do të gjeni Vala Mar Residences, 
një destinacion elegant rezidencial dhe turistik.

Vala Mar Resiences synon të jetë destinacioni kryesor i individëve dhe familjeve 
që dëshirojnë të shijojnë mrekullitë e natyrës, por edhe kërkojnë siguri, cilësi 
ndërtimi dhe infrastrukturë. Kompleksi përbëhet nga 5 tipe vilash dhe një shumël-
lojshmëri apartamentesh, duke garantuar një oaz qetësie larg stresit të botës.

Vala Mar Residences ofron hapësira rekreative si edhe 
hapësira të gjelbëruara, në mënyrë që banorët të shijojnë 
eksperiencën e plotë të jetesës pranë natyrës si edhe një 
strukturë të plotë jetese në komunitet.

Pranë kompleksit është planifi kuar të ndërtohet një SPA/Fit-
ness me pishinë të brendshme, në të cilën rezidentët e kom-
pleksit do të kenë akses preferencial.

Afërsia me qendrat kryesore të banimit i mundëson banorëve 
të shijojnë jetesën e tyre në Vala Mar Residences jo vetëm 
gjatë stinës së verës apo  gjatë sezonit të pushimeve, por 
edhe çdo fundjavë.

Vala Mar Residences ndodhet në një zonë elitare, të pa-
prekur nga turizmi masiv. Intensiteti i ndërtimit është për 
ndërtime të ulta. Qëllimi është transformimi i zonës në një 
destinacion turistik të zhvilluar në bregdetin verior të detit 
Adriatik.

Vala Mar Residences rrethohet nga hapësira të gjelbërta, të 
përshtatshme për dreka të qeta në natyrë, ku rezidentët dhe 
turistët mund të shijojnë në qetësi muzgun pranë Adriatikut. 
Gjithashtu, përreth komunitetit mund të gjeni disa restorante 
të shkëlqyera tradicionale dhe dyqane tërheqëse.

Vala Mar Residences ofron:

 - Apartamente: garsonierë, 1+1 dhe 2+1

 - Vila 2 katëshe

 - Ambjente të përbashkëta rekreative

 - Parkime të hapura

 - Hoteleri 

 - Ambjente shërbimi dhe facilitete

Profi li i Projektit



Pozicionimi
Vilat dhe objektet e banim-
it gëzojnë komoditetin e të 
qënurit buzë detit të Adriatikut. 
Largësia midis vilave është e 
mjaftueshme për të garantu-
ar qetësinë dhe rehatinë indi-
viduale të banorëve. Pamja e 
mrekullueshme e bregdetit ra-
nor të zonës do të jetë imazhi 
i parë dhe i fundit i ditëve të 
banorëve në bregdet.

Estetika 
Fasadat janë dekorative dhe 
funksionale në të njëjtën kohë; 
në pjesën më të madhe do-
minuar nga sistemi kapot me 
polisterol dhe grafi ato. Në vilat 
e brezit të parë dhe pjesërisht 
në objektet multi-familjare do 
të përdoret dhe veshje me ma-
teriale dekorativ si guri, terra-
kota, pllaka etj, sipas projektit 
arkitektonik.

Struktura 
Struktura e vilave të kompleksit 
është e tillë që krijon hapësirë 
për 2 vila të bashkëngjitura. Pra, 
banorët mund të zgjedhin të ble-
jnë një vilë më të vogël në sipër-
faqe, ose të krijojnë një ambjent 
luksi me një hapësirë dyfi sh në 
madhësi.

Standardi i       
Ndërtimit
Strukturë e rregullt beton arme, 
projektuar konform normave 
shqiptare të projektimit dhe 
standardeve europiane. Stan-
dardi i padiskutueshëm i ndër-
timit është tipari kryesor I këtij 
kompleksi.

Siguria 
Projekti i mbrojtjes nga zjar-
ri është hartuar në përputhje 
me normat e vendeve europi-
ane, dhe tejkalon kërkesat e 
kushteve shqiptare për evakui-
min dhe mbrojtjen nga zjarri të
godinave.

Pishina          
dhe Kopshte 
Vilat kanë hapësirë të gjelbëru-
ara përreth, e cila mund të 
shfrytëzohet për të krijuar hapë-
sira individuale rekreative për 
kënaqësinë e familjarëve. Res-
identët do të kenë mundësi të 
përcaktojnë si do të shfrytëzojnë 
hapësirën në kopshtin e tyre si 
edhe të ndërtojnë pishina indi-
viduale ose Jacuzzi.



Vilat
Nëse preferoni që shtëpia juaj buzë detit të jetë një oaz 
qetësie dhe komoditeti, zgjidhja optimale janë vilat. 

Vala Mar Residences ofron 5 tipe vilash. Vilat: Azure, Ul-
tramarine, Iris, Celeste dhe Sapphire, të emërtuara sipas 
nuancave të ngjyrës blu të detit gjatë stinëve të ndryshme, 
ofrojnë privatësinë e dëshiruar të shtëpisë në bregdet.

• Vila të bashkëngjitura me dy kate: 142-226 m2

• Vila individuale me dy kate:  284 - 452 m2



Vila AZURE

Kati Përdhe me Sipërfaqe: 71 m2

• 1 Dhomë Gatimi dhe Ngrënie
• 1 Dhomë Ndejte
• 1 Tualet,
• 1 Depo

Kati i Parë me Sipërfaqe: 71 m2

• 2 Dhoma Gjumi
• 1 Tualet
• 2 Ballkone

Më e vogla nga vilat në madhësi, por ofron gjithë komoditetet falë përdorimit efektiv të sipërfaqeve.
Vilat Azure ndodhen në midis gjelbërimit të kompleksit. Me një sipërfaqje kopshti prej 370-410 m2,
rezidentët kanë mundësinë të shfrytëzojnë hapësirën për të krijuar oazin e qetësisë dhe relaksit 
familjar.Ky tip vile ofron 2 poste parkimi të hapura.

Sipërfaqe Vile:142 m2

Sipërfaqe Kati: 370-410 m2

Çdo vilë ofron dy vila bashkëngjitur me sipërfaqet e mësipërme.

Kati Përdhe Kati i Parë



Vila ULTRAMARINE

Kati Përdhe me Sipërfaqe: 71 m2

• 1 Dhomë Gatimi dhe Ngrënie
• 1 Dhomë Ndejte
• 1 Tualet,
• 1 Depo

Kati i Parë me Sipërfaqe: 71 m2

• 2 Dhoma Gjumi
• 1 Tualet
• 2 Ballkone

Vilat Ultramarine ndodhen në brezin e dytë të vilave duke përllogaritur distancën nga bregu i detit. 
Kjo vilë është pak më e vogël, por shumë pranë freskisë dhe bukurisë së bregut të detit. Me një 
kopsht me sipërfaqe prej 390-470 m2, vila Ultramarine ofron hapësira individuale të gjelbëruara si 
kopshte individuale dhe kënde barbecue-sh, për të shijuar pasditet tuaja në bregdet. Kjo vilë ofron 
2 poste parkimi të hapura.

Sipërfaqe Vile:142 m2

Sipërfaqe Kati: 390-470 m2

Çdo vilë ofron dy vila bashkëngjitur me sipërfaqet e mësipërme.

Kati Përdhe Kati i Parë



Vila IRIS

Kati Përdhe me Sipërfaqe: 73 m2

•  1 Dhomë Miqsh
•  1 Dhomë Gatimi dhe Ngrënie
•  1 Dhomë Ndejte
•  1 Tualet
•  1 Depo

Moderne dhe midis pishave të kompleksit që ofrojnë privatësi, vilat Iris janë ideale për ata që 
dëshirojnë të shijojnë ecjet e përditëshme dhe shërbimet e facilitetet e kompleksit. Kjo vilë ofron 
dy tarraca private, si edhe hyrje të drejtpërdrejtë në parkun e kompleksit. Me një sipërfaqe toke 
prej 365-505 m2, vila Iris mundëson shfrytëzimin e kopshtit për ambjente rekreative familjare ose 
ndërtimin e një pishine individuale. Kjo vilë ofron 2 poste parkimi të hapura.

Kati i Parë me Sipërfaqe: 79 m2

•  3 Dhoma Gjumi
•  2 Tualete
•  1 Ballkon

Sipërfaqe Vile: 152 m2

Sipërfaqe Toke: 365-505 m2

Çdo vilë ofron dy vila bashkëngjitur me sipërfaqet e mësipërme.

Kati Përdhe Kati i Parë



Vila CELESTE

Kati Përdhe me Sipërfaqe: 83 m2

•  1 Dhomë Gjumi
•  1 Dhomë Gatimi dhe Ngrënie
•  1 Dhomë Ndejte
•  1 Tualet
•  1 Depo

Kati i Parë me Sipërfaqe 92 m2

•  3 Dhoma Gjumi
•  1 Tualet
•  1 Verandë

Vila Celeste është vilë e madhësisë mesatare. Shumë komode dhe praktike, hapësirat e brendshme 
janë të mjaftueshme për familje të mëdha. Sipërfaqja e kopshtit prej 500-530 m2 u jep mundësinë 
rezidentëve të krijojnë një ambjent rekreativ familjar, ose të ndërtojnë një pishinë ose Jacuzzi për kën-
aqësinë personale. Pozicionuar në brezin e mesëm të kompleksit, Vila Celeste është projektuar për t’u
dhënë rezidentëve mundësinë të përfi tojnë nga afërsia me detin, por edhe nga lehtësirat e kompleksit. 
Vila Celeste ofron 2 poste parkimi të hapura.

Sipërfaqe Vile: 175 m2

Sipërfaqe Toke: 500-530 m2

Çdo vilë ofron dy vila bashkëngjitur me sipërfaqet e mësipërme.

Kati Përdhe Kati i Parë



Vila SAPPHIRE

Kati Përdhe me Sipërfaqe: 103 m2

•  1 Dhomë Gjumi
•  1 Dhomë Gatimi dhe Ngrënie
•  1 Dhomë Ndejte
•  1 Tualet
•  1 Depo

Kati i Parë me Sipërfaqe: 123 m2

•  4 Dhoma Gjumi
•  2 Tualete
•  2 Ballkone

Pozicionuar në brezin e parë të kompleksit, Vilat Sapphire janë vila buzë detit të cilat gëzojnë 
hapësirat më të mëdha si brenda dhe jashtë. Vetëm pak metra larg detit, jetesa në këtë vilë do 
ju ndihmoj të shijoni perëndimet romantike në bregdet. Ju do të keni mundësi të ndërtoni edhe 
pishinën tuaj individuale ose të krijoni një ambjent të gjelbëruar rekreativ individual në ambjentet e 
kopshtit me hapësirë 510-530 m2. Vila ofron 2 poste parkimi të hapura.

Sipërfaqe Vile: 226 m2

Sipërfaqe Toke: 510-530 m2

Çdo vilë ofron dy vila bashkëngjitur me sipërfaqet e mësipërme.

Kati Përdhe Kati i Parë



Apartamente
Nëse preferoni ambjente më pak diskrete në 
shtëpinë tuaj të pushimeve, zgjidhja optimale 
janë apartamentet. 

Vala Mar Residences ofron modele të ndryshme 
objektesh multifamiljare dhe apartamentesh, të 
cilat përshtaten me kërkesa të ndryshme bazuar 
në madhësi dhe tiplogji apartamenti.

• Studio: 44 m2

• Apartmente 1+1: 56-63 m2

• Apartmente 2+1: 74-94 m2



Konceptuar për të përfi tuar nga klima e Gjirit të Lalzit, këto objekte rezidenciale 3-katëshe me dy 
hyrje, ofrojnë 4 apartamente për çdo kat. 
Apartamentet ofrojnë një dhomë ndenje, një kuzhinë, dhoma gjumi, tualete si edhe ballkone të 
mëdha për të shijuar gjelbërimin rrethues. Apartamentet janë projektuar të gjitha me pamje nga 
deti si edhe përfi tojnë maksimalisht nga ndriçimi natyral I diellit.

Hapësira e ndërtimit e këtij tipi objekti është përafërsisht 870 m2.

1+1: 60-67 m2 2+1: 78-84 m2Residencë Banimi Tipi 1



Residencë Banimi Tipi 2 Studio: 45 m2 2+1: 78-84 m21+1: 60-67 m2

Konceptuar për të përfi tuar nga klima e Gjirit të Lalzit, këto objekte rezidenciale 3-katëshe me dy 
hyrje, ofrojnë 4 apartamente për çdo kat.

Apartamentet ofrojnë një dhomë ndenje, një kuzhinë, dhoma gjumi, tualete si edhe ballkone të 
mëdha për të shijuar gjelbërimin rrethues. Apartamentet janë projektuar të gjitha me pamje nga 
deti si edhe përfi tojnë maksimalisht nga ndriçimi natyral I diellit.

Hapësira e ndërtimit e këtij tipi objekti është përafërsisht 610 m2.



Residencë Banimi Tipi 3 1+1: 56-61 m2 2+1: 72-78 m2

Konceptuar për të përfi tuar nga klima e Gjirit të Lalzit, këto objekte rezidenciale 3-katëshe me dy 
hyrje, ofrojnë 4 apartamente për çdo kat.

Apartamentet ofrojnë një dhomë ndenje, një kuzhinë, dhoma gjumi, tualete si edhe ballkone të 
mëdha për të shijuar gjelbërimin rrethues. Apartamentet janë projektuar të gjitha me pamje nga 
deti si edhe përfi tojnë maksimalisht nga ndriçimi natyral I diellit.

Hapësira e ndërtimit e këtij tipi objekti është përafërsisht 800 m2.



Shërbime
 dhe Facilitete

Vala Mar Residences 
kujdeset për kënaqësinë 

dhe sigurinë tuaj.

Komuniteti ofron një restorant dhe një beach bar ku ju mund të shijoni kuzhinën tradicionale të 
zonës apo një koktail të freskët veror.

Restorant dhe Beach Bar

Ju do të jenë në gjendje të gjeni gjithçka për nevojat tuaja të përditshme në supermarketin dhe 
dyqanet  brenda komunitetit.

Supermarket

Banorët do të kenë mundësinë të shfrytëzojnë parkimin e hapur.

Parking

Do të ofrohet wireless pa pagesë për komunitetitin.

Internet

Vala Mar Residences ofron shërbimin e jashtëm të sigurisë 24 orë në ditë, 7 ditë të javës me 
roje dhe pajisje të instaluara.

Siguria

Komuniteti përfshin një qendër shëndetësore e cila do të funksionoj 24 orë në ditë, për 7 ditë të 
javës. Farmaci dhe qendra të tjera mjekësore mund të gjenden lehtësisht në afërsi të kompleksit.

Qendër Shëndetësore



E Ardhmja
Turistike
Gjiri i Lalzit ka një 
të ardhme turistike 

premtuese.

Gjiri i Lalzit ofron luksin e një destinacioni lehtësisht të aksesueshëm duke u pozicionuar shumë 
pranë kryeqytetit, portit më të madh në vend, aeroportit ndërkombëtar dhe akseve rrugore më të 
rëndësishme të qarkullimit dhe transportit. Vetëm 30 minuta larg Aerportit të Rinasit, Gjiri i Lalzit 
mirëpret vendas dhe të huaj për të zbuluar mrekullitë e zonës.

Pozicionimi

Natyra ka projektuar një parajsë të vogël jetese kaq pranë qendrave më të rëndësishme të 
banimit në Shqipëri: Tiranë e Durrës. Kjo mundëson lehtësinë e ofrimit të faciliteteve dhe shërbi-
meve të ndryshme. Zona ndodhet pranë faciliteteve dhe njëkohësisht mjaftueshmërisht larg për 
të shmangur zhurmën e metropoleve.

Facilitete

Një destinacion ideal turistik, Gjiri i Lalzit gëzon natyrën thuajse të virgjër dhe një vijë bregdetare 
prej 14 km. Kjo zonë njihet për plazhet gjysmë të virgjëra me rërë, si edhe për privatësinë e tyre.

Natyra

I ruajtur përgjatë gjithë këtyre viteve nga efektet anësorë të urbanizimit, Gjiri i Lalzit do të përfi toj 
nga disa projekte zhvilluese infrastrukturore. Gjiri i Lalzit do të shndërrohet në një destinacion 
turistik me infrastrukturë të përparuar dhe zhvillim të lartë. Zhvillimi turistik në këtë zonë sapo ka 
nisur.

Infrastruktura



Masterplan


