
 Malta 28.12.2014 – 4.01.2015 

Informacje praktyczne: 

• Przelot Ryanair Kraków-Malta i powrót  – koszt 800 zł w obie strony (cenę podnosi 
sylwestrowy termin). 

• Wieczorem z lotniska minibus do prywatnej kwatery na 6 osób – 26 Euro. Natomiast 
w dzień można pojechać autobusem. 

• Transport na Malcie odbywa się autobusami – bilet dzienny kosztuje 1,5 Euro, 
tygodniowy 6,5 Euro. Po godzinie 23 obowiązują bilety nocne. Utrudnieniem może 
być to, iż aby pojechać do większości miejsc, najpierw trzeba najpierw dojechać do 
Valletty (no, chyba, że się mieszka na trasie autobusu kursującego do danego miejsca). 
Na szczęście odległości są niewielkie. Na przystanek warto przyjść wcześniej, gdyż 
mimo rozkładów jazdy, autobusy dość często przyjeżdżają przed czasem.  

 W Valletcie prom do Sliemy czy Vittoriosy 1,5 E 
 Aby dostać się na Gozo, płyniemy promem z Cirkewwy – bilet w obie strony 4,65 E 
 (prom płynie około 20 minut). Odpływają co około 45 minut. Na Gozo nie obowiązuje 
 bilet autobusowy z Malty, trzeba kupić specjalny działający na Gozo - całodzienny 
 również 1,5 Euro. Na Gozo autobusy jeżdżą rzadko. Lepiej więc skorzystać z  
 autobusu turystycznego, który w określonych miejscach pojawia się co 45 minut. 
 Można więc wysiąść, obejrzeć i wsiąść do kolejnego. Po sezonie bilet na ten autobus 
 kosztuje 10 E natomiast w sezonie 17 E. 
 Trasy autobusów: http://vassallohistory.files.wordpress.com/2013/08/touristmap.gif 

• Nocleg w Birkirkarze - wynajęty dom na 6 osób. Miejsce położone idealnie – 15-20 
minut autobusami do Valletty. Dom 150 metrów od przystanku atobusowego, gdzie 
jadą autobusy do Valletty, a w druga stronę co Cirkewwy. Ponadto obok duży 
supermarket „Smart”. Koszt 7 noclegów na 1 osobę to ok. 100 E. Dom ma 3 sypialnie.  

 Namiary na nocleg: http://maltavillageholidays.com/book/en/rooms/central-
townhouse-in-birkirkara/20 

Bilety wstępu: 
• Vittoriosa (Muzeum Morskie i Dom Inkwizytora) – 9 E 
• Mdina (lochy) – 5 E 
• Rabat (katakumby św Pawła) – 4 E 
• Gozo (megality i wiatrak) – 9 E  
• La Valletta (Lascaries War Room) – 10 E 

Jedzenie: 

W wielu restauracjach przed podaniem posiłku serwowane są darmowe przekąski w postaci 
grzanek warzywami. 

• ciasteczka pastizzi (z nadzieniem z groszku lub sera) od 0,25 E 
• piwo Cisk w barze „Four season” w Birkirkarze – 2 E 

http://vassallohistory.files.wordpress.com/2013/08/touristmap.gif
http://maltavillageholidays.com/book/en/rooms/central-townhouse-in-birkirkara/20


•  Valletta restauracja na ul. Merkanti: curry z kurczakiem 8,5 E, makaron penne po 
maltańsku  7,5 E 

• Vittoriosa restauracja d'Centro: pizza po maltańsku 6,7 E, spaghetti po maltańsku 7 E 
• ftira przy Blue Grotto – 3,75 E, kawa 2E 
• Marsaxlokk restauracja „Carrubia”: obiad zupa rybna, ryba z frytkami i surówką, 

kieliszek wina 9,90 E 
• Mdina restauracja „Fontanella”: cappuccino 1,65 E, ciastko 2,95 E,  ftira z frytkami 

4,75 E, 0,5 litra wina 6,5 E 
• Rabat na centralnym rynku: ftira 2,5 E 
• mała pizza z budki od 1,2 E 
• timpana – 1,5 E 
• Birkirkara restauracja „Dayfresh” (jednocześnie mięsny) – stek z frytkami i suruwką 

11 E 
• Valletta restauracja na głównym deptaku  (Triq ir-Repubblika) Partii Pracy: makaron 

carbonara 6 E 

Napoje: 
• 0,5 l wody – 0,39 E 
• wino za butelkę w Smartcie od 1,5 E 
• wino za butelkę w restauracji średnio 12 E 
• napój kinnie 1,5 l -1,49 E 
• szampan na sylwestra 4,56 E 
• grzaniec uliczny w sylwestra 2 E 

Inne: 
• orzeszki 0,82 E 
• chleb 1,3 E 
• Cisk 8-pak 6,4 E 
• 3 mrożone pizze 4,41 E 
• woda 6x2l – 1,98 E 
• jogurty od 0,33 E 
• chipsy od 0,5 E 
• tabletki przeciwbólowe 6 E 
• bilet na specjalny nocny autobus po Sylwestrze 3 E 
• dżem mandarynkwoy 3,5 E 
• syrop z Gozo -3,6 E 
• serek maltański - gbejna (wg wagi) od 0,7 E 

  

Do najlepszych punktów widokowych na Malcie można zaliczyć: 
• Widok z murów miejskich Mdiny (zarówno rano jak i w nocy) 
• Widok praktycznie 360 stopni na całą Gozo ze szczytu Cytadeli w Victorii 
• Widok z Calypso Cave na pomarańczową plażę Ramla 
• Widok z ogrodów Baraka (górnych, jak i dolnych) na Vittoriosę i całe Trójmiasto. 



• Widok z okolic radaru meteorologicznego na urwiska Klifów Dingli 

Kuchnia maltańska 
Obce wpływy odgrywają znaczącą rolę w maltańskiej kuchni. Bliskość Włoch spowodowała 
rozpowszechnienie na Malcie potraw z makaronu, po Brytyjczykach zostały steki, szarlotka i 
smażona ryba z frytkami. Autentyczne maltańskie potrawy należą do kuchni 
śródziemnomorskiej. 
Niezwykle popularną przekąską jest ħobz biż-żejt, która nie dość, że jest łatwa i szybka w 
przygotowaniu, to również bardzo smaczna i pożywna. Jej podstawą jest kromka świeżo 
upieczonego chleba, którą należy natrzeć czosnkiem. Następnie układa się na nią pokrojone 
pomidory skropione oliwą. 
Pastizzi. Popularne na Malcie ciasto francuskie, wypełnione ricottą lub pastą groszkową. 
Ftira to placek chlebowy z dziurką w środku.  Najczęściej przekrojony na pół, a nadziewany 
wieloma składnikami – głównie tuńczykiem, pomidorami, ale i oliwkami, kaparami a także 
fasolą. 

Zupy 
Aljotta - zupa rybna, przyprawiona cebulą i ziołami 
Brodu - bulion wołowy z dodatkiem selera, kabaczka i rzepy 
Kawlata - jarzynowa z wieprzowiną lub maltańskimi kiełbaskami 
Minestra - zupa jarzynowa, podobna do włoskiej minestrone, lecz gęściejsza 
Soppa tal-armla - jarzynowa podawana z kozim serem 

Pasta 
Ravjul- maltańskie ravioli nadziewane serem ricotta 
Ross fil-forn- ryż z siekaną wołowiną, jajami, pomidorami i szafranem 
Timpana- zapiekanka z makaronu, mięsa, warzyw, sera i jaj 

Jarzyny 
Potrawy z miejscowych warzyw są często nadziewane farszem z mielonego mięsa, cebuli, 
pietruszki, oliwek, czerstwego pieczywa, ziół i pomidorów. 
Brungiel - nadziewane bakłażany 
Kapunata- bakłażany, pomidory, zielona papryka i czosnek 
Qagoc c mimli- nadziewane karczochy 
Qara'bali mimli- nadziewany kabaczek 

Potrawy z mięsa 
Bragioli- zrazy wołowe z nadzieniem z mielonego mięsa, oliwek, jaj, bekonu, czerstwego 
pieczywa i pietruszki 
Fenek biz-Zalza- potrawka z królika z dodatkiem cebuli, ziół i wina 
Torta tal-fenek- pasztet z królika 

Sery 
Gbejna- owczy ser, który podaje się świeży, podsuszony lub przyprawiony. Jest to 
specjalność Gozo. 



Pieczywo 
Maltański chleb (hobz) ma chrupiącą skórkę i delikatny miękisz.  

Napoje 
Dwaj najwięksi miejscowu producenci to Marsovin iEmmanuel Delicata. Z produkcji 
Marsovinu warto spróbować czerwonych win Cabernet Sauvignoni Merlot Noir, z białych 
– Chardonnay, Pinot Grigio i Sauvignon Blanc. Również Delicata produkuje Sauvignon 
Blanc, a także wyśmienite Chardonnayi Trebbiano. Należy uważać na mocne wina z Gozo, 
gdyz zawartość alkoholu może w nich wynosić nawet 14%, choć rzadko podaje się to na 
etykiecie. W każdym sklepie można dostać lokalne piwo Cisk.  
Kinnie to delikatnie gazowany maltański napój o charakterystycznym słodko-gorzkim smaku, 
który zawdzięcza połączeniu naturalnych ekstraktów z gorzkich pomarańczy chinotto oraz 
śródziemnomorskich ziół.  

Plan wyjazdu i dziennik 

Dzień 1 – 28 grudnia 
Przelot z Krakowa do Valletty. Czas przelotu to około 2,5 godziny. 

Dzień 2 – 29 grudnia 
Zwiedzamy stolicę Malty – Vallettę. 

Auberges: 
Zakon joannitów dzielił się na osiem langues (narodowości) zwanych też sekcjami. Każda z 
nich mieściła się w innej oberży (auberge) - kwaterze rycerzy zakonu. Oberże miły raczej 
charakter college'ów niż zajazdów. W każdej z nich znajdowała się kaplica, jadalnia i sale 
mieszkalne. Całość rozplanowano wokół wewnętrznego dziedzińca.  

Auberge d'Aragon - Wzniesiona w 1571 r. jest najstarszą i jednocześnie najskromniejszą z 
oberży rycerskich. Obecnie znajdują się w niej instytucje rządowe. Zamknięta dla 
zwiedzających. 

Auberge d'Angleterre et de Baviere - Budowla nad Marsamxett Harbour, niegdyś zwana 
Palazzo Carnerio, stała się oberżą narodowości angielskiej i bawarskiej dopiero w 1784 r. 
Najmniej efektowna z oberży, które przetrwały. Zamknięta dla zwiedzających. 

Auberge de Castille et Leon - Ze wszystkich XVIII-wiecznych oberży (a być może nawet ze 
wszystkich XVIII-wiecznych budowli na Malcie) ta jest najwspanialsza. Jest również 
najbardziej włoska w charakterze, wzorowano ją bowiem na barokowej architekturze miasta 
Lecce w południowych Włoszech. Obecnie budynek jest siedzibą premiera. Zamknięta dla 
zwiedzających. 

Auberge d'Italie - Budynek wzniesiony w końcu XVI w., został potem gruntownie 
przebudowany i rozbudowany. Jest to typowe dzieło Cassara, z charakterystyczną rustyką i 
rzeźbionymi narożnikami. Obecnie mieści się tu Poczta Główna. 



Kościoły: 
Joannici, którzy łączyli życie zakonne z żołnierskim, wznieśli większość kościołów w 
Valletcie. 
Do części kościołów obowiązują bilety wstępu. Na dodatek do niektórych trudno wejść, bo 
otwarte są dość krótko. 

Konkatedra św. Jana - najwspanialsza świątynia Valletty, powstała w XVI w. Za jej prostą, 
skromną fasadą kryje się wyjątkowo bogate wnętrze. Szczególnie efektowne są pięknie 
dekorowane kaplice należące do poszczególnych langues (narodowości). (niestety wstęp 
płatny)  

Kościół Karmelicki - Masywna kopuła kościoła karmelitów pochodzącego z XVI w., która 
dominuje w panoramie Valletty, miała rywalizować z kopułą pobliskiej katedry anglikańskiej. 
Wnętrze jest jasne, przestronne i - co jest niezwykłe - bez kunsztownej ornamentacji. 

Kościół Rozbicia statku (Church of St Paul's Shipwreck) - jeden z najstarszych, bogato 
zdobionych kościołów w mieście, z wnętrzem dekorowanym kolorowymi marmurami i 
złoconą snycerką. Na sklepieniu umieszczono freski przedstawiające sceny z życia św. Pawła. 
Kunsztownie rzeźbiona w drewnie figura patrona jest obnoszona po ulicach Valletty podczas 
procesji 10 lutego, w dniu św. Pawła. 

Church of Our Lady of Victory - najstarszy budynek w Valletcie, wzniesiony dla 
upamiętnienia zwycięstwa joannitów nad Turkami podczas wielkiego oblężenia w  1565 r. W 
XVII w. kościół przebudowano w stylu barokowym, a w 1752 r. dodano do niego dzwonnicę. 

Anglikańska Katedra św Pawła. - Katedrę pochodzącą z XVIII w. zaprojektowano w stylu 
klasycystycznym, ale zwieńczono strzelistą 65-metrową gotycką wieżą. 
  
Pałac Wielkich Mistrzów, powstały w wyniku rozbudowy mniejszego budynku, został 
zaprojektowany przez Gerolamo Cassara w 1571 r. Od zakończenia budowy aż do końca 
rządów joannitów (1798) był siedzibą wielkiego mistrza. Mimo rabunków, jakich dopuściły 
się wojska Napoleona podczas okupacji w 1798 r., wnętrze pałacu wciąż zachwyca 
bogactwem, do jakiego przywykli wielcy mistrzowie. Obecnie mieści się tu urząd prezydenta 
i parlament Malty. Zwiedza się komnaty pałacu oraz zbrojownię  z bogatym wysposażeniem. 

Teatr Manoela - jest prawdopodobnie jednym z trzech najstarszych teatrów w Europie. 
Budynek wzniósł w 1731 r. portugalski wielki mistrz Manoel de Vilhena "ku godziwej 
rozrywce ludzi". Przylegający do teatru pałac Bonicich po odrestaurowaniu pełni funkcje 
teatralnego foyer. Urządzono tu również muzeum, w którym prezentowane są kostiumy, 
portrety, rysunki, projekty scenograficzne i inne pamiątki zwązane z teatrem. 

Biblioteka Narodowa - Majestatyczny budynek z arkadami, pochodzący z końca XVIII w., 
znany pod nazwą Bibliotheca, zdominował zabudowę placu tej części miasta. Przechowuje 



się w nim między innymi wiele oryginalnych dokumentów. Wśród najcenniejszych okazów 
znajduje się dokument, w którym Henryk VIII mianuje się głową kościoła anglikańskiego. 

Fort św. Elma – Fortyfikacja należy do budowli wzniesionych najwcześniej przez joannitów. 
W czasie Wielkiego Oblężenia w 1565roku fort był mocno bombardowany przez turków. 
Wielokrotnie przebudowywany. W części odrestaurowanej mieści sie Muzeum Wojny, 
natomiast ogromna część fortu jest jeszcze w ruinie, albo w trakcie renowacji. Stąd można je 
dowiedzać bez opłat. 

Ogrody Barraka – Dolne i Górne - Same ogrody to jeden z najpiękniejszych parków na 
Malcie. Dostępne publicznie zlokalizowane są na wyniosłym bastionie Piotra i Pawła. 
Rozciąga się stąd widok na Grand Harbour, a także fort St. Angelo i dalej – na morze.  

Mury miejskie Valletty - Valletta była kiedyś twierdzą. To widać. Całe miasto otoczone jest 
murami. Potężnymi murami, których wysokość równa jest w niektórych miejscach wysokości 
bloku mieszkalnego. Mury powstawały w różnych okresach, pierwsze stawiali Kawalerowie 
Maltańscy, ostatnie Brytyjczycy (którzy panowali na Wyspie od czasów Napoleona). 
Monumentalnie wygląda brama, którą dostać się można do miasta. Zaraz za bramą znajduje 
się most nad dawną fosą. Tam widać, jak potężne są to fortyfikacje. (także Victoria Gate) 

Lascaries War Rooms – Pod Górnymi Ogrodami znajduje się jedna z najpilniej strzeżonych 
tajemnic Malty – to siec tuneli i komór, w których mieściło się dowództwo wojsk brytyjskich 
w czasie II wojny światowej. 

Siege Bell Memorial – znajduje się przy Dolnych Ogrodach. Jest to 10 tonowy dzown, który 
upamiętnia 8 tysięcy Brytyjczyków i Maltańczyków, którzy zginęli podczas II wojny 
światowej. 

Dzień 3 – 30 grudnia 
Zwiedzamy Vittoriosę – tzw. Trójmiasto. Vittoriosa zwana również Birgu to dawna stolica 
Malty. 

Można tu zobaczyć: 

Zabytkowe mury obronne – które ciagną się wzdłuż wybrzeży dokładnie na przeciw 
Valletty. 

Kościół św. Wawrzyńca (Lawrenca) – Barokowa świątynia, zbudowana przez joannitów. 
Znajdują się w niej freski przedstawiające życie św. Wawrzyńca. 

Fort St. Angelo – Odrestaurowany fort, który ma być ukończony w 2015 roku.Według 
legendy fort stoi na starym grodzie romańskim. Budowla ta odegrała kluczową rolę podczas 
Wielkiego Oblężenia. 



Muzeum Marynarki Wojennej – Mieści się w dawnym budynku piekarni. Można tu znaleźć 
eksponaty związane z joannitami, floty brytyjskiej, statków rybackich, łodzi maltańskich. Jest 
tu też kolekcja dawnego sprzętu do nurkowania, oraz repliki łodzi.  

Pałac Inkwizytorów – (wspólny bilet z Muzuem Marynarki Wojennej) - Pałac 
Inkwizytora z zewnątrz dosyć surowy duży budynek jak wiele innych , kryje interesujące 
wnętrze, gdzie przez nieomal 250 lat urzędowało 62 inkwizytorów , miejsce tajemnicze w 
którym każdy, który przeszedł przez drzwi wejściowe był zobowiązany do zachowania w 
tajemnicy tego co usłyszał i zobaczył. W pałacu mieściła się rezydencja inkwizytora, sąd i 
więzienie. Do tej pory można oglądać lochy więzienia. 

Dzień 4 – 31 grudnia  

Błękitna Grota (Blue Grotto) to niewielka Jaskinia (abrazyjna) w południowej części Malty, 
położona nad brzegiem urwistego wybrzeża w pobliżu miejscowości Żurrieq. Grota ta 
wyrzeźbiona została przed wiekami przez napierające na brzeg wyspy fale morskie i stanowi 
obecnie cześć malowniczego systemu podziemnych korytarzy rozlokowanych tuż nad taflą 
wody. Jaskinia ma 30 metrów wysokości a jej obwód wynosi niecałe 90 i stanowi jedną z 
największych letnich atrakcji turystycznych Malty. Dostać się można do niej jedynie 
wypływającymi regularnie z pobliskiego portu łodziami wycieczkowymi. Na rejs warto 
wybrać się godzinami południowymi, kiedy świecące jeszcze nisko nad horyzontem słońce 
pozwala na obserwację istnego festiwalu efektów gry świateł i bajecznie błękitnej wody.  
Nam niestety nie było dane wpłynąć, ze względu na duże fale. Podobno już któryś dzień z 
rzędu wycieczki były wstrzymane. 

Marsaskalia 
Ta niewielka wioska położona przy wąskiej, osłoniętej zatoczce, stopniowo przekształca się w 
popularną miejscowość turystyczną. W zatoce na południe od Marsaskali, nad St Thomas 
Bay, znajduje się jedyna piaszczysta plaża w tym rejonie. Jest jednak zbyt mała, aby mogła 
pomieścić tłumy turystów. Od południa osłaniają ją wysokie klify, natomiast w północnej 
części wznoszą się nowoczesne zabudowania. 

Marsaxlokk 
Chociaż Masaxlokk zachowało charakter typowej wsi rybackiej, jednak pobliska zatoka 
zmieniła się wraz z powstaniem Maltańskiego Portu Wolnocłowego. Port przeładunkowy w 
zatoce, zwane Pretty Bay, obsługuje około miliona kontenerowców rocznie. 
Urok Masaxlokk przyciąga codziennie wielu tutystów. Zatoka jest pełna kolorowych łodzi z 
oczami Ozyrysa. Przepięknie kontrastują z zabudową osady. Miejsce wyjątkowo urokliwe. 
Można tu zjeść świetny obiad w jednej z wielu restauracyjek nad brzegiem zatoki. My 
wybraliśmy Carrubię.  

Sylwester na Placu św. Jerzego – koncert, pokaz multimedialny na ścianach budynku, pokaz 
sztucznych ogni. 



Dzień 5 – 1 stycznia 2015 

Pogoda w dniu dzisiejszym nie sprzyjała zwiedzaniu. Nowy Rok na Malcie powiał chłodem. 
Od 25 lat pojawił się pierwszy drobny śnieg. Co zostało skwapliwie odnotowane na stronach 
maltańskich: http://vassallohistory.wordpress.com/snow-storms-in-malta/ 
Mimo zimna i deszczu pojechaliśmy do Mdiny i Rabatu, ale oprócz przejścia zabytkowych 
uliczek Mdiny nic więcej nie zobaczyliśmy bo rozpadało się na maksa. Do tego nie mogliśmy 
wrócić do Birkirkary, bo autobusy w Nowy Rok nie jeździły między 12 a 15 godziną. 
Przesiedzieliśmy więc ten czas w kawiarni Fontanella i wróciliśmy do Borkirkary. 

Dzień 6- 2 stycznia 2015 

Wracamy dzisiaj do Mdiny i Rabatu. 

Ta'qali jest miejscem największego na wyspie targu rzemiosła, który mieści się w dawnych 
zabudowaniach starego lotniska. Mimo iż targ odwiedzają głównie turyści, obowiązują tu 
nieco niższe ceny niż w sklepach z pamiątkami w kurortach i miastach. Można tu kupić wiele 
oryginalnych, typowych dla Malty pamiątek i przyjrzeć się rzemieślnikom przy pracy. 
Ponadto można odwiedzić fabrykę kolorowego szkła i zobaczyć w jaki sposób powstają 
kolorowe szkalne figurki, naczynia.  
Jest tu również coś co anzywa się „parkiem narodowym” ale bardziej przypomina on 
zywczajny park w dużym mieście. 

Mdina: 
Miasto, leżące na szczycie wzgórza, otaczają średniowieczne fortyfikacje. Uliczki są bardzo 
wąskie i kręte. Nieczęsto można na nich spotkać przewodników. Obecnie  w Mdinie mieszka 
zaledwie 400 osób, z których większość najchętniej przebywa w swoich domach. Tylko 
stałym mieszkańcom wolno wjeżdżać do miasta samochodem, dlatego ulice są przeważnie 
puste. Nie bez powodu więc Mdina nazywana jest "miastem ciszy". Jest to miasto zacisznych 
alei, pięknych pałaców i ciekawych muzeów. Należy do nielicznych atrakcji 
architektonicznych Malty, w których powstaniu nie mieli udziału joannici. 

Katedra - Wielkie trzęsienie ziemi w 1693 r. prawie całkowicie zniszczyło katedrę w Mdinie 
pochodzącą z XIII w. Niecałe 10 lat po katastrofie w tym samym miejscu stanęła nowa 
świątynia w stylu barokowym. Fasada o harmonijnych proporcjach i potężna kopuła 
sprawiają, że jest to najbardziej udane dzieło architekta Lorenzo Gafy. Wnętrze robi duże 
wrażenie. Złocone ornamenty rzeźbiarskie, boczne kaplice oraz malowidła na sklepieniu, w 
apsydzie i kaplicach zapadają głęboko w pamięć. Wiele malowideł i rzeźb przedstawia sceny 
z życia św. Pawła. Najpiękniejszą z nich jest polichromia w apsydzie zatytułowana Katastrofa 
statku św. Pawła. Jest to jedno z nielicznych dzieł, które przetrwało trzęsienie ziemi (niestety 
obowiązuje bilet wstępu) 

Lochy Mdiny - W tajnych podziemnych przejściach, w komorach i komnatach znajdujących 
się pod Palazzo Vilhena mieści się muzeum. Woskowe rzeźby przedstawiają różne sceny z 
niechlubnych kart historii Malty. Można tu zobaczyć między innymi obrazy tortur i egzekucji, 

http://vassallohistory.wordpress.com/snow-storms-in-malta/


ścięte głowy nabijane na włócznie oraz chłostanie ladacznic i czarownic. Miejsce jest 
naprawdę dość upiorne. 

Rabat: 
W porównaniu z cichą, maleńką średniowieczną Mdiną, otoczoną pierścieniem murów, Rabat 
wydaje się bardzo rozległy, gwarny i pełen życia. W tym najważniejszym ośrodku handlu w 
środkowej części Malty jest wiele barów, sklepów i atrakcji turystycznych. 
W czasach rzymskich Rabat i Mdina były jednym miastem. Dopiero Arabowie wykopali 
wokół Mdiny fosę, aby zabezpieczyć miasto przez atakami wrogów i wówczas Rabat stał się 
przedmieściem. Obecnie w Rabacie warto obejrzeć kościoły, kaplice, pozostałości z czasów 
rzymskich i katakumby. 

Kościół farny św. Pawła, ufundowany w 1575 r., lecz przebudowany w 1692 r., powstał w 
miejscu jednej z najwcześniejszych kaplic chrześcijańskich na Malcie. Najciekawszym 
obiektem jest Grota św. Pawła. Według miejscowej tradycji właśnie tutaj św. Paweł spędził 
kilka godzin, nauczając. Według innej wersji był w tej grocie więziony. Podobno kamień 
wydłubany ze ściany groty ma moc uzdrawiającą. Najważniejszym dziełem jest marmurowy 
posąg św. Pawła.(niestety wstęp płatny więc nie weszliśmy) 

Katakumby - Pod całym Rabatem ciągnie się sieć katakumb, z których zbadano dotąd 
komnaty na powierzchni 3 km2. Niektóre są udostępnione zwiedzającym, inne znajdują się 
pod później wybudowanymi domami, jeszcze inne służą jako piwnice. 
Odwiedziliśmy Katakumby św. Pawła - W tym największym zespole katakumb Rabatu 
znajduje się skomplikowany labirynt wąskich korytarzy z grobowcami wykutymi w ścianach. 
Pochodzą z IV i V wieku i byli tu chowani żydzi, chrześcijanie oraz poganie. Rzeczywiście 
warto tu wejść, katakumby robią wrażenie. 

Klify Dingli - Dingli, najwyżej położona wieś na Malcie, leży nieopodal klifów, które 
osiągają wysokość 253 m. Na szczególnie piękne widoki można liczyć wiosną, gdy na 
skałach zaczynają pojawiać się małe, dzikie irysy. 5 km od brzegu z morza wyłaniają się 
strome skały wysepki Fifla.  Najlepsze widoki są w pobliżu radaru. 

Mosta. Nazwa tej miejscowości kojarzy się z tutejszym kościołem, a dokładniej mówiąc, z 
jego imponującą kopułą. Gdy ją ukończono w 1863 r., była jedną z nielicznych kopuł w 
Europie niewiele ustępująca kopule bazyliki św. Piotra w Rzymie. Kopuła, nieproporcjonalnie 
duża w stosunku do otaczającej kościół zabudowy wsi, jest widoczna z prawie wszystkich 
punktów widokowych na Malcie. Fasada z portykiem, podtrzymywanym przez olbrzymie 
jońskie kolumny, przypomina Panteon. Kościół mieści 10 tysięcy osób. 
Najciekawszym eksponatem w miejscowym muzeum jest model 500-kilogramowej bomby z 
okresu II wojny światowej, która przebiła kopułę, upadła wśród wiernych, lecz jakimś cudem 
nie wybuchła. 
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Jedziemy na wyspę Gozo. Wybieramy opcję z otwartym autobusem do którego można 
wsiadać na określonych przystankach. Siedzenie na piętrze mimo ładnych widoków wiąże się 
z urwaniem głowy przez wiatr. Wieje dzisiaj naprawdę straszliwie: 

Gozo, usytuowane zaledwie 6 km od północnego wybrzeża Malty, często uchodzi za jej 
miniaturę. Pod wieloma względami jest to prawda. Małe pola poprzedzielane kamiennymi 
murkami, domu o płaskich dachach i niewiarygodnie niebieskie morze istotnie bardzo 
przypominają Maltę. W panoramie wyspy dominują wzgórza o zaokrąglonych szczytach i 
kopuły kościołów. Zabudowania we wsiach zwracają uwagę swoją oryginalnością. Starsze 
domy mają pięknie rzeźbione, zabudowane balkony, nowsze - spiralne kolumny i kunsztowne 
ornamenty rzeźbiarskie. 
  
Trasa autobusu biegnie przez następujące punkty wyspy: 

Mgarr 
Zwiedzanie Gozo rozpoczyna się zwykle od Mgarr, do którego dopływają promy z Malty. 
Najokazalszą budową jest kościół Matki Boskiej z Lourdes, stojący na klifach i górujący 
nad wsią. Na południowym zachodzie znajdują się mury i bastiony fortu Chambraya. 

Ramla Bay – Na północ od Naduru, nad zatoką Ramla, ciągnie się pas piaszczystej plaży. 
Ponieważ jest to jedyna piaszczysta plaża na Gozo, latem jest tu bardzo tłoczno. 

Xaghra 
Do atrakcji Xaghra należy stanowisko archeologiczne z neolitycznymi świątyniami 
Ggantija, znajdujące się na obrzeżach wsi. Warto odwiedzić te starożytne świątynie ze 
względu na ich położenie, spod murów rozciąga się bowiem piękna panorama większej części 
Gozo. Pochodzą one z lat 3600-3000 p.n.e. i należą do najpiękniejszych na Malcie. Na tym 
samym bilecie można wejśc do zabytkowego wiatraka 

Calypso's Cave- Legedna głosi, że w grocie tej wracający spad Troi Odyseusz był przez 7 lat 
więźniem i kochankiem nimfy Kalipso. Z czasem głazy zasypały jednak wejście do groty i 
obecnie widoczna jest właściwie tylko szczelina w klifie.  

Marsalforn 
Z niewielkiej rybackiej wioski, odwiedzanej przez nielicznych mieszkańców Gozo, 
Marsalforn stało się największy kurortem na wyspie. Obenie więcej tu hoteli i sklepów z 
pamiątkami niż łodzi rybackich stojących w porcie. Jedyna niewielka żwirowa plaża 
przyciąga tłumy turystów. Znacznie spokojniej jest nad zatokami Obajjar i Xwieni. 
Okoliczne panwie pochodzą z 1740 r. i wciąż są używane. Dostarczają corocznie kilku ton 
soli. 



Ta'Pinu 
Centrum pielgrzymek mieszkańców Gozo i Malty, nowoczesne, neoromańskie sanktuarium 
majestatycznie góruje nad okolicą. Od końca XIX w. kościół jest miejscem, gdzie marynarze 
uratowani z rozbitych okrętów a także cudownie uzdrowieni składają wota. Naprzeciwko 
kościoła, na wzgórzu Ghammar, znajduje się 14 marmurowych stacji Drogi Krzyżowej z 
naturalnej wielkości postaciami. 

Dwerja Coast:  
Klify (niesamowite!), groty i różne dziwy przyrody sprawiają, że krajobrazy Dwerji są 
najciekawsze w Gozo. Można tu również obejrzeć najstarsze wykute w skale panwie w 
Gozo. 

Azure Window (Błękitne Okno) - Ta monumentalna wapienna arkada, znajdująca się 
nieopodal przylądka Dwerja, powstała na skutek erozji działającej przez wiele tysięcy lat. 
  
The Inland Sea - Za Błękitnym Oknem od strony lądu znajduje się zbiornik ze słona wodą, 
otoczony wysokimi wapiennymi klifami, który łączy z morzem tunel wydrążony w skałach. 
Gdy morze jest wzburzone, można się tu kąpać w spokojnej, płytkiej wodzie. Gdy pogoda jest 
odpowiednia, można wynająć łódź rybacką, popłynąć przez tunel na otwarte morze i obejrzeć 
klify oraz Błękitne Okno od strony morza. 

Nadur 
Nazwa miasteczka po arabsku oznacza punkt obserwacyjny. Tutejsza wieża, stojąca na 
górskim grzbiecie wznoszącym się 152 m n.p.m., była za czasów joannitów główną strażnicą 
całego wschodniego wybrzeża. 
Największą atrakcją Naduru jest XVIII-wieczny kościół pod wezwaniem św. św. Piotra i 
Pawła, którego wielkość i bogate dekoracje świadczą o zamożności mieszkańców miasteczka. 

Xlendi 
Dolina Xlendi kończy się nad jedną z najładniejszych zatoczek na Gozo. Jej turkusowe wody 
od lat inspirują artystów i fotografików. Żwirowa plaża, skaliste wybrzeże i czysta woda 
przyciągają latem amatorów opalania, kąpieli i pięknych spacerów, zaś jaskinie i rafy są 
atrakcyjne dla miłośników nurkowania. Schody ze szczytu klifu na wybrzeże prowadzą do 
zacisznego oczka wodnego, w którym można się wykąpać. 

Victoria – ostatni przystanek na naszej trasie: 
Stolica wyspy i jej główny ośrodek administracyjny jest gwarnym miastem skupionym wokół 
twierdzy na wzgórzu. Turyści chętnie przybywają tu promami z Malty na jednodniową 
wycieczkę. Dłuższy pobyt może być utrudniony, gdyż zakwaterowanie oferuje tu tylko jeden 
pensjonat, niewiele jest też miejsc, gdzie można coś zjeść wieczorem. 

Kastell- Potężne umocnienia twierdzy stojącej na spłaszczonym szczycie wzgórza dominują 
nad centralną częścią wyspy. Mury obronne, otaczające również katedrę i kilka muzeów, 
pochodzą z początku XVII w. Wzniósł je król hiszpański Filip II wraz z mieszkańcami Gozo. 
Joannicci wzmocnili mury i korzystali ze schronienia w twierdzy podczas ataków Turków i 
piratów. Twierdza mogła pomieścić wówczas wszystkich mieszkańców Gozo. Trzęsienie 



ziemi w 1693 r. zamieniło dużą część twierdzy w rumowisko. Obecnie mury obronne są 
odrestaurowywane. 

Katedra - W obrębie murów twierdzy znajduje się również katedra z klasycystyczną fasadą, 
wzniesiona w latach 1697-1711. W porównaniu z dość skromną fasadą, wnętrze jest bogato 
zdobione. W nawie głównej znajdują się liczne nagrobki, a boczne kaplice są dekorowane 
barokowymi malowidłami. Najciekawsza jest jednak iluzjonistyczna polichromia w nawie 
głównej, imitująca olbrzymią kopułę.  

Po wielogodzinnym zwiedzaniu wracamy wycieczkowym autobusem do Mggar pod przystań 
promową.  

Dzień 8 – 4 stycznia 2015 

Sliema - Znajdują się tu największe centra handlowe (np. największa galeria handlowa na 
Malcie - The Point), restauracje i kluby. Stąd też rozpościera się widok na Vallettę. 
Można promem przepłynąć ze Sliemy do Valletty (w wietrzne dni promy mogą nie pływać) 
bieżące informacje można znaleźć na: http://www.vallettaferryservices.com/  

Dzień spędzamy włócząc się po uliczkach Valletty, po czym popołudniu zabieramy się do 
powrotu do Krakowa. 

http://www.vallettaferryservices.com/

