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ÇFARË ËSHTË NJË UDHËTIM ME ÇANTË SHPINE 
 
Një nga skenat më të zakonshme në Europë, janë të rinjtë që udhëtojnë me çanta shpine, 
në grupe ose dhe vetëm. Bashkimi Evropian dhe mundëisa e lëvizje së lirë për të rinjtë 
është dhe kënaqësia e të kërkuarit të aventurës, zbulimt të vendeve të panjohura dhe 
argëtimit përmes një forme udhëtimi të lirë dhe pa shumë shqetësime si backpacking.  

 
Udhëtimi me çantë shpine ose ‘backpacking’ 
është një term i cili përdoret për të treguar një 
formë udhëtimi të pavarur ndërkombëtar 
kostot e të cilit janë shumë të ulëta. Në pjesën 
më të madhe të rasteve këta udhëtarë janë 
studentë të cilët janë në kërkim të aventurës, 
përthithjes së kulturës dhe historisë së 
vendeve të cilat vizitojne si dhe eksplorimin e 
vendeve nga më të veçantat. Udhëtimet me 
çantë shpine janë udhëtime të cilat zgjasin më 

shumë se udhëtimet apo pushimet e zakonshme. Ajo çfarë bën ndyshimin midis një 
udhëtimi të zakonshëm dhe një udhëtimi me çantë shpine janë mjetet e transportit që këta 
të fundit përdorin si dhe vendi në të cilin akomodohen. 
 
Vendi i cili preferohet më shumë nga udhetarët 
me çantë shpine për akomodim gjatë ditëve te 
qëndrimit të tyre është hosteli. Vendi i zgjedhur 
nga këta udhëtarë për qëndrim është mënyra më e 
mirë për të shpenzuar sa më pak por gjithashtu 
dhe për të bërë sa më shumë miq të cilët kanë 
gjithashtu si qellim udhëtimin me çantë shpine. 
Në hostel cdo udhëtar mund të marri me qera një 
krevat i  cili zakonisht është marinar kundrejt një 
pagese tepër të vogël. Dhomat në hostele mund te 
jenë të përziera ose vetëm të një seksi. Të gjithë këta udhëtarë të cilët qëndrojnë në  
hostel ndajnë sëbashku një banjo, sallë pritje dhe ndonjëhërë dhe kuzhinën. Fakti që këta 
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udhëtarë qëndrojnë gjatë më njëri-tjetrin bën që të krijohet një ambjent miqësor dhe 
argëtues ndërmjet tyre. 
 

Për sa i përket mjeteve të transportit të cilat përdoren 
më shum ë dhe janë më të parapëlqyera nga udhëtarët 
me çantë shpine janë mjetet e transportit publik. Këto 
mjete transporti shihen si një mënyrë e mirë për të mos 
shpenzuar shumë sepse i tillë është dhe një nga qëllimet 
e një udhëtimi me çantë shpine. Gjithashtu përdorimi i 
transportit publik nga këta udhëtarë krijon më shumë 
hapsirë për të parë  dhe eksploruar sa më shumë. Në të 

njëjtën kohë kjo mënyrë transporti të jep mundësinë për të patur më shumë aventura dhe 
për të qëndruar më gjatë me miqtë. 
 

QYTETET 
 
Amsterdam 

Rregullat kanë ndryshuar tashmë në qytetin e 
biçikletave ku më parë të rinjtë gëlonin në 
kërkim të kafeneve ku mund të konsumoheshin 
lëndë narkotike pa kufizim. Ndërkaq 
Amsterdami lejon vetëm shtetas gjermanë, belgë 
e holandezë të frekuentojnë këto ambiente. 
Amsterdami gjithsesi mbetet shumë tërheqës për 
muzetë e mrekullueshëm, transportin e famshëm 
me biçikleta dhe pamjet e shtëpive karakteristike  
buzë kanaleve. 
 

 

Barcelona 
Plazhet e ngrohta, ushqimi fantastik dhe 
arkitektura e Gaudit por jo më pak stadiumi 
Camp Nou është një tjetër destinacion i 
parapëlyer i të rinjve që me çantat e shpinës 
në krahë i drejtohen qyteti katalan. 
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Berlin 
Preferohet nga shumë të rinj evropianë për 
shkak të mundësive të shumta që ofron, 
pasurive kulturore dhe jetës aktive të natës. Në 
Berlin mund të bëheni përfitues i një turi 
kulturor historik gratis , kundrejt një pagese 
bakshishi që e vendosni vetë ju (New Berlin 
Walking Tours). Berlini i intrigon të rinjtë me 
të kaluarën e vet si qytet i ndarë dhe gjithashtu 
është një vend kryesor ku të rinjtë e 
komunitetit LGBT organizojnë paradat e tyre 
vjetore festive dhe ndërgjegjësuese.  
 

Zagreb 
 
Ndërsa Kroacia po bëhet gati të hyjë në Bashkimin 
Evropian verën e vitit tjetër të rinjtë kroatë u kanë bërë 
thirje bashkëmoshatarëve të tyre të vinë në korrik të 
2013 për festat e mrekullueshme që do zhviollohen në 
të gjithë vendin. Kroacia ka një bregdet magjepsës që 
tërheq shumë të rinj udhëtarë, por dhe Zagrebi si 
kryeqytet i saj nuk mbetet prapa me  jetë nate fantastike 
dhe gjatë ditës pamje që krahasohen nga të rinjtë me 
bukuritë e Pragës.  
 
 
 

 
 
LËVIZJA E LIRË 
 
 Sigurisht një udhëtim me çantë shpine do të ishte i pamendueshëm në një kohë ku nuk 
do të ekzistonte lëvizja e lire. Mundësia  e të lëvizurit  pa viza, 
me dokumenta biometrikë dhe karta identiteti, pa koston 
monetare dhe kohore të aplikimit për vizë dhe vonesat në kufij 
është pikërisht një nga shtysat kryesore që kanë të rinjtë të 
eksporojnë kontinentin e vjetër që asnjëherë nuk mbaron me 
surprizat dhe bukuritë e tij.   
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LINJAT AJRORE LOW COST 
 
Një tjetër zhvillim që i ka dhënë shtysë një 
forme udhëtimi si backpacking janë dhe 
linjat ajrore low cost të cilat ofrojnë 
udhëtime me kosto shumë më të 
përballushme sesa linjat e zakonshme. Kjo 
ka bërë që të rinjtë të zgjedhin edhe avionin 
për një udhëtim me cantë shpine në 
destinacione dhe më të largëta. 
 
Linja ajrore low cost te preferuara nga të 
rinjtë në Europë përfshijnë Ryan Air, Condor, City Jet, BelleAir, Wizz Air etj.  
 
 
 
 
  
 
   


