
                                 
 
                                                        
 
 
 
Deri te: Te interesuarit e regjionit nderkufitar Prespa 
 
Lenda: Ftese per pjesemarrje ne festivalin “Vera dhe djathra” 2014-Komuna Oher      
       
                                                                                                                                                                                                
Te Nderuar, 
 

Komuna Oher perms departamentit te turizmit dhe zhvillimit ekonomik dhe 
regjionit nderkufitar Prespa ne kuader te ABDA programit e cila zhvillohet nga Regional 
Rural Development Standing Working Group (SWG) in the South-East Europe, Ju fton te 
mirrni pjese ne festivalin e “Veres dhe djathit” ne 15-16 Gusht 2014 lokacioni sheshi i 
vogel “Republika e Krusheves” ne Oher. 

 
Ne festivalin perveç  pjesemarresve lokal prodhues te veres dhe djathit te komunes Oher 

do te marrin pjese dhe perfaqesues dhe nga regjioni nderkufitar Prespa, komuna Resnje dhe 
regjioni Korca, Shqiperi.  

 
Edhe kete vit si vitet e tjera nje numer me te madh te prodhuesve te vegjel dhe te mesem te 
veres dhe djathit nga regjioni Prespa, do ti ekspozojne prodhimet e tyre direkt ne treg, ndersa 
vizitoret do te mund ti degustojne ato dhe te shijojne veren dhe djathin vendas si dhe te 
shoqerohen. 
 
Ohri si qytet turistik vizitohet nga numer te madh vizitoresh vendas dhe te huaj ne kete pjese te 
vitit me kete festivali kontribuon ne pasurimin e ofertes turistike te qytetit dhe mundesi per 
themelimin e kontakteve te perhershme me perfaqesues te biznesit nga te dy vendet ne 
regjionin Prespa.  
 
  
 Ju faleminderojme per pjesemarrje. 
                                                                                               
 
 Me Respekt, 
 
                                                                            Gjoko Apostollov  
 
                                                                        Departamenti TLER komuna Oher 
 
 

 



                                 

 
PROGRAMI 

FESTIVALI I VERES DHE DJATHIT 
15-16 GUSHT,2014 OHER, sheshi i vogel Republika e 

Krusheves 
  
 
 
 
 
Dita e pare (15.08.2014)  
 
Arritja e pjesemarresve ne Oher ne 15.00 ora 
  
17 00  Vendosja e stendave dhe rregullimi i pjesemarreve 
20.00  Hapja solemne dhe fjalimi pershendetes i Kryetarit te komunes Oher  
20.15  Prezentimi dhe degustimi I prodhimeve e pasuruar me program kulturor   
24.00  Mbyllja e dites se pare te festivalit  
 
 
 
 
 
Dita e dyte ( 16.08.2014) 
 
17.00 Vendosja e stendave  
20.00 Hapja solemne dhe fjalimi pershendetes i Kryetarit te komunes Oher   
24.00 Mbyllja e festivalit   
 
 
 
 
 
 
 


