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Projekti "Udhëtim në Evropë" është motivuar nga pamundësia e të rinjve 

kosovarë për të njohur Evropën përmes një përvoje të drejtpërdrejtë. 

Studentët e universiteteve në Kosovë, të cilët pretendojnë të jenë bartës 

të zhvillimit të vendit në vitet në vazhdim, përballen me vështirësi për të 

udhëtuar jashtë vendit për shkak të problemeve me viza, rrethanave 

sociale e financiare, dhe shpesh shumë prej tyre nuk kanë parë vend 

tjetër pos të vetin.

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut në Kosovë, që nga viti 2007, për 

pesë vite rresht organizoi dhe menaxhoi projektin "Udhëtim në Evropë". 

Gjatë kësaj periudhe, 86 të rinjve iu dha mundësia që të udhëtojnë nëpër 

shtete të ndryshme të Evropës. Nisma e konsideron Udhëtimin në 

Evropë si njërin nga projektet më të suksesshme të saj. Tregimet dhe 

përvojat e pjesëmarrësve të projektit, të përshkruara nëpër esetë e 

përshtypjeve të tyre dhe në dokumentarin e xhiruar gjatë udhëtimit të 

tyre, ilustrojnë qartë dëshirën e madhe të të rinjve kosovarë që të 

hulumtojnë Evropën dhe janë dëshmi e pasojave të barrierave të lëvizjes 

me të cilat ata ballafaqohen.

Si pasojë e regjimit të ashpër të vizave nga zona Schengen, por edhe nga 

vendet e rajonit që së fundmi janë bërë pjesë e BE-së, për të rinjtë 

kosovarë Evropa ka mbetur si diçka që është jashtë mundësive të tyre. 

Izolimi ka pasur një efekt të tmerrshëm në psiken sociale e cila ka 

rezultuar në ndjenjën e përjashtimit tek të rinjtë e Kosovës, të cilët janë 

shumë pro-evropianë dhe i mbështesin vlerat perëndimore. Kjo lloj 

përvoje iu ka dhënë studentëve mundësinë që për së afërmi të shohin si 

Udhëtim në Evropë Travel to Europe

The project “Travel to Europe” is motivated by the inability of young 

Kosovars to experience Europe in first hand. University students in 

Kosovo who aim to participate in the development of their country in the 

coming years, are facing difficulties to travel abroad because of the visa 

problem, as well as the social and financial circumstances. Therefore, 

many of them haven't seen any other European country.

Since 2007, Youth Initiative for Human Rights in Kosovo has organized 

and managed the project “Travel to Europe”. During this period, 86 

youngsters were given the opportunity to travel through various 

European countries. The Initiative considers “Travel to Europe” as one of 

its most successful programs. Stories and experiences of the 

participants, described in their essays and in the documentary which was 

filmed during their trips, clearly illustrate the desire of young Kosovars to 

explore Europe and are evidence of the consequences created by their 

limitation to travel.

As a result of the tough visa regime imposed by the Schengen zone but 

also from regional countries that have recently become part of the 

European Union, traveling to Europe for young Kosovars was something 

beyond their possibilities. Isolation has had a terrible effect on their 

social psyche and has resulted with inciting the feeling of exclusion, 

despite being very pro-European and respecting western values. This 

experience enabled students to closely experience the West from first 

hand, to strengthen their determination for promoting the idea of 

European integration, whilst it also served as a supporting and rewarding 

mechanism for their academic achievements.

Udhëtim në EvropëUdhëtim në Evropë Travel to EuropeTravel to Europe
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duket Perëndimi dhe ta ndjejnë atë, ta përforcojnë vendosmërinë e tyre 

drejt promovimit të idesë për Integrimin Evropian, ndërkohë që kjo ka 

shërbyer edhe si një mekanizëm përkrahjeje dhe shpërblimi për arritjet 

e tyre akademike.

Prandaj, me rastin e pesë vjetorit të projektit Udhëtim në Evropë, Nisma 

ka vendosur që të ofroj për publikun një publikim me ese dhe foto të 

zgjedhura që flasin për rëndësinë, e mbi të gjitha për nevojën e lirisë së 

lëvizjes për të rinjtë kosovarë dhe shoqërinë kosovare në përgjithësi. 

Përmes këtij projekti, Nisma ka arritur që të mundësoj për një grup të 

studentëve kosovarë që të “jetosojnë ëndrrën e tyre”.

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut 

Kosovë 

Therefore, on the fifth anniversary of the project “Travel to Europe”, the 

Initiative has decided to introduce a publication with selected photos 

and essays which express the importance and above all the need for 

freedom of movement for Kosovar youth and Kosovar society in general. 

Initiative's achievement through this project is making possible for a 

group of Kosovar students to “live their dream”.

Youth Initiative for Human Rights

Kosovo 
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     Një pjesë e veçantë e jetës sime

Berlin, Vjenë, Venedik, Romë, Milano, Paris, Bruksel, Amsterdam... 

Joshës, madhështorë edhe unik duke qenë kështu gjithmonë një ëndërr 

tek njerëzit për t'i vizituar, por edhe ata që i kanë vizituar ëndërrojnë që 

t'i vizitojnë përsëri... Ku bëj pjesë edhe unë. Deri para tre muajve kjo gjë 

ka qenë veç një ëndërr e ngulitur në një pjesë brenda meje.

Për më shumë se tri javë bashkë me Albanën, Valonin, Dardanën, Enesin, 

Rabën, Agonin, Edonën dhe Milotin vizituam, përjetuam, shijuam 

atmosferën e të gjithë atyre vendeve që i përmenda më lart. Tri javë 

është një kohë shumë e shkurtë, që të arrijmë të hyjmë tërësisht në 

misterin e këtyre qyteteve, por të paktën kemi arritur të nuhasim në 

sipërfaqen e tyre, duke hulumtuar në arkitekturën, traditën, zakonet, 

sjelljet dhe natyrën e tyre. Duke shëtitur nëpër Berlin, nuk mund të 

besoja se deri para pak më shumë se 50 vjet ishte tërësisht pluhur dhe 

rrëmoja dhe me një forcë ballafaquese tipike gjermane, është arritur që 

me restaurime dhe ndërtime të bëhet një nga qytetet më të bukur dhe 

modern në botë. Veç dy netë si pjesë e atmosferës së natës në Berlin 

kuptohej ngulmi i të rinjve nga e gjithë bota të vijnë të vizitojnë këtë 

qytet me plot nuanca të shumëllojshmërisë, ku me vija më të theksuara 

janë arti, historia, dëfrimi dhe rinia. Memorialët e Hebrenjve, Muri i 

Berlinit, Ura e Brandenburgut, ndërtesa e jashtëzakonshme e Parla-

mentit Gjerman bashkë me jetën e pasur të natës, janë vetëm disa nga 

gjërat që e bëjnë Berlinin të jashtëzakonshëm për të gjithë botën, si dhe 

të jashtëzakonshëm në kujtimet e mija. Pas një nate udhëtimi me tren 

nga Berlini në Vjenë, duke u ngjitur nga underground-i i stacionit për të 

dalë në sheshin e famshëm të Stephan Platzit, duke ngritur kokën për të 

parë pamjen që na priste, qëndronim të shtangur nga katedralja 

madhështore gotike e Shën Stefan-it dhe ndërtesat përreth saj duke u 

zhytur menjëherë në arkitekturën aristokrate të Vjenës. Opera si dhe të 

rinj me veshje të Mozart-it në çdo kënd duke shitur bileta për koncerte 

klasikë, menjëherë na paralajmëruan për traditën e muzikës klasike. Një 

nga ditët në Vjenë edhe ne ishim të ulur në rend me adhuruesit tjerë të 

muzikës klasike duke dëgjuar valsin vjenez të Shtrausit, nën tingujt e të 

cilit dikur vallëzonin princat dhe princeshat e të gjithë Evropës. Për një 

moment edhe ne u kthyem pas në kohën e Maria Terezës apo të 

Elizabetës së Habsburgëve, duke kaluar nëpër pallatet, oborret 
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     A special part of my life

Berlin, Vienna, Venice, Rome, Milan, Paris, Brussels, Amsterdam… 

glamorous, gorgeous and so unique, always being a dream for people to 

visit, and always leaving the visitors wanting to come back, and I am one 

of them. Until just three months ago this was just a dream stuck in my 

head. 

For more than three weeks together with Albana, Valon, Dardana, Enes, 

Raba, Agon, Edona and Milot we visited, experienced and enjoyed the 

atmosphere from all the above mentioned places. Three weeks is a very 

short time to enter in all mysteries of these cities, but at least we had the 

chance to scratch their surface, exploring the architecture, tradition, 

customs, behavior and the nature. Wandering in the streets of Berlin, I 

couldn't believe that the city was all in ruins just more than 50 years ago 

and from that time thanks to the typical German determination they 

managed to turn it into one of the most beautiful and modern cities in 

the world. One can understand just by spending two nights in Berlin 

about the determination of youth from all over the world to visit this 

town full of colors and diversity, and the most evident are art, history, 

partying and youth. Jewish Memorials, Berlin Wall, Brandenburg Bridge, 

the extraordinary Parliament Building along with rich nightlife, are just 

few elements that make Berlin extraordinary for the whole world and 

especially in my memory. After a nights journey on a train from Berlin to 

Vienna, going out from underground station to Stephan Platz square, 

raising our heads to see the next sight we stood amazed in front of the 

gothic cathedral of Saint Stefan and the buildings surrounding it, 

followed by the aristocratic architecture of Vienna. The opera and a lot of 

young people selling classical concert tickets were a sign of the tradition 

for this music. On a given day in Vienna, we were sitting along with other 

classical music fans listening to Viennesewaltz from Strauss, the music 

that once was an opus to every royal family in Europe. For a moment, we 

were sent back to the time of Maria Theresa or Elisabeth of Habsburgs, 

crossing through palaces and endless royal castles… Everything was so 

exciting, and it continued in the city on water, queen of Adriatic, Venice. 

We haven't kissed under the famous Bridge of Sighs, but went under it 

with a gondola while being fascinated with the bridges and the buildings 

on water, which all seemed to be wrapped on legends. Water canals, 
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mbretëror e kopshtet përrallorë që nuk kishin mbarim… Gjithçka ishte 

shumë eksituese, për të vazhduar të njëjtën gjendje në qytetin e ujit e të 

urave, në mbretëreshën e Adriatikut, në Venedik. Nuk e kemi bërë 

puthjen e famshme nën Urën e Psherëtimave gjatë perëndimit të diellit, 

por megjithatë me gondolë kemi kaluar këtë urë duke u fascinuar me 

pamjen e urave e ndërtesave në ujë, ku dukej që secila prej tyre është e 

mbështjellur nga hija e legjendave të ndryshme. Kanalet e ujit, rrugët e 

ngushta, kishat, pallatet, ndërtesat e ngjitura njëra me tjetrën, maskat e 

ekspozuara në çdo anë të rrugës, për të përfunduar duke ushqyer 

pëllumbat në sheshin e madh të Shën Markut… Duke i dhënë fund ditës 

në Venedik për tu nisur në mesnatë në kryeqytetin italian, në Romë. Dhe 

për tre dite tentuam që të përjetojmë nga pak nga secila etapë kohore e 

Romës, duke ia nisur para kohës së re, nga ajo kohë që quhet antikë, 

kuptimin e së cilës sigurisht që e ndjejmë në Romë. Koloseumi, Forumi 

Romak, Forumi i Trajanit dhe Panteoni janë monumentet që na rikujtuan 

edhe njëherë lavdinë e Perandorisë Romake, të ushtarëve romak e 

gladiatorëve. Në shumë forma të artit ende janë të ekspozuara hyjnitë 

romake, ku secila mban nga një mit në vete, për të kaluar shumë shekuj 

në kohën e renesancës dhe artit më të njohur në botë. Kaluam sheshet e 

famshme të Romës, në stilin barok dhe renesancë si sheshi Kampidolio i 

ndërtuar nga Mikelangjelo, sheshi Navone dhe menduam nga një 

dëshirë duke gjuajtur monedha në fontana Di Trevi. Në frymën e njëjtë 

italiane, të dinamikës, temperamentit që karakterizon Evropën jugore, 

bujës së madhe, vazhduam për një ditë në Milano për te vazhduar 

ndoshta në qytetin më të bukur të botës, në Paris. Të gjithë librat që kemi 

lexuar, të gjithë filmat që kemi shikuar, të gjithë historitë që kemi dëgjuar 

nuk janë asgjë në krahasim me 6 ditë të përjetimit drejt për së drejti të 

Parisit. Kulla e Ajfellit, katedralja e Notre Damit, harku i Triumfit, janë të 

papërshkrueshëm, kryevepra të dorës se njeriut dhe jo më kot ndër 

atraksionet më të mëdha turistike. Pastaj pjesa e ndërtuar rreth lumit 

Siena, pallati Tulirierë dhe sigurisht Luvri dhe muzeu më i famshëm në 

botë. Nuk di a jemi fascinuar më shumë nga Mona Lisa apo Venus de 

Milo, arti francez apo ai etrusk e egjiptian, a nga ndërtesa e operës, apo 

Moulin Rouge apo sheshi La Defense - i cili me ndërtesat dhe 

monumentet e veta është kryevepër e arkitekturës moderne. Harroni 

thashethemet se Disnyland është vetëm për fëmijët. Edhe pse të rritur, 

ditën në Disnyland jam e sigurt që do ta kujtojmë të gjithë në mënyrë 

narrow streets, churches, palaces, buildings, exposed masks on every 

corner and the pigeons on the big St. Mark’s square… That was the end of 

the day in Venice and we were heading to Rome around midnight. For 

three days we tried to explore a little from each of the epochs of Rome, 

starting from B.C to the antic period, which is clearly pictured in Rome. 

The Coliseum, Roman Council, Council of Trajan and the Pantheon are 

surely the monument which reminded us once more about the glory of 

the Roman Empire, of the roman soldiers and gladiators. Many art forms 

contain roman deities, and each of them is a myth for itself, to continue 

through many centuries to Renaissance and the most famous art in the 

world. We walked through the famous squares of Rome, such as 

Kampidolio Square built by Michelangelo, Navone Square and threw 

some coins in the fountain of Di Trevi. We continued to experience, the 

temperament and the dynamic that characterizes the southern Europe 

for another day in Milan, before we headed to perhaps the most 

beautiful city in the world, Paris. All the books we read, all the movies we 

have watched and all the stories we have heard are not a match to the 6 

days of this live experience in Paris. The Eiffel Tower, cathedral of Notre 

Dame, Arch d'Triumphe are inexplicable, simply masterpieces crafted by 

human hand and not randomly the biggest tourist attractions. Beautiful 

scenery continues with the Seine Riviera, Tuliriere Palace and surely the 

Louvre. We couldn't make up our mind whether we were more dazzled 

by the Mona Lisa or Venus de Milo, the French art, Etruscan on Egyptian, 

by the opera building, Moulin Rouge or La defense Square - which is a 

masterpiece of modern architecture along with its buildings and 

monuments. Forget the rumors that Disneyland is for children only. Even 

though we are grown up, I am sure we will remember the day we spent in 

Disneyland in a special way. These special days were concluded in 

Amsterdam, trying to blend with the city with many bridges and canals, 

with many young people. One has a feeling that in Amsterdam all the 

rules have been broken. We returned to Prishtina, enthusiastic from our 

experience and that we concluded a special trip and also a special 

chapter of our live.

Dafina Halili

Student of Drama
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shumë të veçantë. Dhe këto ditë të veçanta përfunduan me Amsterdam, 

duke qenë edhe njëherë pjesë e një qyteti të kanaleve e urave, me një 

fluks të jashtëzakonshëm të të rinjve, ndoshta sepse në Amsterdam 

duket që janë të thyera të gjitha rregullat. Të mrekulluar nga qyteti u 

kthyem në Prishtinë, të entuziazmuar nga përvojat e kaluara, duke 

mbyllur një udhëtim të veçantë si dhe një pjesë të veçantë të jetës sonë.

                                                                                                    Dafina Halili

Studente e Dramaturgjisë

     Një kujtim i bukur që do të na përcjell gjatë tërë jetës

U nisëm, rruga ishte e gjatë, kalimi i kufijve i vështirë, pasaportat tona s'i 

njihnin policët kufitarë…

Louven, një qytet universitar. Të rinjtë kishin pushtuar rrugët, ne 

ndenjëm tek disa studentë me të cilët kishim rënë në kontakt me 

ndihmën e shokut tonë Agonit. Vullneti i tyre për të na treguar bukuritë e 

qytetit ku ata jetonin, na mahniti. Interesimi i tyre për të ditur për 

Kosovën ishte i lartë. Kishin dëgjuar shumë për të nga Agoni. Ende e 

këndonin këngën “Moj e bukura more” të cilën Agoni ua kishte mësuar 

atyre, shtatë vite më parë. Nuk ndjeva nostalgji, kishte shume pak ditë që 

kisha lëshuar të Bukuren. [...] Ky udhëtim u bë gjëja më e mirë që kam 

përjetuar gjatë këtyre viteve që kam bërë. Është shumë i dhimbshëm 

fakti që për të realizuar një udhëtim të tillë, në kushte të tjera do të ishte 

shumë e lehtë, por për ne kjo është diçka që ndoshta as edhe nuk kemi 

dashur ta ëndërrojmë, sepse do të ishte e kotë. Jeni ju që e realizuat këtë 

gjë, jeni ju që bëtë gjënë më të mirë për ne studentët e Kosovës. Jeni ju që 

na mundësuat neve të kemi një kujtim kaq të bukur që do të na përcjell 

gjatë tërë jetës.

Adelina Berisha

Studente e Psikologjisë

     A beautiful memory that will follow us throughout life

We left, the road was long, difficult border crossings, our passports were 

unknown for border police…

Leuven, a university town, the youth had taken the streets; we stayed 

with some students with whom we were in touch through our friend 

Agon. We were impressed by their willingness to show us the town and 

its beauties. They were showing a lot of interest to know about Kosovo. 

They heard of it from Agon. They still sang “Moj e bukura more” which 

they learned seven years ago from Agon. I wasn't nostalgic, it was just a 

couple of days that I left the Beautiful one (te Bukuren.) [...] This journey 

turned out to be the best thing I have experienced in my life so far. It is 

very sad that in order to take part in such a journey it would be slightly 

easier in different circumstances, but in our situation we wouldn't even 

dare to dream about it because it would be impossible. You have made 

this a reality; you did the best thing for us, the students from Kosovo. You 

enabled us to collect such beautiful memories that we will keep and 

cherish through our entire lives.

Adelina Berisha

Student of Psychology
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   Gjatë udhëtimit nëpër Evropë mësova shumë për 

kulturat e ndryshme, jetesën dhe vendet, por gjithashtu 

mësova shumë edhe për vetveten!

Përshëndetje të gjithëve! Tani gjendem në shtëpi duke u rikuperuar nga 

aventurat e mia në Evropë! Jam duke provuar që të organizoj të gjitha 

gjërat: fotografitë, dhuratat, rrobat dhe më e rëndësishmja - mendimet e 

mia. Po rri i ulur këtu duke gërmuar në mendime në mënyrë që të rrëfej 

të gjitha përshkrimet e pabesueshme që më rrinin në kokë gjatë 

udhëtimit. Por tani që u ktheva në “botën reale”, disi brenga të tjera më 

mundojnë p.sh., më duhet të punësohem, më duhet të diplomoj, të bëj 

një shfaqje në teatër! Më falni por më duhet disi të fitoj ca para në 

mënyrë që të shkoj prapë në Evropë dikur, hë, ndoshta vitin e ardhshëm? 

Plaçkitja e bankës nuk vjen në konsiderim, pra çka më mbetet tjetër? E di 

që kjo nuk ju brengos shumë, pasi disa prej jush sigurisht jeni duke 

menduar për udhëtimin tuaj jashtë shtetit, kështu që më duhet të 

rikujtoj disa nga ato përshkrime të harruara dhe këshilla për udhëtimin 

tuaj. [...] Në fillim siç e dini ishte Berlini, pastaj shkuam në Vjenë, Venedik, 

Romë, Milano, Paris, Kanë, Amsterdam dhe Spajer! Mund t'iu them gjëra 

si p.sh. Parisi ishte i mrekullueshëm për gjithçka. Gjëja më e rëndësishme 

për tu mbajtur në mend ishte "Parlez vous englais?" pasi që shumë njerëz 

flisnin anglisht, por e urrenin nëse këtë pyetje ua bëje në anglisht. Përveç 

kësaj edhe shumë gjëra tjera interesante kishin ndodhur gjatë Eurotripit 

por kjo është e tëra çka mund të shkruaj (ose e tëra që më kujtohet tash 

për tash!). [...] Gjatë udhëtimit në Evropë mësova shumë për kulturat e 

ndryshme, jetesën dhe vendet, por gjithashtu mësova shumë edhe për 

vetveten! Shpresoj që kushdo që do të shkojë vitin e ardhshëm do të ketë 

përvojë të njëjtë si timen dhe se kjo përvojë do t'iu ndihmoj që të 

kënaqen në udhëtimin e tyre!

Agon Miftari

Student i Regjisë së Teatrit

     I learned  so  much  while travelling in Europe about 

other cultures, lifestyles, and countries, but I also learned 

a lot about myself!

Hello everyone! I am now at home and trying to recover from my 

European adventures! I am trying to organize all of my stuff: pictures, 

gifts, clothes, and most importantly my thoughts. I am sitting here trying 

to pick my brain so that I can relay to you all of the amazing insights that 

kept popping into my head while I was travelling. But, somehow, now 

that I am back in the "real world" all of these other worries keep entering 

my mind, i.e., I have to get a job, I have to get my diploma, start a new 

show in  the theatre! Hey, I have to get some more money somehow if I 

am going to head back over to Europe sometime, next year, don't I? And 

robbing a bank isn't an option, so what else is there? Well, I know you 

probably don't care about that, because some of you are sitting there 

thinking about your own trip abroad, so I'll try to recall some of those 

long lost insights and tips and relay them to you here. [...] 

So first it was Berlin as you know, then I went to Vienna, Venice, Rome, 

Milano, Paris, Caen, Amsterdam and Speyer. I could really tell you things 

like for example in Paris it's been great seeing everything! The most 

important thing to remember there was "Parlez vous anglais?" because a 

lot of people spoke English, but hated it if you asked them that in English. 

And many more interesting things that happened during all our Euro trip 

but I guess that is all I have to write about (or all that I can think of, at this 

time!). [...] I learned so much while travelling in Europe about other 

cultures, lifestyles, and countries, but I also learned a lot about myself! I 

hope that anyone who'll go next year will have as good a learning 

experience as I did, and that my experiences can help them have a better 

trip!

Agon Miftari

Student of Theatre Directing
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     Hartat në dorë, koha për eksplorim

Të dëshirosh dhe të ëndërrosh janë dy fjalë të ndryshme, por në esencë 

kanë kuptim të njëjtë. E dëshiroja udhëtimin, pavarësisht se në çfarë 

vende të shkoja. Doja që t'i prekja ato, t'i shijoja, t'i ndjeja, të hulumtoja, 

pasi që secili vend karakterizohet me tiparet e veta siç janë kultura, 

historia, traditat, zakonet, etj.

Ishte ëndrra ime më e madhe, që për mendimin tim pesimist ishte një 

ëndërr që ndoshta do të realizohej në një të ardhme të largët, por, që doli 

e kundërta. Në momentet e duhura mu ofrua shansi që mund ta 

konsideroj më të mirin dhe më të rëndësishmin në jetë - Eurotripi.

“Hartat në dorë, koha për eksplorim”- ky ka qenë proces i cili ka ndodhur 

zakonisht në momentet  e arritjes në secilin vend. [...] E humbur nëpër 

ndërtesat e mëdha e moderne të Berlinit e Parisit, duke shkelur nëpër 

ato rrugë ku shkelin qindra njerëz çdo ditë, duke e ndier veten të 

privilegjuar që shkel nëpër oborret mbretërore të Hofburgut, e nëpër 

gurishtet e Romës. Thjesht më dukej sikur koha po ecën prapa dhe unë 

po jetoj në ato kohë mijëra vjet më parë. Kjo të bën të ndihesh e habitur  

kur sheh ato ndërtesa e kisha aq të vjetra, kalldrëmin, gërmadhat të cilat 

ekzistojnë akoma dhe ruhen me shumë xhelozi për të treguar vlerën e 

madhe të një vendi - historinë. [...] Thjesht mund të them se ky udhëtim 

ishte vetëm një ëndërr e bukur nga e cila nuk do të doja të zgjohesha.

Por u zgjova pas një aventure 25 ditëshe per t'iu kthyer realitetit. Tani më 

kanë mbetur vetëm fotografitë të cilat i shoh çdo ditë, thellohem në to 

dhe i ndiej.

Albana Gazija

Studente e Shkencave të aplikuara të Biznesit

     Open the maps, time to explore

Wishing and dreaming are two different expressions, but their essence is 

the same. I wished to travel, no matter where. I wanted to see places and 

touch them, feel and explore them, since every country is distinct by its 

own characteristics such as culture, history, tradition, customs etc.

It was a big dream of mine, and I wasn't hoping to achieve it so soon. I was 

presented with this most important and best chance of my life – the Euro 

trip.

“Open the maps, time to explore”- this was a process that often occurred 

when we arrived in each place. [...] Even though we felt lost in the midst 

of Paris and Berlin amongst tall and modern buildings, crossing the same 

streets with hundreds of people, we felt privileged for stepping in royal 

palaces of Hofburgut and alleys of Rome. Time seemed to move 

backwards and I was living my life thousands of years before. It amazes 

you to see those ancient buildings and churches, alleys, ruins that are still 

preserved with great care to prove a country's great value – its history. 

[...] I can simply say that this journey was a dream from which I didn't 

want to wake up.

I woke up after a 25 day adventure back to reality. All I have left now are 

the photos and I look into those every day with deep feelings.

Albana Gazija

Student of Business Applicative Sciences 
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     Rrotat e autobusit filluan të sillen në ora 8:00 dhe po në 

këtë orë, në fytyrat e ç'do njërit filloi buzëqeshja e madhe 

e cila i përcolli për të gjithë ato ditë sa edhe zgjati udhëtimi

Rruga për në stacionin e parë që për neve ishte Berlini, ishte me disa 

vështirësi. Një ndër to që vlen të përmendet ishte ai i kufirit Serbi-

Hungari ku i kaluam afërsisht 4 orë dhe ku e morëm nga një vulë në 

pasaportat tona (ANNULE) që e anulonte hyrjen tonë në Hungari dhe 

kalimin tonë nëpër Serbi me pasaportat e UNMIK-ut. Pas 40 orëve 

udhëtim, që për neve u duk më pak se 4 orë, e shkelëm kryeqytetin 

Gjerman në ora 23:00.

Berat Havolli

Studnent i Ekonomisë

     Pashë nga pak nga çdo kulturë dhe qytet

Hera e parë në Evropë besoj që gjithmonë mbetet në kujtesën e njeriut. 

Mundësia për të parë qytetet dhe vendet me një diversitet të madh 

kulturor, arkitektural, historik të cilat e kanë të përbashkët një qytetërim 

qindra vjeçar dhe një zhvillim enorm ekonomik, është dhe mbetet një 

dëshirë e shumë të rinjve në Kosovë. Ky takim që unë e pata me kulturën 

evropiane, më dha mundësinë të kuptoja pse kontinenti i quajtur Evropë 

mbetet djepi i qytetërimit dhe kulturës. [...] Duke filluar që nga Berlini i 

famshëm, sidomos në historinë moderne, Amsterdami “liberal”, 

Brukseli i famshëm për prezencën e institucioneve të Unionit Evropian, 

Parisi -  kryeqyteti botëror i kulturës, Roma me madhështinë e saj nëpër 

shekuj... pashë nga pak nga çdo kulturë dhe qytet.

Saranda Dushi

Studente e Juridikut

     Jam shumë krenar që isha pjesë e këtij projekti

Evropa, dikur një ëndërr për të gjithë ne, u bë realitet që ta preknim dhe 

t'i shijonim kënaqësitë më të mira që kishte.  Jam shumë krenar që isha 

pjesë e këtij projekti duke marrë parasysh gjendjen tonë statusore dhe 

pamundësinë procedurale për t'i vizituar këto vende.

Valon Imeraj

Student i Ekonomisë

     Bus wheels started to turn on  08:00 and from then 

on there was a smile on everyone's face which followed us 

throughout the journey

There were some difficulties on the journey to the first station, which 

was Berlin for us. The first one was on the border between Serbia and 

Hungary where we spent almost 4 hours. We received a stamp saying 

ANNULE in our passports that annulled our entrance to Hungary and our 

passing through Serbia with UNMIK passports. After a 40 hour journey, 

that seemed less than 4 hours, we arrived at the German capital at 23.00 

o'clock.

Berat Havolli

Student of Economy

     I saw bits of every culture and city

I believe that first time in Europe will always remain in one's memory. 

The possibility to see countries with such cultural, architectural and 

historic diversity that all share a same civilization and great economic 

development is and will remain a wish for many young people from 

Kosovo. My introduction to European culture gave me the possibility to 

understand as to why this continent called Europe is the cradle of 

civilization and culture. [...] Starting from the famous Berlin, “liberal” 

Amsterdam, famous Brussels for the presence of EU institutions, Paris – 

world capitol of culture, Rome with its greatness through centuries…I 

saw bits of every culture and every city.

Saranda Dushi

Student of Law 

     I am very proud to participate in this project

Europe, once a dream for all of us, became a close reality for us to 

experience and enjoy with its best pleasures. I am very proud that I was a 

part of this project given our situation with our status and the procedural 

inability to visit these places.

Valon Imeraj

Student of Economy

at



     Europe, I'll be back!

Ideja e vajtjes me tren në Evropë kishte kohë që po më kryqëzonte planet 

e pushimeve të verës. [...] Jam shumë e kënaqur që arrita të vizitoj 

qytetet e Evropës si Berlini, Amsterdami, Brukseli, Parisi dhe Roma. Të 

gjitha kishin karakteristikat e tyre që më lanë përshtypje jashtëzakonisht 

të mëdha dhe kishin rëndësi shumë të madhe për mua dhe njohuritë e 

mia në përgjithësi.

Dafina Doroci

Studente e Etnologjisë

     Udhëtimi në Evropë i disa prej studentëve më të mirë të 

universiteteve në Kosovë, pjesë e të cilit isha edhe unë, 

është eksperienca më e mirë që kam marrë deri më sot

Ne që patëm fatin ta bëjmë këtë e kemi për detyrë që këto përvoja t'i 

ndajmë me të tjerët, kemi për detyrë që si bartës të zhvillimit të Kosovës 

në vitet e ardhshme të mundohemi që përvojat e mira që kemi marrë 

gjatë këtij muaji të mundohemi t'i përdorim për zhvillimin e Kosovës.

Valon Preteni

Student i Shkencave Politike

     Europe, I'll be back!

The idea of traveling to Europe by train was in my head for quite some 

time as an idea to spend summer vacation. [...] I am very satisfied that I 

was able to visit European cities like Berlin, Amsterdam, Brussels, Paris 

and Rome. They all had their characteristics that left big impressions on 

me and had great importance for me and my knowledge in general.

Dafina Doroci

Student of Ethnology

     My Journey to Europe with some of the best students 

from Kosovo universities is the best experience I had so far 

in my life

The lucky ones who had the chance to live this experience have the duty 

to share this with the others, and as future carriers of Kosovo 

development we will try to use the experience that we gained during this 

month into the development of Kosovo.

Valon Preteni

Student of Political Sciences
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     I pashë... I preka... I ndjeva...

 “Rastet janë të rralla... Njerëzit që i përdorin këto raste janë edhe më të 

rrallë...” Është ky citat i cili më ka përcjellë gjatë tërë rrugëtimit tim. Isha 

njëri prej atyre të rrallëve... Çfarë ndjenje... Udhëtimi nëpër Evropë 

mundësuar për mua ka qenë një rast i rrallë nga e cila jam munduar t'i 

shijoj të gjitha ato që Evropën e bëjnë Evropë. 

Të shkruash një ese me përmbajtje të limituar, në maksimum 2 faqe, 

paraqet një sfidë në vete. Ky përshkrim, pa ato mijëra fotografi të 

vizuelizuara dhe përjetime të papërshkrueshme në vend të ngjarjes nuk 

mund të jetë i kompletuar. Në anën tjetër, duhet të them paraprakisht 

që të gjitha ndjenjat dhe përjetimet për Evropën kanë qenë relative. 

Relative, sepse çdo përjetim dhe përshtypje për një qytet të caktuar ka 

qenë e lidhur ngushtë me gjendjen psikike time dhe të grupit, gjendjen 

fizike e besa edhe materiale në disa raste. Përzierja e çuditshme e 

adrenalinës, pagjumësisë, nxehtësisë dhe nervozizmit ka nxitur që të 

shpalosen të gjitha karakteret e pjesëtarëve të grupit, duke përfshirë 

edhe vetveten këtu. Ishte normale kjo, sepse kemi qenë 10 persona që 

nuk e njihnim fare njëri-tjetrin më herët, përpos asaj që kishim interesa 

të përbashkëta rreth vizitës së disa qyteteve evropiane.

Rrugëtimi jonë filloi nga Prishtina për në Berlin. Ishte një udhëtim i 

stërzgjatur, mirëpo besoj të gjithë përfitonim nga ky rast që të njiheshim 

me njëri-tjetrin. Hyrja në Berlin simbolizonte pikën tonë të parë të 

“lirisë” dhe të shijimit të Evropës. Berlini ka humbur shume nga 

arkitektura e saj gjatë Luftës së Dytë Botërore. Tani ekzistojnë shumë 

struktura të reja dhe moderne të cilat simbolizonin një faqe të re në 

historinë e këtij qyteti duke shprehur edhe orientimin e saj edhe për të 

ardhmen. Një metropol i vërtetë. Shumica e pikave turistike ishin të 

lidhur me kohëra jo shumë të këndshme të këtij qyteti. Bauhausi si një 

lëvizje e përgjithshme në art dhe arkitekturë vërehej në shumë vende.

Pas Berlinit rrugëtimi jonë vazhdoi për në Vjenë. Në Vjenë gjeta një shpirt 

të vërtetë të një qyteti aristokrat evropian. Një ndjenjë e qetësisë na 

përshkoi të gjithëve. Një pastërti e rafinuar. Kjo ishte një kontrast i madh 

në krahasim me shpirtin e pagjetur dhe të zhurmshëm të Berlinit. Një 

vend i vogël me trashëgimi kulturore dhe ekstravagante të pasur. 

Katedralet gotike të shek. XII dhe XIII përshkonin dhe krijonin imazhin e 

     I saw…I touched…I felt...

“Chances are rare… People who use these chances are even rarer...” This 

is a quote that followed me through the whole journey. I was amongst 

those who are rare… What a feeling… Journey to Europe for me was a 

rare opportunity to taste all the things that give Europe its name. 

Writing a limited essay about this experience, in two pages, is a challenge 

in itself. This description, without the thousands of pictures and 

unbelievable experiences cannot be complete. On the other hand I want 

to say that all the feelings and experiences about Europe were relative. 

The reason for that is because every impression and experience was 

closely linked to my psychological condition and the condition of the 

group, physical condition and also financial on some occurrences. The 

strange mix of adrenaline, insomnia, heat and nervousness has 

prompted to disclose all the characters in the group, including myself. 

This was normal, because we were ten people that didn't know each 

other before this, and our only joint interest was visiting some European 

cities.

Our journey started from Prishtina to Berlin. It was a very long journey, 

but I believe we used this opportunity to get to know each other better. 

Entry in Berlin symbolized our first point of “freedom” and the taste of 

Europe. Berlin has lost a lot from its architecture due to the second world 

war. Now there are many modern structures that symbolize a new page 

in history of this city expressing its direction for the future. It's a true 

metropolis. Most of tourist points were linked to some dark periods of 

this country. One could notice Bauhaus in lots of places, as a general 

movement in art and architecture.

Our journey after Berlin continued to Vienna. I found a true spirit of an 

aristocratic European city in Vienna. A feeling of peace swept us all. It 

was a refined purity. This was quite a contrast to the lost soul and the 

noise of Berlin. It is a small country with rich and extravagant cultural 

heritage. Gothic cathedrals from XII and XIII century created the image of 

this city that will make place in my top list. Famous palaces on the 

outskirts of the town expressed the greatness of the empires this city has 

produced.



këtij qyteti i cili do të hynte në top-listën time. Pallatet e famshme në 

periferi të qytetit shprehnin madhështinë e perandorive që ka prodhuar 

ky qytet.

Gjatë qëndrimit pesëditor në Vjenë pata rastin që për një ditë ta vizitoj 

qytetin e Gracit. Ishte një përjetim i veçantë. Qytet me një diversitet 

kulturor të theksuar i cili kishte përjetuar shumë batica dhe zbatica gjatë 

historisë së saj. Kryeqyteti kulturor i Evropës më 2003. Qytet në listën e 

UNESCO-s i njohur si “World Cultural Heritage Site”. Qytet ku 

tradicionalja dhe modernia funksiononin aq mirë prej së cilës mund të 

them që kam nxjerrë shumë mësim. Pata rastin t'i vizitoj tre muze dhe ta 

sodis këtë bukuri nga kalaja e saj. E papërshkrueshme.

Prej Vjenës, në agjendë ishte Venediku. Tanimë organizmi jonë filloi të 

përshtatej ritmeve të udhëtimit natën nëpër tren, shëtitjeve dhe 

rraskapitjeve aq të lezetshme nëpër tërë qytetin, rezervimeve të 

biletave, të bujtinave, ngrënia e fast food-ave, etj. Një qytet labirint që t'i 

merrte mendtë me kanale të saja të shumta. Qytet i maskave... Shëtitja 

në gondolat e saj të famshme... Sezoni turistik kishte arritur kulmin e saj. 

Sheshi i Shën Markut të bënte për vete si me arkitekturën e saj të veçantë 

në miniaturë ashtu edhe me pëllumbat e saj që vinin nëpër duart tua për 

ushqim. Pas sheshit “humba” nëpër rrugët e thellaku edhe përjetova 

Venedikun të cilin e prisja. Atë më të bukurën, më të sinqertën. E jo 

vetëm atë pjesë e cila ishte zbukuruar për turistë. 

Pas Venedikut na priste Roma. Transporti brenda Italisë nuk ishte edhe 

shumë i kënaqshëm. Tani, nisëm të kërkonim kualitetin gjerman dhe 

austriak të shërbimeve publike. Roma ende nuk e kishte humbur 

madhështinë e saj. Ishte një monument i gjallë që krenohej ende me 

vetveten. Dominonte e kafta (mbase më shumë nga sajtet arkeologjike), 

e verdha, dhe mermeri. Ndjenjë shumë e veçantë ishte prekja e veprave 

të Mikelangjelos, Da Vinçit, Berninit, Bruneleskit, Bramantes, krahasuar 

me vetëm “studimin” e tyre në fakultet. Vatikani, si qendër e botës së 

krishterë ishte vend mjaft tërheqës në rrugëtimin tonë në Romë. 

Gërshetimi i shumë veprave të mjeshtërve të Renesancës më bënin për 

vete.

Milanoja më përkujtohet për të mirë dhe për të keq. Për të mirë, sepse 

ishte një qytet nga i cili nuk prisja shumë por i cili doli të jetë mjaft 

During the five days of stay in Vienna I had the chance to also visit Graz. 

That was a special experience. The city has a distinct cultural diversity 

and it went through lots of tidal waves during its history. It was Europe's 

cultural Capital for 2003, a city listed in UNESCO's World Cultural 

Heritage Sites, where the traditional meets the modern in such a good 

way that I think I learned some lessons. I had the chance to visit three 

museums and watched this beauty from its castle. I was lost for words.

The agenda said that after Vienna we were heading for Venice. By now, 

our bodies were starting to adapt to the rhythms of night travelling, 

walking and sweet exhaustions from it, ticket reservations, hostels, 

eating in fast food places etc. This was a labyrinth city that made me dizzy 

from all the canals, the city of masks…the famous gondola rides….tourist 

season was on its peak, the Saint Marc's Square was adorable with its 

architecture and the many pigeons that flew in your hand to get fed. 

After the Square, I was “lost” in deep alleys where I experienced the 

Venice I was expecting. The most beautiful and the most sincere part, not 

just the parts decorated for tourists. 

After Venice, Rome was next. Transportation is not Italy's strongest 

point. Now we were spoiled and were asking for a German and Austrian 

level of public services. Rome hadn't lost its greatness. It was a living 

monument that was still proud of itself. The brown color (probably 

because of many archeological sites) yellow and marble dominated. 

Touching art work of Michelangelo, Da Vinci, Bernini, Brunelleschi, 

Bramante, was very special, compared to just studying about them at 

university. Vatican, as a center of the Catholic world was very attractive 

to visit during our trip to Rome. The blending of many creations by 

Renaissance masters dazzled me.

I remember Milan for both good and bad reasons. The good part was that 

despite my low expectations it turned out to be a very attractive city. It's 

worth mentioning visits to the Gallery Vittorio Emmanuelle II and the 

stadium Giuseppe Meazza. The bad part was that some of the members 

were “reminded” we couldn't continue to Barcelona, despite this being 

our next “station”. This was because there was a complication with ticket 

reservation (the price of tickets had reached sky levels due to the tourist 

season) and sleeping in the train station. Considering that Barcelona was 

one of the cities I was most excited to visit, I was clearly disappointed. I 

14



15

atraktiv. Vizita në Galerinë Vittorio Emanuele II dhe stadiumin Giuseppe 

Meazza vlen të përmendet. Për të keq, sepse këtu grupi pësoi thyerjen e 

parë. Disa prej anëtarëve iu “përkujtua” se në Barcelonë nuk dëshirojnë 

të vazhdojnë. Përndryshe Barcelona ishte “stacioni” ynë i ardhshëm. 

Kësaj mund t'i shtoj edhe komplikimin me rezervimet e biletave (të cilat 

kishin mbërritur shuma astronomike për shkak të sezonit turistik) si dhe 

fjetjen në stacion të trenit. Duke marrë parasysh që Barcelona ishte njëra 

nga vendet e mia të cilën mezi prisja ta vizitoja, përjetova një ndjenjë të 

hidhur. Duhet të ceki se ky përjetim përbën një pjesë shumë të vogël nga 

e gjithë ai udhëtim fantastik që kaluam, mirëpo ja që efekti i saj edhe sot 

tek unë është i madh.

Me ndjenja të përziera nga Milanoja u nisëm për në Paris. Parisi na “priti” 

shumë mirë. Paragjykimi im se Parisi është aq i madh dhe do të na 

“hante”, ra përnjëherë në ujë. Në Paris gjetëm sharmin e një metropoli 

të vërtetë kulturor evropian. Një ndjenjë e qetë dhe frymë e 

papërshkrueshme dominonte gjatë parakalimit të Champs-Élysées dhe 

kult-simboleve tjera të këtij qyteti. Duhet ta ceki edhe një ditë të 

paharruar që kaluam në Disneyland. Këtu si me shkop magjik u 

shndërruam në fëmijë të llastuar. Parisi ishte qytet i madh, ku për pesë 

ditë ishte vështirë tangjentimi i aq shumë vendeve që janë të famshme 

në Paris. Kjo është edhe arsyeja kryesore që Parisi të jetë prapë në listën 

time për udhëtim në të ardhmen. Ndoshta këtë herë ekskluzivisht për 

motive romantike.

Rrugëtimet tona finale do të kalonin nëpër Bruksel dhe Amsterdam prej 

nga do të vazhdonim në Gjermani për tu kthyer në Kosovë. Brukseli ishte 

vend i çokollatave. Përpos bërthamës historike të qytetit të ruajtur dhe 

kultivuar aq mirë, pjesa tjetër ishte shumë më e “ftohtë”, moderne dhe 

administrative. Trenat dhe transporti publik ishin në nivel. Vlen të ceket 

trajtimi artistik shumë me shije i metro-stacioneve. Amsterdami 

paraqiste një surprizë të këndshme në tërë këtë udhëtim. Ishte shumë i 

“lezetshëm”. Më asoconte në një Venedik modern me përplot kanale 

dhe ura por të veshur me një petk tjetër. Biçikletat shiheshin kudo, ashtu 

si në të gjitha qytet tjera evropianë që vizituam. Shiu i cili nisi këtë ditë 

sikur paralajmëronte se një ëndrre po i vinte fundi. Ashtu edhe ishte...

Tani, në fund, mund ta keni përshtypjen se asgjë nuk tregova, se po 

mungojnë disa copë në këtë rrëfim... Se asnjë emër të ndonjë objekti, 

must say that this was only a minor disappointment of the fantastic 

journey that we had, but its effects are still within me.

We departed to Paris with mixed feelings from Milan. Paris “welcomed” 

us well. My bias that Paris is so enormous that it will “swallow” us went 

quickly away. We found a great cultural metropolis charm in Paris. A 

sense of calm and indescribable spirit prevailed at the Champs Élysées 

and other cult symbols of this city. I must also mention an unforgettable 

day that we spent at Disneyland. As with a touch of a magic wand we 

were turned into spoiled children. Paris was a huge city, and it was 

impossible to see all its famous places in five days. This is the reason that I 

will keep Paris in my list of cities to visit in the future, but this time only 

for romantic reasons.

We spent our last days of the journey in Brussels and Amsterdam, before 

we went back to Germany and Kosovo. Brussels was a city of chocolates. 



kafiterie, bujtine apo katedraleje nuk i përmenda. Për këtë ju para-

lajmërova që në fillim... 

Si përfundim, dy “suvenire” shumë të rëndësishme i ruaj për kujtim: 

Raporti me bashkudhëtarët e mi, njohja me ta, eksplorimi dhe zbulimi i 

karaktereve të të gjithëve, solidarizimi me njëri-tjetrin është mësimi 

kryesor jetësor që kam nxjerrë gjatë këtij udhëtimi.

Evropën, e njoha më për së afërmi. Paragjykimet u shembën. Shpresat 

për kyçje të vendit tim në këtë “rrugëtim” evropian u ndezën. 

Diversitetin, tolerancën, trashëgiminë e saj kulturore në çdo skutë, 

njerëzit aq të ndryshëm dhe aq të njëjtë... I pashë... I preka... I ndjeva...

Enes Toska

Student i Arkitekturës

Except the historic core of the city that was preserved and cultivated so 

well, other parts were “cold”, modern and administrative. Trains and 

public transports were spot on. It is worth mentioning the artistic touch 

given to the metro stations. Amsterdam was a pleasant surprise of this 

journey; it was very “sweet”. It reminded me of a modern Venice with full 

of water canals but with a different look. Bicycles could be seen 

everywhere, such as in every European city that we visited. The rain that 

started to fall was as if it was telling us that the journey was about to end, 

and so it was...

Now, you could get the impression that I didn't say enough, that some 

pieces of the jigsaw are missing…that I didn't mention names of café's, 

hostels or cathedrals. I warned you about this at the beginning.... 

Finally, I have two very important “souvenirs” from this journey:

The relation with my companions, the acquaintance with them, 

exploring and getting to know their character, solidarity with each other 

is the best lesson in life that I got from this journey.

I got familiar with Europe from first hand. I have no bias left and hopes 

that my country someday joins this family are ignited. Diversity, 

tolerance, cultural heritage were on every corner and people were so 

different and yet so similar…I saw…I touched…I felt

Enes Toska

Student of Architecture
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     Ditëlindja e 22-të ishte më e mahnitshmja që kam pasur 

deri tash

Në të kaluarën e kisha si traditë që të udhëtoja nëpër vende të ndryshme 

gjatë festave për disa ditë deri në disa javë. Këto pushime vazhdimisht 

më begatonin me ide të reja dhe më ndihmonin që të zgjeroj horizontin 

rreth aspekteve të ndryshme të jetës sime. 

Gjatë viteve në vijim jam përqendruar thellësisht në studime dhe 

rrjedhimisht jam përfshirë në projekte të ndryshme, të mëdha ose të 

vogla, që nuk më linin kohë për gjëra tjera. Sidoqoftë, në fund të 

studimeve isha e mbingarkuar dhe e dija që kam nevojë për një 

shkëputje, ndërkohë që pjesëmarrja në projektin “Udhëtim në Evropë” 

mund të ishte mënyra e vetme për ta sfiduar vetveten. Prandaj, ky 

udhëtim ka qenë një kërkim për përvoja të reja, njohje me kultura të 

ndryshme, etj.

Kuptohet se vendet më të popullarizuara që frekuentohen prej turistëve 

nga mbarë bota janë qytetet e mëdha, monumentet e vjetra, parqet, 

muzetë, etj. Duke qenë pjesë e projektit Udhëtim në Evropë, që 

përfshinte 25 studentë nga mbarë Kosova, mu dha rasti për të vizituar 

këto vende, njëjtë si gjithë turistët nga mbarë bota. Në fazën e parë të 

këtij projekti, secili shprehte interesin dhe pritjet e veta dhe duke 

kombinuar këto u bëmë pesë veta me ide të ngjashme rreth udhëtimit.

Pasi që u krijua grupi me pesë persona dhe u caktua itinerari, 

destinacioni i parë ishte Berlini, pastaj Amsterdami, Roterdami, Brukseli, 

Parisi, Barcelona, Nica, Milano, Roma, Vatikani, Venediku, Triesta dhe në 

fund kthimi në Prishtinë nëpërmjet Munihut.

Secili vend që vizituam kishte veçantitë e veta dhe atraksionet specifike 

që reflektonin me një përvojë unike dhe të paharruar për të gjithë ne. 

Berlini ishte pikënisja e Eurotripit tonë që filloi më 19 korrik. Gjëja më 

interesante ndodhi në Berlin me datën 21 korrik. Atë ditë ishim 

organizuar në grupe dhe na ishte kërkuar që të përmbushim një detyrë 

që u emërua “City Rally”. Përbërja e grupit tim ishte: dy kosovarë, një 

shqiptar, dy serb, një maqedon, një malazez dhe një boshnjak, ndërsa 

ideja e kësaj detyre ishte se si mund të bashkëpunojë Ballkani për ta 

hulumtuar qendrën e Berlinit në mënyrën më të mirë të mundshme duke 

përdorur ide të ndryshme krijuese për detyrën që duhej përmbushur për 

nd
     My 22  birthday was the most amazing birthday I ever 

had

In the past it was my tradition to travel around the countries on holidays 

spanning from a few days to a few weeks. Those vacations were 

continuously flourishing me with new ideas and excitement and helping 

me to extend my horizon on different aspects of my life. 

In the following years I have been deeply focused on my studies and 

therefore I was so involved in different projects either large or small 

which led to no time for rest. Nevertheless, at the end of my university 

studies I was overloaded, and I knew that I needed a break and by taking 

the opportunity on participating on the project “Travel to Europe” could 

be the only way I could challenge myself. Therefore, this travelling was 

the quest of new experiences, meeting new people, trying different 

food, getting to know different cultures and so on.

It is obvious that most popular locations travelled by tourists all over the 

world include major cities, ancient monuments, parks, museums, etc. 

Being part of the “Travel to Europe” project which included 25 students 

from all around Kosovo, I was given the chance to target those 

destinations, as the rest of the tourists in the whole world. At the very 

first stage of this project, everyone was expressing own interests and 

expectations of the trip and by combining them, we were five who 

conformed to similar ideas and prospects about the trip.

As the group including five persons was established and the route to be 

travelled was set, the trip started with the first destination Berlin then 

Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Paris, Barcelona, Nice, Milan, Rome, 

Vatican, Venice, Trieste and finally back to hometown, Prishtina, from 

Munich.

Every place which we visited had its own and specific attractions and 

each of them reflected on a unique and unforgettable experience to all 

of us. Berlin was our starting point of the Euro trip on July 19. The most 

interesting thing that happened in Berlin was on July 21. On that day we 

were organized in groups and asked to accomplish an assignment, “City 

rally”. The structure of my group was: two Kosovars, one Albanian, two 

Serbians, one Macedonian, one Montenegrin and one Bosnian and the 

idea of this assignment was how could Balkans cooperate and explore 



rreth 3 orë. Mund të them se ishte një kënaqësi, vrapimi në shi nëpër 

qendër të Berlinit duke u munduar të gjejmë historinë e ndërtesave, 

kuptimin e gjithçkaje përreth nesh, ndërsa ndeja që u organizua në fund 

të ditës ishte shumë e mirëseardhur. Gjatë katër ditëve të kaluara në 

Berlin munda të ndjej mënyrën e jetesës së gjermanëve, saktësinë e 

njerëzve, mirësinë, pastërtinë e rrugëve, etj. 

Amsterdami ishte tërësisht ndryshe. Që prej momentit kur zbritëm dhe 

pamë gjëra të ndryshme e të çuditshme të cilat kurrë nuk do t'i shihnim 

në qytetin tonë. Gjëja që më impresionoi shumë ishte performanca e 

çmendur e njerëzve në pjesë të ndryshme të Amsterdamit që i bënte 

kalimtarët të ndaleshin për t'i shikuar, dhe në fund performuesit 

kërkonin para nga shikuesit sepse këtë e bënin për të jetuar. 

Infrastruktura, shëtitjet në kanale, muzetë, shtëpia e Ana Frankut, tregu i 

Luleve, lagjja e Dritave të Kuqe ishin gjërat dhe vendet që vizituam. Diçka 

tjetër që vlen të përmendet është se e festova ditëlindjen në ditën e parë 

të mbërritjes në Amsterdam. 

Ditëlindja e 22-të ishte më e mahnitshmja që kam pasur deri më tash.

Pas tri ditëve në Amsterdam dhe disa orë në qytetin e dashur të 

Roterdamit, bashkë me grupin u nisëm për Bruksel. Atje qëndruam 

vetëm dy ditë për shkak të kohës së kufizuar. Lokacioni i hotelit tonë për 

çudi ishte në një lagje marokene e cila është e njohur të jetë e 

rrezikshme. Edhe përkundër këtij fakti, ne qëndruam vonë në qytet për 

të vizituar Atomin gjigant, sheshin e famshëm në qendër të Brukselit ku 

ndodhet edhe ndërtesa e Bursës së Brukselit, banka e madhe Dexia me 

një ndërtesë të ndriçuar, ndërsa ditën e fundit i vizituam institucionet 

evropiane.

Vizita në Paris më bindi vërtet që Parisi është kryeqendër e botës. 

Gjithmonë kam ëndërruar të jem në Paris dhe të qëndroj para kullës së 

Ajfelit, katedrales së Notredamit, të qëndroj në radhë për të hyrë në 

muzeun e Luvrit ku emocionet e mia kishin mbërritur kulmin. Tërë 

inspirimin për Parisin dhe posaçërisht për Luvrin  e kisha nga libri “Kodi 

Da Vinçit”. Kështu që, gjithçka që kisha parë në filma, në dokumentarë 

dhe çka kisha lexuar në libra, po mundohesha t'i bashkoj në një dhe të 

kënaqem duke i përjetuar.

the centre of Berlin in the best way by applying different creative ideas 

on the given task to be accomplished for around 3 hours. I can say that it 

was a lot of fun, running in the rain around the centre of Berlin, trying to 

find the historical background of buildings, meaning of everything 

around there, and at the end of the day one could not ask for more than a 

party. For the four days spent in Berlin I could feel the way German's live 

their life, people's punctuality, kindness, the cleanliness of the roads, 

etc. 

Amsterdam was completely another story. From the time we stepped 

there, we saw different and weird things which we could never see them 

in our town. One thing that impressed me was that there were guys in 

different parts of Amsterdam performing crazy shows and pedestrians 

stopped by and watched and at the end, the performer asked everyone 

to give him some money because this was the way he made his living. The 

infrastructures, canal cruise, museums, Anne Frank's house, Flower 

market, Red Light District were some of the places we visited. Another 

important thing to be mentioned here was that I celebrated my birthday 

on the first day we arrived in Amsterdam. The 22nd birthday was the 

most amazing birthday I ever had.

After three great days in Amsterdam and couple of hours in the loving 

city of Rotterdam, together with a group we departed to Brussels. Due to 

time constraint we stayed only two days there. The strange thing here 

was that our hotel was located in the Moroccan neighbourhood, which 

was known as a danger part of the city. Due to that fact we still stayed 

late in the city,  we  visited the giant Atom, the famous square in the 

centre of Brussels, where the building of Brussels Stock Exchange was 

there, largest Bank “Dexia” with an illuminated building and in the last 

day we visited the European Institutions.

The visit to Paris made me confirm the statement that Paris is really the 

capital of the world. Being in Paris was always my dream, therefore, 

finding myself in front of Eiffel Tower, cathedral of Notre Dame, in the 

ticket row to enter Louvre Museum, were the moments when my 

emotions reached the threshold level. The whole inspiration about Paris 

and especially the Louvre Museum came from the book and film “the 

DaVinci Code”. So, everything I read and the films, documentary 
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Barcelona, qyteti i Gaudit, një vend i mrekullueshëm me kulturë ndryshe 

nga të gjitha qytetet që kishim vizituar. Parqet e saj si: Montijuc dhe Park 

Guell, Placa Catalunya, krijimi i papërfunduar e i famshëm i Gaudit - 

Sagrada Familia, muzeu i Pikasos dhe plazhet që më mbushnin me gëzim 

dhe relaksim. Pasi që Barcelona është një qytet i madh plot me 

monumente dhe arkitekturë të mahnitshme e cila është krijuar kryesisht 

nga arkitekti i famshëm Antonio Gaudi, ishte e pamundur që t'i vizitonim 

të gjitha duke mos na udhëhequr askush, kështu morëm një vendim të 

mirë duke bërë këtë me një autobus turistik prej të cilit pamë dhe 

dëgjuam për të gjitha atraksionet kryesore të Barcelonës. U përballëm 

me një situatë të pazakontë, pasi që shumica e spanjollëve nuk flasin 

anglisht. Pas një dite të gjatë udhëtimi me tren dhe një nate të gjatë në 

plazhin e Nicës, më në fund arritëm në Milano, Itali, për të kaluar një ditë 

aty para se të vazhdonim për në Romë.

Në Itali fillon tregimi i vërtetë i udhëtimit tim. Milano ishte vendi i parë në 

të cilin u ndalëm dhe nuk na pëlqeu edhe aq, mbase edhe pse kishim 

pritur të ishte ndryshe. Gjatë natës udhëtuam për në Romë ku 

mbërritëm në mëngjes. Vendi i parë që e vizituam ishte Koloseumi. Të 

nesërmen ma vodhën çantën në stacionin e trenit. Mbeta pa biletën 

InterRail, pa karta të kreditit por prapë isha me fat pasi pasaportën e 

kisha ende. Rastin e raportova në stacionin policor dhe prej atij momenti 

gjërat filluan të shkonin keq. Pas një dite të lodhshme në Romë dhe një 

vizite të shkurtër në Vatikan, hipëm në trenin më të rrezikshëm të natës 

për Venedik. Këtu ndodhi edhe ngjarja e dytë “e keqe”. Shoqes sime ia 

vodhën çantën me të gjitha dokumentet personale, kamerën dhe 

pasaportën time ne të. Këto dy raste ndodhën në të njëjtën ditë, më 6 

korrik. Lajmërova edhe rastin e dytë në Venedik pastaj shkova në 

ambasadën e Serbisë në Triesttë ku menjëherë ma lëshuan një 

dokument të përkohshëm udhëtimi, kështu që ishin këto dy ditë të 

shpenzuara jo më së miri.

Siç mund ta shihni, edhe pse Roma më pëlqeu shumë dhe kisha dëshirë 

ta vizitoja prapë, kalova një përvojë të hidhur atje. Kuptova që italianët 

janë shumë të papërgjegjshëm dhe Italia nuk është një vend i sigurt për 

tu vizituar. Për mua, Italia ishte një kaos. Në fund kishim mbetur katër 

veta nga grupi dhe ia dolëm të mbërrijmë në Munih prej nga ndaras u 

kthyem në Prishtinë. 

programs I watched I tried to put together and enjoy the real time view.

Barcelona, the city of Gaudi, a wonderful city with a different culture to 

any other cities we visited was our next location. Its parks like Montjiuc 

and Park Guell, Placa Catalunya, famous unfinished work of Gaudi the 

Sagrada Familia, Picasso museum, beaches fulfilled me with joy and 

relaxation. As Barcelona is a really big city full of monuments and 

amazing architecture created mostly by the famous architect Antonio 

Gaudi, it was impossible to visit all of those on our own, so we made the 

right choice by taking a bus tour and were able to see and listen a short 

story about each of the major attractions of Barcelona. The unfamiliar 

situation we faced here was that most of Spanish people don't speak 

English. After a long day travelling in the train and spending a long night 

in the beach of Nice we finally arrived in Milan, Italy, to spend a day there 

and then go to Rome. 

Italy is the country where my real story of the trip begins. Milan was the 

first place we stopped in and I didn't like it much, probably because I 

expected it to be much different. During the night we travelled to Rome 

where we arrived early in the morning. First thing to be done was to visit 

the Colosseum. In the very next day, my purse was stolen in the train 

station. I was left without an Inter Rail ticket, no credit cards but lucky me 

I had my passport. I reported the case in the police station and this is the 

moment when things started to go wrong. After a tiring day in Rome and 

a short visit in Vatican we took the most dangerous night train to Venice. 

Here comes the second “bad thing” that happened. My friend's purse 

was stolen with all personal documents, camera and with my passport in 

it. The two cases happened in the same day, July 6. I made the second 

report in Venice then went to the Serbian embassy in Trieste where I 

immediately got a temporary travel document and the two days we 

spent there were not that favourable. 

As one can see, even though I really liked Rome and I wished to visit it 

again, I had a pretty hard time on this occasion. I realized that Italians are 

so irresponsible people, and Italy is not definitely a safe place to be visit. 

To me Italy seemed as chaos. At the end there were four of us left and 

managed to go to Munich from where we separately flew back to 

Prishtina. 



Për ta përmbledhur në fund, Eurotripi im zgjati 22 ditë, më saktësisht 

filloi më 19 korrik dhe mbaroi më 9 gusht. Pritjet e mia u tejkaluan për 

shkak se kisha menduar që do të kishim telashe për tu akomoduar dhe 

orientuar, ndërkaq kjo nuk ndodhi. Gjithçka shkoi shumë mirë derisa nuk 

ndodhën ato gjëra që i përmenda. Rekomandimi im për ata që shkojnë 

në të ardhmen është që të qëndrojnë mendje-hapur dhe të dinë të 

përballen me situata të ndryshme. Tentova që të nxjerr më të mirën nga 

ky udhëtim dhe besoj se ia kam arritur.

Arta Hyseni

Studente e Ekonomisë

At the end, to sum up all, my Euro Trip lasted for 22 days, specifically it 

started on July 19 and ended on August 9. It exceeded my expectations 

because of the fact that I thought we would encounter problems in 

finding accommodation, in orienting but none of these happened. 

Everything went so smoothly and well until the theft that took place. My 

recommendations to the followers could be that whatever happens 

during the trip one should be open minded and know how to deal with 

the case. Throughout the trip I tried to make the most of it and I think I 

have achieved it. 

Arta Hyseni

Student of Economics



     Një ditë evropiane

 “Kah po nisem? Mos e harro hartën! Bëni rezervimet më herët për çdo 

rast! A edhe sot konstruksione me pa a?!”

Këto ishin disa nga brengat e rralla të cilat na kanë përcjellur gjatë 

udhëtimit të paharrueshëm nëpër pikat e nxehta të Evropës. Por, këto 

brenga të lezetshme ka qenë shumë lehtë të evitohen duke pasur 

parasysh fatin që e pata - të udhëtoj me një grup gjithmonë të gatshëm 

për tu kyçur në aksion. Ky ka qenë parakushti për një udhëtim të mbarë, i 

cili në kombinim me udhëzimet të cilat i patëm marrë nga organizatorët 

dhe pjesëmarrësit e viteve të kaluara, bënë që ky udhëtim të kthehet në 

një aventurë të rrallë.

Gjatë udhëtimit, ishte krijuar përshtypja që koha shkonte shumë 

ngadalë, ndoshta për shkak të lëvizjeve dhe vizitave të shumta brenda 

një periudhe të shkurtë, dhe kur përmendej ndonjë qytet të cilin e kishim 

kaluar ditë më parë, dukej sikur flisnim për një gjë që kishte ndodhur 

muaj të tërë më herët. Mirëpo, pas kthimit, ndodhi një efekt krejtësisht i 

kundërt dhe i gjithë udhëtimi duket sikur një ditë e vetme, e zip-uar dhe e 

kompresuar në një paketë të vogël.

Pasi që në këto momente për mua ende gjithçka duket si një ditë e 

vetme, do të mundohem që në mënyrë kronologjike t'i përshkruaj disa 

nga “aktivitetet ditore” në Evropë.

Zgjimi ndodhi në Berlin. Moti me të vërtetë ishte mjaft i freskët dhe nuk 

mund të ekzistonte mënyrë më e mirë për të nisur udhëtimin pasi që 

edhe organizatorët kishin menduar gjithçka deri në detajin më të vogël 

për ta ndier veten si në shtëpi. Loja e organizuar dhe grupet e formuara 

me studentë nga rajoni, ishte një rifreskim i mirë i mendjes në lidhje me 

bashkëpunimin të cilin duhet ta themelojmë në mënyrë që të arrijmë një 

kualitet më të lartë jetësor. Berlini mund të veçohet për një rregullsi tejet 

të madhe, ku gjithçka funksiononte si duhet.

Koha e mëngjesit, grupin tonë e zuri në Bruksel. Atje ndodhi mikpritja e 

madhe evropiane e organizuar nga familja Van Parys, në shtëpinë e të 

cilëve u vendosëm 8 nga 10 vetë sa ishim total në grup. Me familjen Van 

Parys na lidhte miqësia me djalin e tyre i cili sapo ishte kthyer me 

përshtypje shumë të mira nga një udhëtim nëpër Ballkan dhe Kosovë. 

     A European day

“Which way are we going? Don't forget the map! Make early reser-

vations just in case! Are we seeing constructions again today?!”

These were some of very rare worries that we had during the 

unforgettable journey through European hot-spots. But these sweet 

concerns were almost always easy to evade bearing in mind that I was 

very lucky to be with this group of people who were always ready to jump 

into action. This was a prerequisite for a successful trip, which in 

combination with the directions and guide we got from the organizers 

and previous participants, turned it into a rare adventure.

During this trip we had a feeling that time was moving very slowly, 

possibly because of many visits for a short period of time, and when we 

spoke of a city that we had visited just a day before it seemed as we were 

talking about something that happened many months ago. But after we 

returned, we got the opposite effect, and the whole journey seemed to 

have happened during one day, zipped and compressed in a small 

package.

Since I still got the same feeling, I will try to describe some of the “daily 

activities” in Europe chronologically.

We woke up in Berlin. The weather was really cool and there couldn't be 

a better way to start off the journey since the organizers have thought 

about every detail just to make us feel like we're home. The game that 

was organized and created groups with students from the region was a 

good mind refreshment about the cooperation we have to incite in order 

to reach a higher quality of life. Berlin is known for its impeccable order, 

where everything seemed to function as it should.

We were in Brussels by breakfast time. There we experienced the biggest 

European welcome by the Van Parys family, where 8 out of 10 of us 

stayed. We were friends with their son who had recently returned from a 

journey through Balkans and Kosova with good impressions. Brussels as 

a capital of Europe was very dynamic with an interesting architecture 

and with one of the most beautiful squares in Europe – Grand Place. 

During our stay in Brussels, we also visited the museum of the city of 

Brugge and characteristic Amsterdam.

22
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Brukseli si kryeqytet i Evropës ishte shumë dinamik me një arkitekturë 

interesante dhe me njërin ndër sheshet më të bukura në Evropë – Grand 

Place. Gjatë kohës së qëndrimit në Bruksel, gjithashtu vizituam edhe 

qytetin muze të Bryzhit dhe Amsterdamin karakteristik.

Më pas nisi koha për eksplorim më të thellë. Fjalën e kam për Parisin, ku 

me të zbritur nga treni, më dukej sikur e dëgjoja qytetin duke thënë: “Je 

suis grand!”. Me të vërtetë, ky metropol kishte çka të tregonte në secilën 

anë të vet. Qendra Pompidu, Harku i Triumfit, Muzeu i Luvrit, Kulla e 

Ajfellit, Panteoni, kisha Sacre Coeur ishin disa nga pikat të cilat arritëm t'i 

vizitojmë në qytetin e dritave. Befasi tjetër ishte etapa e fundit e garës 

me biçikleta “Tour de France”, e cila u zhvillua në ditën e fundit të 

qëndrimit tonë atje.

Mesditën e pritëm në Barcelonë. Pas mëngjesit të freskët, udhëtimi jonë 

filloi të drejtohet më në jug, kështu që edhe moti filloi të ngrohet duke na 

përkujtuar që kemi të bëjmë me një ditë verore. Në Barcelonë vërehej 

një mikpritje e jashtëzakonshme nga vendasit e kombinuar me një 

atmosferë të ngrohtë të krijuar nga turistët e shumtë duke shëtitur 

kryesisht në aksin kryesor të qytetit i cili identifikohet përmes arkitektit 

kryesor të tij – Antonio Gaudi, që me konceptet e tij formësuese, kishte 

arritur të krijonte vepra hyjnore.

Një kohë të gjatë do të mbesin në mendje pritja e lindjes së diellit në 

fshatin e vogël kufitar Port Bou, si dhe notimi në mesnatë në Nicë, të cilat 

ishin dy pikat tona të ndaljes gjatë vazhdimit të rrugës drejtë Romës.

Në Romë ishte koha e drekës. Shumë nxehtë! Temperatura në 

kulminacion. Edhe këtu befasia nuk mungoi. Natën e parë, sapo kishim 

dalë të njoftohemi me qytetin, shkuam në sheshin Piazza di Espagna, ku 

në një performancë publike, patëm rastin t'i shohim duke interpretuar 

në mënyrë maestrale dy pianistë, dy tenorë, dy soprano dhe një kuartet 

harkor. Ngjashëm me Parisin, edhe Roma ishte përplot aktivitete në 

sheshet e panumërta të saj. Për ta plotësuar efektin, ishin aty veprat e 

famshme arkitektonike nga të gjitha periudhat historike si: Forumi 

Romak, Koloseumi, Panteoni i Romës, Shën Pjetri, Fontana di Trevi...

Pas Romës monumentale, erdhi radha e flladit të pasdites, përkatësisht 

Firencës me proporcione shumë humane. Pallatet e bukura, Katedralja 

Santa Maria del Fiore, urat, skulpturat e mjeshtërve të renesancës ishin 

Afterwards, we started the deeper exploration. I'm talking about Paris, 

where as soon as I stepped out of the train I thought I heard the city 

shouting: “Je suis grand!” This metropolis has really earned its bragging 

rights. The Pompidou Center, Arch d'Triumphe, The Louvre, The Eiffel 

Tower, Pantheon, Sucre Coeur church were some of the spots we 

managed to visit in the city of lights. The other surprise was the last stage 

of the bicycle race “Tour de France”, which took place during our last day 

there.

By midday we were in Barcelona. After the chilly morning, our journey 

began to head south, and as the weather was getting warmer we were 

reminded that it is still summer. One could feel the extraordinary 

welcome by the locals in Barcelona combined with the variety added by 

many tourists while walking on the main city boulevard known from its 

famous architect – Antonio Gaudi, who managed to create divine art 

with his compelling concept.

I will remember for a long time the sunrise on the small border village of 

Port Bou, and the midnight swimming in Nice, which were both our 

stopping points on our way to Rome.

It was lunchtime in Rome. Very hot! The temperature was very high. No 

lack of surprises here too. On the first evening when we just got out 

seeing the city, we went to the Piazza di Espagna square, and we had the 

opportunity to see a brilliant public performance by two pianists, two 

tenors, two sopranos and a string quartet. Similar to Paris, Rome was 

bubbling with activities in its endless squares. The architectonic miracles 

were there to complete this effect such as: The Roman Forum, 

Colosseum, Pantheon, Saint Peter's, Fontana di Trevi...

After Rome, the evening breeze had to belong to Florence with its very 

human proportions. Gorgeous palaces, Cathedral of Santa Maria del 

Fiore, bridges, sculptures of renaissance masters were all composed as a 

single classical music piece, and every element stood in harmony with 

the others. We experienced dawn in romantic Venice walking on its 

labyrinth streets to reach the Saint Marc's square. Definitively the most 

romantic spot of the journey!

We had dinner in Vienna. Cool weather again. It was just a perfect place 

to conclude the day. Since we weren't able to see Versailles in Paris, we 
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të kompozuara si një vepër klasike muzikore, ku çdo element qëndronte 

në harmoni reciproke me të tjerat. Muzgu ra gjatë kohës sa ishim në 

Venedikun romantik duke u pështjellur nëpër rrugët si labirinte për të 

arritur deri te sheshi i Shën Markut. Definitivisht vendi më romantik i 

udhëtimit!

Vjena ishte qyteti ku darkuam. Përsëri mot i freskët. Vendi ishte i 

përkryer për ta mbyllur ditën. Pasi që në Paris nuk arritëm ta vizitojmë 

Pallatin e Varsajit, në Vjenë u dha rasti të shkojmë në Pallatin Mbretëror 

të Shonbrunit, kopshtet gjeometrike të të cilit më kanë lënë një 

përshtypje të veçantë. Me ndihmën e disa “Mozartëve” kosovarë të cilët 

jetonin në Vjenë, arritëm që të përcjellim një koncert muzikor të veprave 

të Mozartit dhe Shtrausit.

Çdo tren me të cilin kemi udhëtuar, është tregim në vete. 

Erdhi fundi i një dite të mrekullueshme me hiperaktivitet dhe lodhja 

është e natyrshme pas gjithë kësaj. Tash është koha e gjumit dhe e 

rigjenerimit, por s'duhet të harrojmë që pasi që të zgjohemi, t'i 

shfrytëzojmë disa nga eksperiencat për të krijuar një ambient më të 

rafinuar në Kosovë.

Natën e mirë!  
                                                                         Genc Gafurri

Student i Arkitekturës

managed to visit the Royal Palace of Shonbrun in Vienna, its impeccable 

gardens that left me very impressed. With the help of some Kosovar 

“Mozarts” that live in Vienna, we managed to see a concert with a 

repertoire by Mozzart and Strauss.

Every train that we travelled on is a story on its own. 

It's the end of a wonderful and hyperactive day, and its normal to be tired 

after all this. Now it is the time to regenerate, but after we wake up we 

shouldn't forget to use some of the experience that we gained here to 

create a more refined living environment in Kosovo.

Good night!

Genc Gafurri

Student of Architecture
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     Ku do të vazhdojmë tash…? 

Tani kam arritur në çastet kur mund të përshkruaj jetën evropiane të 

cilën e përjetova edhe unë për rreth një muaj; një muaj i cili për mua ka 

kuptimin e më shumë se një muaji, ngase këtë një muaj e jetova në çdo 

moment dhe në çdo çast, duke vizituar kryeqytet më të njohura 

evropiane. [...] Truri në një udhëtim të tillë nuk ka fare pushim pothuajse. 

Edhe pa dashjen tënde, sytë shohin atë se çfarë shohim. Përherë bartin 

informatat në trurin tonë si një arkivë e përjetshme. Shpesh kam pasur 

ndjenjën se nuk jam duke e përjetuar vërtet… por sikurse të isha në 

agoni. Lodhja ishte e pashmangshme, por edhe dëshira dhe interesimi 

për vizitimin e vendeve tjera të Evropës ishin këto që e mundnin lodhjen. 

[...] Erdhi edhe fundi i përshkrimit të aventurës sime evropiane përplot 

një muaj, të cilën nuk dua ta përmbyll me kaq. Edhe nëse dua ta 

përfundoj, kujtesa ime nuk mund të harroj një bagazh kujtimesh siç ishin 

këto të përmendura sot, e të paharruara për mot!

Arbenita Mjekiqi

Studente e Juridikut

     Të njohësh kontinentin ku jeton

Vizita në kontinentin evropian për disa e kalon kufirin e dëshirës dhe 

shndërrohet në ëndërr. Fatkeqësisht, disa nga këta mbesin ende në atë 

ëndërr e cila vazhdon të mos realizohet për arsye të ndryshme, dhe 

ironia më e madhe e një realiteti të tillë, është kur një person vazhdon të 

jetoj në këtë kontinent por nuk e ka mundësinë qe ta njeh atë më mirë. 

Mirëpo, mua veçse më është dhënë ajo mundësi. Më pëlqente mendimi 

që çdo gjë që kalonte kufijtë e Ballkanit do të jetë diçka e re për tu parë 

dhe me vlere për mua. [...] Kishim një biletë interkontinentale, itinerarin 

dhe kuptohet, dëshirën e vullnetin për të filluar udhëtimin tonë 

individual. Kishim formuar grupin prej 10 vetave si rezultat i 

preferencave pothuajse të njëjta për të realizuar dhe njohur atë qëllim 

për të cilin ishim nisur. [...] E gjithë ajo që dëshiroja dhe për të cilën isha 

në dilemë se si do te realizohej, tashmë i përket realitetit. Ditën e 13 

gushtit, ato filluan të shndërrohen në kujtimet më të mira. Përpos 

vizitave dhe njohjes së kontinentit evropian, unë kisha fituar edhe disa 

miq të rinj.

Arta Nushi

Studente e Ekonomisë

     Where to now…?

I have reached the moments where I am able to describe the European 

life that I have lived for over a month; this is more than just a month for 

me, because during this time I lived every moment and every second, 

visiting the most famous European capital cities. [...] During a journey 

like this, your brain cannot get time off; even if you don't want to, your 

eyes are there to remind you of what there's in front. Often I had the 

feeling that this was surreal…seemed almost like an agony. Tiredness 

was inevitable but also the desire and interest to see more European 

places did well to fight the fatigue. [...] The end of my one month 

European adventure came to an end and I would like to conclude this by 

saying that this will always stick in my memory for all times!

                                                                                         Arbenita Mjekiqi                    

Student of Law

     Knowing the continent you live in

The visit to the European continent is far from becoming a reality and it's 

turned into a dream. Unfortunately for some, that dream continues and 

it becomes very hard to make it real for different reasons, and the irony 

in this is that one lives in this continent without a chance to know it 

better. I was given such a chance. I liked the idea that anything beyond 

Balkan borders would be something new to see and valuable for me. [...] 

We had an inter-rail ticket, itinerary and surely the will and desire to start 

our trip. We created a 10 person group based on similar preferences. [...] 

All I wanted and I wasn't sure whether it would become a reality 
thhappened. On the 13  of August I started to gather all those wonderful 

memories. Not only did I visit and got to know more about the European 

continent, but I also made some new friends.

Arta Nushi

Student of Economy



     Këtu, çdo gjë është e bukur

Fillimisht çdo gjë duket shumë e zakonshme, thuajse je duke shëtitur 

nëpër ndonjë qytet në Kosovë, dhe gjithmonë duhet t'ia përsëritësh 

vetes se realizimi i ëndrrës ka filluar. Tashmë je në Evropë!

Kështu duket derisa ndodhë një gjë që vërtetë ta dëshmon se aty asgjë 

nuk është e zakonshme. Diçka e tillë më ndodhi edhe mua, kur vetëm pas 

dy orësh vrapimi nëpër qendër të Berlinit, për të zbuluar disa pika 

interesante të këtij qyteti, si pjesë e një gare me dyqind studentët e 

Ballkanit, arrita atë që ndoshta nuk do të mund ta arrija as edhe me 

dhjetë vite punë të mundimshme. [...]

Papritur e pashë veten në aeroportin e vogël të Prishtinës dhe vetëm 

atëherë e kuptova se ku kisha qenë gjatë kësaj kohe, e se nuk kishte asgjë 

interesante që më priste këtu.

Por, ja që tashmë çdo gjë kishte përfunduar, dhe krejt çka mbetet nga kjo 

përvojë janë kujtimet e përjetshme si dhe shoqëria e krijuar, takimi me të 

cilët është e vetmja gjë që më bën të ndihem mirë në këtë kohë kur aq 

shumë më mungon Evropa.

Ditët kalojnë e ne akoma nuk mund të adaptohemi me përditshmërinë. 

Thjeshtë mbetemi me shpresën që së shpejti do t'i kthehemi realitetit, e 

që ndoshta ndonjëherë jeta do na e ofrojë një mundësi për të përjetuar 

sërish një përvojë të ngjashme.

Dafina Polloshka

Studente e Shkencave Kompjuterike

     Everything is beautiful here

At first, everything looks simple, as if you're walking in another city in 

Kosova, and you always have to tell yourself that the dream already 

begun. You are in Europe now!

That's how it is until something happens; something that proves that 

nothing is usual there. Something like that happened to me, while I was 

running for two hours around Berlin, trying to find interesting spots in 

the city, as a part of the competition with two hundred other students 

from the Balkans, I achieved something which I couldn't have achieved 

for ten years of hard work. [...]

When I found myself at the small Prishtina airport I realized where I have 

been, and nothing interesting was waiting for me here.

But it had to end, and all that is left are good memories and new friend-

ships, which makes me feel good as much as I miss Europe.

After many days we are still not adapted to the reality, we are left 

hopeful that we'll get back soon, and that maybe we will have another 

opportunity in life to relive that experience.

Dafina Polloshka

Student of Computer Sciences
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     Një paraqitje e shkurtër e kulturës së BE-së

Gjithmonë, kur njerëzit flasin rreth udhëtimit, gjëja e parë që më vie 

ndërmend është Marko Polo. E konsideroj atë, ashtu siç e konsiderojnë 

edhe shumë të tjerë, si ikonë të udhëtimit dhe shkëmbimit të kulturës. Ai 

udhëtoi nga Venediku deri në lindjen e largët, si p.sh. në Mongoli dhe 

Kinë. Përveç aventurave që kishte përjetuar gjatë udhëtimit, ai kishte 

sjellë me vete në Evropë gjithë bukurinë e Kinës dhe Lindjes së Mesme.

Erdhi koha që ky rast për të shijuar një pjesë të aventurës së Marko Polos 

të më jepej edhe mua. [...] Të vetmet gjëra që dija për Evropën ishin ato 

që kisha mësuar në shkollë dhe nga librat. I imagjinoja ato si vende të 

përkryera. Arsyetimi im për këtë lidhej me faktin se shtetet duhet të 

plotësojnë “disa” kritere në mënyrë që të pranohen në Bashkimin 

Evropian dhe një shtet me gjithë këto kushte është shumë afër të qenit 

Utopi. Ndoshta këtu e teprova paksa, por kjo është ajo që ndjeva atëherë 

për shtetet e BE-së. Kështu që, në fund të fundit mendoj se të gjithë jemi 

njerëz dhe tash për tash, Utopia për njerëz nuk ekziston. Edhe pse 

“utopia për njerëzit” nuk ekziston, gjithmonë kam menduar se duhet të 

ketë diçka “shumë të veçantë” në lidhje me këto shtete, përndryshe nuk 

do t'i kishin hyrë mundimit për të bërë gjithë këto rregulla për pranim në 

BE ose për të nënshkruar marrëveshjen e Shengenit. Dhe a nuk është ky 

udhëtim pikërisht mënyra e duhur për të zbuluar atë pjesën e veçantë të 

këtyre vendeve? [...] Përndryshe, e tërë ideja që studentët nga këto 

vende të hedhin një shikim kah kultura, standardet, infrastruktura dhe 

jetesa në BE, është ideja më e mirë për të bindur rininë që rruga drejt BE-

së është zgjedhje e mençur. Jo vetëm unë, por shumica nga ne u 

kënaqëm me këtë vëzhgim dhe madje edhe u bindëm rreth idesë së BE-

së; që gjatë përpjekjeve për të plotësuar kushtet e kërkuara për të hyrë 

në BE, vendi jonë bëhet më i mirë dhe më i “veçantë”. Gjëja më e 

rëndësishme e këtij udhëtimi ishte se e kuptova atë se çka i bën “të 

veçanta” këto vende, që ishte detyra e parë që ia caktova vetes kur u 

pranova që të jem pjesë e Eurotripit.

Flaka Ismaili

Studente e Psikologjisë

     A glimpse of EU culture 

Always, when people around start talking about travelling, the first thing 

that gets in to my mind is Marko Polo. I consider him, or he even might be 

considered by many others, to be the icon of the travelling and cultural 

exchange. He travelled from Venice to the far eastern parts of the world, 

like Mongolia and China. Besides the adventure that he experienced 

while travelling, he brought all the beauty back to Europe that China and 

the Middle East had.

The chance was given to me to experience a piece of Marko Polo's 

adventure on my own. [...] The only thing I knew about the European 

countries was that what I learned back in school, from books. And I 

imagined them as very perfect countries. Most of my reasoning came 

from the fact that, in order to be accepted in the European Union, a 

country has to accomplish “some” conditions. And a country with all 

those conditions must be so near of becoming Utopia. Maybe here I 

exaggerated a bit, but back then, that was really my feeling about the EU 

countries. So I guess I forgot that in the end we are all humans, and for 

now, there is no Utopia for humans. Even though there is “no Utopia for 

humans”, I always thought that there must be something “very special” 

about these countries, otherwise they wouldn't go through all the 

trouble of making all the rules and conditions to enter EU or even sign 

The Schengen Agreement. And guess what, isn't this trip just the 

appropriate way of discovering the special part of those countries? [...] 

Otherwise, the whole idea of students from these countries, getting to 

have a glimpse of EU culture, standards, infrastructure, lifestyle, etc. is 

the best idea of convincing the youth that the road towards the EU is the 

wisely chosen one. And not even me but most of us enjoyed that glimpse, 

and we even got convinced about the EU idea; that trying to complete 

the conditions needed to enter the EU, obviously makes you a better 

country, a “special” one. And the most important thing about this trip 

was that I got to know the 'very special thing' about those countries, 

which was the first task I ever gave to myself, when I got accepted at the 

Euro Trip.
Flaka Ismaili

Student of Psychology





     Kisha një muaj dhe gjithë Evropën 

Ishte çështje delikate zgjedhja e destinacioneve. Kisha një muaj dhe 

gjithë Evropën - jo zgjedhje e lehtë. Pas shumë mundimeve, kisha krijuar 

një vijë marshutore për eksplorim të Evropës, një eksperience që do 

duhej t'ia vlente. Një vijë me kryeqytetet dhe qytetet e rëndësishme të 

Evropës qendrore dhe perëndimore.

Lista e qyteteve ishte kjo: Berlin, Pragë, Munih, Këln, Amsterdam, 

Bruksel, Paris, Barcelonë, Marsejë, Nicë, Romë, Venedik, Ljubljanë. Si ju 

tingëllon? Për mua ishte njëra nga zgjedhjet më të mira që mund të bëhej 

dhe një zgjedhje për të cilën nuk pendohem. [...] Një laramani e madhe e 

kulturave, arkitekturave, stileve të jetesës, teknologjive të metrove, 

trenave, personaliteteve, dukjeve e çkaje jo tjetër, ishte Evropa. Një 

eksperiencë e paharruar që çdokush duhet ta ketë së paku njëherë. 

Kontinenti i vjetër ka shumë mrekulli për ju – shkoni dhe eksploroni.

Flamur Gogolli

Student i Elektroteknikës

   

  Një hap më afër Evropës

Duke qenë të kufizuar nga shumë gjëra, duke u fokusuar në barrierat e 

lëvizjes së lirë fizike me Evropën Perëndimore si rezultat të rrethanave 

që tashmë për secilin janë të njohura, e jo vetëm në vendin tonë por në 

tërë këtë pjesë të Ballkanit, mendoj që projekti “Udhëtim në Evropë” jo 

vetëm që është i nevojshëm, por është i domosdoshëm dhe para së 

gjithash - shumë social, që ka kontribute dhe benificione të cilat janë të 

jashtëzakonshme. [...] Besoj që shpejtë të gjithë ne do të angazhohemi 

më shumë që në një kohë të afërt të lehtësohet marrja e vizave e më 

shpesh ta vizitojmë Evropën, sepse nëse dëshirojmë që të jemi pjesë e 

saj, duhet punuar shumë që t'i afrohemi standardeve të saj, e një gjë e 

tillë është e mundur vetëm nëse udhëtojmë më shpesh dhe praktikat e 

BE-së i aplikojmë në shtetin tonë.

Arbër Kelmendi

Student i Ekonomisë

     I had a month and all of Europe

The issue of choosing destinations was delicate. I had a month and all of 

Europe – that wasn't easy. After a struggle I drafted an itinerary for 

exploring Europe, an experience that should be worth it. A drawn line 

with all the capitals and most important cities of central and Western 

Europe and the list of cities was as follows: Berlin, Prague, Munich, Koln, 

Amsterdam, Brussels, Paris, Barcelona, Marseille, Nice, Rome, Venice, 

and Ljubljana. How does that sound? It was the best choice possible for 

me which I won't regret. [...] A great mixture of cultures, architectures, 

lifestyles, technologies, subways trains, personalities, looks and lots of 

other stuff. These were the characteristics of Europe. It was an 
unforgettable experience that everyone should try at least once. The old 

continent has a lot of miracles for you – go and explore.

Flamur Gogolli

Student of Electrical Engineering

     One step closer to Europe

Being limited by many things, and focusing on the barriers of free 

movement for which everyone is aware by now, not only for our country 

but for this part of the Balkans in particular, I think that the project 

“Travel to Europe” is not only needed but necessary and also very social, 

and will also result with some good benefits. [...] I believe that everyone 

will soon make efforts to facilitate the visa regime so we could visit 

Europe more often, not only because we want to be a part of it, but we 

have to do a lot to reach its standards, while by traveling we could benefit 

from learning about customs and standards.

Arbër Kelmendi

Student of Economy
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    Tanimë jo i vetëm, por me ëndrrën time të plotësuar!

Një udhëtim në Evropë, prej kohësh e rrotulloja në mendjen time. Doja 

të ikja, e dija pse, s'e dija ku! E dija se doja të shihja botën, të shihja 

Evropën, të shihja ëndrrën. Pyesja njerëz, shikoja filma, shkarravisja 

harta, vendosja pika, kërkoja rrugën, s'e gjeja zgjidhjen! Me çka të 

udhëtoja? Ku të flija, me çfarë të ushqehesha? Po viza?! [...] Ne aeroport 

takova edhe ëndërrimtarët tjerë. U bëmë bashkë dhe për pak kohë, 

hipëm në krahët e zogut për të jetësuar ëndrrën! [...] 

Beniamini, është një student belg, i cili para një viti kishte qenë në 

Kosovë. Ishte i biri i Prof. Dr. Philippe de Parijjs, një nga figurat më 

eminente të Belgjikës së sotme, ideatori i fondacionit për të ardhura 

minimale për të gjithë njerëzit në botë, ligjërues etike në shumë 

universitete botërore, fytyra e të cilit, çuditërisht, ishte edhe ne pullën 

postare belge. 

Kati i trete në shtëpinë e tij ishte streha jonë belge! Një mikpritje të tillë 

vështirë të përsëritet nga ndokush. Diskutimet dhe llafet e atyre ditëve, 

vështirë se do t'i bëjmë më.

Senat Haliti

Student i Arkitekturës

     Kur imagjinata ime nuk ishte më thjesht vetëm një 

imagjinatë

Jo-e-zakonshme ishte ndjenja kur e pashë vizën Schengen në pasaportën 

time. Aq sa jo-i-zakonshëm ishte momenti kur fluturuam mbi re, e edhe 

më e-pa-zakonshme aderimi në Berlin. [...]

Njeriu si qenie njerëzore mundohet t'i zbërthej të gjitha informatat që 

vijnë nga ambienti, por kur ato janë të shumta, ndonjëherë edhe nuk do 

të ketë mundësi të arrij të kuptoj të gjitha ato. Por unë kuptova pa dashje 

se në disa momente, organizmi vetvetiu po hetonte ndryshimin e sensit 

të kulturës së shteteve të ndryshme. [...]

Erdhi edhe koha që unë me valixhen time t'i thoshim Evropës: “Do të 

dëshiroja që mos ta quaj “lamtumirë”, por të ndaheshim me një 

përshëndetje që do të ketë kuptimin e asaj se NE DO TË SHIHEMI PRAP!”.

Enis Gllareva

Student i Stomatologjisë 

     Not alone anymore, but with my fulfilled dream!

I was thinking about a trip to Europe for a long time. I wanted a getaway, 

and I knew why but just didn't know where! I knew I wanted to see the 

world, see Europe, and see the dream. I asked people, watched movies, 

looked in maps, pinpointed places, searched paths but couldn't find the 

solution. How am I going to travel? Where I am going to sleep, what am I 

going to eat? How about the visa?! [...] I met with the other dreamers at 

the airports. Together we climbed on the iron bird and started living our 

dream! [...] 

Beniamin is a Belgian student, who stayed in Kosovo a year ago, he is the 

son of Prof. Dr. Philippe de Parijjs, one of the key figures in nowadays 

Belgium, the creator of the minimum wage foundation for all people in 

the world, ethics lecturer in many world universities, and his face was 

even in a postal stamps of Belgium. 

The third floor of his house was the place where we stayed in Belgium. 

We had a very warm welcome that could be hardly matched by anyone. 

The discussions and debates we had that day were so unique.

Senat Haliti

Student of Architecture

     When my imagination was not just a fantasy

I had a strange feeling when I saw the Schengen visa in my passport, as 

strange as the moment when we flew over the clouds and when we 

landed in Berlin. [...]

A human being tries to digest all the information that comes from 

outside, but when you face excessive information sometimes one 

cannot understand them all. But I accidentally found out that in some 

moments the human organism adapts itself to the changing 

environment. [...]

The time was up, I was packed and saying to Europe: “I wish this isn't 

goodbye, just a farewell UNTIL OUR NEXT MEETING!”

Enis Gllareva

Student of Dentistry
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     T'udhëtosh

Mënyra më e mirë për t'njohur një vend është t'shkëputesh nga gjithë 

ç'ke dëgjuar a lexuar për të dhe, një çantë hedhur n'shpinë, t'hidhesh 

n'rrugët e tij, mes njerëzish që shkojnë e vinë n'punët e tyre 

t'përditshme, tramvajesh a autobusësh t'kesh në mendje t'arrish n'një 

adresë që edhe për nga emri ta jep ndjesinë që s'je në qytetin a fshatin 

nga vjen. Pa u lodhur ta zësh çastin n'fotografi, pa u orvatur t'gjesh 

adresën e ndonjë muzeu a tjetër kurioziteti. Thjesht, të ecësh nga sytë 

këmbët, e hapur ndaj përshtypjeve që mund të t'krijohen drejtimesh 

t'ndryshme. Sipas meje, natyrisht. S'do mend që fillimisht t'duhet pak 

zell aventure, një vizë që goxha vështirë nxirret, para që në s'i ke duhet t'i 

mbledhësh nga të njohurit.

Rastësisht u bëra pjesë e këtij projekti; çdo gjë u vu n'vend t'vet 

rrjedhshëm e pa probleme. Vendosa t'shoh në do më vërtetohej gjysmë-

bindja që, meqë gjithkah e merr veten me vete, vendet s'kanë si të 

dallojnë shumë nga njëri-tjetri. Çantën e bëra gati pak pa u nisur; u 

kujdesa që t'ishte sa më e vogël, sa më pak e ngarkuar, që t'mos bëhej 

shumë e rëndësishme dhe t'mos më pengonte.

Berlini. Me rregull. Me shi. Me qytetarë t'përgjegjshëm, që ua lehtëson 

ca "t'papërgjegjshmve" udhëtimin pa biletë! Ta bën të lehtë të krijosh 

përshtypjen sikur je kthyer prapa n'kohë dhe mund ta ndjesh atmosferën 

që ka mbretëtuar gjatë kohës kur ai ish i ndarë n'dy pjesë. Një kopsht 

qesharak zoologjik, me njerëz që ndalen para vendit të secilës kafshë veç 

sa për t'bërë një fotografi me një elefant a një majmun n'prapaskenë!

Kryhen ditët n'Berlin, shkon e rezervon n'një stacion aq t'madh vendin 

për t'vazhduar me tren për tjetërku (ndjesi e mirë t'kesh mundësi 

t'udhëtosh si qytetar Evrope, pa të kontrolluar vizën - bota po 

shndërrohet n'një fshat t'madh, mirë e kanë thënë).

Treni ecën shpejt. S'ka probleme me vende apo zhurmë padyshim, 

njerëz t'mësuar t'udhëtojnë, flasin me pëshpërimë. Pak para mesnatës 

arrijmë n'Amsterdam. Qysh n'trenin që na u desh ta ndërronim, vërehen 

dallime prej Gjermanisë. Biletat kontrollohen më me kujdes, treni është 

më i vjetër, në stacion ka më shumë tollovi dhe mundësi për të t'ikur 

treni. Arrijmë n'stacionin kryesor t'Amsterdamit. Shkojmë t'i lëmë 

çantat, vendi tani është i mbyllur, është vonë. Njerëzit s'para janë 

     Traveling

The best way to know a place is to leave aside anything you heard or read 

about it and just take a backpack and roam its streets, amongst ordinary 

people that live their everyday lives, ride in buses and trains and try to 

get to a place that doesn't give you the feeling of familiarity. Capture the 

moments in pictures without trying to find a museum or some other 

curiosity. Just keep on walking and stay open for things you could 

encounter. This is of course according to me. 

Naturally, you need to have an adventurous spirit, a visa which is quite 

difficult to get and money which if you don't have you'd have to borrow 

from relatives.

I became a part of this project by a chance; everything was set in place 

without difficulties. I decided to question my impressions that all places 

are more or less the same. I packed and made sure to get a small 

backpack so it wouldn't become a burden later.

Berlin - All in order, Rainy, Responsible citizens facilitating free train rides 

to some “irresponsible” travelers! It made it easier to get a feeling of how 

it was before, when it was separated in two. A funny zoo park, full of 

people that took photos in front of every elephant or a monkey!

After the Berlin days were over I reserved the next train ticket to 

continue somewhere else (it felt good to travel as a European citizen, 

without checking your passport – as they correctly said, the world is 

turning into a big village).

The train moves fast. There are no problems to find seats or with noise, 

since people here are used to travel and they whisper while 

communicating. Just before midnight we arrived at Amsterdam. We 

started to spot the differences just as we switched trains from Germany. 

Tickets are checked more frequently, the train is old, the station is 

crowded and you had a bigger chance to miss a train. We arrived at the 

main station in Amsterdam. We wanted to check in our baggage but the 

place was closed as it was too late. People are reluctant to give you 

information. We try not to get disappointed when we see a tall guy 

running off with someone else's bag. A woman chases after him. Other 

people just continue walking and act normal as if nothing is happening. 
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t'gatshëm të të japin informata. Mundohemi t'mos zhgënjehemi, kur 

shohim një tip trupgjatë që vrapon brenda në stacion me çantën e dikujt 

n'dorë. Një grua e ndjek nga pas. Njerëzit as që e shikojnë, duket krejt 

normale. Ka grupe t'rinjsh, shumica e t'cilëve t'veshur n'mënyrë goxha 

ekscentrike. Dalim prej stacionit. Nuk dimë as adresën e bujtinës ku do 

vendosemi, s'kemi as hartë. Kalojmë urën. Mundohemi t'gjejmë një 

internet kafe. Pas një ore arrijmë të gjejmë bujtinën, i lëmë çantat, na 

thotë që s'mund t'vendosemi deri nesër n'mëngjes (ashtu e kishim 

rezervimin de!). Mbesim jashtë. Dielli s'ka shumë që ka perënduar, nuk 

bën të ftohtë. 

Amsterdami. Kanalet. Shtëpitë e stilit të vjetër, gjithë të njëjta, jo të larta 

përreth rrugës. Barka t'vogla n'ujë. Biçikleta n'rrugë. Sa i bukur. Qytet 

përrallash. Gjejmë një tjetër vend për t'kaluar natën. 

N'mëngjes parregullësitë e natës nuk bien në sy, njerëzit që pinë cigare 

marihuane rrugës mund t'shihen veç n'lagje t'caktuara. Ekskursion 

njëorësh nëpër kanalet e qytetit. Shumë t'huaj, sidomos t'rinj. Rrugë 

t'ngarkuara. Ushqim i shtrenjtë. Meny për marihuanë n'coffee shops. 

Shumë qesharake. Dhe meqë "when in Rome, do what Romans do", pse 

Groups of young people wander around dressed quite eccentrically. We 

exit the station and we don't know the address of the hostel we're 

staying in and we don't have a map. We cross a bridge and try to find an 

internet café. Eventually we find the hostel after an hour, we check in the 

bags and they tell us we can't get accommodated until tomorrow 

morning (yeah that's what the reservation said). We remain outside; the 

sun had just gone down and it's not cold. 

Amsterdam. Canals. Old style houses, all the same, roadside and low. 

Small boats on the water. Bicycles on roads. Gorgeous. Fairytale city. We 

find a place to stay for the night. 

All that seemed messy in the evening was gone by morning, people that 

smoke marijuana can be seen only in particular neighborhoods. We went 

for the one hour excursion through water channels. Many foreigners, 

mostly young. Packed streets. Expensive food. Marijuana on the menu in 

coffee shops. Very funny. And since “when in Rome, do what the Romans 

do” why wouldn't you see Amsterdam with their glasses! Some people 

were giving a show on the street "don't worry, be happy", and everything 

seemed as it was happening in “slow motion”, the sun got reflected on 
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t'mos e provosh si duket Amsterdami po t'kesh vënë syzet e caktuara! Ca 

njerëz bëjnë show n'rrugë, dëgjohet "don't worry, be happy", krejt si në 

"slow motion" dielli reflektohet në telat e rrotave t'biçikletave n'lëvizje, 

koha sikur ndalet, biciklistët t'duken si kalorës të atëhershëm, biciklistet 

u përngjajnë zonjushave elegante, është aq bukur! S'ka si t'mos jetë 

drithëruese edhe shkelja n'shtëpinë ku Ana Franku e ka shkruar ditarin e 

saj, sidomos po të t'kenë krahasuar ty me të se ke shkruar dhe një ditar 

lufte!

Treni high-speed shpejt e shpejt pastaj t'çon n'Paris! Gjendet një njeri i 

gatshëm për të t'treguar cilët numra autobusësh duhen ndërruar për të 

arritur te Harku i Triumfit, ku edhe e kemi bujtinën e rezervuar. E gjejmë 

lehtë.

Parisi. Kafe elegante, t'shtrenjta, t'vogla, me tavolinat jashtë. Njerëz 

t'veshur mirë. Rrugë t'shtruara me kalldrëm, plot me njerëz. Pëllumba që 

mblidhen n'grupe t'mëdha po t'u hedhësh "croisants" se, aq shtrenjtë 

është ushqimi këtu, janë shumë shumë t'uritur! Ngjitja n'majë t'kullës 

s'Eifelit, pamje drithëruese e Parisit. Muzeu i Luvrit, i stërmadh, t'dhemb 

koka po t'i vësh vetes qëllim ta shohësh të tërin, sidomos nëse ke harruar 

moving bicycle rims, time stopped and cyclists looked like ancient 

horsemen going around pretty ladies, so beautiful! The visit to Anna 

Franc's house was chilling and emotional knowing that I have lived a 

similar experience with a war diary!

The high speed train takes us quickly to Paris! A noble man tells us about 

which bus numbers to track and switch in order to reach Arch 

d'Triumphe, where we also have made hostel reservation. We got an 

easy ride on this one.

Paris. Elegant cafés, expensive, small and outdoors. Well dressed 

people. Cobbled alleys full of people. Hungry pigeons gather in huge 

groups to wait for scraps because the food is so expensive! We climbed 

to the top of the Eiffel Tower and saw a magnificent view of Paris. The 

Louvre was huge as much as it gave you a headache, if you went from one 

end to the other, especially if you did forget the glasses. Mona Lisa. You 

can hardly see the painting from the entire crowd surrounding it, mostly 

to take pictures while not concentrating to watch. So what I mean they 

have to tell something to the folks back home! Notre 'dame gave me a 

dizzying effect, being between those high and old buildings, listening to 
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syzet. Mona Liza. Në mes të një salle, jo shumë e madhe, mezi e sheh nga 

gjithë ata njerëz që i janë mbledhur, më duket veç sa për ta fotografuar, 

s'di në e sheh dikush me vëmendje. Nejse de, s'kanë faj, u duhet rrëfyer 

të tjerëve kur të kthehesh n'shtëpi! Më mërzitë paksa. Notërdami. Të 

sorrollatesh pak n'atë pjesë përplot ndërtesa madhështore e të vjetra, 

n't'dy anët e lumit të gjerë, të jep një ndjesi trullosjeje, pikërisht ajo që 

duhet për ta përjetuar koncertin e bukur e të trishtë të kambanave të 

kësaj katedraleje që duket pikërisht siç e ka përshkruar Hygo, bile pret ta 

shohësh dhe Kuazimodon! Ç'tinguj! Duket sikur kanë një jetë të tyren, 

pavarësisht valëve të turistëve të lodhur nga dielli i fortë. S'do mund 

t'jetoja këtu, megjithatë.

Vjena. Kushërira ime që del t'më marrë n'stacion, ka kohë që s'e kam 

parë. Jeton në një banesë në qendër, banesë e stilit të vjetër, me tavan 

shumë të lartë, mjedis shtëpie. M'duket që shtëpia ime është 

zhvendosur në një dimension tjetër dhe nga dritarja pamja është krejt 

tjetër. Çdo cep vjenez është muze! Sigurisht shpenzojnë shumë për ta 

mirëmbajtur, prandaj dhe vërehet njëfarë varfërie. Njerëz që i bien 

violinës a fyellit n'rrugë për t'nxjerrë ndonjë para. "The magic flute" e 

Mozartit m'dhimbset, se e luajnë veç nga zakoni, duke parë njëkohësisht 

nëse është rritur numri i kalimtarëve, se, përndryshe, do ta ndërrojnë 

vendin. Rruga ku Frojdi ka pasur ordinancën e parë, kafeneja ku Lasgush 

Poradeci ka pirë kafe kohë më parë :-), lagja e qeverisë, universiteti, 

biblioteka më e vjetër, kishat e shumta, rrjeti jo shumë i komplikuar i 

metrosë, kaloshinat, të nxehtit, njerëzit që mbahen me të vjetrën, nuk 

flasin shumë anglisht, numër i madh i shqiptarëve. Muzeu i fluturave, 

shtatorja e Gëtes, ajo e Mozartit...

Pastaj? Kosova! Kosova, definitivisht, nuk është shumë e ndërtuar, po 

s'ka gjë!

N'Kuran thuhet që duhet t'udhëtojmë!

E shoh që gjysmë-bindja ime e fillimit s'ka më rëndësi, ndjehem 

mirënjohëse që në këtë botë kaq t'çuditshme ka ca njerëz që përpiqen 

t'u mundësojnë të tjerëve t'zgjerojnë mendjen. Falemnderit!

Besa Salihu

Studente e Psikologjisë

the beautiful and sad concerts of church bells, it was exactly as Hugo 

described it, and we just missed Quasimodo! What a sound! It seemed as 

though they had a life of their own despite the crashing waves of tourists 

exhausted from the Sun. Nevertheless, I could have not lived here.

Vienna. My cousin picks me up at the train station and it has been some 

time without seeing her. She lives in a building near the center, an old 

building with a high ceiling that felt like home. It looked like my own 

house has switched the location and I am seeing another picture from 

the window. Every corner of Vienna is a museum! They must spend a lot 

to keep it impeccable, and maybe that's why one could sense a glimpse 

of poverty. People playing violin or flute just to make some cash. I feel 

sad for Mozart's “Magic flute” as its being randomly played while 

watching to find the best frequented spot. The street where once was 

Freud's office, the café where Lasgush Poradeci stayed long time ago :-), 

government buildings, university, churches, the oldest library, the 

simple metro network, the heat, old fashion people, they don't English 

that much, many Albanians. The butterfly museum, monuments of 

Goetthe, Mozzart...

Then? Kosovo! Kosovo, definitely, she is not well built, but never mind!

The Koran says that we must travel!

I can see that my half hearted conviction at the beginning doesn't matter 

anymore, I feel grateful that this weird world has some people that try to 

enable others to free their mind. Thank you!

Besa Salihu

Student of Psychology
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     Përrallat krijohen këtu, ato nuk janë pjellë e një imagji-

nate sterile

Për një kohë të gjatë kam kërkuar një vendshkarkim të madh 

emocional. E kisha kokën të mbushur me gjëra të cilat kishin filluar të 

sulmonin kognicionin tim dhe ta prishnin balancën emocionale. 

Mundësia më erdhi. U bëra pjesë e projektit “Udhëtim në Evropë”. 

Fillimisht kisha shumë mëdyshje, por vendosa ëndrrën time ta jetësoj. E 

kisha shumë të qartë se disa gjëra do të më dehnin trurin, por jo sa e 

përjetova.

U nisëm nga aeroporti i Prishtinës për në Shtutgart pa e ditur se në këtë 

udhëtim do ta ndryshoja veten. Kur aeroplani ateroi, ndjeja se kisha 

ndërruar planet. E para gjë që më ra në mend ishte “përrallat krijohen 

këtu, ato nuk janë pjellë e një imagjinate sterile”. Qëndruam pak dhe u 

nisëm në Berlin. I fascinuar me atë që pashë në stacionin e trenit, fillova 

të ndjehesha nervoz. Nuk e di, më përcolli kjo nervozë rreth një javë. E di 

që të tjerët nuk më kuptonin, por ishte e pabesueshme të shihje gjithë 

atë rregull dhe të mos ndjeheshe i “tmerruar” nga kjo gjë jonormale për 

ne shqiptarët. Në tren fillova të mendoj se si do t'i konservoja këto 

emocione për në letër, sepse po t'i shkruaja aty, të tjerët do të talleshin 

me mua. Në mbrëmje arritëm në Berlin. Berlini dukej i qetë nga afër, por 

i gjallë nga ngjyrimet që i jepnin dritat asaj arkitekture kolosale.

Të nesërmen gjithçka ishte me agjendë. Fillimisht u takuam me ekipet 

tjera nga Ballkani, na ndanë në grupe dhe nisëm garën “City Raily Berlin 

2009”. Këtu filloi sfida, jo për të fituar, por nga fakti se ne do të 

shoqëroheshim nga njerëz, për nacionalitetet e të cilëve kisha shumë 

urrejtje. Për shkak se tash Ballkani ka një konfiguracion demografik që 

dominohet nga sllavët, e dija që duhej të komunikoja më pak sepse në 

të kundërtën konflikti do të ishte i pashmangshëm. Në grupin 16, pjesë e 

të cilit isha unë, ishte vetëm një shqiptare nga Shqipëria që quhej Deni. 

Ajo ishte tepër e papolitizuar deri në naivitet, andaj gjatë gjithë kohës e 

qortoja për këtë punë. Me të tjerët që ishin sllavë u njoftova, sepse e 

kisha patjetër. Të them të drejtën, disa nga ta ia filluan egër njoftimit, 

disa - njerëzishëm. Kur filluam punën, ata komunikonin serbisht. Unë 

fillova të nervozohem, reagova të flasin anglisht. Disa e përfillnin në 

publik, por veçmas e vazhdonin komunikimin serbisht. Kjo më irritoi së 

tepërmi. Ua tregova muskujt, “nëse doni ta shihni vdekjen me sy 

     Fairytales are created here; they are not a figment of 

sterile imagination

I must say that I was in search for an emotional discharge. My head was 

filled with a lot of stuff that were attacking my conscience and shaking 

my emotional balance. The opportunity came and I became a part of the 

project “Travel to Europe”. I had doubts at the beginning but I decided 

to live my dream. I was clear that some stuff will dazzle my brain but not 

as much as I found out later.

We departed from Prishtina airport to Stuttgart without knowing that 

this trip will change me. When the plane landed I felt as if I changed the 

planet. The first thing that came to my mind was “fairytales are created 

here; they are not a figment of sterile imagination”. We stayed for a 

while and then we were on our way to Berlin. Fascinated with what I 

saw in the train station I started to feel stressed. I don't know, I felt the 

same stress for maybe a week. I know that others didn't understand me, 

but it was impossible to see all that order and not be “terrified” by this 

abnormal state for us Albanians. While I was in the train I thought about 

remembering how I felt and write it down later, because if I wrote that 

immediately the others would mock me. We arrived in Berlin in the 

afternoon and it looked calm but very beautiful from all the colorful 

lights that gave greatness to the architecture.

We started with an agenda from the next morning. First, we met other 

teams from the “CityRailyBerlin2009” race. The challenge begun here 

and it was not about winning but for the fact that we were about to 

spend time with people that belonged to nationalities I hated. Since 

Balkan is dominated by the Slavic population I knew I had to 

communicate with them because otherwise conflicts would start 

immensely. I was in group 16, and we were only 2 Albanians there, just 

me and this girl Deni from Albania. She was clueless about politics, 

somewhat naïve and I criticized her for this all the time. I had to speak 

with the others who of course were Slavic. To be frank, some of them 

were not very friendly and others more acceptable. When we started to 

communicate they were speaking Serbian and I reacted angrily by 

speaking English. Some of them responded publicly but continued again 

in Serbian. That pissed me off, and I showed them my muscles by 

threatening “you can continue speaking Serbian if you want to die”. We 
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atëherë flisni serbisht” – ju kërcënova. Vazhduam ashtu siç kërkohej në 

librin e kërkesave që e morëm. Gjatë asaj kohe, dy serbe donin që të më 

njihnin më tepër dhe kërkuan të mos bëhesha i mbyllur me to. Kështu 

krijuam dy rryma brenda grupit: ata që i besonin ideve të mia dhe 

pesimistët, por në fund u dakorduam...

Në mbrëmje, kur ndaheshin çmimet, u bashkuam të gjithë 

pjesëmarrësit. Unë shoqërohesha nga Agimi dhe një shqiptar nga ekipi i 

Shkupit. Këtu fitova një pezëm tjetër, por tani jo për nacionalitet tjera, 

por për shqiptarët që me aq dashuri përqafoheshin me armiqtë. Këtu 

kuptova pse ne kishim një fat tragjik si popull. Unë mendoj se për ta 

ndërruar një mentalitet të tillë që bënë marri, duhet që disave t'iu 

mbajmë leksione për etikë dhe histori.

Të nesërmen u ndamë secili rrugës së vet. Unë u shoqërova me 

Remziun, Granitin dhe Esatin. Vendosëm që ta shohim më gjatë 

Berlinin. Takuam një bashkatdhetar, Skender e quanin. Ai na shëtiti 

gjithkah. U kënaqëm shumë.

Pas 5 dite, u nisëm për në Amsterdam. Veç sa e kishim filluar 

eksplorimin. Aty e pashë demokracinë e tepruar dhe u tmerrova.

Vizituam edhe Brukselin, Parisin bashkë me shokë, e veçmas edhe 13 

qytete franceze. Në Francë dhe Zvicër qëndrova më gjatë. Aty vendosa 

disa kontakte për studime post-diplomike. [...]

Mësova shumë gjëra. U bëra më nacionalist. Ua bëra të qartë serbëve 

një gjë: “logjikën e humbësve, e mbajnë vetëm argatët e tyre”.

Durmish Beqiri

Student i Shkencave Kompjuterike

continued to do things as required on the book we received. During this 

time two Serbian girls wanted to be friendlier with me and get to know 

me better. There were two currents created inside the group: those 

who believed in my ideas and pessimists, but in the end we agreed...

During the award evening we were all together. I was accompanied by 

Agim and another Albanian from Skopje. I was pissed here too, and this 

time from my own Albanians who were so passionately hugging with 

enemies. I understood there and then why we had such tragic fate as a 

nation. I think that we need to give lessons in ethics and history to those 

who did those shameful acts.

We split apart the next day. I was accompanied with Remzi, Granit and 

Esat. We met an Albanian guy, Skender. He showed us around and we 

had a great time with him.

After 5 days we departed to Amsterdam. We had just started exploring 

there. I witnessed excessive democracy there and I was terrified.

We visited Brussels, Paris and 13 other French cities, together with 

friends. I stayed longer in France and Switzerland. I made some contacts 

for post graduate studies there. [...]

I learned many things. I became more nationalistic. I made something 

clear to the Serbs “the logic of losers is only supported by their 

servants”.

Durmish Beqiri

Student of Computer Sciences
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     Megjithatë, shpresa vdes e fundit

Për çdo qytet kisha nga një imazh të krijuar në mendje dhe prisja që të 

shoh pamjen reale të qyteteve me rend. […] Komunikacion i 

stërngarkuar, lëvizje e shpejtë e njerëzve, aty këtu ndonjë letër e hedhur 

në tokë, lypës nëpër rrugë, të jepte përshtypjen që jemi në Kosovë. Por si 

duket ne krahasoheshim me ata, vetëm për anët negative që kishte 

Parisi, ndërsa për muzetë që ndodheshin gjithkund, portat triumfale që 

ishin në numër më të madh se sa që ka semaforë në Prishtinë, këto ishin 

gjëra që i lenin anash të gjitha ato parregullsi të tjera. [...] Për ta 

përshkruar Parisin, më duhet një libër, kështu që më mirë të jetë befasi 

për gjithë ata që shkojnë. [...] Çdo herë kam menduar që ne dikur do t'i 

ngjajmë vendeve tjera të Evropës, por ne jemi shumë jashtë mënyrës së 

jetesës që të tjerët bëjnë. Megjithatë, shpresa vdes e fundit, e le të jetë 

kjo një shpresë që ndoshta një ditë do të krenohem me vendin ku jetoj!

Ardiana Kastrati

Studente e Arkitekturës

    "Njerëzit të cilët dëshirojnë të krenohen me koleksionet 

e tyre, duhet të jenë bashkëkohës të perëndimit"

Shtetet evropiane kanë shumë qytete që tregojnë histori të hidhura dhe 

të lumtura që ngërthehen të dyja së bashku dhe të japin ndjenjën e një 

koleksionisti të mendimeve bashkëkohore me botën perëndimore për të 

kaluarën e njerëzimit dhe të ardhmen tonë. [...]

Takimi me ambasadorin e Kosovës në Gjermani, Vilson Mirdita, më ka 
bërë të ndihem krenar dhe i privilegjuar që jemi gjenerata e parë në 
Eurotrip që patëm rastin te takohemi me ambasadorin e shtetit tonë. 

Edmond Qerimi

Student i Shkencave Kompjuterike

     However, hope dies last

I had an image created in my head for every city and I could hardly wait to 

see their real image. […] The traffic was busy, people moving very fast, 

pieces of paper here and there, beggars on sidewalks; it almost looked 

like we're still in Kosova. But it looked like we were only trying to find the 

negative sides that e.g. Paris has, but what about the museums 

everywhere, triumphant arches that would outnumber traffic lights in 

Prishtina, and these things would put negative sides into shadow. [...] I 

would need to write a book to describe Paris so I'd better leave that for 

everyone to experience it if they ever decide to visit.. [...] I always 

thought that someday we will be like the rest of Europe, but we are so far 

from that lifestyle. However, hope dies last, and let this hope guide us to 

the future that would perhaps enable us to be proud of our country!

Ardiana Kastrati

Student of Architecture

    "People, who want to take pride in their collections, 

should be contemporaries of the west”

European states have many cities that tell sad and happy stories that 

blend together and make sense of a collector of contemporary West 

ideas about the past and the future of mankind. […]

Meeting with the Ambassador of Kosova in Germany, Vilson Mirdita, 
made me feel proud and privileged to be the first generation of Euro trip  
that had the chance to meet the ambassador of our country. 

Edmond Qerimi

Student of Computer Sciences
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     Liria e munguar

“Ju pashë të veshur sikur turistë, por kur ju dëgjova duke folur shqip, nuk 

u besova veshëve”. Këto ishin fjalët e pejanit Artan Demaj, i cili na takoi 

në qytetin e Brugges të Belgjikës. 

Artani si një i ri nga Kosova, na tregoi se kishte emigruar në vendet e 

Evropës dhe kishte kaluar kufij jo nëpër rrugë normale, sikur kishim 

shkuar ne, por nëpër male. Dhe, kur na kishte dëgjuar që ne flisnim shqip 

dhe jemi nga Kosova, ai qeli zemrën dhe na ftoi për kafe. Ne pa hezitim 

pranuam ofertën e tij dhe shkuam në vendet, ku ai vendosi të na qeras. Ai 

tregoi përvojat e tij dhe vështirësitë që ka pasur derisa ka arritur të bëj 

diçka jashtë vendlindjes së tij. Tha se ka fjetur nëpër parqe, ka bërë gjëra 

jo të mira, vetëm e vetëm që të siguroj jetesën larg familjes... po edhe ta 

mbaj ekzistencën e familjes në Kosovë. […] 

Përvoja, njohja dhe miqësia e krijuar gjatë udhëtimit nëpër vendet e 

Evropës janë gjërat me të çmueshme që do të mbeten në kujtesën time. 

Qëllimi i udhëtimit është arritur. Për gjeneratat e ardhshme: më pak 

pritje tek dyert e ambasadave. […] Nga ky udhëtim, nuk morëm me vete 

eksponate të bukura kulturore të qyteteve të ndryshme evropiane, e as 

shoqërinë e atyre shteteve. Mirëpo, morëm më vete vetëm një 

shembull, se vetëm me punë arrihen ato që i gëzojnë sot shoqëritë 

evropiane. Dhe, padyshim ajo që më së shumti ishte e rëndësishme, që 

një mundësi të tillë duhet ta ketë çdo qytetar i Kosovës, e për këtë 

nevojitet liberalizimi i vizave. 

Faton Ismaili

Student i Gazetarisë

    

     The missing freedom

“I saw you dressed as tourists but when I heard you speaking Albanian I 

couldn't believe my ears”. That's what Artan Demaj from Peja told us 

when we met him in Brugge, Belgium. 

Artan told us his story how he left Kosovo at a young age and that his 

route was very different from ours, because he had to walk through 

mountains. When he heard us speak Albanian he invited us for a coffee. 

We accepted his offer and went to get our treat. He told us about his 

experiences and difficulties that he had in order to achieve something far 

away from home. He said he slept in parks, did some bad things, just that 

he could provide himself with a living…but also provide for his family in 

Kosovo. […] 

The experience, acquaintances and friendships that we created during 

this journey is the most precious thing that will stay in my memory. The 

goal has been reached. I wish that the next generations have to wait less 

in front of embassies. […] We didn't get souvenirs from all the different 

European cities and their friendship. What we did get is an example that 

those standards can only be reached if we work really hard. This is a 

possibility that every Kosovar citizen must have, and for that we need the 

visa liberalization.

Faton Ismaili

Student of Journalism



     Kjo përvojë do të mbetet gjithmonë në kujtime

Mundësia për të udhëtuar dhe njohur njerëz të ndryshëm është mjaft e 

rëndësishme për ditët e sotme. Herëve tjera, kur merrja vizën Schengen, 

isha e kufizuar në ditët që mund të qëndroja dhe mundja ta përdorja 

vetëm për shtetin e destinacionit të parë. Këtë radhë ishte më ndryshe 

ngase patëm rastin të e udhëtojmë Evropën pa kufij, gjë që për mua ishte 

ëndërr që më në fund u realizua. […] Edhe pse të lodhur paksa nga një 

muaj intensiv, u kthyem edhe me ca “pika në zemër” për disa vende që 

nuk i kemi vizituar për shkak se një muaj kaloi shumë më shpejt se që e 

kemi menduar. Gjatë tërë udhëtimit nuk besonim se ku ishim dhe çka po 

shihnim. Dukej sikur ishim të “mpirë” nga tërë ai akumulim, por tash që 

çmallemi me fotografitë shohim se ku ishim dhe se sa fatlum jemi që 

patëm rastin të jemi pjesë e këtij projekti. Udhëtim mjaft frutdhënës dhe 

mundësi shumë e mirë për zhvillim dhe ndërgjegjësim personal.

Rinora Gojani

Studente e Shkencave Politike

 Ehh... eurotripi

“Po, sot paradite.”

“Perfekt.”

“Po, shumë mirë.” (Edhe pse pak ma e zbutur kjo “shumë mirë”. Përnime 

kam kalu në maksimumin e shumë miri't).

“Gjithkah, n'krejt Evropën. N'Berlin, mandej në Amsterdam, Bruksel, 

Bryzhë, Gjenevë, Barcelone, Nicë, Monako, Romë, Firence, Venecia, 

Vjenë, Pragë, Cyrih, kah Prizreni e prapë në Prishtinë.”

“Jo, në Londër s'jem konë, veq n'kto venet e vizës C.”

“Ka ti najsen tre?”

Kështu iu kom tregu krejt njerëzve që i pashë këtu në Prishtinë.

Erzen Komoni

Student i Shkencave Kompjuterike

      This experience will always remain in my memory

The possibility to travel and meet different people is very important 

nowadays. When I got a Schengen visa in the past, I was limited to stay 

for just a couple of days and just within the first destination country. This 

time was different since we had the chance to travel through Europe 

without borders and that was a dream come true for me. […] Although 

we were very tired we came back dreading for some places we couldn't 

visit, just because time was flying and a month ended up sooner than we 

wanted. We couldn't believe where we were during the whole trip, it 

seemed as we were “numb” back then and now we look at the photos 

and realize just how lucky we were to participate in this project. This was 

a very fruitful journey and a great possibility to develop an individual 

conscience.

Rinora Gojani

Student of Political Sciences

Ehh... eurotrip

“Yes, this morning.”

“Perfect.”

“Yes, very good.”(Even though this version of “very good” is lighter. I 

really had a great time).

“Everywhere, all over Europe. In Berlin, Amsterdam, Brussels, Bruges, 

Nice, Geneva, Barcelona, Monaco, Rome, Florence, Venice, Vienna, 

Prague, Zurich, through Prizren and back to Prishtina.”

“No, I haven't been to London, just the C visa countries.”

“What's up with you?”

This is how I described my trip to people in Prishtina.

Erzen Komoni

Student of Computer Sciences
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     Isha me fat!

“Demokraci, Demokraci”! Jam rritur duke dëgjuar zëra që protestonin 

duke përdorur këtë fjalë pothuajse çdo ditë në qendër të Prishtinës. Kam 

qenë shumë i ri për ta kuptuar konceptin e plotë të demokracisë, por nuk 

isha larg. Demokracia për mua kishte kuptimin e lirisë. Tani, 

njëmbëdhjetë vjet pas mbarimit të konfliktit dhe dy vjet pas pavarësisë, 

kur kosovarët mendojnë se e kanë arritur atë për të cilën kanë protestuar 

dhe luftuar për shumë vite, unë nuk shoh demokraci këtu; të paktën jo në 

kuptimin e gjërë të fjalës që kam në mendjen time, të një 22 vjeçari. 

Sipas një hulumtimi, kosovarët del të jenë populli më optimist në botë, 

gjë që do të thoja se është e vërtetë. Nëse do të debatoja me shumicën e 

kosovarëve optimistë, prapë do të kisha një argument të fortë i cili besoj 

se do ta ndryshonte qëndrimin e tyre optimist, se ata/ato po jetojnë në 

një shoqëri demokratike. Besoj se gjëja më e rëndësishme në demokraci, 

përveç vetëqeverisjes, është liria, e ndër të tjera më e rëndësishmja - liria 
2  e lëvizjes. Ne jemi të izoluar në 10,000 km në mes të Evropës, 

katërdhjetë vite pasi njeriu i parë ka shkelur në hënë. Kjo hapësirë e 
2izoluar mund të zgjerohet në 100,000 km  nëse ia shtojmë edhe 

Maqedoninë dhe Shqipërinë, vende këto ku mund të lëvizim pa viza. A ju 

tingëllon kjo juve si liri dhe demokraci? Madje edhe babai im kishte më 

shumë liri në vitet e shtatëdhjeta.

Mund të ju tingëllojë agresiv dhe pesimist, por kjo ndodh për shkak se 

këtë verë pata rastin të shoh që njerëzit që jetojnë dhe ndajnë të njëjtin 

kontinent me mua, kanë një standard shumë më të lartë të jetesës dhe 

mbi të gjitha, kanë liri të lëvizjes, që për një person si unë që e dua 

udhëtimin është shumë e rëndësishme. Dhe shih ti çudinë? Ata ishin të 

njëjtë si unë. Kishin nga dy sy, hundë, dy veshë dhe një gojë. Natyrisht që 

ngjyra e lëkurës, forma e syve e ngjyra e flokëve ishin ndryshe; por ata 

dallonin me njëri-tjetrin po aq sa dallonin prej neve, dhe kjo ishte 

sigurisht ajo që e bëri destinacionin e parë të bukur dhe të gjallë. 

Berlini, ky qytet i vjetër me aq shumë kontradikta në historinë e tij ishte 

qyteti më alternativ, mikpritës dhe më me diversitet që kam parë 

ndonjëherë. Isha i befasuar! Gjithmonë i kam paramenduar gjermanët si 

njerëz të ftohtë dhe të dhënë pas pijes. Kjo madje ishte përshtypja ime e 

parë kur një polic më kontrolloi në aeroportin e Hanoverit. Ai më shikoi 

për pesë minuta dhe shfletoi pasaportën time nja dhjetë herë. Po të 

     I was lucky!

“Democracy, Democracy”! I grew up hearing different voices protesting 

for this word almost every day at the center of Prishtina. I was too young 

to understand the whole concept of democracy, but I was close enough. 

For me, democracy meant freedom. Now, eleven years after the conflict 

and two years after independence, when Kosovars think they have 

achieved what they have been protesting and fighting for many years, I 

do not see no democracy here; at least not the broad concept I have in 

mind as a 22 years old when I think of it. 

According to some research, Kosovars are the most optimistic people in 

the world, which I would say is true. If I had to argue with the most 

optimistic Kosovar, I would still have a strong argument, which I believe 

would change his optimistic dream that he/she is living in a democratic 

society. I believe the crucial thing about democracy, apart from people 

governing their self, is freedom, with freedom of movement being along 
2 the most important. We are isolated in 10,000 km in the middle of 

Europe, forty years after people have managed to land on the moon. If 

you add Macedonia and Albania, where we can go without visas the 
2isolated area would extant to around 100,000 km . Does this sound like 

freedom and democracy to you? Even my Dad in the 70's had more 

freedom. 

I might sound a bit aggressive and pessimistic, but it is because this 

summer I had the chance to see how people living in the same continent 

with me have much higher standard of living and above all, they have the 

freedom of movement, which for a person like me who likes to travel is 

very important. And guess what? They were no different from me. They 

all had two eyes, a nose, two ears, and a month on their faces. Of course, 

the skin color, the shape of their eyes, and their hair color were different; 

but they differ among each other more than they differ from us, and that 

is probably what makes my first destination beautiful and vivid. 

Berlin, an old city with so much contradicts on its history was the most 

diverse, alternative, and friendly city I have seen so far. I was surprised! I 

always thought of Germans to be cold and drunk. That was even the first 

impression I got from the cop at the checkpoint at Hanover's Airport. He 

kept staring at me for five minutes, checking my passport probably for 

ten times. If it was my first time traveling outside Kosovo I would feel 
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kishte qenë hera e parë që po udhëtoja jashtë Kosovës, do të isha ndier 

në siklet, por e dija që kjo ndodhi për shkak të pasaportës që kisha. Kisha 

pasaportën më të re në botë, pasaportën kosovare, përderisa udhëtarët 

që kishin pasaportat e kuqe të BE-së nuk kishin probleme. Ata ndalojnë 

për disa sekonda në pikën e kontrollit dhe hyjnë në BE. Prandaj, nuk 

kishte asgjë të jashtëzakonshme me mua ose me policin në pikën e 

kontrollit, atë thjesht e kishin urdhëruar të ketë kujdes të shtuar me 

njerëz të izoluar si unë. Dy gjermanët që po na prisnin në Hbf-në e Berlinit 

ishin krejtësisht ndryshe, e të njëjtë ishin edhe qindra njerëz që takova 

në Berlin gjatë pesë ditëve.

Në fillim, isha shumë i entuziazmuar nga ndërtesat e vjetra dhe se si ia 

kishin dalë ta kombinojnë arkitekturën e vjetër me të renë në qytetin e 

vjetër. Ishte e mrekullueshme! Mund të shihje shumë ndërtesa gjigante 

dhe prapë nuk të zihej fryma nga sheshet e gjata dhe parqet e shumta. 

Qyteti ishte i mbushur me histori. Pothuaj secila ndërtesë kishte një 

histori të veten. Sidoqoftë, vëmendja ime u tërhoq plotësisht nga qyteti 

dhe historia tek berlinezët gjatë mbrëmjes. 

Së bashku me disa shokë shqiptarë që kisha takuar në bujtinë, po 

përpiqeshim të gjenim një vend për të cilin na kishin thënë që është vend 

i mirë për ndeja dhe për të takuar njerëz. Ishte hera e parë në Berlin për 

secilin nga ne dhe krejt çka kishim, ishte një hartë në të cilin kishim të 

shënjuar me rreth vendin që donim ta gjenim. Kishim dëgjuar që 

transporti më i mirë publik në Berlin është metroja, kështu që ja 

mësymë. Na u desh një orë e gjysmë dhe biseda me dhjetëra njerëz për 

të arritur në vend. Isha i mrekulluar se sa miqësor dhe sa të gatshëm për 

të ndihmuar ishin berlinezët! Kjo gjë ma tërhoqi vëmendjen nga qyteti te 

njerëzit. Takuam shumë njerëz atë natë dhe të gjithë ata kishin dy gjëra 

të përbashkëta. Ishin miqësorë dhe mendjehapur. Mua më dukej sikur 

po shoh elefantë duke fluturuar. Habitesha se si ka mundësi që këta 

njerëz që jetojnë në një qytet me një histori të dhunshme dhe 

kontradiktore, të mund të jenë kaq miqësorë. Pas tri ditësh kur kisha 

parë kaq shumë vepra artistike dhe ndërtesa të bukura, kisha takuar 

shumë njerëz të këndshëm, po ecja pranë pjesës lindore të asaj çka ka 

mbetur nga muri i Berlinit. Një gjerman që takova në klub një natë më 

parë më shpjegonte se sa të lumtur kishin qenë berlinezët pasi kishte 

rënë muri, dhe papritmas u ktheva prapë te pyetja për të cilën nuk kisha 

përgjigje disa ditë më parë. Ndoshta kjo e kaluar e dhunshme i ka bërë 

weird, but I knew it was because of my passport. I had the newest 

passport in the world, the Kosovar passport, while people traveling with 

the red EU passport had no problems. They stop at the checkpoint for a 

few seconds and they are granted permission to enter the EU. Therefore, 

there was nothing wrong with me, neither with the cop at the 

checkpoint. He was told to be extra careful when checking isolated 

people like me. The two Germans that were waiting for us at the Berlin's 

Hbf were completely different, and so were the hundreds people I met in 

Berlin in five days. 

At the beginning, I was really excited by the old buildings and how they 

have managed to combine the new architecture with the old city. It was 

amazing! You could see so many huge buildings and yet you had space to 

breath because of the long squares and green parks. The city was full of 

history. Almost every building had a story on itself. However, my 

attention had completely moved from the city and the history to the 

Berliners at the evening. 

I and some Albanians friends that I met at the hostel were trying to find 

this area in Berlin that we were told is a nice place to party and meet 

people. It was the first time for all of us in Berlin, and all we had on us was 

a map with the area circled on it. We heard that the best public transport 

in Berlin is the underground train so we went for it. It took us an hour and 

a half and short chats with dozen persons to get there. I was amazed how 

friendly and helpful Berliners were! That was the initial reason that 

moved my attention from the city to the people. We met many different 

people that night and they all had two things in common. They were 

friendly and open-minded. For me it was like seeing elephants flying. I 

was surprised how people living in a city with such a violent and 

contradictory history could be so friendly. After three days of seeing so 

much beautiful arts and building, and meeting so many nice people I was 

walking by the east side of what was left from the Berlin wall. A German 

guy I met at the club the night before was explaining to me how happy 

were the Berliners after the fall of the wall, and all of a sudden I got back 

to the question I had no answer for a few days ago. Maybe it is that 

violent history that made the people here that sociable and friendly. 

Beside the history, I believe that the freedom of movement is another 

important factor that has contributed to this. The more you travel and 

the more you see, the more tolerant you become on different issues. My 
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këta njerëz që të jenë kaq miqësor dhe të shoqërueshëm. Përveç 

historisë, besoj që edhe liria e lëvizjes është një nga faktorët e 

rëndësishëm që ka kontribuar në këtë. Sa më shumë që udhëton dhe më 

shumë që sheh, bëhesh më tolerant për çështje të ndryshme. Miku im 

ma konfirmoi mendimin dhe unë u ndjeva që kisha zbuluar një nga 

sekretet e bukura të Berlinit. 

Pas dy ditësh e thirra miken tim nga Holanda që e kisha takuar në Kosovë 

dhe ajo më tha se mund të qëndroj në apartamentin e saj në Amsterdam. 

Megjithëse do të isha kënaqur po të qëndroja ende në Berlin, më duhej 

të shkoja në Amsterdam për shkak të kufizimeve financiare. Të 

nesërmen u nisa me tren për Amsterdam duke menduar për përshtypjet 

e mia për Berlinin. Më zuri gjumi duke menduar si nuk pata mundësi të 

shihja tërë qytetin për ato pesë ditë. Isha shumë i lodhur, sepse gjatë 

pesë ditëve që kisha qëndruar në Berlin kisha fjetur vetëm pesë orë. 

Shoku im Emini më zgjoi kur mbërritëm në Amsterdam dhe kur i hapa 

sytë, pashë një lum të mrekullueshëm në krahun tim të majtë. 

Qëndruam në Amsterdam pesë ditë dhe pamë gjëra të bukura. Gjërat më 

të mrekullueshme ishin shtëpitë e ngushta përgjatë kanaleve. Historia e 

tyre ishte gjithashtu interesante. Sa i përket njerëzve, nuk më rastisi të 

takohem shumë me vendasit. Shumica e njerëzve që shihja në qytet ishin 

turistë nga pjesë të ndryshme të botës. 

Qëndrimi ynë pesëditor në Amsterdam përfundoi dhe destinacioni i 

ardhshëm ishte Kopenhaga. Ishte një rrugë e gjatë deri në Danimarkë, 

por ia vlejti. Kopenhaga ishte shumë e bukur. Të gjitha ndërtesat e vjetra 

kishin çati të gjelbra, dhe ishin bërë të gjelbra prej shiut sepse ishin nga 

bakri. Një vajzë më tregoi se madje edhe shtëpitë e reja po i ndërtojnë 

çatitë nga bakri në mënyrë që të përshtaten me arkitekturën e vjetër. 

Përshtypja e parë për danezët ishte se janë shumë të ftohtë dhe ishte 

krejtësisht ndryshe nga Gjermania dhe Holanda, por pas disa ditëve e 

kuptova që ata bëhen edhe më miqësorë se gjermanët pasi t'i njohësh. 

Ata madje kanë humor sarkastik, njëjtë si tonin. Planifikova të qëndroj 

vetëm pesë ditë në Danimarkë, por qëndrova një javë të plotë në 

Kopenhagë. Po kënaqesha aq shumë saqë e shtyva shkuarjen time në 

Vjenë.

Ishin bërë pothuaj njëzet ditë qëkur isha nisur nga Aeroporti i Prishtinës 

dhe tanimë po ndjehesha si njeri tjetër. Vizës sime do t'i skadonte afati 

friend confirmed my opinion and I felt like I have discovered one of the 

beautiful secrets of Berlin. 

Two days later, I called my Netherland friend I met in Kosovo and she told 

me that I can stay at her apartment in Amsterdam. Even thought I would 

enjoy more staying in Berlin, because of my budget constrain I decided to 

go to Amsterdam. Next day I was on the train to Amsterdam thinking 

about my impressions of Berlin. While I was thinking how I did not 

manage to see the whole city in five days I fell asleep. I was really tired 

because during my five days stay in Berlin I slept only five hours in total. 

My friend Emin woke me up when we got in Amsterdam and when I 

opened my eyes I saw this beautiful river on my left. We stayed in 

Amsterdam for five days and saw beautiful things. The most amazing 

things were the old narrowed houses by the canals. Their story was 

interesting too. As for the people, I didn't have chance to meet many 

local persons. The majority of people you could see in the city were 

tourists from different parts of the world.

Our five days stay in Amsterdam has ended, and my next destination was 

Copenhagen. It was a long trip to Denmark but it was worth it. 

Copenhagen was beautiful. All those old historical buildings had the 

green roofs on top of them. It was because they were made of copper, 

which has turned green because of the rain. A girl told me that even 

some of the new buildings have their roofs built of copper in order to 

match the old architecture. The Danish people seemed to be really cold 

at the beginning. It was completely different from Germany and the 

Netherlands, but after a few days, I found out that they become even 

friendlier than Germans after you get to know them. They even had the 

interesting sarcastic humor, just like us. I planned to stay only for five 

days in Denmark, but I enjoyed a full week in Copenhagen. I was having 

so much fun so I postponed my trip to Vienna. 

It was almost twenty days after I left Prishtina Airport, and I already felt 

like a different person. My Visa would expire in ten days and I felt like 

someone is denying my right of enjoying my continent. I felt like I am 

losing a right that I have never had indeed. The more I traveled the more 

isolated I felt I was. Even though I have run for a month up and down after 

documents and interviews to get the Schengen Visa I still felt lucky. I felt 

lucky to get the Visa when I thought of the 80% of the Kosovo's youth 



pas dhjetë ditësh dhe më dukej sikur dikush do të ma mohojë të drejtën 

për t'u kënaqur. Po e ndjeja sikur jam duke e humbur një të drejtë të cilën 

nuk e kam pasur kurrë. Sa më shumë udhëtoja, aq më i izoluar ndjehesha. 

Edhe pse kisha vrapuar poshtë e lartë për një muaj me dokumente dhe 

nëpër intervista për të marrë vizën Schengen, prapë ndjehesha që jam 

me fat. Ndjehesha kështu sepse kur mendoja që 80% e rinisë kosovare 

kurrë nuk kanë pasur rast që të dalin nga Ballkani. 80 përqindëshi i rinisë 

që kurrë nuk e kanë pasur të drejtën për lirinë e lëvizjes të cilës unë iu 

gëzova për një muaj. Ata nuk dallojnë nga rinitë tjera evropiane. Pse 

duhet t'iu mohohet e drejta e lëvizjes në shekullin XXI? Nuk mund të gjej 

arsye tjetër përveç se janë të lindur në Ballkan. Nëse demokracia i 

ndëshkon njerëzit me izolim për një krim të tillë, atëherë mendoj se 

është faji i prindërve tanë që kanë luftuar për këtë demokraci.

Freskim Ferizi

Student në Universitetin Amerikan në Kosovë

that have never had the chance to get out of Balkans. The 80% of our 

youth that never had the right of movement that I have enjoyed for a full 

month. They are not different from the other European youth. Why 
stwould their right of movement be denied in the 21  Century? I cannot 

think of any other reason beside that they were born in the Balkans. If 

democracy punishes people with isolation for such a crime, than I think, 

it is our parents' fault that they fought for democracy.

Freskim Ferizi

Student at the American University in Kosovo
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     Mora një kredi gjoja për të blerë një lopë, e me ato para 

u nisa për Evropë

Vazhdojmë rrugën nëpër Evropë. Përballemi me kultura të ndryshme: 

me pastërtinë gjermane, me jetën e shfrenuar në Amsterdam, me 

kulturën e parisienëve, me jetën e qetë e romantike të Bryzhit, me 

pastërtinë e plazhit të Nicës, me erën e peshkut në Marsej, me jetën e 

milionereve me makinat më të bukura në Monako, me arkitekturën e 

lashtë romake, me katedralet në çdo qytet, me jetën romantike dhe 

gongolat e Venedikut, dhe me kopshtet e bukura të Vjenës. Më 

befasonte frika që kishin kolegët e mi nga zezakët.

Për mua si artist i ardhshëm, përballja me veprat e V. Gogut, E. Manet, A. 

Rodin, P. Gogen, A. Renoar, P. Sezan, H. Matiss, M. Chagall, vizita në 

Luvrin e pafund, në Vatikanin madhështorë, përballja me veprat e 

Mikelangjelos në kapellën e Sistinës, ishin një shkollë shumë e mirë në 

formimin tim si artist . 

Dhe në fund, nuk u ktheva i zhgënjyer, por me plotë vullnet për punë, 

sepse puna është ajo që e ka çuar përpara perëndimin, e puna do të na 

çoj përpara edhe neve.

Butrint Morina

Student i Skulpturës

 

     Përvoja ime e parë jashtë kufijve të Ballkanit

Pasi që ishte përvoja e parë në një udhëtim relativisht të gjatë, ka qenë sa 

një kënaqësi, aventurë, aq edhe një sfidë. Diku në mes të aventurës dhe 

përgjegjësisë së shtuar. Eurotripi në përgjithësi ka qenë përvojë shumë 

interesante e cila ka pasur ndikim shumë të madh ndoshta edhe në vetë 

personalitetin tim, ngase më kanë ndodhur gjërat ndoshta më 

interesante. Por në të njëjtën kohë, ka pasur edhe momente të 

papërshtatshme në një vend shumë të panjohur për mua. 

Emin Sadiku

Student i Ndërtimtarisë

     I got a loan to buy a cow but took off to Europe instead, 

how about that now

We continue the journey through Europe. We face different cultures: 

very clean streets of Germany, nightlife in Amsterdam, Parisian culture, 

calm and romantic life in Brugge, beautiful and clean beaches in Nice, 

fish smell in Marseille, the beautiful and rich life in Monaco, ancient 

architecture of Rome, cathedrals in every city, romantic life and 

gondolas in Venice, beautiful gardens in Vienna. I was surprised by the 

fear that my colleagues had for black people.

It was very interesting for me as a future artist to see the creations of V. 

Gogh, E. Manet, A. Rodin, P. Gogen, A. Renoir, P. Sezan, H. Matiss, M. 

Chagall, the visit at the endless Louvre, magnificent Vatican, 

Michelangelo's Sistine Chapel, all those were a great school for me as an 

artist. 

I wasn't disappointed at the end of the day, but full of energy to work 

because that's what advanced the west and we are going to get there 

only by working hard.

Butrint Morina

Student of Sculpture

     My first experience outside the Balkan borders

Since this was my first experience in such a long journey, this was as 

much a pleasure and adventure as it was a challenge. It was somewhat 

between adventure and higher responsibility. The Euro trip was a very 

interesting experience in general and it probably had a great impact on 

my personality since many interesting things happened. At the same 

time, there were awkward moments in a very unfamiliar place for me. 

Emin Sadiku

Student of Civil Engineering
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     Zot, sa më vjen mirë që më zgjodhën!

Berlin, Hamburg, Amsterdam, Bryzh, Bruksel, Paris, Marsej, Nicë, 

Monako, Romë, Firencë, Venedik, Vjenë, Gjenevë, Cyrih, dhe prapë në 

Amsterdam. Çfarë udhëtimi…!!! 

Javë të tëra përgatitjesh, bagazh, bujtina, trena, qytete dhe pamje. Por si 

duket asnjëherë nuk mund të përgatitesh mirë për të papriturën. E tillë 

është Evropa. […] Një nga gjërat që më kanë pëlqyer më së shumti nga ky 

udhëtim njëmujor, është fakti që asnjëherë nuk e kemi vërejtur kufirin 

kur kalonim nga një shtet në tjetrin. Kjo të bën të ndihesh i lirë. Një Zot e 

din sa shumë e lakmoja këtë. Vërtetë duket dhe tingëllon e pamundur 

për sytë dhe veshët e kosovarëve të zakonshëm.

Udhëtimi mbaroi shumë shpejt. Të gjithë po ndiheshim tashmë 

nostalgjik dhe po ecnim zvarrë në shkallët e aeroplanit që do na kthente 

në shtëpi. Por kishim një ndjenjë të fortë krenarie. Krenarë dhe të lumtur 

për shansin që na ishte dhënë. Udhëtimi në Evropë. Ëndrra e kamotshme 

dhe gati e harruar e secilit të ri në Kosovë, për mua ishte bërë realitet. 

Krejt çka nevojitet, është të jesh një nga të përzgjedhurit.

Fidan Reqica

Student i Mjekësisë

     God, I'm glad I was chosen!

Berlin, Hamburg, Amsterdam, Bruges, Brussels, Paris, Marseille, Nice, 

Monaco, Rome, Florence, Venice, Vienna, Geneva, Zurich, and then back 

to Amster-Damn. What a trip…!!! 

Weeks of preparation… luggage, hostels, trains, cities and sites. But I 

guess you can never prepare enough for the unexpected. Such is Europe. 

[…]

One of the things I loved most during our one-month-trip was the fact 

that you could never notice crossing a state border. It makes you feel 

free. God knows how I envied that. It really looks and sounds unreal to 

the eyes and ears of a common Kosovar. 

Soon after, the trip was over. None of us could help but feel blue and we 

were all walking reluctantly up the stairs of the airplane which would 

take us back home. But proud, yes, proud we were feeling. Proud and 

notoriously happy for the chance we've been given. Travelling to Europe. 

The long and almost forgotten dream of every young man in Kosovo had 

become true to me. All it takes is to be one of the chosen ones.

Fidan Reqica

Student of Medicine
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     Çdo ditë ishte eksperiencë në vete

Gjithçka që kisha paramenduar dhe ëndërruar rreth këtij udhëtimi, ishte 

e mangët, kur realiteti dhe eksperienca që jetova gjatë një muaji më bëri 

të mendoj ndryshe. […] Çdo ditë ishte eksperiencë në vete, ishte më e 

veçantë se tjetra. Duke kaluar ditët, ne bëheshim më shumë shokë dhe i 

përjetonim ndoshta edhe më mirë kënaqësitë që na ofroheshin nga ato 

vende të bukura e kultura të ndryshme.

Pamë shumëçka, jetuam shumëçka, fituam shumë, njohëm shumë. 

Pamjet si: gjelbërimi i pafund i Vjenës, apo dritat madhështore të 

ndërtesave të bukura të Brukselit, pikturat gjigante në Muzeun e Luvrit, 

kulla, skulptura domethënëse, shakatë, ironi, shumë kilometra në 

këmbë,... fjalët janë të pakta e të kota për t'i shpjeguar, ani pse jemi 

munduar që një pjesë të madhe të këtyre kujtimeve t'i kemi edhe në 

mijëra foto. […] Uroj që të gjithë të rinjtë kosovarë ta kenë mundësinë të 

përjetojnë udhëtime të tilla, siç e patëm ne - në Evropë.

Ganimete Xhaka

Studente e Ekonomisë

     Every day was a new experience

Everything I imagined about this journey wasn't quite as I thought 

because the experience turned out to be different. […] Every day was a 

new experience and as days went by, we grew closer as friends and we 

lived the pleasures offered by the beautiful places and cultures to the 

fullest.

We saw many things, experienced many things, gained and learned a lot. 

Views such as: endless green of Vienna, magnificent lights from 

wonderful buildings in Brussels, giant paintings at the Louvre, towers, 

meaningful sculptures, jokes, irony, long walks,…words can't describe 

those days, although we tried to capture some by shooting thousands of 

photos. […] I wish that all young Kosovars could have the chance to 

experience such journey as we had – in Europe.

Ganimete Xhaka

Student of Economy
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    Mësimi se si duhet shkuar përpara

Vende të çuditshme, vende emocionuese dhe kultura të reja më kanë 

hipnotizuar gjithmonë. Ëndërroja të shkoja diku ku flitet gjuhë tjetër, të 

shihja vende me zakone të ndryshme, të takoja njerëz që jetojnë një jetë 

krejt ndryshe me atë që e jetoj unë. Në korrik ëndrra ime u realizua. [...] 

Gjatë udhëtimit tim në Evropë, jam përpjekur të bëj krahasime në mes të 

kulturës sonë dhe asaj evropiane, po që në fakt nuk gjeja shumë 

ngjashmëri. Një gjë që po më kujtohet është se në Brugge dhe në Pragë 

kishte shumë dyqane ku shisnin tentene e gjëra të ngjashme. Më pëlqeu 

shumë sepse më kujtonin vendin tim. [...]

Mbaroi udhëtimi, por tani kemi shumë gjëra që i morëm nga ai. E 

realizuam ëndrrën, e bëmë të prekshme, të ndjeshme, sfiduam veten, 

përfaqësuam veten në mënyrën tonë me një vizion të pastër, dhamë 

maksimumin nga vetja që ky udhëtim të jetë një përvojë e mirë për tu 

vetëdijesuar për shumë gjëra në jetë, të mos jetë vetëm kënaqësi por 

edhe mësim se si duhet shkuar përpara.

Dafina Peja

Studente e Shkencave Matematiko-Natyrore

    Lessons on how to prosper

I was always hypnotized by weird and emotional places, new cultures. I 

dreamed to visit a place where a different language is spoken, I wanted 

to see places that have different cultures, meet people that live a 

different life from mine. This dream of mine came true in July. [...] 

During my journey to Europe, I tried to compare our culture with the 

European one, and in fact I found many similarities. I remember that in 

Bruges and Prague there were a lot of shops that sold table covers and 

stuff. I liked those a lot since it reminded me of my hometown. [...]

The journey was over, but we have gained many things from it. Our 

dream came true, we challenged ourselves with a clear vision, we gave 

our best that this journey would be a good experience for our future 

awareness about life, that it's not all about fun but also a lesson on how 

to prosper.

Dafina Peja

Student of Natural Sciences
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     Kurrë nuk do të mbaroj

Udhëtimi në Evropë ishte një kënaqësi e madhe. Një ëndërr për të gjithë! 

Pamë vende me histori të pasur, me kultura dhe histori të ndryshme, me 

arkitekturë, art dhe mendje të mëdha intelektuale të së kaluarës.

Gjithmonë më kanë fascinuar vendet e çuditshme dhe emocionuese si 

dhe kulturat e reja!!! […] Gjatë tërë kohës e përsërisja një dëshirë, që të 

kishim më shumë kohë. Kaq shumë vende dhe qytete për të parë 

ndërkohë që koha dukej se po fluturonte. […] Mbaroi! Një fjalë e 

tmerrshme. Por kurrë nuk do të mbaroj. Këto momente do t'i mbaj me 

vete dhe gjithmonë do t'i kujtoj si momente që e bënë jetën time më të 

mirë.

Kaltrina Smajli

Studente e Farmacisë

     Një kujtim i bukur rinor

Pas shumë përpjekjeve, aplikimeve, dokumenteve, fatmirësisht arritëm 

ta kapërcenim murin shumë problematik të lejimit të vizës për të 

realizuar udhëtimin tonë. […] 

Udhëtimit tonë sikur po i vinte fundi. Çmenduri, të qeshura, lodhje, 

kënaqësi që tashmë mbeten vetëm si një kujtim i bukur rinor. Asnjëherë 

s'e kisha menduar se kaq shpejt do të kalonte koha. Vërtetë këto ditë 

shëtitje na bënë të kuptonim edhe më shumë rëndësinë e lirisë së 

lëvizjes që tani neve na mungon. Por nuk na mbetet gjë tjetër, veçse të 

vazhdojmë të punojmë në mënyrë që ëndrra e të rinjve në të ardhmen të 

mbetët në duart e tyre dhe mos të presin që fati t'iu buzëqeshë - siç na 

buzëqeshi neve.

Nita Nushi

Studente e Shkencave Matematiko-Natyrore

     It is never to be over

Travelling to Europe was very fun and exciting. Everyone's dream! With 

its diverse cultures and historical background, we found countries rich in 

history, architecture, art, and intellectual minds of the past.

Strange lands, exciting places, and new cultures have always fascinated 

me!!! […] One thing I kept wishing all that time was time. So many 

countries and cities to see and our time seemed to be flying. […] It’s over! 

Such a disheartening and awful phrase. But it is never to be over. I take 

with me those little moments of this trip, those moments that made my 

life better.

Kaltrina Smajli

Student of Pharmacy

      A beautiful youthful memory

After many attempts, applications, documents, luckily we managed to 

cross the problematic wall of visas and we were ready for our journey. 

[…]

Our journey was about to end. Crazy stuff, laughs, exhaustion and 

pleasure that will now remain only a beautiful memory of our youth. I 

never would have believed that time could fly so fast. This trip made us 

realize the great importance of the freedom of movement that we lack 

so much. We can only continue to work so that we can enable next 

generations to have their destiny in their own hands, because this time it 

was only a few of us who got this chance.

Nita Nushi

Student of Natural Sciences
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     Një valixhe përplot me kujtime të vlefshme

Vendi i civilizimit, vendi i kulturës, i galerive të artit, teatrove muzikore, 

peizazheve hyjnore, plazheve fantastike… kjo është Evropa e bukur me 

të gjitha shtetet e saj që ia vlen të vizitohen. […] Bashkë me një grup prej 

13 studentësh ishim çdo ditë në rrugë për një muaj, që të vizitonim ato 

vende të bukura ku kishim ngrënë, pirë, qeshur dhe kishim blerë 

suvenire për familjarët tanë. Bëmë gjithkund fotografi për të kujtuar 

këto momente të bukura tonat afër atraksioneve të qyteteve që 

vizituam. […]

Së fundi, u ktheva në shtëpi me dy valixhe, njëra e mbushur me rroba dhe 

tjetra me kujtime të vlefshme që fotografia nuk mund t'i shpjegoj. Pasi u 

takova me familjen dhe shoqërinë, i ndava me ta kujtimet për t'iu treguar 

se sa shumë isha kënaqur në Evropë.

Zana Dobruna

Studente në Universitetin Amerikan në Kosovë

     A suitcase filled with valuable memories

The land of civilization, the land of culture, the land of art galleries, music 

theatres, divine landscapes, fabulous beaches… that's the beautiful 

Europe with all its countries that are worth visiting. […] As a group of 13 

students we hit the road again and again every day for a month to visit 

those beautiful places where we ate, drank, laughed and bought 

souvenirs for our families. We kept memorizing these beautiful 

moments with pictures of us and city attractions that we visited. […]

Finally I came back home with two suitcases one filled with clothes and 

the other filled with valuable memories that a photo can't explain. As I 

met back my family and friends I revealed my memories to let everyone 

know how much I enjoyed Europe.

Zana Dobruna

Student at the American University in Kosovo



     A month full of emotions

I was thrilled from the beginning that I was about to travel outside my 

country, Kosovo, which is isolated for obvious reasons and limits us to 

move freely inside the continent to which we belong, at least 

geographically. If we could communicate more frequently we would 

have more knowledge about European integrations that we aspire, but 

don't have sufficient knowledge. This journey opened my perspective 

and enabled me to at least partially understand the concept of Europe. 

[…] It was a month full of emotions, full of new friendships, enjoyment 

and interesting people. The friendship that we gained as a group made 

this experience exceptional.

Fjolla Bakalli

Student of Economy

     Një muaj i mbushur me emocione

Që në fillim isha e gëzuar të udhëtoj jashtë vendit tim, Kosovës, e cila për 

shkaqe të njohura ka mbetur e mbyllur dhe na kufizon neve, qytetarëve 

të saj, të lëvizim lirshëm në masë më të madhe në kontinentin të cilit, së 

paku gjeografikisht i takojmë. Me komunikim të ndërsjellë më të madh 

do të kishim njohuri më të mëdha për rrugën evropiane për të cilën ne 

tashmë deklarohemi, por nuk kemi njohuri të mjaftueshme dhe nuk e 

perceptojmë në mënyrë të duhur. Pikërisht ky udhëtim mi hapi 

horizontet dhe më mundësoi që pjesërisht të depërtoj dhe të kuptoj atë 

që është dhe quhet Evropë. […] Ishte një muaj i mbushur me emocione, i 

plotë me njohuri të reja dhe me kënaqësi të takimeve me njerëz 

interesant. Ajo që e bëri më të veçantë këtë eksperiencë, ishte shoqëria 

që ne e krijuam si grup.
Fjolla Bakalli

Studente e Ekonomisë
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     Një përvojë që ta ndryshon jetën

Programi i Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, Udhëtimi në 

Evropë, është një mundësi fantastike që iu ofrohet studentëve të cilët 

janë të gatshëm, por nuk kanë mundësi që të udhëtojnë në Evropë, për 

shkaqe personale ose financiare. Pjesa e mirë e këtij programi është se 

studentët të cilëve iu ofrohet kjo mundësi, janë studentë me nota të larta 

dhe me potencial të madh që pas kthimit në Kosovë t'ju tregojnë 

njerëzve për përvojën e tyre dhe njohuritë që i kanë fituar. 

Personalisht, mendoj se kam fituar shumë nga kjo përvojë. Edhe pse nuk 

ka zgjatur shumë, nëse mendon pak me vëmendje, mund të thuhet se 

është një përvojë që ta ndryshon jetën. Programi i Udhëtimit në Evropë 

të jep një pamje të mirë, edhe pse jo të plotë, të asaj se çka në fakt është 

Evropa. Fillimisht pata rastin të vizitoj Berlinin në mënyrë të organizuar. 

Qëndruam një kohë të shkurtër në Berlin ndërkohë që organizimi i mirë i 

bërë si nga Fondacioni Robert Bosch ashtu edhe nga organizata jonë: 

Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, bëri që të kemi rastin të shohim 

mjaft gjëra interesante. Gara interesante që patëm me grupet e përziera 

na mundësoi që të takojmë njerëz të rinj nga vendet fqinje si dhe na dha 

një arsye më shumë që të garojmë për kreativitet dhe shpejtësi si dhe të 

shohim vendet më të rëndësishme në Berlin duke u zbavitur.

Pas Berlinit, pata rastin të vizitoj Brukselin, të cilin për dallim nga 

pjesëmarrësit e tjerë, e adhurova. Ishte vërtet një vend i bukur dhe i 

vjetër, jo shumë i madh dhe me gjithçka në vendin e vet e po ashtu edhe 

pa turma të mëdha turistësh. Vizitova shumë vende pasi që pata fatin të 

takoja një shoqe timen e cila jeton në Bruksel. Pas Brukselit, shkova me 

tren në Amsterdam dhe pas një turi të shpejtë një orësh, përfundova në 

mes të Amsterdamit, në sheshin e famshëm Dam Square. Prej të gjitha 

qyteteve që vizituam me grupin, Amsterdami kishte një karakter që e 

veçonte. Ishte i mbushur përplot me të rinj që sorollateshin, shkonin në 

kafene, bar, por po ashtu kishte një arkitekturë interesante dhe të 

ndryshme prej ç'kishim parë në vendet tjera që vizituam. Pas 

Amsterdamit, do kisha përmendur Parisin, qytetin e dashurisë. Ishte një 

qytet aq romantik dhe me një aromë antikiteti, mode dhe glamuri, të 

gjitha të përziera në ajrin që ju frymëzonte. Luvri është një nga gjërat më 

të mahnitshme që kam parë; isha plotësisht e shokuar gjatë kohës sa isha 

brenda dhe pashë të tre krahët: Denon, Sully, dhe Riçelieu. Po ashtu pata 

     A life changing experience 

The Travel to Europe program of Youth Initiative for Human Rights is an 

amazing opportunity offered to students that are willing, but are not 

able to travel by themselves in Europe for personal or financial issues. 

The good part of this program is that the students that are offered this 

opportunity are really good students with high GPAs and good potential 

to return to Kosovo and express and show people all the knowledge and 

experience they have gained so far. 

Personally, I think I have gained very much from this experience. 

Although it wasn't for such a long time, if you really think it carefully, it 

still was a life changing experience. The “Travel to Europe” program 

really gives you a nice, although not thorough, insight of what Europe is 

really all about. I had the chance of first visiting Berlin in an organized 

manner. We had a really short stay in Berlin and if it wasn't for the 

fantastic organization from Robert Bosch Foundation as well as our 

native organization Youth Initiative for Human Rights, we wouldn't have 

had the chance of really having a good sightseeing experience. The nice 

competition we had between mixed groups offered us the chance to 

meet new people from our neighboring countries as well as gave us a 

reason more to compete in creativity and speed while at the same time 

seeing the most important places in Berlin and having fun. 

After Berlin, I had the chance of visiting Brussels, which in comparison to 

the bad opinions other participants have given, I simply adored the city. 

It was a really nice old place, not so big, with everything in order and not 

much tourist noise and crowds. I had the chance of visiting plenty of 

places as I had the luck of meeting up with a friend of mine who happens 

to live in Brussels. After Brussels, I took the train to Amsterdam, and after 

a quick 1 hour tour I ended up in the middle of Amsterdam, the famous 

Dam Square. Of all the cities we as a group visited, Amsterdam had such a 

distinguishing character. It was totally packed with young people 

wandering around, going around coffee shops, bars, and moreover, the 

architecture was very interesting and different in comparison to the 

other places we have visited. After Amsterdam, I'd like to mention Paris, 

the city of love. It was such a romantic city and it had a smell of antiquity, 

fashion, and glam all blended with the air you breathed around. Louvre 

was one of the most amazing things I have ever seen; I was totally in awe 
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rastin të ngjitem në majë të kullës së Ajfelit. Kulla vërtet duket e madhe 

nga poshtë, por kur hip në të dhe sheh poshtë, të duket sikur ke pushtuar 

gjithçka dhe se je mbi të gjitha. Është një përvojë fantastike dhe e tëra kjo 

kundrejt një çmimi simbolik që e paguani para hyrjes në ashensor. Një 

qytet tjetër që më ka mahnitur është Monako, posaçërisht Monte Karlo. 

Ky është një ndër vendet më të pasura mbi faqen e dheut. Kudo që 

shikoje shihje ar, diamant, Ferrari, Bentli dhe Rolex. Ky është thjesht një 

qytet ëndrrash. Plazhet ishin me një rërë të imët e të bardhë, uji përreth 

shkëlqente si smerald dhe ishte i qetë si një bebe kur fle. Qëndrimi im 

dyditor në Monte Karlo ka qenë një përvojë e papërshkrueshme dhe e 

përkryer. Pas Monakos, vizitova edhe qytetin që ishte ndalesa ime e 

fundit, Roma, qyteti i përjetësisë. Kudo që hidhje sytë kishte histori. Ishte 

sikur ishe kthyer në kohë me makinën e kohës dhe po shkelje në vendet 

ku kishin shkelur  Jul Cezari, Oktaviani, Kaligula, etj. Ishte thjesht një vend 

i përkryer. Atje pata mundësinë që po ashtu të ushtroj italishten time 

pasi që e di këtë gjuhë, mirëpo nuk kam pasur rast ta flas me italianë të 

vërtetë.

Në përfundim, mund të them se kjo përvojë e mahnitshme dhe ky 

program janë gjëja më e mirë për rininë. I jep të rinjve aftësi koordinimi 

dhe orientimi, i bën ata më komunikatavë dhe energjik, si dhe më të etur 

për sukses në jetë, në mënyrë që të jenë në gjendje për t'i vizituar prapë 

ato vende, këtë herë ndoshta të veshur me kollare.

Hana Sahatqija

Studente në Universitetin Amerikan në Kosovë

during my stay in Louvre, with its famous 3 wings: Denon, Sully, and 

Richelieu. I also had the chance of climbing on top of the Eiffel Tower. The 

tower obviously looks big from the bottom, but when you get the chance 

to really go on top of it, you feel like you have conquered the world and 

everything is below you. It is a terrific experience all worth the small price 

you pay before entering the elevator. Another city that has mesmerized 

me during my trip was Monaco, in particular Monte Carlo. It is one of the 

richest places on the face of the earth. Everywhere your eyes lay on; 

there was gold, diamonds, Ferraris, Bentleys, and Rolexes. It is a dream 

city practically. The beaches were with white pure sand and the water 

around was as still as a baby in its sleep and it had an emerald shine. My 

two day stay in Monte Carlo was an indescribably perfect experience. 

After Monaco, I had the chance to visit my last stop, Rome, the eternal 

city. Everywhere you looked upon, there was history. It was as if you 

were walking on a time machine that made you go through places where 

Julius Cesar, Octavian, Caligula, etc. have walked and you felt part of it. It 

was practically a perfect place. I also had the chance of practicing my 

Italian since I know the language but never had the chance of talking to 

real Italian people.

To put an end to this amazing experience, I would say this program is one 

of the best programs for youth. It gives young people coordination and 

orientation skills, it makes us more communicative and energetic, and it 

makes people more eager to succeed in life and be able to visit these 

places again one day, in business suits perhaps.

Hana Sahatqija

Student at the American University in Kosovo
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     Kujtime të mrekullueshme nga momente që kaluan sa 
hap e mbyll sytë

Ka kaq shumë gjëra që njerëzit t'i sugjerojnë për t'i bërë gjatë udhëtimit. 

Përgatitesh për t'u përballur me disa situata dhe disa as që i ke 

imagjinuar. Ç'është e vërteta, këto të fundit bëjnë që udhëtimi t'ia vlejë 

kështu që duhet të jesh vet në vend për gjithçka: për t'u kënaqur me 

pamjet idilike të arkitekturës antike dhe moderne si dhe artit të 

mrekullueshëm; për të parë mrekullitë e natyrës duke rrjedhur përpara 

syve të tu; për ta sfiduar veten dhe t'i testosh kufijtë e vetvetes duke u 

bërë pjesë e këtij udhëtimi të mahnitshëm. Kjo është ajo që e përjetova 

unë. Dhe më besoni që më ka shërbyer shumë mirë.

Shpesh është thënë që udhëtimi i njëmijë kilometrave fillon me hapin e 

parë. Qëllimi fillestar i një grupi prej 15 udhëtarësh ishte organizimi i 

ideve tona dhe qartësimi i mendjeve. Ndonjëherë nuk ka rëndësi se ku 

shkon, por se edhe me kënd je. Duke pasur prioritetin për t'u kënaqur, ne 

shpalosëm hartat, veçuam qëllimet, sinkronizuam orët, u bëmë gati 

dhe... Evropa ishte e jona.

E tëra filloi kur ateruam në Berlin. Aventurat e Garës së Qytetit na 

mundësuan të fitojmë përvojë dhe ta ndajmë atë me eurotriperët e 

tjerë. Atje u mrekullova shumë me atë çka pashë në Muzeun e Teknikës. 

Nuk kam fjalë për ta përshkruar se si jam ndjerë kur po ecja në Bulevardin 

e Shamps Elizesë, duke bërë fotografi përgjatë Senës dhe para veprave 

artistike të artistëve më të mëdhenj të të gjitha kohërave. 

Gjatë këtij udhëtimi, ka pasur ca çaste kur më dukej se jam në një botë 

tjetër. Isha kthyer në një kohë pa automobila, isha bërë një romantik 

gjatë një lundrimi me gondolë në Venedik, kisha kaluar pranë ballkonit të 

Xhulietës dhe kisha hedhur një monedhë në Fontana di Trevi vetëm për 

të provuar fatin. 

Kur udhëton për një kohë të gjatë, ndonjëherë humbet shkëndija e 

kënaqësisë nga gjërat e reja dhe udhëtimi të duket i pakuptimtë. E pra, 

unë ju siguroj që ky nuk ka qenë një udhëtim i tillë. Posaçërisht pas 

freskimit që përjetuam në ujërat e kristalta të Nicës, Kanës dhe 

Monakos, duke qëndruar deri vonë për t'i përcjellë dallgët e fundit të 

ditës. 

Bryzh, Amsterdam, Ventimiglia, Veronë, Pisa, Romë, Bari,… të gjitha këto 

     Catching memories in an eye-flick

There are so many things people are usually suggested to do during a 

trip. There are dozens of situations you get ready to face and still millions 

of those you had not even imagined to deal with. The truth is, the latter 

are the ones you may well trip on, so you just have to be there in the spot 

by yourself for everything; to enjoy the idyllic scenes of ancient and 

modern architecture and magnificent art, to get to see the natural 

wonders flow in front of your eyes, challenge yourself, stretch your limits 

and just be part of an unforgettable trip. This is what I have just 

experienced. Believe me; it has served me incredibly well.

It is often remarked that a journey of a thousand miles begins with a 

single step. The very first aim for a group of 15 travelers was organizing 

our ideas and clearing our thoughts. Sometimes it does not matter just 

where you go, but with whom you are. With the priority of having fun, we 

took our maps, highlighted our intentions, synchronized our watches, 

got ready, got set and … Europe was ours.

It all started landing in Berlin. The adventures in the City Rally 

competition made us gain and share experience with other euro 

trippers. There I got particularly amazed from what I saw in the 

Technique Museum. 

Words seem incapable and details unbelievable to describe the feeling I 

got walking down the Avenue des Champs-Elysees, taking photos by the 

Seine river and just being in front of the art work of the greatest artists of 

all times. 

During this trip were quite few moments I imagined I was in another 

world. I got back in time to a life without cars, went to a romantic person 

by going down a Venetian canal in a gondola, walked by Juliet's balcony 

and threw a coin in Fontana di Trevi, just to test my luck. 

When you are on the road for too long, sometimes the spark of newness 

fades and the travel can feel pointless. Well, I assure you this was not a 

trip of that kind. Especially after the freshness we got from the crystal 

clear sea water of Nice, Cannes and Monaco having late nights just to 

catch the last waves of each day. 

Bruges, Amsterdam, Ventimiglia, Verona, Pisa, Rome, Bari,… all these 

visited cities running through my head, which is resting now calmly after 
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qytete të vizituara më vërdallisen nëpër kokë, që tani po pushon me 

qetësi mbi jastëkun tim të vjetër, pas atyre ditëve të mbushura përplot 

me ndodhi.

A nuk është fascinuese vetëm të mendosh se kam kaluar nëpër gjithë 

këtë me vetëm një çantë shpine dhe një valixhe dhe u ktheva me një 

tonelatë kujtimesh që i përjetova në ato momente dhe t'i kem përjetë në 

mendje? 

Tani që po e rikujtoj këtë aventurë, nuk më kujtohet të ketë qenë 30 ditë, 

mund të kem parë lindjet dhe perëndimet e diellit i shtrirë në ballkonet e 

bujtinave, por ato sigurisht ishin vetëm shkallët në rrugën tonë për në 

shtëpi.

Arianit Pajaziti

Student i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

     Pjesë dhe copëza nga udhëtimi në Evropë:

     Një retrospektivë

 “Duhet ta vizitosh këtë vend dhe atë vend; ky është vend për puthje; një 

statujë atje; një kishë këtu; një muze pak më tutje. Megjithatë - na tha 

menaxheri i dyqanit për huazim të biçikletave duke e mbledhur hartën 

falas të qytetit - ju sugjeroj që ta humbisni hartën. Merrni këto biçikleta 

dhe vetëm humbisni në Bryzh”. E bëmë këtë dhe doli të jetë këshilla më e 

mirë që një udhëtar mund ta merrte. Kjo duhet të jetë rregulla e vetme 

kur ndërmerrni një udhëtim nëpër kontinent. Duhet të jetë e shkruar në 

të gjitha aeroportet, stacionet e trenave dhe guidave për t'ua bërë 

udhëtarëve tetëmbëdhjetë herë më interesant udhëtimin. Sepse gjëja e 

parë që e sheh në çdo stacion treni, janë hartat falas të qytetit dhe ky 

është një kurth, kështu që mos bini në të. Harta të mëson të mbërrish në 

vendet e shënjuara dhe injoron pjesën tjetër të qytetit.

Gjithsesi, para se të vazhdojmë, më lejoni t'ua sqaroj kontekstin: një grup 

djemsh dhe vajzash fatlume patën rastin të vizitojnë disa qytete 

evropiane që i kishin zgjedhur. Tani, duke u kthyer disa qytete pas, 

arrijmë në ndalesën e parë – Berlin, apo super-qytetin e organizuar në 

mënyrë mahnitëse. Nuk besoj se bëra gjumë në Berlin. Vizituam disa 

those rush days in my old, familiar pillow. 

Isn't it fascinating just thinking that I went through all of this just with a 

rucksack and a suitcase, instead brought home tons of memories that 

lasted for moments in time, but for a lifetime in my mind? 

Now that I rewind this adventure again, I do not remember to have been 

30 days, I may have seen sunrises and sunsets during the lays in the deck 

of the hostels, but they surely were just a stairway in our way back home. 

Arianit Pajaziti

Student of Electrical and Computer Engineering

     Bits and pieces from a trip around Europe: 

 A retrospective

“You should visit this and that, a place to kiss, a something there, a statue 

here, a church over there, a museum over here. However, might I 

suggest – says the bike rental manager as he keeps folding the free city 

guide – that you lose the map. Get these bikes and get lost in Bruges”. 

And we did. And that was the best piece of advice a traveler could get. It 

should be the one and only rule when taking a trip around a continent. It 

should be written in all airports, trains stations and all guide books out 

there to make travelers' trip eighteen times more exciting. Because, the 

first thing to greet you in any trains station would most probably be a free 

city map. It is a trap, so don't fall for it. It only teaches you how to get to 

the landmarks and ignore the rest of the city.

Anyway, before we continue, let me give you some context: A lucky 

bunch of guys and gals got the chance to visit some of cities of their 

choice in Europe. Now, back to a couple of cities earlier, we arrive at our 

first stop – Berlin, the extraordinarily well-organized super-city. I don't 

think I ever slept in Berlin. We visited some pretty cool places, some 

museums and some other cool-looking places I don't really remember, 
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vende të bukura, ca muze dhe ca vende tjera të bukura që nuk më 

kujtohen, bëmë Garën e Qytetit dhe morëm pjesë në punëtori si dhe 

humbëm rrugën e pastaj e gjetëm prapë, po ashtu takuam njerëz. 

(Shpjegim: Fjalia e mëparshme aplikohet për gati të gjitha qytetet, 

përveç për pjesën e garës dhe punëtorisë. Nuk e kam ndërmend ta 

shkruaj më kurrë.)

Kujtimi të cilin e kam të freskët nga Berlini është përvoja me rrenat që ju 

bëmë shoqërisë. Pritëm që të gjithë t'i zë gjumi dhe pasi u ngarkuam më 

çantat tona në shpinë e zgjuam tërë katin në ora 5 të mëngjesit duke ju 

thënë se duhet të ikim menjëherë duke ju dhënë arsyetime qesharake. 

Ose duke shikuar filmat pornografikë në hotel, nga korridori, dhe duke 

ftuar të gjithë mysafirët e atij kati që të na bashkëngjiten. Skandaloze! E 

bukura e kësaj ishte se atëherë as që i njihja këta njerëz. Nuk kisha ide se 

si do të reagojnë sepse posa i kisha takuar. Pra kjo ishte Gjermania.

Ishim shumë të ngazëllyer rreth ndalesës sonë të radhës – Amsterdamit. 

Ja vargu i mendimeve për Amsterdamin para se të shkoja atje: seks, 

drogë dhe alkool. Ndërsa ja vargu i mendimeve pasi që isha në 

Amsterdam: prostitucion, substanca të legalizuara dhe intoksikim.

Tani, mos ma merrni për ters, por kjo është formula e kënaqësisë dhe 

unë jam i tëri për këtë. Të paktën për mendimet e mëparshme. Por diçka 

në lidhje me kombinimin e strukturës së qytetit me motin me shi dhe 

faktit që gjatë qëndrimit tonë atje nuk pamë asnjë vendas, më bëri të 

rishqyrtoj idenë e kënaqësisë në këtë vend. Kjo bënte që qyteti të kishte 

një ndjenjë artificiale – të rrejshme. Fakti që shkuam në muzeun e Seksit 

and did a city rally and attended a workshop and got lost and found our 

way back again, and something else and we met people. (Disclaimer: The 

previous sentence is applicable to almost all of the cities, minus the 

workshop and the rally part. I, by no means, intend to re-write it ever 

again.)

What I actually do remember vividly from the Berlin experience is the 

pranks we pulled on our friends. We waited for the others to go to sleep 

and got our backpacks and woke up the entire floor at 5 am telling them 

we need to leave immediately by giving ridiculous excuses. Or even the 

watching of a pornographic set of movies in the hotel, from the hall, and 

having all the guests from that floor to check it out. Skandalös! And the 

beauty of all this is that I didn't even know these people back then. I had 

no idea how they were going to react. I had just met them. So that was 

Germany.

We were extra-excited to get to our next stop – Amsterdam. Here's the 

line of thoughts about Amsterdam before going there: Sex, drugs and 

alcohol. Now here's the line of thoughts after being to Amsterdam: 

Prostitution, legalized substances and intoxication.

Now, don't get me wrong, that's the formula of fun and I'm all into that. 

Well, at least the former set of thoughts. But there was something about 

the setting of the city or the combination of the city structure with the 

rainy weather and the fact that during our stay no locals were to be seen, 

that made me reconsider my idea of fun in this place. It all made the city 

seem a bit too plastic - fake. The fact that we went to the Sex museum but 
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dhe jo në të Van Gogut më bëri të rishqyrtoj prioritetet për pjesën e 

mbetur të udhëtimit. Por në fund të fundit, Amsterdami nuk ishte i keq.

Tani që po mendoj, nuk e kam parë ndalesën tonë të radhës – Parisin. 

Vizituam vetëm monumentet dhe bëmë fotografi ndërkaq nuk patëm 

mundësi të komunikojmë me vendësit. Atje takuam ca koreanë dhe kjo 

ishte një përvojë e mirë. Nuk kam pasur rastin të takoj koreanë më parë. 

Nuk kam pasur mundësi të ndaj përvojat tona kulturore me pjesën 

lindore të botës, në fakt. Natyrisht, kisha dijeni për ekzistencën dhe 

kulturën e tyre dhe njihja pak kinematografinë e tyre. Por të dëgjoja nga 

vetë ata për kulturën e tyre, ishte shumë më iluminuese se sa leximi në 

internet.

Gjithsesi, këto janë disa nga pikat kryesore për pjesën tjetër të udhëtimit.

Verona: Fjeta në kishë bashkë me tetëdhjetë persona të tjerë në një 

dhomë.

Ventimiglia: Morëm ftesë nga një grup roku për paraqitjen e tyre të 

radhës. Po ashtu pamë këtë qytet për të cilin as që kishim dëgjuar më 

parë.

Rimini: U futëm në një plazh privat dhe i përdorëm të gjitha pajisjet që 

ishin në dispozicion.

Venedik: Fituam një shëtitje falas me gondolë dhe një drekë me gjysmë 

çmimi.

Firence: U dehëm me më pak para se në Ballkan.

Vatikan: E shëtitëm në këmbë një shtet të tërë.

Romë: Fitova falas një vallëzim joshës. Nejse, pothuajse e fitova.

Ajo çka e kam kuptuar është se ky udhëtim ka të bëjë krejtësisht me 

përvojat me njerëz. Nëse keni dëshirë të vizitoni muzetë dhe 

monumentet, do t'ju sugjeroja që të udhëtoni vetëm. Sepse në kohën 

kur kishim mbërritur në ndalesën tonë të fundit, në Romë, vizita e 

monumenteve u shndërrua në garë kundër kohës dhe më shumë u 

brengosëm se sa monumente do të shohim duke mos u ndalur për t'i 

përjetuar ato.

Ose diçka e tillë.
Vigan Kada

Student në Universitetin Amerikan në Kosovë

not to Van Gogh museum, made me re-evaluate my priorities on my 

remainder of the trip. But all in all, Amsterdam was alright.

Come to think of it I didn't get to see our next stop - Paris. We only visited 

the landmarks and took pictures there and I haven't even had the chance 

to interact with a local. We met Koreans there and it was a great 

experience. I have never had the chance to interact with a Korean person 

in my life before. I had never had a chance to share our cultural 

experiences with the eastern part of the world, for that matter. I was 

aware of their existence and their culture. I was familiar with their 

cinematography. But having them tell us about their own culture was 

much more enlightening than reading about it on the internet.

So anyway, here are some of the highlights for the rest of the trip.

Verona: Slept in a church with eighty other guys in one room.

Ventimiglia: Got to have a rock band invite us to their next gig. Also we 

got to see this city that no one has ever heard about.

Rimini: Entered a private beach at midnight, and used all the items 

available.

Venice: Got a free gondola ride and more than half a price for our lunch.

Florence: Got drunk cheaper than one could get in the Balkans.

Vatican: Got to travel on foot to another state.

Rome: Got a free lap dance. Well, almost.

What I found out is that this kind of trip is all about experiences with 

people. If you're into visiting museums and landmarks I'd suggest you 

take the trip by yourself. Because, by the time we got to our last stop, 

Rome, it had become a race against time on how much landmarks we 

could see in a city rather than experience them.

Or something like that.

Vigan Kada

Student at the American University in Kosovo



    Në vijim është një ngjarje e vërtetë, jo-romantike mbi 

pesëmbëdhjetë të rinj të cilët ranë në peshë dhe duke bërë 

këtë, shëtitën Evropën

Bota me siguri do ta injoroj datën 9 korrik, por kjo datë ishte e 

rëndësishme për disa persona të caktuar. Për gati një muaj, këta 

pesëmbëdhjetë të rinj nuk do të përballeshin me ngarkesa në trafik, 

restrikcione të ujit dhe rrymës si dhe me një shoqëri përgjithësisht 

mospërfillëse në të cilën jetojnë çdo ditë.

Disa prej tyre me siguri nuk kishin vënë gjumë në sy një natë më parë, disa 

madje kishin vendosur të shkojnë herët në shtrat duke ditur se çfarë 

përpjekje të lodhshme po ndërmerrnin, përderisa disa nuk e përfillën 

rëndësinë e ditës së ardhshme dhe kaluan natës sikur asgjë e veçantë nuk 

do të ndodhte të nesërmen. Po t'ju tregoja për ëndrrat e mia atë natë, do 

t'ju mërzisja të gjithëve me tregime për pasaporta të humbura, bileta 

aeroplani dhe treni dhe qenin më pesë këmbë që nuk kishte kurrfarë 

lidhje me këtë situatë...të paktën kështu mendova. […] Çka mund të 

them se kam fituar nga kjo përvojë përveç se kam krijuar miqësi të reja, 

është se kam kuptuar se duhet shumë punë dhe mund për të krijuar një 

shtet që funksionon mirë. Planifikoj që t'i vizitoj këto vende prapë për një 

përvojë të dytë, por këtë herë më shumë i përqendruar të jem student se 

sa turist. Kisha të drejtë rreth ëndrrës mbi qenin me pesë këmbë. Nuk 

pati kurrfarë lidhje me tërë këtë situatë.

Drilon Potera

Student në Universitetin Amerikan në Kosovë

     Një botë ëndërrimesh gjurmuar nëpër rrugët e vjetra të 

Evropës 

Kjo ndoshta do mbetet edhe moto e pa vdekshme në sirtarin e jetës dhe 

kujtimeve të mia, përgjithmonë. Me gjithë vështirësitë për të rrëfyer për 

një ngjarje të tillë, ngjarje e cila pa dyshim ngjall ndjenjat nga më të mirat 

që mund t'i ketë një i ri, do mundohem që përmes këtij formati të 

shpalosë pak a shumë një histori njëmujore e cila ngjau nëpër rrugët në 

të cilat kanë shkelur thuaja se pjesa më e madhe e njerëzve me famë 

[...]botërore të cilët gjithsesi kanë lënë gjurmë të pashlyera për kohen.

Drilon Rraci

Student i Ndërtimtarisë

     The following is a non-fiction, non-romantic story about 

fifteen youngsters who lost weight and travelled Europe 

while doing so

thThe World will most likely choose to ignore 9  of July, but this day was 

significant to a select few. For almost a month, those fifteen youngsters 

were not going to be facing traffic congestions, water and power outages 

and a generally disapproving society in which they were living every day. 

Some of them probably hadn't slept the previous night, some might even 

had chosen to go to bed early knowing what a tiring endeavour they 

were undertaking while some had overlooked the significance of the 

next day and lived the night as nothing special was going to happen. To 

recount my dreams of that night I would bore you with a long story about 

lost passports, airplane tickets, train tickets and a dog with five legs 

which was totally unrelated to the whole situation … or so I thought. […] 

What I would say I gained from this experience apart from the new 

friends I made is that you need dedication and hard work to create a well 

functioning state. I intend to visit these countries again for a second 

round of experiences, but this time less focused on being a tourist and 

more on being a student. 

I was right about the dog with five legs that I had dreamt of. It turned out 

it was indeed totally unrelated to the whole situation.

Drilon Potera

Student at the American University in Kosovo

  
     A dream world tracked through the old streets of Europe

This will probably remain an unforgettable motto in the drawer of my 

memories, forever. Despite having difficulties to describe such an event 

that certainly evokes best feeling that a young person might have, I will 

try though this format to unfold more or less a one month story that 

happened on the streets that were crossed probably by most of the 

famous people in human history and that have left outstanding marks for 

all times. [...]

Drilon Rraci

Student of Civil Engineering
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     “Sot” është shumë ndryshe krahasuar me “dje”

Si studente e arkitekturës, doja t'i prekja monumentet kulturore e 

objektet historike, planet urbanistike, rregullimet e parqeve, ndriçimin e 

rrugëve, e të shoh qasjen e personave me aftësi të kufizuara nëpër 

hapësira të caktuara. Isha shumë kureshtare për mënyrën e jetesës atje. 

Doja të provoja ushqimin tradicional italian, të eci një ditë në një 

komunikacion të rregullt e të qetë, të lundroja me varkë në Venedik, të 

shohë një gërmadhë parahistorike në mbrojtje të trashëgimisë 

ndërtimore, të vizitoja një qytet të muzikës apo modës, të kuptoj për të 

drejtat e njeriut kudo që janë, ku do që shkojnë e çfarëdo që bëjnë, e të 

bindem se edhe unë si qytetare e Kosovës mund të udhëtoj lirshëm në 

kufijtë e Evropës si çdo shtetas tjetër. [...] 

Kam mësuar dhe pashë që aftësia kreative e një arkitekti në këtë rast, 

duhet të mbështetet në respektimin e tërësishëm të integritetit të 

objektit ose tërësisë urb-arkitektonike me vlerat e trashëgimisë. [...] Nga 

Gjermania, Holanda, Franca, Austria e Italia, ne u kthyem në Kosovë me 

një eksperiencë që nuk e kishim provuar me herët, e që do të mbetet në 

kujtime gjatë gjithë jetës sime, e që gjithsesi po e ndaj me shoqërinë dhe 

familjen time këtu.

Djellza Kpuska

Studente e Arkitekturës

     “Today” is very different from “yesterday”

As a student of architecture I wanted to feel the historic and cultural 

objects, urban plans, arrangement of parks, street lightning, restaurant 

access and other places access for people with disabilities. I was very 

curious to find out about the lifestyle there. I wanted to taste the tradi-

tional Italian food, to get a ride in normal traffic or take a boat ride in 

Venice, see a prehistoric ruin that is protected as architectural heritage, 

visit a city of music or fashion, understand the level of human rights, I 

wanted to convince myself that I as a citizen of Kosova can travel freely 

through Europe just like every other citizen. [...] 

I saw and learned that the creative ability of an architect has to be based 

completely on respecting the full integrity of an object or the integrity of 

the whole urban-architectonic heritage. [...] We returned to Kosovo 

from Germany, Netherlands, France, Austria and Italy, with an 

unmatched experience that will remain in my memories for the rest of 

my life and which I will definitively share with my friends and family.

Djellza Kpuska

Student of Architecture
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     Diçka e pabesueshme 

Nuk kisha menduar asnjëherë më parë se një ditë do të isha pjesë e saj. 

Berlini, Parisi, Amsterdami, Roma, Milano deri atë ditë për mua ishin 

vende për të cilat kisha dëgjuar e lexuar, por asnjëherë nuk e kisha 

menduar se do t'i shkelja rrugët e rrugicat e tyre. [...]

Shkuam edhe në fontanën e njohur të Romës. Kisha dëgjuar më parë se 

po të hidhje një metalik në fontanë dhe të mendoje një dëshirë, atëherë 

ajo do të plotësohej. Edhe pse e dinim se një gjë e tillë ishte vetëm e 

thënë, prapë të gjithë së bashku hodhëm nga një metalik dhe kam 

ndjenjën se të gjithë menduam po të njëjtën gjë, të vizitonim prapë të 

gjithë së bashku “fontana di trevi-n e famshme të Romës Antike”. [...] 

Ishim të gjithë së bashku, të lodhur, por të gjithë ishim të buzëqeshur dhe 

ktheheshim me një gëzim të madh. Kishim fjetur nëpër rrugë, nëpër 

stacione të ndryshme të trenave, por ishte diçka e cila nuk mund të 

përshkruhej me fjalë. Për mua ishte një përvojë mëse e mrekullueshme. 

Të vizitoj të gjithë ato vende për mua ishte diçka e pabesueshme, por 

edhe shoqëria që fitova gjatë këtij udhëtimi për mua ka vlerë të madhe.

Edon Bajrami

Student i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

     A di më shumë ai që lexon apo ai që udhëton?!

Ndihem e lumtur që kam qenë pjesë e këtij Eurotripi. Kam krijuar shoqëri 

të re, kam njohur njerëz të ri, kam parë shumë qytete, kultura dhe kam 

mësuar shumë gjëra. Në shumicën e rasteve, kisha ndërtuar një ide në 

mendjen time rreth asaj se si do të jetë dhe kam kuptuar se sa shumë 

udhëtimi ndihmon për të hapur mendjet tona për botën, dhe se si krijon 

mundësi për të ndarë përvojat tona me të tjerët. Njohja e vendeve është 

një pjesë e rëndësishme e arsimimit tonë. Dituritë që i kemi marrë nga 

shkolla, nuk ofrojnë njohuri të mjaftuesheme përderisa nuk i shohim ato. 

Dhe në fund dua të përmbyll me pyetjen se “A di më shumë ai që lexon 

apo ai që udhëton?!”… me siguri që përgjigjen tashmë e kemi shumë të 

qartë.

Selda Gjeli

Studente e Stomatologjisë

     Something incredible

I have never imagined that someday I will be a part of this. Places like 

Berlin, Paris, Amsterdam, Rome, Milano, were only notions for which I 

heard and read, but I never imagined that I would visit them. [...]

We saw the famous fountain in Rome. I heard that if you'd throw a coin 

there and you'd make a wish, it would come true. Even though we knew 

that is a legend we did it anyway and can't help but think that we all made 

the same wish, to visit the “famous Fontana di Trevi of the ancient Rome 

once more”. [...]

We were together, tired but smiling with joy. We slept on streets, 

stations, but it was something incredible. It was an unbelievable 

experience for me to visit all those places and all the new friends that I 

made is something priceless.

Edon Bajrami

Student of Computer and Electrical Engineering

     Who is smarter, the one who reads or the one who 

travels?!

I feeel very happy that I was a part of this Euro trip. I made new friends, 

met a lot of people, saw many cities and learned much about new 

cultures. Most of the time I was trying to imagine how would it be and I 

understood that traveling helps a great deal for opening our minds for 

the worlds, for the possibilities to share our experiences with others. 

Learning about places is an important part of our education, however 

the knowledge we get from school is not sufficient until one sees them 

from first hand. 

I will conclude this by asking “Who is smarter, the one who reads or the 

one who travels?!”… and I guess you all know the answer by now.

Selda Gjeli

Student of Dentistry
     



63

     Një shoqëri e mirë, disa shishe verë të kuqe është e tëra 

që të duhet në një natë të bukur në parkun e gjatë përpara 

kullës së Ajfellit

Retë dukeshin aq të ëmbla, aq afër, si hyrje për një botë tjetër magjike, 

sikurse fëmija kur sheh për hërë të parë ëmbëlsirë. Ajo ndjenja e lirisë, e 

ngazëllimit, për të parë diçka të re e të bukur, vërehej në sytë e të 

gjithëve. [...] Një apartament një dhomësh, na bëri pesëmbëdhjetë vetë 

të lidheshim më shumë me njëri-tjetrin e të kuptonim më mirë njëri-

tjetrin. Më e bukura ishte letra që e vinim në derë të banjos kur ajo ishte e 

zënë, apo telefoni i ndonjërit që na bënte në orën tetë të mengjesit, dhe 

të gjithë merrnim energji maksimale t'i bërtisnim atij apo asaj. [...] 

Njëherë nji shoqe e imja e kishte thënë një fjalë të urtë: “Nëse nuk flenim 

nëpër stacione të trenave, pllazha e kisha, atëhere nuk jemi 

eurotripera”, dhe po këto na përcjellën ditët në vijim ku ne e kishim 

planin se ku të shkojmë por jo se si të shkojmë aty, dhe kështu vijuan 

shumë ndalesa në vende të paplanifikuara, të cilat sjellin në vete 

eksperienca shumë të bukura. Tanimë çdo gjë na dukej e njejtë, e bukur 

shumë dhe e paarritshme ndonjëhere për vendin tonë.

Fjolla Kavaja

Studente e Ekonomisë

     Që ta shohësh një qytet, duhet të humbasësh në të 

Rastisi që të ishte ditëlindja ime dhe të gjitha urimet që më vinin nga 

shoqëria, e kishin formën “Urime… e ki marr dhuratën ma t'mirë 

t'mundshme - vizën” ose “Mbaje në mend këtë ditëlindje, kësi dhurate 

nuk ki me pas mo”. Këto mesazhe me bënin të kuptoj se ndonëse jetoj në 

Evropë, sa e pamundur dhe sa e largët duket ëndrra evropiane për rininë 

tonë. Ata kishin të drejtë, ndihesha vërtet me fat. [...] Ndonëse ishim 

takuar më herët, në aeroport po krijoheshin miqësitë e para mes grupit 

tonë dhe, edhe pse të ndryshëm nga njëri-tjetri, të gjithë e kishim një të 

përbashkët: ishte hera e parë qe po e vizitonim Berlinin. [...] Unë e di një 

gjë: kjo do te mbetet një ndër eksperiencat e rralla dhe më të bukura të 

jetës sime.

Genta Islami

Studente e Ekonomisë

     Good company and some bottles of red wine is all you 

need for a beautiful night in the park in front of the Eiffel 

tower

Clouds seemed so sweet, so close, like a gate to a dream world, kinda like 

when a child tastes sweets for the first time. One could read the feeling 

of freedom and the excitement of seeing something new in everyone's 

eyes. [...] A one-room apartment was a reason that fifteen people 

became very close and understanding with each other. The best part was 

the flyer we hanged on the bathroom door when it was occupied, or 

when someone's phone was ringing at 8 oclock in the morning which 

gave us full energy to yell to him or her. [...]

A friend of mine once told me :”if you don't sleep in stations, beaches and 

churches than thou aren't eurotrippers”, and it stuck with me when we 

made plans just to get there not knowing how, which brought beautiful 

experiences along. Everything looked the same by now, very beautiful 

but unreachable for our country.

Fjolla Kavaja

Student of Economy

   
      If you want to see a city, you need to get lost in it

It was my birthday and all the greetings I was getting from friends were 

“Congratulations, you got the best gift ever – the visa” or “Remember 

this birthday, this present might never come again”. These messages 

made me realize than even though I live in Europe, the European dream 

is so impossible and far away for our youth. They were right, I felt very 

lucky. [...] Although we met before, first friendships started to happen 

within our group and despite being different we had something in 

common: we were all visiting Berlin for the first time. [...] One thing I 

know for sure: this will remain one of my rarest and best experiences of 

my life.

Genta Islami

Student of Economics
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     Kufijtë që u shembën përkohësisht

Kur pasaporta ime ndryshoj efektin e saj (nga izolimi në liri) dhe kur fillimi 

i aventurës ishte shumë afër, kishte ardhur koha që të planifikoja ditët që 

nuk do t'i harroj kurrë. Nga entuziazmi që të shoh gjithçka dhe të vizitoj 

çdo cep të zonës ku mund të më dërgonte pasaporta ime, për pak kohë 

harrova çdo gjë tjetër. Numri i qyteteve që dëshiroja t'i vizitoja, gati sa 

nuk tejkaloi numrin e ditëve sa vlente “liria ime e kufizuar” në vizë. Doja 

të kaloja murin e Berlinit me një hap të vetëm. Doja të ngopesha me 

veprat e papërsëritshme të ekspozuara në Louvre, të ngisja biçikletën 

nëpër rrugët e Amsterdamit, të ushqehesha me muzikën e Mozartit dhe 

të Schopenit në Vjenë, të isha edhe unë një spektatore e arenës 

Coloseum, të pushoja në njërën nga Shkallët Spanjolle në Romë, të 

lundroja mbi kanalet përmes rrugicave të Venedikut... Doja madje edhe 

të realizoja idenë e “këpucëve të pastra” për një muaj. [...] Në ditën e 

tretë të qëndrimit tonë në kryeqytetin Gjerman, gjatë ligjëratës së tij mbi 

“Revolucionin e Kufijve në Evropë”, profesor Gerald Knaus nga Nisma 

Evropiane për Stabilitet, na fliste se si kufijtë në shumicën e vendeve 

Evropiane janë një “vijë administrative” e cila mund të shihet vetëm në 

hartë. Sa ide absurde më tingëllonte atë ditë. Ndoshta sepse kufijtë për 

     The borders that collapsed temporarily

When my passport changed its effect (from isolation to freedom) and 

when the adventure was about to start, it was time to start planning the 

days I will never forget. Driven by my enthusiasm to see everything and 

to visit each corner of wherever my passport takes me, I almost forgot 

everything else. The number of cities I wanted to visit almost exceeded 

the number of days of my “limited freedom” in visa. I wanted to cross the 

Berlin wall on one step, I wanted to watch the artistic creations at the 

Louvre forever, I wanted to ride a bike in Amsterdam, to feed on Mozart's 

and Chopin's music in Vienna, I wanted to be a spectator at the Coliseum, 

I wanted to rest on one of the Spanish scales in Rome, I wanted to take a 

boat ride in the narrow channels of Venice… I even wanted to reach my 

idea of “clean shoes” for a month. [...] On our third day in Berlin, 

Professor Gerald Knaus was telling us during his lecture on “Revolution 

of Borders in Europe” about the existence of only “administrative lines” 

between most of the European states, a line that is only visible in maps. 

That sounded very absurd to me on that day. Maybe because the word 

border sounds like obstacle to me, sometimes even an impassable one. 

The next day the words of Professor Knaus started to make sense and I 
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mua asocojnë me pengesa, nganjëherë të pakalueshme lëvizjeje. 

Sidoqoftë, e nesërmja ishte dita kur do të filloja të bindesha se ajo për çka 

fliste profesor Knaus, është realitet. Se bashkëmoshatarët e mi 

evropianë e jetojnë atë çdo ditë. Se atje, kufijtë bashkojnë njerëzit. [...] 

Etja për të parë objektet dhe për të vizituar qytetet për të cilat aq shumë 

kishim mësuar (në Fakultetin e Arkitekturës), nuk mund të shuhej lehtë. 

[...] E sot, kur e gjithë kjo aventurë ka marrë fund, ndjehem me fat që 

tashmë shumë nga ç'kam lexuar, nuk janë më të panjohura për mua. 

Pashë shumë bukuri reale. Reale sepse pak nga shokët dhe shoqet e mija 

kosovare kanë pasur mundësi t'i shohin ato siç i pashë unë... 

fatkeqësisht.

Tash shpresoj që një ditë do të kthehem prapë për t'i vizituar ato që 

kishin shumëçka për të ofruar. Kals Kirche, Haas Haus, Katedralja e Shën 

Stefanit e Pallati Schonbrunn-it në Vjenë, dhe në anën tjetër Panteoni, 

Coloseumi, Fontana di Trevi dhe gërmadhat e Romës antike, vështirë që 

mund të shuajnë etjen tonë me një të shikuar kalimthi dhe një shkrepje 

aparati me ose pa ekspozimin tonë para tyre. 

Megjithatë, më duhet ta pranoj. Profesor Knaus kishte të drejtë. Isha unë 

ajo që nuk mund t'i besoja. Udhëtimi në Evropë më bëri ta kuptoj. Sot, 

kufijtë bashkojnë njerëzit! Tash e di.

Blerta Zeka

Studente e Arkitekturës

     Një aventurë

Pesëmbëdhjetë të rinj nga pjesë të ndryshe të Kosovës, të mbledhur së 

bashku duke pritur fillimin e një aventure e cila do të jetë për shumicën - 

aventura më e bukur në jetë. […] Një aventure njëzetditore e cila do të 

mbes në mendjen tonë për shumë kohë. Aventurë kjo e cila na bëri të 

kuptojmë shumë për histori, kulturë, edukim, jetesë të vendeve të 

ndryshme dhe më së shumti na bëri të kuptojmë vetën tonë.

Kushtrim Morina

Student i Telekomunikacionit

saw that my peers in Europe live that reality every day, that borders unite 

people and do not divide them. [...] I was hungry for visiting the objects 

and cities for which we studied so much (at the Faculty of Architecture). 

[...] Now that the adventure is over I feel very lucky that I managed to see 

a lot of things for I which I read in the past. I saw beauty from up close, 

unlike many of my friends from Kosova that unfortunately didn't have 

the chance to share my experience.

I just hope that someday I will return to visit these places again. Places 

like Kals Kirche, Haas Haus, Cathedral of St Stephen and Palace of 

Schonbrunn in Vienna, Pantheon, Coliseum, Fontana di Trevi and ancient 

ruins in Rome can hardly be enjoyed just by taking a glimpse at them. 

However, I must admit that I didn't trust Professor Knaus at first and now 

that I made the travelling to Europe. I'm convinced that borders connect 

people! Now I know.

Blerta Zeka

Student of Architecture

     An adventure

Fifteen young people from all over Kosovo, gathered and about to start 

and adventure that will most probably be the best in their life. […] It was a 

20 day adventure that will stay with us for a long time, an adventure that 

made us realize so much about history, culture, education and lifestyle in 

different countries and subsequently made us understand ourselves.

Kushtrim Morina

Student of Telecommunication
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     Udhëtimi në Evropë ma ndryshoi tërësisht mënyrën se 

si e shikoj botën

Që nga koha kur isha fëmijë kam ëndërruar të udhëtoj jashtë shtetit. 

Vendet e çuditshme dhe emocionuese si dhe kulturat e reja gjithmonë 

më kanë fascinuar. Gjithmonë jam pyetur se si është të flasësh një gjuhë 

të huaj, të rritesh duke mësuar zakone të ndryshe ose të jetosh në një 

vend tërësisht ndryshe nga ai që jetoj tani. Në muajin korrik, kjo ëndërr e 

imja u realizua. Ia dola të udhëtoj në Gjermani, Holandë, Belgjikë, Francë 

dhe Itali. Unë dhe shokët e mi më në fund e prekëm botën. […]

Kishim kaq shumë miq të rinj, në veçanti mikun tonë Williamin nga 

Kanadaja të cilin e kishim takuar në rrugë nga Roma në Bari dhe ai erdhi 

me ne për ta vizituar Prishtinën; pamë shumë gjëra të reja dhe u 

kënaqëm shumë. Udhëtimi në Evropë ma ndryshoi tërësisht mënyrën se 

si e shikoj botën. Asnjëherë nuk e kam imagjinuar se sa ndryshe mund të 

jetë bota jashtë Kosovës sime. Kjo është aventura ime më e madhe deri 

tash dhe shpresoj që në të ardhmen të shoh gjëra tjera që nuk i kam parë 

kurrë.

Halil Sadiku

Student i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

   Travelling to Europe completely changed the way I 

looked at the world 

Ever since I was a child, I dreamed about travelling overseas. Strange 

lands, exciting places, and new cultures have always fascinated me. I've 

always wondered what it would be like to speak another language, to 

grow up with different customs, or to live in a completely different way 

than I do now. This past July my dream finally came true. I got to travel to 

Germany, Netherland, Belgium, France and Italy. My friends and I finally 

touched the world with our fingertips. […]

I had so many new friends, specially our friend William from Canada, we 

met him in the road from Rome to Bari and he came with us to visit 

Prishtina; we saw so many new things and had so much fun. Travelling to 

Europe completely changed the way I looked at the world. I now respect 

different cultures and different people. I never imagined how different 

the world outside my own Kosovo really is. My greatest adventure till 

now and I hope to see more things that I have never seen.

Halil Sadiku

Student of Electrical and Computer Engineering
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     Në secilin hap mund të shihje vepra artistike nga më të 

ndryshmet

Udhëtimi në Evropë definitivisht ishte ëndrra ime më e bukur e realizuar 

deri më tani. Jam e bindur që nga ky udhëtim kam përfituar shumë, qoftë 

eksperienca të paharruara, qoftë njohuri të shumta për vende të 

ndryshme, kultura të ndryshme, njerëz të ndryshëm e mbi të gjitha më 

duhet gjithsesi ta pranoj, që e kam fituar edhe një shoqëri të re të cilët 

fillimisht ishin njerëz të panjohur për t'u bërë më pastaj pjesë e 

pandashme e realitetit të përditshëm. E që unë jam e bindur që nuk do t'i 

harroj asnjëherë në jetën time.

Vatra Abrashi

Studente e Pedagogjisë

     At each step there was a lot of different art work

The trip to Europe was definitively my most beautiful dream that came 

true so far. I am convinced that I have gained a lot from this trip, like 

unforgettable experiences, knowledge about new places and cultures, 

different people and above all, I must admit, new friends who were 

people that I didn't know before but later we became inseparable. I 

know for sure that I will never forget them in my life.

Vatra Abrashi

Student of Pedagogy
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