Malta 18.10.2017-24.10.2017
Malý ostrov a nejmenší stát EU (od roku 2004) se rozkládá na rozloze půl Prahy a má taky polovinu
jeho obyvatel. Maltská republika (vznikla roku 1964 po rozpadu britské kolonie), sestává ze 3 obydlených
ostrovů : Malty (246 km²), Goza(67 km²) a Comina(3 km²) a několika zcela opuštěných ostrůvků. Úředními
jazyky jsou maltština a angličtina.
Jako výhodný strategický bod lákal už od starověku dobyvatele, často muslimské a byl často napadán i
piráty. Na vlajce mají stylizovaný kříž řádu Maltézských rytířů, který na Maltě ve středověku působil, aby
chránil obyvatele před nájezdy muslimských hord.
A jaká je Malta dnes?
Ostrov Malta je hodně hustě osídlen (1267 obyv. na km 2 ), nejvíce obyvatel žije v obrovské městské
aglomeraci kolem hlavního města Valletty. Ale přesto se na ostrově dají najít i klidné lokality, kam téměř
nevkročila lidská noha. Za 6 dní člověk tolik neprozkoumá, ale byli jsme na Gozu i na Cominu a navštívili
pár nejhezčích pláží na ostrovech a z měst Vallettu, Mdinu, Rabat, Melliehu a Victorii na Gozu. Byli jsme
ubytováni v hotelu San Pawl na rozhraní Bugibby a lokality San Pawl.
Teď pár praktických informací:
Místní doprava a doprava vůbec
Malta má velmi hustou a levnou síť autobusové dopravy, busy jezdí
téměř do každé vesnice. Jednotlivá jízdenka stojí 2EUR, platí 2hodiny a platí i na Gozu, po příjezdu trajektu.
Výhodné je si zakoupit permanentku za 15 EUR na 12 jízd, platí pro libovolný počet osob anebo permanentku
na 7 dní od označení za 21 EUR . Autobusy jezdí v půl či hodinových intervalech, aktuální jízdní řády
informace jsou na webu :
https://www.publictransport.com.mt/en/routes-timetables
Ale i tato doprava má svá specifika: Ve stanici se zastavuje jen na znamení. Pokud je autobus plný, řidič
zastávku projede či nechá jen vystoupit. Takhle mohou kolem projet klidně čtyři busy-osobní zkušenost.
Trajekt na Gozo jezdí z Cirkewwy do přístavu Mgarr v intervalu 45 minut za 4,65 EUR. Viz :
http://www.gozochannel.com/en/home.htm
Jízdenka je zpáteční a kupuje se na Gozu, kde jsou i turnikety. Na Comino vypravují některé společnosti též
lodě, tuším zpáteční za 10 EUR. Výhodnější ale je si zakoupit jednodenní výlet (10:45-18:00) za 15 EUR na
Comino a ostrov Sv. Pavla. Jede se kolem jeskyň a na sv. Pavlu je půlhodinka, v Modré Laguně na Cominu
několik hodin (dá se uskutečnit pěší procházka po ostrově (3 km²) a koupačka v Modré Laguně. Lodě kromě
trajektu na Gozo nejezdí za silného větru.
Stále je tu vliv anglické kolonizace: jezdí se vlevo a volant je vpravo
Pláže
Malta má hodně skalnaté pobřeží. Na mnohých místech jsou vstupy do vody se zábradlím, ale v podstatě
nepoužitelné při vlnobití. Přesto má i písčité pláže s pozvolným vstupem do vody, vhodným i pro děti. Takže
popis zde:
Paradise Bay malá, asi 60m dlouhá pláž, vzdálená asi 1,5km od přístavu v Cirkewwe, v závětří a obvykle bez
vln.
Golden Bay
Ghan Tuffieha Bay
Gnejna Bay
Tři krásné písčité pláže, busy každou hodinu jak z Bugibby, tak z Valletty, možnost procházky mezi nimi.
Možnost občerstvení
Mellieha Bay asi největší pláž na Maltě s velmi pozvolným vstupem do moře

Mistra Bay písčitokamínková pláž s poměrně dobrým vstupem do vody, 1,5 km od pobřežní silnice
Bugibba –městská pláž u autobusového nádraží, malá, ale s pozvolným vstupem do vody a hrubším pískem
Gozo-plážička v minifjordu Mgarr-Ix-Ini, písek a betonové plotny, příjezd z Ix Xewkije autem nebo pěšky
z Mgarru či Ghajnsielemu.
Comino-Blue Lagoon - nádherné koupání i okolní kulisy, lze přeplavat na Cominnetto, ale i v říjnu je zde
přeplněno.
Comino-Maria Bay - příjemná písčitá pláž nedaleko přístavu malých lodí a hotelu
Ceny
V supermarketech nepatrně vyšší než u nás asi na roveň jako ve Španělsku či Itálii, poměrně drahá zelenina a
ovoce.
benzín 1l 1,30EUR
pivo 0,5l plech od 0,70 EUR, místní Cisk 1,50 Eur
víno 0,75 od 2,10 EUR
tvrdý sýr 100 g od 1 EUR
salám 100g od 0,70 EUR
šunka, slanina 100 g od 8 EUR
vejce 6 ks 2:07 EUR
Elektrické zásuvky: POZOR: je zapotřebí redukce na naše spotřebiče, lze koupit u nás i u nich, v hotelech je
za poplatek půjčují.
Poznávání památek
nebudu popisovat, od toho jsou bedekry, na Maltě jich je bezpočet z různych období od pravěku až k novověku
a za nimi sem turisté jezdí. Všechna města byla opevněna, aby mohla vzdorovat nájezdům vyznavačů islámu.
Protože hodně let úpěla Malta pod nadvládou muslimů, projevilo se to i v architektuře, zde nikoli na škodu.
A nakonec odkaz na fotky z Malty
http://anajpo.rajce.idnes.cz/2017_10_18_az_24_malta

