
HOTEL FIERI



STILI I DUHUR...
               VENDI I DUHUR... 
                         ZGJEDHJA E DËSHIRUAR!

THE APPROPRIATE STYLE... 
               THE APPROPRIATE PLACE...
                                       DESIRED CHOICE! 

Since a moment you disconnect from the world that 
surrounds you ... 
Since you try something completely different ... 
Since you have no taste what they tasted anywhere!

Që ju të shkëputeni  një çast nga bota që ju rrethon…
Që ju të provoni diçka krejt ndryshe …
Që ju të shijoni atë që s’keni shijuar askund!



Vendi ku klasikja dhe modernia, tradita dhe kultura, kreativiteti 
dhe perfeksioni unifikohen me bukurinë dhe mikpritjen.

The place where classical and modern, tradition and culture, 
creativity and perfection join beauty and hospitality.



MATRIMONIAL ROOM



46 dhoma (33 dhoma matrimoniale, 11 
dhoma me dy shtretër dhe 2 suita)
Dhomat janë të pajisura me ajër të 
kondicionuar, minibar, kasafortë, TV, inter-
net wireless, hidromasazh, dysheme me 
ngrohje nga poshtë, tharëse flokësh etj.

46 rooms (33 matrimonial rooms, 11 
rooms with two beds and 2 suites) 
Rooms are equipped with air condition-
ing, minibar, safe, TV, internet wireless, 
andfacade, bottom floor heating, hair 
dryer, etc.. HOTE
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DOUBLE ROOM





RESTAURANT



Restorant me kuzhinë tradicionale shq-
iptare dhe specialitete të guzhinës mes-
dhetare. Ambienti klasik dhe shërbimi i 
kulturuar krijon një atmosferë ideale për 
realizimin e drekave apo darkave të pu-
nës, koktejleve si edhe banketeve.

Restaurant with traditional Albanian 
kitchen and Mediterranean specialties. 
Classical Environment and cultured ser-
vice creates an ideal atmosphere for 
the realization of labor lunch or dinner, 
cocktails and banquets.HOTE
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FAMILY BAR

Enjoy the morning coffee or 
the evening cocteils in a stun-
ning and panoramic view of 
the city of Fier by Family Ter-
race-Bar.

Kafja e mëngjesit apo koktejli i 
mbrëmjes shijohet më mirë në 
një pamje magjepsëse dhe 
panoramike të qyteti të Fierit 
nga Family Terrace-Bar.





CONFERENCE ROOM

2 Salla konferencash me kapacitet 70 
dhe 150 persona. Sallat janë të paji-
sura me sistem audio dhe video, sistem  
përkthimi,  si dhe me pajisje të tjera të 
nevojshme për realizimin e workshop-
eve, seminareve, konferencave apo 
edhe takimeve të biznesit.

Bussines Center “Fieri”. Ambiente ideale 
për zyra.

2 conferences room with capacity 70 
and 150 people. Halls are equipped 
with audio and video system, translation 
system, as well as other equipment nec-
essary for the realization of workshops, 
seminars, conferences or business meet-
ings. 

Bussines center “Fieri”. Ideal for office en-
vironments.



SAUNA FITNESS CENTER



TRAVEL AGENCY



Apollonia 
Ndodhet në perëndim të Pojanit, në 
kreshtën e kodrës, gjenden rrënojat e qytetit 
të madh antik të Apollonisë. Ky qytetërim 
është ndër më të vjetrit në Shqipëri dhe ka 
qenë qendër e hershme e krishtërimit ne 
rajon. Ciceroni e quan këtë qytet ‘‘të madh 
dhe hijerëndë‘‘.
 
Apollonia 
In western of Pojani in the hill, found the 
ruins of great ancient city of Apollonia. This 
civilization is among the oldest in Albania 
and has been a center of early Christian-
ity in the region. Cicero calls it ‘’a great city 
and stately’’. 

Ardenica
Në kilometrin e 12 të rrugës Lushnjë Fier, ne 
fshatin Kolonjë, ndodhet manastiri i Arden-
icës. Ky manastir dhe kisha e Shën Marisë së 
Virgjër u ndërtua në shekullin e XVII. Përvec 
kulturës antike qe përfaqson ky manastir, 
nga kodra nëtë cilën eshtë vendosur, mund 
të soditet gjithe fusha e Myzeqesë, Mali i To-
morrit dhe deti. 

Ardenica 
Situated at kilometer road e12 Lushnjë Fier, 
in the village of Cologne, is the monastery of 
Ardenica. This monastery and church of St. 
Mary the Virgin was built in the XVII century. 
Apart from ancient culture that represents 
this monastery, by mountains which is locat-
ed nights, you can see all Myzeqe’s areas, 
the mountain of Tomorr, and the sea.

Bylisi.
Bylisi ka qenë qyteti më i madh ilir në Jug 
dhe ka një pozitë zotëruese mbi kodrat e 
Mallakastrës. Stefan Bizantini ka thënë se 
themeluesi mitologjik i Bylisit është Neop-
tolemi, biri i Akilit, pasi dhe fqinjët e tyre 
amantët e kishin prejardhjen nga abantet 
eubeas që erdhën pas luftës së Trojës. Bylisi 
është themeluar në gjysmën e parë të shek 
IV p.e.s.

Byllis. 
Byllis has been the largest city in Illyrian 
South and has a dominant position on 
the hills of Mallakaster. Stefan Bizantini said 
mythological founder of Byllis is Neoptolemi, 
son of Achilles, as their neighbors and were 
derived from Amantia abantet eubeas that 
came after the Trojan war. Byllis was estab-
lished in the first half of IV century b.c



HOTEL FIERI

Rr: ``Jakov Xoxa``, në qendër të Fierit
Tel: +355 34 22 23 94
Fax: +355 34 22 33 91
Cel: +355 682054187 / 682085860
E-mail: info@hotelfieri.com / 
reservation@hotelfieri.com
www.hotelfieri.com
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