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Sheshi “Tiananmen” është sheshi qendror i 
Pekinit. Ai është 880 metra i gjatë nga jugu në 
veri dhe 500 metra i gjerë nga lindja në perëndim. 
Sipërfaqja e tij është 440 mijë metra katrorë. 
Në këtë shesh mund të organizohet një miting 
madhështor me 1 milion njerëz. Ai është sheshi 
më i madh qytetës në botë.

Sheshi “Tiananmen” simbolizon frymën e 
vendosur dhe të papërkulur revolucionare të 
banorëve të Pekinit. Lëvizja e 4 Majit, Lëvizja e 
29 Janarit e të tjera kanë lënë një gjurmë të thella 
në historinë e revolucionit modern të Kinës. Pas 
shpalljes së Kinës së Re, sheshi “Tiananmen” 

është zgjeruar. Në 
qendër të t i j  është 
ngritur Monumenti i 
Heronjve të Popullit, 
në anën perëndimore 
është Pallati i Madh 
i Popull i t, në anën 
lindore është ndërtuar 
M u z e u  K o m b ë t a r 
i Kinës, ndërsa në 
anën jugore është 
vendosur mauzoleu i 
kryetarit Mao Ce Dun.

Monumenti i Heronjve të Popullit, që ndodhet 
në qendër të sheshit “Tiananmen” dhe në veri të 
mauzoleut të kryetarit Mao Ce Dun, është ndërtuar 
nga qeveria e Republikës Popullore të Kinës për 
të përkujtuar dëshmorët revolucionarë të historisë 
moderne kineze. 

Muzeu Kombëtar i Kinës, që gjendet në 
anën lindore të sheshit dhe në jug të bulevardit 
“Donchananjie”, është përballë Pallatit të Madh 
të Popullit. Ky është një muze kompleks ku është 
ekspozuar historia dhe kultura e lashtë e kombit 
kinez.

Mauzoleu i kryetarit Mao Ce Dun është një 
bazë kombëtare e edukimit patriotik dhe është 
pallati më i lartë i partisë dhe i shtetit. Në këtë 
pallat është vendosur trupi i ish-kryetarit të Kinës 
Mao Ce Dun. Në këtë pallat përkujtimor gjenden 
edhe salla përkujtimore e meritave revolucionare 
të Mao Ce Dunit, Çu En Lait, Liu Shao Çisë, Zhu 
Desë, Ten Hsiao Pinit, Cen Yunit etj. 

Pallati “Tiananmen” gjendet në pjesën veriore 
të këtij sheshi. Ai është ndërtuar në vitin 1417 gjatë 
dinastisë Ming. Ky pallat ka 5 porta dhe është 33.7 
metra i lartë. Poshtë pallatit është lumi Jinshuihe 
dhe mbi këtë lumë ka 5 ura prej guri të bardhë. 
Pallati “Tiananmen” është një objekt i bukur i artit 
arkitekturor.

Më 1 tetor 1949, në pallatin “Tiananmen”, 
ish-kryetari i shtetit i Kinës Mao Ce Dun shpalli 
formimin e Republikës Popullore të Kinës dhe e 
ngriti personalisht flamurin e parë të kuq me 5 yje. 
Që nga ajo kohë, pallati “Tiananmen” është bërë 
simboli i Kinës së Re dhe figura e tij madhështore 
është një pjesë e rëndësishme përbërëse e 
stemës së vendit tonë. Du

Sheshi Tiananmen
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Pallati i Dimrit është ndërtuar në kohën e 
perandorëve të dinastive Min dhe Çin. Ai zë një 
sipërfaqe prej 72 hektarësh. Ndërtimi i tij filloi në 
vitin 1407 dhe përfundoi në vitin 1420. Pallati i 
Dimrit është një tërësi ndërtesash të lashta dhe 
përbën një monument të rëndësishëm historik të 
Kinës.

Pallati i Dimrit është i rrethuar nga të katër 
anët me mure. Në katër qoshet e Pallatit të 
Dimrit janë ndërtuar katër kulla. I tërë pallati në 
të kaluarën quhej “Qytet i ndaluar”. Tri ndërtesat 
e para të pallatit shërbenin për anën zyrtare dhe 
ceremoniale. Kurse pjesa tjetër, kryesorja, ishte 
ndërtesa ku jetonin dhe punonin perandorët. Në 
të dy anët e kësaj ndërtese ndodheshin banesat 
e të afërmve të tyre. Pjesa e fundit e pallatit ishte 
kopshti perandorak.

Pallati u hap si muze në 1925. Gjatë sundimit 
reaksionar ndërtesat e pallatit u prishën mjaft. 
Shumë sende të çmuara dhe kureshti historike me 
vlerë të madhe u grabitën. Vetëm pas çlirimit ai u 
vu nën kujdesën e pushtetit popullor, u restaurua 
dhe u bë me të vërtetë një muze kulturor dhe 
artistik i popullit.

Salla “Tajhë” u ndërtua në vitin 1417 dhe u 
rindërtua në 1845-n. Në këtë sallë perandori 
zhvillonte ceremonitë madhështore, si ceremonitë 
e kurorëzimit, të kremtimit të ditëlindjes dhe të 
përcjelljes së gjeneralëve në luftë. Në këtë sallë 
gjithashtu zhvilloheshin provime për të parë aftësitë 
e funksionarëve para emërimit dhe gradimit të tyre. 
Në mes të sallës gjendet froni i perandorit. Në të 
dyja anët janë nga dy kolona të veshura me ar. Në 

të katër kolonat janë vizatuar dragonj, si simbol i 
forcës.

Salla “Xhonhë” ishte vendi ku pushonte dhe 
bënte përgatitje perandori para se të merrte pjesë 
në ceremonitë madhështore. Çdo vit në këtë 
sallë perandori lexonte tekstin e lutjes një ditë 
përpara se të shkonte në Tempullin e Qiellit dhe 
në Tempullin e Tokës. Atje ka dy gjaocë (karroca 
për udhëtim) që mbaheshin në krahë nga katër 
shërbëtorë. Njëra i takon dinastisë Min dhe tjetra 
dinastisë Çin.

Salla “Paohë” ishte vendi ku shtroheshin 
bankete me rastin e Vitit të Ri gjatë dinastisë Çin. 
Në të dyja anët e portës së kësaj salle ndodhen dy 
kazanë prej bronzi. Aty mbahej ujë në rast rreziku 
nga zjarri. Kazanët ishin të veshur me ar, por në 
vitin 1860, gjatë kohës së pushtimit të ushtrisë 
së koalicionit anglo-francez, u gërryen pjesët e 
veshura me ar.

Salla “Cencin” ishte vendbanimi i perandorit të 
dinastisë Min. Më vonë në dinastinë Çin kjo sallë 
përdorej për të pritur trupat diplomatike të vendeve 
të huaja të akredituara në Kinë. 

Në sallën “Cjaotej” kremtohej ditëlindja e 
perandoreshës. Atje gjenden 25 vula të punuara 
prej guri të çmuar, si dhe froni i perandoreshës. Në 
të djathtë të fronit është një kuti ku ruhen çelësat e 
vulave.

S a l l a  “ K u e n i n ”  i s h t e  v e n d b a n i m i  i 
perandoreshës së dinast isë Min, kurse në 
dinastinë Çin këtu perandori zhvillonte ceremonitë 
e martesave.

Pallati i Dimrit
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Muri i Madh i Kinës - Changcheng (qyteti/fortesa e gjatë) është një numër fortifikimesh prej guri ose 
prej balte ne veri të Kinës, i ndërtuar, i rindërtuar dhe i mirëmbajtur, nga shekulli i 5 para Krishtit deri në 
shekullin e 16-të, për të mbrojtur kufijtë veriorë të Perandorisë Kineze nga sulmet e Xiongnu, përgjatë 
dinastive të ndryshme pasuese. Që prej shekullit të 5-të para Krishtit, janë ndërtuar disa mure, të cilave 
iu referohemi si Muri i Madh. Një prej më të njohurve, është ajo pjesë ndërtuar prej viteve 220-206 para 
Krishtit nga perandori i parë i Kinës, Qin Shi Huang. Pak ka mbetur prej atij muri, pjesa më e madhe e 
Murit ekzistues është ndërtuar gjatë Dinastisë Ming.

Muri i Madh shtrihet nga Shanhaiguan në Lindje deri në Lop Nur në Perëndim, përgjatë një harku 
në pret këndin jugor të Mongolisë së Brendëshme. Mbikqyrja më e plotë arkeologjike, duke përdorur 
teknologji të përparuara, së fundëmi ka dalë në përfundimin që i gjithë Muri i Madh, me të gjithë degët 
e tij,shtrihet për 8,851.8 km. Kjo gjatësi përbëhet 6.259.6 km të seksioneve të murit ekzistues, 359.7 
kilometra transhe dhe 2.232.5 km barrierash mbrojtëse, si kodra dhe lumenj.

Si një shenjë e ngritur në majat e vargmaleve, pjesa e Murit të Madh në Badaling ka qenë gjithashtu 
dëshmitare e shumë ngjarjeve historike. Perandori i parë i Dinastisë Qin ka shkuar atje, perandori i parë 
i Dinastisë Juan (1271-1369, Zan Daizu ka qenë në seksionin Badaling të Murit të Madh, nga ku mori 
kontrollin e të gjithë Kinës.

Perandoresha Cixi u largua prej andej për në pjesën perëndimore të Kinës më 1900, kur një aleancë 
e tetë vendeve perëndimore pushtoi Pekinin. Aktualisht, Muri i Madh në Badaling ende qëndron si kujtues 
i vuajtjeve që populli kinez ka kaluar gjatë 2000 viteve të shkuara. Ai është një trashëgimi më tepër se e 
çmuar kulturore e njerëzimit.

Badaling është pjesa më e hershme e Murit të Madh që u hap për turistët. Ai tërheq çdo ditë miliona e 
miliona turistë nga Kina dhe Bota. 

Disa pjesë të Murit të Madh, në veri të Pekinit dhe pranë qendrave turistike janë të ruajtura mirë dhe 
madje edhe të meremetuara. Muri i Madh, simbol i qytetërimit kinez, është një nga mrekullitë që populli 
kinez ka krijuar. Pjesa Badaling e Murit të Madh është pjesa më përfaqësuese dhe është shpallur si relike 
kryesore kultuore kombëtare dhe që është shpallur Trashëgimi Kulturore e UNESCO-s më 7 korrik 2007, 
duke fituar përsëri edhe një herë famë botërore dhe duke u renditur në Shtatë Mrekullitë e Reja të Botës.

Muri i Madh Kinez
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Pallati i Verës
Pallati i Verës në gjuhën kineze quhet “Ji He 

Juan”, që do të thotë harmoni dhe qetësi. Aty 
është kodra Vanshushan dhe liqeni Kuonmighu. 
Në dinastinë Çin, perandori Cjen Lun, për nder 
të ditëlindjes së nënës së tij, vuri këto emra që 
mbajnë sot. Vanshou do të thotë “dhjetë mijë 
vjet jetëgjatësi”. Liqeni Kuoming ka marrë emrin 
e qytetit Kuoming, se në këtë qytet mbretëron 
pranvera gjatë gjithë vitit, nga këtu vjen kuptimi 
“gjithnjë e re në moshë”.

Salla e parë këtu u ndërtua në vitin 1153. 
Ndërtimi në shkallë të gjerë filloi vetëm në kohën 
e dinastisë Çin. Veçanërisht në vitin 1750 buzë 
liqenit dhe në kodrat u ngritën salla, pagoda të 
mëdha, vila të bukura dhe kulla të mrekullueshme. 
Të gjitha ndërtimet janë bërë sipas dëshirës së 
perandorëve. Këtu perandorët kalonin kohën e lirë 
dhe nganjëherë merreshin me punët shtetërore 
ose shikonin drama dhe veprimtari të tjera. Liqeni 
zë tre të katërtat e të gjithë sipërfaqes së pallatit. 
Në mes të liqenit gjendet një ishull me një tempull 
të bukur. Ai lidhet me tokën me një urë të madhe 
prej graniti me 17 harqe.

Pas djegieve të viteve 1860 dhe 1900, në 
vitin 1888 perandoresha Cë Shi e dinastisë Çin 
e rindërtoi këtë pallat, duke marrë nga fondet për 
ndërtimin e flotës detare (2,500,000 kg argjend).

Salla “Zhenshou” u ndërtua në vitin 1750. 
“Zhenshou” ka kuptimin “zemërmiri ka jetë të 
gjatë”. Asokohe perandori dhe perandoresha Cë 
Shi prisnin këtu funksionarët vartës dhe merreshin 
me punë shtetërore gjatë periudhës prill-tetor sipas 
kalendarit hënor.

“Llëshoutan” është salla ku jetonte në luks 
perandoresha Cë Shi.

Salla “Dë Hë Juan” është ndërtuar posaçërisht 
nga perandoresha Cë Shi për të parë shfaqjet 
teatrore. Ajo është 728 m e gjatë. Në tavanin e saj 
janë vizituar më se 8000 piktura, midis tyre 500 
janë peizazhe të liqenit Si Hu. Piktura të tjera janë 
vizituar sipas episodeve historike të legjendave e  
romaneve të kohës së lashtë.

Anija prej guri u ndërtua në vitin 1750. Në vitin 
1888 u shtua edhe një kat. Në secilin kat ka një 
pasqyrë. Kur perandoresha Cë Shi ulej përpara 
pasqyrës, uji i liqenit reflektohej në pasqyrë, 
atëherë anija dukej si lëvizte. Perandoresha Cë 
Shi këtu shijonte ëmbëlsira, duke soditur pamjen e 
liqenit.

Salla “Bij Juen” është ndërtuar në kohën e 
dinastisë Min. Në këtë sallë zakonisht zhvillohej 
ceremonia e kremtimit të ditëlindjes së Cë Shisë. 
Më 4 tetor të çdo viti sipas kalendarit të hënës 
ajo vinte këtu për të festuar ditëlindjen e vet. Atje 
gjendet një portret i saj në moshën 70-vjeçare. 

Salla “Y Lan Tan” u ndërtua në vitin 1750. 
Në këtë sallë perandori Kuansy kalonte verën. 
Salla është ndërtuar në buzë të liqenit, sepse atij 
i pëlqente të kundronte liqenin. Ky perandor u 
burgos në këtë sallë për 10 vjet rresht dhe vdiq në 
moshën 38-vjeçare.
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Tempulli i Qiellit ndodhet në jug të qytetit të Pekinit. Ai është vendi ku perandorët e dinastive Ming dhe 
Qing kryenin ritualin e lutjeve për zotat e tokës dhe qiellit dhe për korrje të bollshme. Ndërtesa e tempullit 
me një strukturë të veçantë artitektonike dhe me stolisje të mahnitshme është quajtur si margaritari i 
ndërtesave të lashta të Kinës. Në nëntor të vitit 1998 ky tempull u përfshi në “ Listën e trashëgimive 
botërore ”

Tempulli i Qiellit

 Parku “Yuanminyuan” ndodhet në periferinë veriperëndimore të qytetit të Pekinit. Ai ka qenë një park i 
madh perandorak i dinastisë Qing, me më se 50 peizazhe piktoreske të ndërtuara si imitim i pikave turistike të 
krahinave të ndryshme të Kinës. Në mes të panoramave të bukura të maleve dhe lumenjve janë shpërndarë 
140 pika të bukura turistike. Ndërtimi i këtij parku ka zgjatur më se 100 vjet, që nga viti 1709 deri në vitin 1809. 
Sipërfaqja e tij është 347 ha. Në këtë park janë koleksionuar objekte të çmuara e të rralla arkeologjike, piktura 
dhe vepra bukurshkrimi të personave të njohur, libra të fshehtë perandorakë, margaritarë, sende të arta dhe të 
argjendta etj., ku është përmbledhur thelbi i kulturës së lashtë kineze. Por në vitin 1860 dhe në vitin 1900 ky 
park u shkatërrua dy herë, nga ushtria aleate anglo-franceze dhe ushtria e bashkuar e 8 vendeve dhe mbeti 
vetëm një gërmadhë. Zhai

Parku Yuanminyuan
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Tempulli i Qiellit

Parku Yuanminyuan
Hutong-ët e Pekinit

Në qytetin e Pekinit ka një fjalë të urtë, që thotë “Po të mos hysh në hutong, nuk e njeh mirë Pekinin, 
dhe po të mos hysh në hutong, kot vjen në Pekin”. Hutongët e mëdhenj dhe të vegjël kryqëzohen dhe 
shpërndahen si enë gjaku në të gjithë Pekinin. Kjo është një nga veçoritë arkitekturore të kryeqytetit kinez. 
Turistët, nëse dëshirojnë të ndiejnë thellësisht kulturën e lashtë dhe atmosferën jetësore të Pekinit, duhet të 
shkojnë në hutongët në lagjet e vjetra të qytetit të Pekinit.

Hutongët kanë filluar të formohen në shekullin e 13-të, kur Pekini u caktua si kryeqytet i dinastisë Juan. 
Në atë kohë sundimtarët ishin mongolë. Fjala hutong vjen nga gjuha mongole dhe ka kuptimin “pus”. Në 
fillim fare hutongët ishin të shpërndarë sipas vendeve ku gjendeshin puset e ujit. Kjo për arsye se atëherë 
në çdo hutong duhej të kishte një pus. Zakonisht hutongët shtrihen nga lindja në perëndim dhe gjerësia e 
tyre është më pak se 9 metra. Në të kaluarën, në të dy anët e hutongëve kishte pothuajse vetëm oborre 
katrore. Oborri katror është një lloj arkitekture në të katër anët e të cilit ka dhoma dhe në qendër ndodhet 
oborri. Ai është një lloj banese nga më karakteristiket në qytetin e Pekinit.

 Në Pekin është një fjalë që thotë se “Pekini ka 360 hutongë me emër, ndërsa hutongë pa emër 
ka sa qime ka një lopë.” Çdo hutong ka një histori të vetën. Nga emrat e veçanta të hutongëve ne mund të 
kuptojmë se si ka qenë jeta e atëhershme në një hutong. 

Për shembull, një hutong quhet “thellësia e 100 luleve”. Kjo shprehje është shumë e bukur. Në një 
hutong dikur mund të ketë banuar një person i njohur e me ndikim dhe hutongu ka marrë emrin e tij. Një 
hutong, ngaqë ka një formë që ngjan me një shkop bambuje, quhet “hutongu shkop bambuje”. 

Tani këto rrugica të lashta që ndodhen vetëm në Pekin, përbëjnë një simbol të kulturës pekinase dhe 
tërheqin me veçoritë e tyre shumë turistë që vijnë nga të katër anët e botës. 

Vitet e fundit, me zhvillimin ekonomik, në Pekin janë ndërtuar gjithnjë e më shumë ndërtesa të larta, 
ndërkohë që hutongët po pakësohen nga dita në ditë.. Du
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Në lagjet e mëdha dhe të vogla të Pekinit gjenden shumë banesa të rrethuara nga të katër anët - 
lindja, jugu, perëndimi dhe veriu - me ndërtesa. Këto janë oborret katrore (të cilat në kinezishte quhen 
“siheyuan”), që përbëjnë njësinë themelore të një hutong-u dhe që janë oborre të rrethuara nga të katër 
anët. Kjo është forma tipike e banesave të kombësisë hane me historinë më të gjatë në Kinë. 

Porta e oborrit katror ndodhet kryesisht në pjesën juglindore ose në pjesën veriperëndimore. Dhoma 
drejt jugut është dhoma zyrtare, e cila është e ndërtuar mbi themele prej guri dhe është më e madhe se 
ndërtesat e tjera. Kjo dhomë është vendi ku banon i zoti i oborrit. Në të dy anët e oborrit janë dhoma drejt 
lindjes dhe dhoma drejt perëndimit, ku banojnë pasardhësit e të zotit të oborrit. Mes dhomës zyrtare dhe 
dhomave anësore është një korridor, ku njerëzit mund të ecin ose të bëjnë pushim. Muret e oborrit katror, 
si rregull, nuk kanë dritare dhe kështu që, brenda oborrit, mjedisi është i mbyllur dhe i qetë.

Struktura e oborrit katror është e veçantë. Oborri është i gjerë dhe i hapur. Banesat në të katër anët 
janë të pavarura nga njëra-tjetra, por janë të lidhura me korridorin. Brenda oborrit mund të mbillen dhe 
pemë e lule, e madje mund të rriten edhe zogj, peshq etj. 

Në dinastinë Cin kishte një shprehje që përshkruan jetën brenda oborrit: “Çati, akuariume peshku, 
shegë, zotëri, qen i madh, vajzë e shëndoshë”. Kjo shprehje tregon jetën tipike të oborrit katror siheyuan.                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Du

Oborret katrore (siheyuan)
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Oborret katrore (siheyuan)
Bulevardi “Wangfujing” është shumë i njohur 

brenda e jashtë vendit. Ai është një bulevard që 
fillon në jug nga bulevardi lindor “Chanan” dhe në 
veri shkon deri në Pallatin e Artit të Kinës. Gjatësia 
e tij është afro 1.5 kilometra. Bulevardi “Wangfujing” 
është zona më e njohur tregtare në Pekin me një 
histori 100-vjeçare. Këtu gjenden shumë dyqane, 
ku shiten mallra të përditshme, pajisje elektronike, 
veshje, këpucë, kapele, stoli, argjendari etj. Pas 
shpalljes së Kinës së Re, Bashkia e Pekinit e 
rregulloi dhe rindërtoi këtë bulevard, duke trashëguar 
veçoritë e dikurshme. Më vonë këtu u ndërtuan disa 
objekte të mëdha tregtare dhe, si rrjedhim, u formua 
zona e lulëzuar tregtare me tregun “Dongfeng” dhe 
Pallatin e Tregtisë si qendër. Vitet e fundit kjo zonë 
tregtare ka njohur një zhvillim shumë të shpejtë. 
Përditë këtu vijnë miliona blerës dhe turistë vendës 
e të huaj. Tani bulevardi “Wangfujing”, krejtësisht i 
zbukuruar, pret me pamjen e re vizitorët nga Kina e 
bota. 

Zona e ushqimeve karakteristike e “Wangfujing”-
ut, ku mund të gjesh ushqime të larmishme të 
krahinave të ndryshme të Kinës, zë një sipërfaqe 
mbi 2 000 metra katrorë, prej të cilave sipërfaqja e 
ndërtesave është mbi 1 mijë metra katrorë. Përveç 
ushqimeve, këtu shiten edhe objekte zejtarie e 
sende artistike.

Kisha katolike, që gjendet në pjesën lindore të 
bulevardit “Wangfujing”, quhet edhe “Kisha lindore”. 
Ajo është një nga 4 kishat e mëdha katolike në 
Pekin. Vitet e fundit në pjesën veriore të bulevardit 
“Wangfujing” janë bërë ndryshime. Janë hequr 
muret që rrethonin kishën katolike dhe, si rrjedhim, 
kjo kishë misterioze ka filluar të tërheqë vëmendjen 
e njerëzve. Ndërtesa e lashtë e kishës e stilit 
evropian është shumë e bukur. Sheshi i ri para 
kësaj kishe është rrethuar me pemë të gjelbra. Mes 
ndërtesave moderne kisha katolike e “Wangfujing”-
ut është bërë një nga pikat më të bukura turistike 
në këtë bulevard. Kjo kishë është e stilit roman dhe 
është një shembull tipik i shkrirjes së arkitekturës 
kineze dhe arkitekturës perëndimore. Megjithëse 
ndodhet në zonën e lulëzuar tregtare, ajo duket 
përsëri e shenjtë dhe e pastër. Gjatë festave njerëzit 
mund të dëgjojnë tingujt e muzikës frymore dhe 
këngët e bukura nga kjo kishë.  Du

Bulevardi Wangfujing
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Me të përmendur kulturën e kryeqytetit të lashtë të Pekinit, njerëzit mendojnë në radhë të parë për 
“Qytetin e ndaluar”, Pallatin mesjetar perandorak të Dimrit, që ka një histori më se 600-vjeçare. Pikërisht 
në jug të “Qytetit të ndaluar” zona e bulevardit përpara portës “Qianmen” është një nga zonat që ka 
ruajtur më së miri pamjet kulturore të Pekinit të vjetër. Kohët e fundit, pas restaurimit dhe rindërtimit, 
në këtë zonë të Pekinit po rishfaqen pamjet historike të lagjeve tregtare të dikurshme, duke i çmallur 
pekinasit e vjetër me “kohën e dikurshme”. 

Në fillim të shekullit të 15-të dinastia Ming e përcaktoi Pekinin si kryeqytet, duke ndërtuar “Qytetin e 
ndaluar”, pallatin perandorak, si qendër dhe një linjë nga jugu deri në veri. Brenda qytetit janë ndërtuar 9 
porta, ndër të cilat porta në jug të pallatit perandorak quhet “Zhengyang”, ndërsa pekinasit e quajnë porta 
“Qianmen”. Gjatë qindra vjetëve të kohës së dinastive Ming dhe Qing, zona e portës “Qianmen” ka qenë 
gjithmonë zona më e lulëzuar dhe me më shumë lëvizje në Pekin, sepse institucionet kryesore qeveritare 
të dy dinastive Ming dhe Qing ishin vendosur në të dy anët, në lindje dhe perëndim të portës “Qianmen”. 

Në restaurimin dhe rindërtimin e këtij bulevardi janë respektuar dy parime: parimi i ndërthurjes së 
funksionit tregtar modern me pamjen tradicionale dhe ai i ndërthurjes së shërbimeve të tregtisë moderne 
me pamjen e një bulevardi karakteristik për vizitorët.   Zhai  

Bulevardi Qianmen
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“Houhai” (Deti i prapmë) është një pjesë e 
“Shichahai”-t dhe është një zonë me ujë, kodra dhe 
pemë të gjelbra përgjatë bregut. Banesat, banorët 
vendorë, rezidenca perandorake dhe ish-shtëpitë e 
njerëzve të njohur tregojnë historinë e kësaj zone 
me veçori pekinase.

Këtu “deti” është në fakt një liqen i madh 
artificial, që ka qenë një pellg me ujë të kthjellët në 
qendër të qytetit Pekin dhe që ndodhet vetëm disa 
kilometra larg nga sheshi “Tiananmen”. Ai është i 
lidhur me ujin e parkut “Beihai” dhe pranë tij gjenden 
parku “Jinshan” dhe Pallati i Dimrit. 

Përgjatë bregut të “Houhait” mund të shihen 
çati në ngjyrë të gjelbër dhe mure të kuqe. Brenda 
oborreve të zë syri pemë të larta e të dendura. 
Thuhet se uji i “Houhait” është i lidhur me ujin e 
Pallatit të Dimrit dhe është një zonë e shenjtë. Për 
këtë arsye, budistët e lartë të dinastive të ndryshme 

të Kinës ndërtuan këtu tempuj, ministrat ndërtuan 
shtëpitë e tyre përgjatë bregut dhe njerëzit e njohur 
kishin dëshirë të qëndronin këtu.

Zona “Houhai” është shumë tërheqëse për 
turistët. Këtu gjenden shumë bare e restorante të 
ndryshme e shiten pothuajse të gjitha ushqimet me 
veçori pekinase.

Në mbrëmje njerëzit mund të ndiejnë atmosferën 
romantike duke vozitur me varka të vogla në ujë. Ky 
është një tjetër itinerar piktoresk në zonën “Houhai”.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Du

Houhai (Deti i prapmë)

Zona “Sanlitun” ndodhet në pjesën lindore të 
Pekinit. Ajo është një zonë e rëndësishme tregtare 
dhe ku zhvillohen shumë veprimtari diplomatike, 
pasi në vitet ‘60 – ‘70 të shekullit të kaluar u 
ndërtuan në të disa grupe ndërtesash dhe banesash 
për diplomatët e huaj.

 Rruga e bareve “Sanlitun” është një nga pikat 
kryesore të jetës së natës në Pekin. Shumë të huaj 
e pasanikë vijnë shpesh në këtë zonë, ku, nën 
ndriçimin e llambave të neonit, pasqyrohet plotësisht  
lulëzimi, zhurmat dhe jeta luksoze e një qyteti të 
madh ndërkombëtar.   

 Prej kohësh, rruga e bareve “Sanlitun” u krijon 

vizitorëve  përshtypjen e parjes së luleve në mes të 
mjegullës, ku askush nuk e ka të qartë pamjen e saj 
të vërtetë, prandaj kjo rrugë nuk ka një identitet të 
qartë tregtar.

 Për arsye se rruga ndodhet pranë zonës së 
ambasadave të huaja në Kinë, ajo është bërë 
shumë e njohur në Kinë. Baret dhe dyqanet në këtë 
rrugë qëndrojnë të hapura nga pasditja deri në orën 
2 të mëngjesit të ditës së nesërme.

G j a t ë  m b r ë m j e v e ,  s h u m ë  t ë  h u a j  d h e 
biznesmenë kinezë shkojnë me veturë ose taksi 
atje për takime ose marrëveshje biznesi, duke pirë 
ndonjë pije alkoolike ose kafe. Zhai

Zona Sanlitun dhe rruga e bareve
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Ndër 37 fusha e pallate sportive për lojërat 
Olimpike të Pekinit, Stadiumi Kombëtar "Foleja e 
zogut" dhe Qendra  Kombëtare e Notit "Kubi i ujit" 
janë më tërheqëset dhe më të njohurat në botë. 

Stadiumi Kombëtar ku u organizua ceremonia 
e hapjes dhe e mbylljes së Lojërave Olimpike të 
Pekinit në vitin 2008 u quajt në mënyrë të figurshme 
"Foleja e zogut" për pamjen e tij të veçantë. Punimet 
për ndërtimin e tij filluan në fund të dhjetorit të vitit 
2003 në parkun olimpik në veri të Pekinit. Materialet 
e reja që u shfrytëzuan për ndërtimin e këtij 
stadiumi, janë përdorur deri tani vetëm në stadiumin 
e madh të Kupës së Botës 2006, “Bayern Arena” të 
Mynihut. 

     Në fakt, një nga veçoritë kryesore në 
ndërtimin e "Folesë së zogut" është përdorimi 
në sasi të madhe i teknologjisë, materialeve dhe 
standardeve të reja. 

 Lojërat Olimpike të Pekinit 2008 e kthyen 
"Folenë e zogut" në ngrehinën simbol të këtyre 
lojërave. 

Pas Lojërave Olimpike të Pekinit, Stadiumi 
Kombëtar është bërë një fushë kryesore e klubit të 
futbollit “Guoan” të Pekinit dhe qendër tregtare e 
palestër.

  Pranë Stadiumit Kombëtar "Foleja e zogut" 
ndodhet Qendra Kombëtare e Notit, ku u zhvilluan 

garat olimpike të disa disiplinave, si të notit, të 
hedhjes nga trampolina, të notit të sinkronizuar, të 
vaterpolos etj. 

Nga pamja e jashtme, pallati ngjan si një kub dhe 
për këtë arsye ai quhet edhe “Kubi i ujit”. E gjithë 
ndërtesa duket si një kub i mbuluar me flluska të 
kaltra. Veçanërisht në mbrëmje, kur ndizen të gjitha 
dritat brenda pallatit, rrezet e dritës shpërndahen 
jashtë nga sipërfaqja e kaltër dhe gjysmë e 
tejdukshme dhe i gjithë pallati i ngjason një kristali 
të kaltër dhe të ëndërrt.

Edhe në katër anët e brendshme të pallatit kemi 
të njëjtën sipërfaqe me skica gjeometrike që imiton 
strukturën e molekulës së ujit. Kjo sipërfaqe, duke 
u ndërthurur me ujin e kthjellët në pishinë, krijon një 
mjedis magjepsës dhe shikuesve në këtë pallat u 
krijon ndjesinë sikur ndodhen në botën mikroskopike 
të ujit.

“Kubi i ujit” dhe “ Foleja e zogut ” përbëjnë sferën 
reale sipas konceptit të kulturës tradicionale kineze 
të “qiellit të rrumbullakët dhe tokës katrore”. 

“Kubi i ujit ” është i vetmi pallat i Lojërave 
Olimpike të Pekinit i ndërtuar me ndihmesën 
e bashkatdhetarëve kinezë nga Hong-Kongu, 
Makaoja, Tajvani dhe jashtë vendit, prandaj ky pallat 
pasqyron edhe “ëndrrën qindravjeçare të kombit 
kinez për Lojërat Olimpike”.  Wang Lei

Objektet sportive të Lojërave 
Olimpike të Pekinit
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Teatri i Madh Kombëtar ndodhet në perëndim 
të sheshit “Tiananmen”, pas Pallatit të Asamblesë 
Kombëtare  Popu l lo re  të  K inës ,  në  p jesën 
jugperëndimore të bulevardit “Changan”.  Teatri 
i Madh Kombëtar, me një sipërfaqe prej 118 mijë 
e 900 metrash katrore, përbëhet nga ndërtesa 
kryesore, korridore të gjata nënujore, vendparkimi 
nëntokësor, liqeni artificial dhe lëndina. Sipërfaqja 
e ndërtesave është rreth 165 mijë metra katrore. 
Ndër to, ndërtesa kryesore ka një sipërfaqe prej 105 
mijë metrash katrore, kurse instalimet nëntokësore 
60 mijë metra katrore. Vëllimi i përgjithshëm i 
investimeve për ndërtimin e këtij teatri arrin në 3 
miliardë e 100 milionë juanë. Brenda ndërtesës 
kryesore ndodhen salla e operës me 2416 vende, 
salla e koncerteve me 2017 vende dhe salla e 
pjesëve teatrore me 1040 vende, si dhe salla 
publike dhe pajisjet komplekse. Pjesa e jashtme 
e teatrit është në formë elipsi e ai ka strukturë 
çeliku. Gjatësia nga perëndimi deri në lindje është 
212.20 metra dhe nga jugu në veri 143.64 metra, 
ndërsa lartësia e ndërtesës është 46.285 metra. 
Sipërfaqja e ndërtesës është prej titaniumi dhe 
qelqi. Ndërtesa elipsoide është e rrethuar nga liqeni 
artificial. Sipërfaqja e liqenit është 35 mijë e 500 
metra katrore. Lartësia e Teatrit të Madh Kombëtar 

është faktikisht më e madhe ajo e Pallatit të Madh 
të Asamblesë Kombëtare Popullore, por, për arsye 
se 60 % e saj është nën tokë, pjesa e jashtme e 
saj është 3 metra më e ulët se Pallati i Asamblesë 
Kombëtare Popullore.

 Ndërtesa filloi të ndërtohej më 12 dhjetor të vitit 
2001 dhe përfundoi në shtator 2007. 

 Ky teatër është projektuar nga një kompani 
franceze, nën drejtimin e arkitektit Paul Andreu. 
Shikuesit duhet të hyjnë në sallat e shfaqjes 
nëpërmjet një kanali nënujor 80 metra të gjatë. 
Arkitektura e ndërtesës së Teatrit të Madh Kombëtar 
është e veçantë. Ajo është e një tipi të ri dhe 
pararojë, një ndërthurje dhe shkrirje e konceptit 
tradicional me modernin  dhe e romantikes me 
realitetin. Teatri i Madh Kombëtar në formë elipsi, 
që ndodhet pranë bulevardit “Changan”, duket 
si një “vizitor nga hapësira”. Ky “teatër në mes 
të qytetit dhe qytet në mes të teatrit” ngjan si një 
“margaritar në mes të liqenit” me një përfytyrim të 
jashtëzakonshëm në shekullin e ri.

Mbi 16 000 metra kub ujë, të mjaftueshëm për 
të mbushur 42 pishina olimpike, janë derdhur në 
liqenin mbi të cilin “pluskon ky vizitor nga hapësira”.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Zhai

Teatri i Madh Kombëtar
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Sheshi “Tiananmen”

Pallati i Dimrit

Muri i Madh Kinez

Pallati i Verës

Tempulli i Qiellit

Parku  “Yuanminyuan”

Bulevardi “ Wangfujing”

 Bulevardi “Qianmen”

Objektet sportive të Lojërave Olimpike të Pekinit 

Teatri i Madh Kombëtar

Muzeu i Arteve Figurative i Kinës

Muzeu “Shoudu” (Muzeu i Kryeqytetit)  

Qendra tregtare ndërkombëtare “Shimaotianjie”

Qendra tregtare “Rruga e mëndafshit”

Hongqiao (Tregu i Perlave)

Zona CBD e Pekinit

Zona financiare “Jinrongjie”
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Muzeu i Arteve Figurative i Kinës
Muzeu i Arteve Figurative i Kinës është një muze shtetëror i arteve figurative që koleksionon, studion, 

demonstron dhe ekspozon veprat e shquara të arteve figurative si dhe veprat e artit folklorik të artistëve 
bashkëkohorë të Kinës. Gjatë shumë viteve, ky muze ka bërë vazhdimisht përpjekje për shkëmbime 
kulturore e artistike midis Kinës dhe vendeve të tjera, ka organizuar me sukses ekspozita të ndryshme të 
veprave kineze e të huaja të arteve figurative, si dhe ka zhvilluar shkëmbime shkencore në fushën e arteve 
figurative brenda e jashtë Kinës.  Zhai

Pallati “Huguang”, që është ndërtuar në vitin 
1807, ka qenë një pallat i studentëve fshatarë në 
dinastinë Cin. Në oborrin e këtij pallati gjenden 
shumë ndërtesa të njohura, si tempulli “Xianxian”, 
pallati “Wenchan”, Pallati Përkujtimor etj. Sot 
Muzeumi i Operave i Pekinit gjendet gjithashtu në 
oborrin e pallatit “Huguang”. 

Në fillim, pallati “Huguang” kishte një sipërfaqe 
prej 43 mijë metrash katrorë dhe ka qenë një nga 
pallatet më të mëdha të fshatarëve në Pekin. Në të 
kaluarën, numri i pallateve të tilla në Pekin arrinte 
në mbi 500. 

Tani pallati “Huguang” zë një sipërfaqe prej 
3500 metrash katrorë, ku sipërfaqja e ndërtesave 
është 2800 metra katrorë. Në oborrin e këtij pallati 
dallohen tjegullat e gjelbra dhe muret e kuqe.

Në mes të oborrit gjendet një pus i lashtë. Ky 

është “Pusi i orës 12”. Gojëdhëna thotë se dikur 
nga ora 12 deri në 14 dhe nga  mesnata deri në 1 të 
natës, uji në këtë pus ishte i ëmbël. Kurse në kohë 
të tjera ai ishte i hidhur, por tani pusi është thatë. 

Këtu interpretohen shpesh opera të ndryshme, 
e sidomos Opera e Pekinit. Mjeshtrit e njohur të 
Operës së Pekinit, si Tan Xinpei, Yu Shuyuan, Mei 
Lanfang etj., kanë dhënë shfaqje në këtë pallat. 

Në “Huguang” vijnë jo vetëm dashamirët e 
Operës së Pekinit vendës, por edhe shumë turistë 
të huaj nga e gjithë bota, për të shijuar këtë operë 
tradicionale. Një operë e tillë e bukur dhe me veçori 
të vërteta kineze nuk mund të gjendet në asnjë vend 
tjetër në botë.

Me ndryshimin historik, sot pallati “Huguang” 
është kthyer në një vend për ekspozimin e kulturës 
tradicionale kineze.  Du 

Të shijojmë Operën e Pekinit në 
pallatin Huguang
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Muzeu “Shoudu” (Muzeu i Kryeqytetit) është 
një muze i madh kompleks në rang province në 
zonën e Pekinit. Ai filloi të ndërtohej në vitin 1953 
dhe u hap zyrtarisht në tetor 1981. Muzeu ndodhej 
më parë brenda tempullit “Konfuci”, në rrugën 
“Guozijian” të pjesës lindore të Pekinit. Tempulli 
“Konfuci” kishte atëherë një sipërfaqe prej 22 
mijë metrash katrorë. Ai është ndërtuar në vitin 
1302 dhe, pas restaurimeve të herëpashershme, 
ndërtesat e tij janë të ruajtura në gjendje të mirë. 

Për të pasur një koleksion sa më të madh 
objektesh dhe për t’u shërbyer sa më mirë 
vizitorëve, me miratimin e Bashkisë së Pekinit në 
vitin 1999, në pjesën perëndimore të bulevardit 
të madh të Kinës “Changan” filloi të ndërtohej 
në dhjetor të 2001-shit ndërtesa e re e Muzeut 
“Shoudu” si një nga veprat e rëndësishme 
kulturore të qytetit të Pekinit gjatë pesëvjeçarit 
të 10-të. Ndërtesa e re e Muzeut “Shoudu” u 
hap zyrtarisht  më 18 maj të vitit 2006. Kjo është 
një ndërtesë komplekse moderne me pajisje 
të përparuara të nivelit botëror, ku ekspozohen 
kryesisht objektet arkeologjike të koleksionuara 
dhe të gjetura në rajonin e Pekinit, me veçori 
pekinase, dhe ku pasqyrohen rezultatet e reja të 
studimeve historike, të kërkimeve arkeologjike 
dhe të studimeve të tjera përkatëse shkencore. 
Me ndërtesën madhështore, eksponatet e 
pasura, teknologjinë e përparuar dhe funksionet e 
përsosura, Muzeu “Shoudu” është bërë një muze 
modern madhështor që përputhet me konceptin 
për Pekinin si “qytet i njohur historik kulturor” 
e “kryeqytet ndërkombëtar” dhe përfshihet në 
radhën e muzeve “të nivelit të parë në vend dhe 
të nivelit të përparuar në botë”.

 Muzeu “Shoudu” është një vepër arkitekturore 

ku janë shkrirë konceptet e estetikës klasike dhe 
asaj moderne, si edhe karakteristikat e theksuara 
kombëtare me ngjyrimin e theksuar bashkëkohor. 
Çatia e madhe e ndërtesës ka trashëguar stilin 
e arkitekturës tradicionale kineze, kurse muri i 
madh prej guri është simbol i mureve të lashta 
kineze. Në sheshin përpara ndërtesës pasqyrohet 
stili i arkitekturës së lashtësisë. Përdorimi në 
masë i bronzit, drurit dhe tullës shpërfaq largësinë 
historike që muzeu mban brenda. Kurse çatia 
me strukturë çeliku dhe muri i madh i qelqtë 
dëshmojnë hapat epokale të Pekinit. Horizontet e 
mëdha dhe plot dritë janë në përputhje me prirjen 
e arkitekturës moderne ndërkombëtare.

  Brenda ndërtesës ndodhen tre ndërtesa të 
pavarura: salla e ekspozitës në formë  katrore, 
salla e ekspozitës tematike në formë vezore dhe 
ndërtesa e zyrave në formë rripi. Ndërmjet këtyre 
të trejave janë salla qendrore dhe oborri me 
bambu brenda saj. Shfrytëzimi i dritës natyrore, 
porta e tipit tradicional kinez, si dhe oborri me dru 
bambuje e përroi me ujë të rrjedhshëm krijojnë 
një mjedis të larmishëm natyror.  Zhai

Muzeu Shoudu 
(muzeu i kryeqytetit)
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Zona artistike 798

Zona artistike 798, që ndodhet në oborrin 718 
të lagjes “Jiuxianqiao” në pjesën veriperëndimore 
të distriktit “Chaoyang” të qytetit të Pekinit, është 
një zonë e veçantë artistike e zhvilluar në bazën 
e ndërtesave të pashfrytëzuara industriale të 
fillimshekullit të 21-të. Ajo ka një sipërfaqe të 
përgjithshme 230 mijë metra katrore dhe ndërtesat 
kryesore të saj janë projektuar dhe ndërtuar në 
vitet ‘50 të shekullit të kaluar nga specialistë 
gjermanë. Arkitektura e ndërtesave ka karakteristika 
të theksuara të kohës. Ato janë të thjeshta, me 
hapësirë dhe të larta. Dritaret qiellore të ndërtesave 
krijojnë një ndriçim të mirë brenda dhomave, duke 
i bërë më të përshtatshme për veprimtari artistike 
bashkëkohore.

  Për arsye të mjedisit të qetë dhe lehtësisë në 
komunikacion, nga viti 2002 këtu filluan të vijnë 
artistë të stileve të ndryshme dhe zona artistike 
798 e Pekinit u kthye gradualisht në një zonë me 
horizonte të pavarura artistike të skulpturave, 
pikturave, xhirimit, galerive, librarive artistike, 
dyqaneve, veshjeve të modës, dizenjimeve të 
reklamave, mjedisit, mobilieve klasike, pijetoreve, 
bareve etj. Tani në këtë zonë janë vendosur rreth 
300 institucione artistike kulturore dhe ajo është 
bërë një vend i rëndësishëm ku janë përqendruar 

artistë bashkëkohorë të Kinës, gjithashtu dhe një 
zonë e industrisë kulturore me ndikim të madh 
brenda e jashtë vendit.

  Tani Bashkia e Pekinit e konsideron këtë zonë 
artistike si një nga zonat kryesore të përqendrimit 
të krijimtarisë kulturore. Për të nxitur zhvillimin 
e shëndetshëm të saj, administrata e distriktit 
“Chaoyang” dhe grupi “Qixing” krijuan së bashku 
me këtë zonë një zyrë administrative, për të forcuar 
orientimin shkencor, administrimin e rregullt dhe 
shërbimet efikase të kësaj zone.  

  Zona “Dashanzi” ku ndodhet ndërmarrja 798, 
nga periferi tashmë është kthyer në një pjesë 
të qytetit dhe, me transferimin e ndërmarrjes 
industriale, këtu është vendosur një industri e tipit 
të ri që përputhet me perspektivën e kryeqytetit 
dhe prirjet e zhvillimit, pa ndotje dhe me përmbajtje 
intelektuale. Grumbullimi i një numri të madh 
artistësh dhe njerëzish të kulturës është pikërisht 
pasqyrimi i kësaj prirjeje historike.

Zona artistike 798 është shndërruar në një zonë 
me ngjyrim ndërkombëtar të tipit të “zonës artistike 
Soho” dhe “mënyrës së jetesës Loft” dhe tërheq 
vëmendje të gjerë brenda e jashtë vendit.  Zhai
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Rosa e pjekur e Pekinit
Prej shekujsh, gjatë dinastive Liao, Jin, Yuan, Ming 

e Qing, Pekini ka qenë kryeqyteti i Kinës. Perandorët e 
dinastive të ndryshme kanë pasur që të gjithë kuzhinierët 
më të mirë nga e gjithë Kina, e kësisoj edhe ushqimin më të 
mirë në të gjithë vendin. Rrjedhojë e kësaj ishte një numër 
i madh gjellësh që ndërthurin karakteristikat e kuzhinave 
veriore e të atyre jugore, me përbërës të zakonshëm që 
krijonin shije të veçanta, të cilat nuk i ndesh gjetkë në Kinë.

Megjithatë, pa dyshim gjella më e famshme e kuzhinës 
së Pekinit është rosa e pjekur. Historia e rosës së pjekur 
shkon deri në dinastinë Yuan (1206-1368). Ajo gëzon emrin 
e një ndër gjellëve më të shijshme në Kinë e në të gjithë 
botën. Rosa e pjekur e Pekinit ndahet në dy lloje: rosa e pjekur menlu (rosë e pjekur në furrë të mbyllur, ku 

Pekini ka një histori të lashtë dhe kultura e ushqimeve në këtë qytet është e vjetër dhe e spikatur. Prej 
ushqimeve tipike të Pekinit, më e shijshmja është rosa e pjekur. Një fjalë e urtë thotë: “Nuk je burrë po 
të mos ngjitesh në Murin e Madh dhe do të jetë keqardhje e madhe po të mos provosh rosën e pjekur”. 
Në Pekin rosa e pjekur më e njohur shërbehet në restorantin “Quanjude”. Përveç “Quanjude”-së, edhe 
restoranti “Pianyifang” gatuan rosën e pjekur. Të dyja restorantet e rosës së pjekur kanë karakteristikat e 
veta në gatimin e saj. Ju mund të provoni stilet e ndryshme të këtyre dy restoranteve të rosës së pjekur. 

Një prej zonave me ushqime tradicionale pekinase gjendet në bulevardin “Wangfujin” dhe një tjetër në 
zonën “Houhai”. 

Çajtoret janë një pjesë tjetër e rëndësishme përbërëse e kulturës së Pekinit. Çajtorja “Laoshe” dhe pallati 
“Huguan”, që gjendet në zonën “Hufangqiao”, janë çajtore të famshme brenda e jashtë vendit. 

Në Pekin mund të gjeni edhe ushqimet e vendlindjes suaj në restorante italiane, franceze, ruse etj.

Ushqimet në Pekin
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nxehtësia vjen nga muri i brendshëm i furrës) dhe rosa e pjekur 
gualu (rosë e pjekur në furrë gjysmë të mbyllur, drejtpërdrejt në 
zjarr). Këto dy mënyra të veçanta gatimi përfaqësohen nga dy 
restorante tradicionale që shërbejnë rosën e pjekur të Pekinit, 
të cilat kanë secila një histori më shumë se njëqindvjeçare. 

Restoranti i rosës së pjekur "Bianyifang", i themeluar në 
vitin 1855 (në vitin e pestë të sundimit të perandorit Xian Feng 
të dinastisë Qing), përdor një furrë të mbyllur dhe kashtë për 
zjarrin, që nuk e lejon flakën të shkojë drejtpërdrejt mbi rosën. 

Me shijen e vet tradicionale, restoranti "Bianyifang" ka 
arritur të mirëpresë ish-presidentin amerikan Xhorxh Bush 
dhe krerë të tjerë shtetesh e qeverish nga Guajana, Uruguaji 
etj. Përfaqësues i gatimit drejtpërdrejt në zjarr është restoranti 
"Quanjude". Rosa e pjekur në restorantin "Quanjude" thuhet se 
është më autentikja ndër llojet e rosës së Pekinit. Një kuzhinier 
me shumë përvojë i një restoranti që shërben rosë të pjekur mund të përgatisë një tryezë krejtësisht rose, 
me më shumë se 80 gjellë të bëra nga të gjitha pjesët e saj.

Zakonisht rosa shërbehet bashkë me petë të vogla, kuleçë susami, qepë të njoma, feta kastraveci, rrepa 
a karrota të prera për së gjati dhe salcë të ëmbël. Nuk ka dyshim se shija është e parezistueshme. 

 Shumë vizitorë që vijnë në Pekin e kanë të vështirë të largohen prej tij pa e provuar këtë gjellë të 
famshme pikërisht në vendin ku e ka zanafillën. Ngrënia e rosës së pjekur të Pekinit vlerësohet si një nga 
dy gjërat që duhet të bëjë medoemos ai që vjen në Pekin.

Ushqimet karakteristike të Pekinit

Ushqimet karakteristike të Pekinit jo vetëm janë të larmishme por edhe 
shumë të shijshme. Disa ndër to janë:

1. Poçet e nxehta 

Këto janë ushqime të ziera në poçe në zjarr që hahen të nxehta, si 
lëngu i sojës, doufunao, miell orizi etj. 

2. Ushqimet e përpunuara në vaj

Këto ushqime janë të shumëllojshme: të ëmbla, të kripura, të ftohta, 
të nxehta, të thyeshme etj., si:zaihuitou , petë brumi me zarzavate , bocui 
(byreku petëhollë), jiaojuan (byrek në formën e dy unazave) etj.

3. Ushqimet e pjekura në furrë 

Siç e thotë emri, këto lloj ushqimesh piqen në furrë dhe janë pak të 
forta. Ato janë ushqimet kryesore mes ushqimeve karakteristike.

Disa ushqime të këtij lloji janë:buka e fortë (me miell dhe me pak 
sheqer), patatja e ëmbël e pjekur etj.

4. Ëmbëlsirat

Disa prej llojeve të ëmbëlsirave janë: evovo (bukë e ëmbël), wandouhuang (ëmbëlsira prej soje) etj. 

Mes ushqimeve karakteristike të Pekinit janë edhe ushqimet e ftohta, si makaronat e ftohta, lëngu i 
trashë prej mielli, gjiza e sojës prej lajthije, lëngu i thartë i lajthisë, djathi etj. Du 
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Rruga e Rosticerive në Wangfujing
Rruga “Wangfujing” në qendër të Pekinit është një zonë 

e zhurmshme tregtare. Në fillim të vitit 2000 ajo u bë rrugë 
këmbësorësh, e vetmja në kryeqytetin kinez, dhe jo shumë 
kohë më parë u hap në pjesën jugperëndimore të saj Rruga e 
Rosticerive. Një portë e madhe me qemer ndodhet në hyrje të 
Rrugës së Rosticerive. Prapa kësaj porte ndodhet një llampadar 
qelqi në formë kutie me një tekst, që përshkruan strukturën e 
Rrugës së Rosticerive dhe historinë e rosticerisë në Pekin.

Në këtë vijë rrugore gjenden shëtitoret apo tezgat me kaq 
shumë gjellë oreksndjellëse, saqë askush nuk mund t’i provojë ato 
të gjiitha, edhe sikur të shkojë atje çdo ditë për disa ditë me radhë 
dhe të hajë çdo herë derisa të ngopet.

Gjatë këtyre viteve të fundit, ardhja e banorëve nga vise të 
tjera të vendit në Pekin ka sjellë një mori gjellësh. Nga provinca 
Sichuan vijnë gjellët kineze me frashërin gjembaç, specat djegës 
dhe beharna: nga Rajoni Autonom i Singjan-Ujgurit qebabet: 
nga provinca Guizhou makaronat me miell orizi: nga Guangzhou mishi i lopës dhe nga Uzhou  kulaçët e 
mbushur, të zier në enë të vogla me avull (me presion).

Gjellët kineze janë të shumta dhe Rruga e Rosticerive në “Wangfujing” është vendi më i mirë për t’i 
shijuar ato.

Çajtorja Laoshe
Çajtor ja “Laoshe”,  që e ka 

marrë emrin nga artisti popullor 
Laoshe, u ndërtua në vitin 1988 
dhe tani sipërfaqja e saj është mbi 
3 300 metra katrorë. Kjo është një 
çajtore me funksione komplekse, 
si të estradës, ushqimeve, arteve 
etj. Në këtë mjedis me karakter 
të  lashtë dhe me shi je  t ip ike 
pekinase ju mund të shijoni përditë 
shumë shfaqje të bukura, si Opera 
të Pekini t ,  estradë, akrobaci , 
ndryshimin e fytyrës etj. Në të 
njëjtën kohë ju mund të shijoni 
edhe çajra të ndryshëm të njohur, 

ëmbëlsira të mira të stilit perandorak, ushqime karakteristike 
tradicionale etj. Oborri katror i çajit në zonën “Qianmen” është 
një vend tjetër i ri i çajtores “Laoshe” për zhvillimin e kulturës me 
karakteristika pekinase dhe të kulturës së çajit. “Qianmeni” ku 
ndodhet kjo çajtore, është një zonë shumë e lulëzuar tregtare. 
Zbukurimet e brendshme janë me karakteristika tradicionale 
kineze, me llamba perandorake, karrige e tryeza të stilit të 
lashtë, prandaj ky vend ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e 
personaliteteve të ndryshme dhe të shumë të huajve. Du 
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Restoranti italian “Adria”

Kultura e ushqimeve italiane është e lashtë. Ushqimet italiane kanë një shije të mrekullueshme që nuk 
mund të harrohet lehtë. Në vitin 1996 u hap në Pekin “Adria”, restoranti i parë italian. Kuzhinierët janë 
italianë dhe mund të gatuajnë me mjeshtëri të lartë ushqime të larmishme italiane.

Kështu që edhe në Pekin ju mund të shijoni ushqime tipike italiane, si makarona (pasta), pica etj.

Restorant “Kievi”

Restorant “Kievi”, që gjendet në rrugën jugore “Yuyuantan” të zonës “Haidian” të Pekinit, është një 
restorant perëndimor me karakter ukrainas. Ky restorant u ndërtua në qershor të vitit 2000 dhe tani ai është 
bërë një dritare e kulturës ukrainase.

Në vitin 2002, ish-presidenti i Ukrainës Kuçman bëri  një vizitë në Kinë, ku u takua përzemërsisht në 
Pekin me artistët që punojnë në këtë restorant. Ai vlerësoi punën e restorant “Kievit” për nxitjen e miqësisë 
dhe njohjes së ndërsjellë midis popullit ukrainas dhe popullit kinez.   

Restoranti francez “Flo”

“Flo” është grupi më i madh i restoranteve në Francë dhe, në të njëjtën kohë, një nga tre grupet e 
restoranteve më të mëdha në Evropë. Në Pekin restoranti francez “Flo” gjendet në parkun “Beichen” të 
fshatit të Lojërave Aziatike. 
Ky restorant, që ka një 
sipërfaqe prej mbi 700 
metrash katrorë, gatuan 
ushqimet tipike franceze. 
K a m e r i e r ë t  m u n d  t ’
ju shërbejnë në gjuhët 
k i n e z e ,  a n g l e z e  d h e 
franceze. Du 

Restorantet e 
njohura të Pekinit
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Qendrat tregtare në Pekin
Pekini është një qytet i lashtë, ku ka pasur shumë dyqane me 

histori të gjatë dhe të markave të njohura, si dyqani i mëndafshit 
“Ruifuxiang”, dyqani i mishit të gatuar të viçit “Yueshengzhai” 
etj. Në qoftë se interesoheni për këto dyqane me histori mbi 
njëqindvjeçare, ju propozojmë të shëtisni në bulevardet tregtare 
“Wangfujing” dhe “Qianmen”, ku mund të ndjeni nga afër 
ngrohtësinë, thjeshtësinë dhe mikpritjen e pekinasve të vjetër.

   Veç pikave tregtare të njohura brenda dhe jashtë vendit, 
si qendra tregtare “Rruga e mëndafshit” dhe Tregu i Perlave 
(Hongqiao), në zonën CBD të pjesës lindore të qytetit të Pekinit 
ndodhen edhe shumë qendra të tilla tregtare, si tregu “Yabaolu”, tregu “Jiayi”, tregu “Yaxiu” etj. Në këto 
tregje blerësit mund të diskutojnë lirisht me shitësit për çmimet e mallrave. Nuk ka nevojë të shqetësoheni 
se nuk dini mirë kinezçe dhe nuk mund të komunikoni me shitësit, ju do të çuditeni me llojet e gjuhëve që 
njohin shitësit. Prandaj përgatiteni kuletën me shumë para. Nëse doni të blini mallra të mira me çmime të 
lira, mos harroni të shkoni në këto tregje.

   Përveç tregjeve ku çmimet janë të diskutueshme, në Pekin ka edhe shumë qendra tregtare të nivelit të 
mesëm dhe të lartë me përmasa të mëdha, si qendra tregtare “Shimaotianjie”, që është jo vetëm një parajsë 
e shitblerjes, por edhe një vend i mirë dëfrimi. Përveç kësaj qendre, ju mund të shkoni në zonat tregtare 
Xidan, Wangfujin, Guomao, Yansha, Saite etj. dhe të gjeni një kënaqësi të madhe gjatë blerjes dhe dëfrimit 
në këto qendra tregtare. Zhai

 

Qendra tregtare ndërkombëtare Shimaotianjie

Qendra tregtare ndërkombëtare “Shimaotianjie”, si porta e zonës perëndimore të zonës CBD, është një 
nga qendrat kryesore tregtare në këtë zonë.

Kjo qendër përbëhet prej dy korridoresh tregtare që ndodhen në pjesën jugore dhe në pjesën veriore, 
si dhe prej dy ndërtesash ku zhvillohet biznesi. Në të njëjtën kohë, ajo ka edhe një shesh të hapur. Sipër 
sheshit është vendosur një ekran qiellor elektronik, 250 metra i gjatë dhe 30 metra i gjerë, më i madhi i këtij 
lloji në botë. Ky ekran qiellor i ka sjellë tërë zonës tregtare një ngjyrë misterioze dhe stil modern. Njerëzit 
mund të shijojnë këtu pamje të ditës e të natës dhe mund të ndiejnë ngjyrën misterioze dhe artin pamor e 
dëgjimor të kohës së sotme.  Du
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Zona CBD e Pekinit

Zona CBD e Pekinit është zona qendrore e biznesit, qendra e kësaj zone ndodhet në kryqëzimin e 
unazës së tretë me bulevardin kryesor të Pekinit “Chanan”. 

Në këtë zonë gjenden ndërtesat e reja të Televizionit Qendror të Kinës dhe të Televizionit të Pekinit, 
si dhe pallatet e hotelet më moderne të Pekinit, ndër të cilat hoteli “China 
World”, pallati “Guomao”, qendrat “Jiali” dhe “Jinguang”, pallatet “Jinghui”, HP 
(“Hewlett-Packard”), “Principal Aventis”, “Avik”, “Emicke”, “Coron”, “Hanwei”, 
“Jianwai Soho”, qendra tregtare ndërkombëtare “Zhonghuan” etj., ku janë 
vendosur zyrat e një numri të madh degësh të 500 kompanive më të fuqishme 
të botës. 

  Në këto zona janë përqendruar edhe shumë qendra moderne  tregtare, 
si “Guomao”, “Shin Kong”, “Harbor House” etj., ku mund të gjeni pothuajse të 
gjitha mallrat e markave të njohura ndërkombëtare, si dhe mallrat më luksoze 
të botës.  Zhai

Zona financiare Jinrongjie
Zona financiare Jinrongjie me një sipërfaqe prej 

103 hektarësh ndodhet në lindje të unazës së dytë të 
Pekinit, në veri të rrugës kryesore Chanan, pranë sheshit 
Tiananmen dhe ngjitur me bulevardin më të madh tregtar 
të Pekinit, Xidan. 

   Prej më shumë se 10 vitesh ndërtim, kjo zonë është 
bërë një zonë ndërkombëtare financiaro-tregtare si dhe 
qendra më e madhe financiare monetare në Kinë. Në 
këtë zonë janë përqendruar më se 500 institucione dhe 
kompani të njohura financiare, si:  selitë e përgjithshme 
të 9 bankave kombëtare tregtare, 58 ndërmarrje të 

varura direkt nga qendra, 18 ndërmarrje aksionere dhe 
38 institucione qendrore të Ministrive dhe Komiteteve të 
kontrollit financiar.

 Kjo zonë është e paijsur me infrastrukturë të 
përparuar të telekomunikacionit duke u mundësuar 
ndërmarrjeve të kësaj zone shërbime të cilësisë së lartë 
në këtë fushë..

 Qendra e kësaj zone quhet“qytet i  me forcë 
tërheqëse”, ku janë përqëndruar disa pika si:  bulevardi 
i bareve, bulevardi tregtar, teatri, qendra shëndetsore, 
klubi i financiarëve i cili është një vend luksoz për 
dëfrim, pushim dhe shkëmbime midis financierëve dhe 
tregtarëve.  Zhai 
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Qendra tregtare “Rruga e mëndafshit” ndodhet 
në anën veriore të bulevardit më të lulëzuar jashtë 
portës “Jianguomen” të Pekinit, në pjesën lindore 
të “Rrugës së mëndafshit”. Kjo është një qendër 
tregtare ku shiten kryesisht veshje dhe sende të 
parapëlqyera për tregti të jashtme. Në këtë qendër 
gjen veshje të llojeve të ndryshme e të modës së 
fundit. Te kjo qendër tregtare mund të diskutohet 
çmimi i blerjes.  Shërbimet e cilësisë se lartë, 
kushtet e mira për vizitorët, turizmi dhe blerja, kanë 
tërhequr shumë klientë vendas dhe një numër të 
madh turistësh e tregtarësh të huaj. Qendra tregtare 
“Rruga e mëndafshit”  gëzon një famë të madhe 
brenda e jashtë vendit.

Të huajt e quajnë këtë qendër si qendra “OK”, 
“Hong-Kongu i vogël” dhe “Parisi i vogël i Pekinit”.

 Kjo qendër ka qenë më parë një treg i hapur 
në anë të rrugës. Atëherë nuk kishte ndonjë dyqan 
të markave të njohura botërore, por ka pasur rreth 
300 pika tregtimi gjysmë të hapura të veshjeve dhe 
vëllimi i tregtisë arrinte në 150 milionë juanë në vit. 
Ajo nuk kishte ndonjë zbukurim apo pajisje moderne 
elektronike, por ishte një rrugë shumë e thjeshtë 
dhe e pastër.  

Lëvizja e madhe dhe lulëzimi i kësaj rruge janë 
të pakrahasueshme: pavarësisht nëse bën ftohtë 
apo nxehtë, këtu vijnë pandërprerje vizitorë të 
vendeve të ndryshme.  

Në vit in 2005, për të ndryshuar mjedisin 
e shitblerjes, në l indje të tregut të “Rrugës 

së mëndafshit” u ndërtua godina e madhe e 
qendrës tregtare “Rruga e mëndafshit” me 5 kate 
mbitokësore dhe 3 kate nëntokësore dhe me 1500 
pika tregtimi. Sipërfaqja e saj e përgjithshme arrin 
në 28 mijë metra katrorë.

Në qendër ka tabela ne gjuhën angleze për t’
u krijuar lehtësi klientëve të huaj. Shumë vizitorë të 
huaj thonë se kjo qendër tregtare jo vetëm që është 
shumë e pastër dhe me mjedis të mirë, por ka edhe 
mallra me çmime të ulëta.

 Ndër të huajt që vijnë në këtë qendër, ka 
vizitorë nga vende të zhvilluara, titullarë diplomatikë 
të ambasadave dhe konsullatave të vendeve të 
ndryshme në Kinë ose të afërm të tyre, si edhe 
tregtarë nga Rusia etj. Shumë shitës të kësaj qendre 
mund të flasin lirisht anglisht, frëngjisht, gjermanisht, 
spanjisht etj., duke 
diskutuar çmimet e 
blerjes me klientët.

Tani kjo qendër 
ë s h t ë  b ë r ë  n j ë 
qendër  e  n johur 
e  m a l l r a v e  t ë 
konsumit. Qendra 
t r e g t a r e  “ R r u g a 
e  m ë n d a f s h i t ” 
është njëkohësisht 
simbol i zhvillimit të 
industrisë së lehtë 
kineze. Zhai

Qendra tregtare
 “Rruga e mëndafshit”
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Qendra tregtare “Hongqiao”, që ndodhet në jug të qytetit të Pekinit, është quajtur si “Muri i Madh në 
zemrat e grave të huaja” dhe “Ekspozita e hapur e margaritarëve e Pekinit”. 

Ky treg është i njohur për shitjen e gurëve të çmuar, margaritarëve dhe perlave, prandaj quhet 
njëkohësisht Tregu i Perlave. 

 Tani këtu është bërë qendra e re tregtare “Hongqiao”, me pallatin e madh “Tianya Hongqiao” dhe 
tregun “Hongqiao” në qendër. Ajo është një nga 8 qendrat e mëdha tregtare dhe është gjithashtu qendra 
ku blejnë më shumë liderë të vendeve të ndryshme dhe mysafirë kinezë e të huaj në Pekin, si ish-
kryeministrja e Anglisë, znj. Theçer, sekretarja amerikane e Shtetit Ollbrajt, kryeministri i Suedisë Person 
etj.

 Në katin e parë të nëndheshëm të këtij tregu shiten kryesisht produkte ujore, ushqime dhe lëngje të 
shijshme, drithëra, vaj, zarzavate e mish, kurse në katin e parë shiten kryesisht mallra konsumi, pajisje 
elektro-shtëpiake, orë dore dhe tryeze, syze, si dhe produkte kozmetike; në katin e dytë shiten veshje, 
këpucë, kapele, valixhe e çanta; në katin e tretë shiten perla dhe stoli me to, vepra të arteve figurative 
dhe të punime artistike, si dhe mallra të vjetra për koleksion 
të gjetura në popull, ndërsa në katin e 4-t dhe të 5-të shiten 
kryesisht produkte prej guri të çmuar, margaritari dhe stoli të 
tjera.

 Q e n d r a ndërkombëtare e margaritarëve dhe 
e  gu rëve  të  çmuar “Hongqiao” e Pekinit, e krijuar në maj të 
vitit 2003, ka bërë që të gjitha produktet prej perle, guri të çmuar 
dhe margar i ta rësh, si dhe prej koralesh, të jenë në të 
njëjtin nivel me modën 
ndërkombëtare, si nga 
ana e cilësisë, ashtu 
edhe nga e modelit.

Kjo qendër me mallra me cilësi të sigurt dhe çmime 
të ulëta, ka tërhequr shumë blerës të huaj, si edhe 
bashkatdhetarë nga Hong-Kongu, Makao e Tajvani dhe 
personalitete të qarqeve të ndryshme të vendit. Qendra 
ndërkombëtare e perlave “Hongqiao” e Pekinit do të 
jetë pikërisht një “ekspozitë e hapur e margaritarëve e 
Pekinit”.   Zhai

Hongqiao (Tregu i Perlave)
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Si një prej thesareve të çmuara të kulturës kineze, dyqanet e markave të njohura 
dhe me histori të gjatë në Pekin janë themeluar kryesisht në dinastitë Ming dhe Qin të 
Kinës, disa prej tyre kanë histori më se 100-vjeçare. Këto dyqane janë kryesisht dyqane 
të punimeve të zejtarisë, të ushqimeve e restorante, të artit folklorik dhe të fushës së 
kulturës artistike. Këto dyqane kanë veçoritë e tyre të kulturës tradicionale kineze dhe 
janë të njohura në vend dhe në botë. Vetë emrat e këtyre dyqaneve janë një thesar i 
çmuar figurativ.

  Ndër to janë: farmacia e mjekësisë tradicionale kineze “Tongrentang”, dyqanet 
e çajit “Zhangyiyuan” dhe “Wuyutai”, dyqani i këpucëve “Neiliansheng”, dyqani i 
mëndafshit “Ruifuxiang”, dyqani i pikturave kineze dhe i artikujve artistikë “Rongbaozhai”, 
dyqani i ushqimeve dhe ëmbëlsirave me karakteristika jugore të Kinës “Daoxiangchun”, 
dyqani i mishit të gatuar “Tienfuhao” dhe restoranti i rosës së Pekinit “Quanjude”, 
restoranti i mishit të qengjit të gatuar në ujë të valuar “Donglaishun” etj.  Zhai

Dyqane të  vjetra tradicionale  në Pekin

Farmacia e mjekësisë tradicionale kineze 
“Tongrentang”, e njohur në botë, është një farmaci 
e vjetër e trashëguar brez pas brezi nga familja 
Lëshi, që merret me shitjen e ilaçeve të mjekësisë 
tradicionale kineze. Kjo farmaci u ndërtua në 
vitin 1669 dhe, pas shpalljes së RP të Kinës në 
vitin 1954, u kthye në një farmaci të përbashkët 
shtetërore e private. Familja Lëshi, si pronare dhe 
drejtuese 300-vjeçare e farmacisë së mjekësisë 
tradicionale kineze “Tongrentang”, ka zotëruar 
gjithmonë teknologjinë vendimtare të prodhimit të 
barnave tradicionale kineze të kësaj farmacie.

 Sipas enciklopedisë së familjes Lëshi, kjo 
familje e ka prejardhjen nga qyteti Ningbo i 
provincës Zhejiang dhe filloi ta krijonte këtë farmaci 
në vitin 1669.

  Qysh nga hapja e saj e deri tani, farmacia e 
mjekësisë tradicionale kineze “Tongrentang” ka 
qenë gjithmonë në lulëzim brez pas brezi dhe ka 
një prestigj 300-vjeçar. 

 Por, për arsye të fatkeqësive të shumta në 
fund të dinastisë Qing dhe trazirave të luftës në 
periudhën e Republikës së Kinës, tregu ishte në 
rënie dhe farmacia e mjekësisë tradicionale kineze 
“Tongrentang” ndodhej në një gjendje të vështirë. 
Çlirimi i Pekinit, megjithatë, e rimëkëmbi këtë 

farmaci të lashtë. 

Lë Songsheng ishte drej tor i  farmacisë 
“Tongrentang” deri në vitin 1968 kur u nda nga jeta. 
Ai ka qenë, nga njëra anë, pronari i brezit të fundit 
të kësaj farmacie të vjetër dhe, nga ana tjetër, 
drejtori i parë i ndërmarrjes shtetërore të farmacisë 
tradicionale kineze “Tongrentang”.

   Marka e farmacisë “Tongrentang” është e 
njohur brenda e jashtë vendit dhe ka një famë të 
jashtëzakonshme. Kjo markë është regjistruar në 
vendet e Traktatit të Parisit dhe është e mbrojtur 
nga organizata ndërkombëtare. Njëkohësisht, 
kjo farmaci është regjistruar në më se 50 vende 
e rajone të botës dhe është ndërmarrja e parë e 
pjesës kontinentale që u regjistrua në Tajvan. Zhai

Farmacia e mjekësisë tradicionale kineze Tongrentang
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Dyqani i çajit Zhangyiyuan
 Dyqani i çajit 

“ Z h a n g y i y u a n ” 
është hapur qysh 
në vit in 1910 në 
xhaminë “Guanyin” 
jashtë bulevardit 
“ Q i a n m e n ” . 
“ Y i y u a n ”  ë s h t ë 
një shprehje urimi 
p ë r  l u l ë z i m  t ë 
p ë r h e r s h ë m  t ë 
shi t jeve në këtë 
dyqan.

  Z. Zhang Wenqing është nga fshati Dintan i 
distriktit Xi të provincës Anhui. Në fillim ai erdhi në 
Pekin për të punuar në dyqanin e çajit “Rongtai” 
jashtë portës “Chongwen”, pastaj nisi të shiste çaj 
në tregun e luleve dhe pati rezultat të mirë. Pasi 
hapi dyqanin e çajit “Zhangyiyuan” në Dasalan të 
Pekinit, ai krijoi në vitin 1925 në Fujian një fermë 
për të prodhuar çaj, gjë që jo vetëm i siguroi cilësi, 
por uli edhe koston. Dyqani i çajit “Zhangyiyuan” 
ka qenë gjithmonë mikpritës dhe me çmime të 
ulëta, prandaj ai ka qenë gjithmonë shumë i pëlqyer 
nga blerësit dhe është i njohur në mbarë qytetin e 
Pekinit.

   Në këtë dyqan janë vendosur edhe tryeza ku 

blerësit mund të shijojnë lloje të ndryshme të çajit. 
Dyqani i çajit “Zhangyiyuan” ka qenë edhe dyqani i 
parë në Pekin që tërhiqte blerësit me transmetimin e 
këngëve dhe pjesëve operistike. Siç thuhej, atëherë, 
kur në këtë dyqan transmetohej pjesa lokale “Vizita 
në Tantang”, në të grumbulloheshin shumë njerëz 
për të dëgjuar.

  Në vitin 1990, gjatë zhvillimit në Pekin të 
Lojërave të 11-ta Aziatike, këtë dyqan e vizitonin 
pandërprerë funksionarë të Komitetit Olimpik të 
Azisë dhe sportistë të vendeve të ndryshme.

  Në vit in 1992 u kri jua kompania e çajit 
“Zhangyiyuan” e Pekinit në bazë të dyqanit 
“Zhangyiyuan”. Pas krijimit të saj, krahas zhvillimit 
të traditës së dyqanit të markës së vjetër, kompania 
ka bërë përpjekje të shumanshme në përputhje me 
tregun, si rezultat stili tradicional mori një zhvillim të 
ri.

 Tani në dyqanin “Zhangyiyuan” shiten jo vetëm 
çajra të markave të njohura “Longjin”, “Biluochun”, 
“Junshanyinzhen” etj., por edhe çaj lulesh, çaj i zi, 
çaj me veti kuruese etj.

Llojet e çajit që shiten në këtë dyqan arrijnë në 
më tepër se 200. Tani kompania “Zhanyiyuan” ka 
hapur edhe shumë degë të saj, në mënyrë që të 
zgjerohet më tej.    Zhai     

 Dyqani i këpucëve “Neiliansheng” u krijua në 
vitin 1853, gjatë dinastisë Qing, nga Zhao Ting. 
“Neiliansheng” ka kuptimin që njerëzit të cilët 
mbajnë këpucë të kësaj marke, mund të ngrihen tre 
shkallë më lart.

  Pas hapjes së tij, dyqani “Neiliansheng” u bë 
shumë i pëlqyer, funksionarë të ndryshëm dhe 
ushtarakë vinin këtu për të porositur këpucë. Cilësia 
e punimit të këpucëve në dyqanin “Neiliansheng” 
ishte e ndryshme nga e të tjerëve. Duke kaluar 
shtatë procese pune, këto këpucë ishin të forta, 
të rehatshme dhe nuk shformoheshin. Pas krijimit 
të Republikës së Kinës, dyqani “Neiliansheng” u 
kthye nga një dyqan që prodhonte kryesisht këpucë 
zyrtare në dyqan për këpucë prej stofi a mëndafshi 
të cilësisë së lartë.

 Me gjithë konkurrencën e ashpër të tregut, 
d y q a n i  i  k ë p u c ë v e  “ N e i l i a n s h e n g ” ,  d u k e 

këmbëngulur në karakteristikat e tij tradicionale, 
po tërheq gjithnjë e më shumë klientë me cilësinë 
e lartë, shumëllojshmërinë, prestigjin dhe kulturën 
e tij të lashtë. Udhëheqësit e partisë dhe të shtetit 
të Kinës Mao Ce Dun, Çu En Lai, Zhu De, Guo 
Mo Zhuo etj. parapëlqenin të mbanin këpucë prej 
pëlhure të pambuktë.

  Në vitin 1988, dyqani “Neiliansheng” ndërtoi 
një godinë të re, duke ruajtur stilin e arkitekturës së 
dinastisë Qing, me 
tjegulla të verdha dhe 
me shtylla të kuqe, 
dhe duke pasqyruar 
kështu ngjyr imin e 
s t i l i t  të  lashtës isë 
kineze të këtij dyqani 
tradicional. Zhai

Dyqani i këpucëve Neiliansheng 
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