
 

Shkruhet historia! Tirana International Airport numëron pasagjerin e 5 miliontë  

 

Tirana International Airport (TIA), sot më datë 19 dhjetor 2022, regjistroi pasagjerin e saj të pesë 
miliontë.  

 

Shifra e pasagjerit të pesë milontë u shënua këtë fundvit në momentin kur zonja Florie Gjoni, mbërriti në 
TIA për fluturimin e orës 14.10 me shoqërinë ajrore British Airëays, me destinacion aeroportin e 
Heathroë-s.  

 

Për të shënjuar këtë arritje të rëndësishme dhe unike, përfaqësuesit e TIA-s dhe stafi i linjës ajrore 
British Airëays surprizoi pasagjeren fatlume në momentin e check in-it duke i dhuruar bileta për gjithë 
familjen e saj, në një nga destinacionet që ofron TIA.  

 

69 vjeçarja me profesion mësuese, udhëtonte për të vizituar vajzën e saj e cila banon në Mbretërinë e 
Bashkuar.  

 

Ajo nuk mund t'i fshihte emocionet në momentin kur stafi i TIA-s i komunikoi se ishte pasagjerja e 
përzgjedhur. Zonja Florie udhëton rrallë me avion por ky moment me siguri do i mbetet gjatë në 
memorie si ndër më të veçantët.  

 

Edhe këtë vit që po lëmë pas, TIA ka performuar jashtëzakonisht mirë në raport me kërkesat në rritje të 
pasagjerëve duke ofruar më shumë se 65 destinacione. 

Trafiku i pasagjerëve, këtë vit shënoi rritje prej 80%  krahasuar me vitin 2021.. 

Dëshirojmë të shprehim mirënjohje për çdo pasagjer dhe jemi krenar që ju shërbëjmë çdo ditë në 
"porten hyrëse" më te madhe të vendit. Aeroporti je ti! 

 

 

 

 

 

 



History is written! Tirana International Airport counts the 5 millionth passenger 

 

Tirana International Airport (TIA), today, December 19, 2022, registered its five millionth passenger. 

 

The figure of the five millionth passenger was marked this end of the year when Mrs. Florie Gjoni arrived 
at TIA for the 14.10 flight with British Airways, bound for Heathrow airport. 

 

To mark this important and unique achievement, TIA representatives and British Airways staff surprised 
the lucky passenger at the check-in counter by gifting her family tickets to one of the destinations 
offered by TIA. 

 

The 69-year-old teacher, was traveling to visit her daughter who lives in the United Kingdom. 

 

She could not hide her emotions when the TIA staff informed her that she was the selected passenger. 
Mrs. Florie rarely travels by plane, but this moment will surely remain in her memory for a long time as 
one of the most special ones. 

 

Even this year that we are leaving behind, TIA has performed extremely well in relation to the increasing 
demands of passengers by offering more than 65 destinations. 

Passenger traffic this year marked an increase of 80% compared to 2021. 

We want to express our gratitude to every passenger and we are proud to serve you every day at the 
country's largest "gateway". The airport is you! 


