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MALTA  

Malta - jeden z najmniejszych krajów europejskich. Zajmuje zaledwie 316 km2 – tyle wynosi 

łączna powierzchnia wszystkich wysp wchodzących w skład Archipelagu Maltańskiego. 

Największa i najgęściej zaludniona jest wyspa Malta, kolejne pod względem wielkości są 

wyspy Gozo i Comino. Atrakcją wyspy Manoela, jest XVIII-wieczny fort i przystań dla 

jachtów. Pozostałe wyspy archipelagu nie są zamieszkane. Mimo niewielkiej powierzchni, 

Malta ma bardzo wiele do zaoferowania. Znajdują się tam laguny z krystalicznie czystą 

wodą, malownicze klify i groty skalne, przepiękne rafy koralowe i setki zabytkowych 

budowli – najstarsze z nich pochodzą z czwartego tysiąclecia przed naszą erą. 





Na Malcie podobnie, jak w Wielkiej Brytanii charakterystyczny jest ruch lewostronny. 

Obowiązującą od 2008 roku walutą jest euro. Na wyspie nie ma problemów z płatnością 

kartą czy dostępem do bankomatów niemniej, zawsze warto mieć przy sobie trochę 

gotówki na drobne wydatki i zakup pamiątek. Językiem urzędowym na Malcie jest 

maltański i angielski, dlatego nie ma większych problemów z porozumieniem się z 

mieszkańcami wyspy. Malta od 2007 roku jest państwem członkowskim Unii Europejskiej 

więc do wjazdu na jej teren nie potrzeba wizy, wystarczy aktualny paszport lub dowód 

osobisty. Podobnie jak ruch lewostronny, tak i gniazdka elektryczne są typu angielskiego 

więc warto zaopatrzyć się w tzw. przejściówkę.  

Praktyczne wskazówki  



POPEYA VILLAGE - PIERWSZY DZIEŃ NA MALCIE 

Wioska Popeya, położona na północno-zachodnim 

wybrzeżu Malty, w pobliżu plaży Mellieha Bay, jest 

jedną z głównych atrakcji turystycznych tej cudownej 

wyspy. W tej bajecznie kolorowej wiosce nakręcono w 

latach osiemdziesiątych film Popeye, w którym zagrał 

przezabawny Robin Williams. Po zrealizowaniu 

produkcji, Popeye Village z planu filmowego, 

przemieniła się w barwny i tętniący życiem kawałek 

maltańskiego przemysłu turystycznego.  

Wioska położona w przepięknej, wąskiej zatoczce 

zwanej Anchor Bay jest wspaniałym wyborem na 

rodzinną wycieczkę. Każdy będzie się tutaj dobrze 

bawił.  



WSPANIAŁE CHWILE W POPEYA VILLAGE 



ŻAL BYŁO OPUSZCZAĆ TO MIEJSCE… 



CZAS ZACZĄĆ NAUKĘ – KURS METODYCZNY 

Bardzo dobre wyposażenie Efektywne metody nauczania 



CZAS ZACZĄĆ NAUKĘ – KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

Wspaniali przyjaciele z różnych krajów Europy Smutny dzień pożegnania 



WYCIECZKA DO STOLICY MALTY - VALETTY 

Valletta w całości wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na swojej 

malutkiej powierzchni ma potężne zagęszczenie zabytków, które zachwycą każdego – 

jest ich ponad 300! Miejsce, które, choć jest stolicą państwa, nie sposób porównywać do 

innych stolic europejskich. Malutka, filigranowa, kameralna, bez wieżowców, bez 

nowoczesności. Zabytek sam w sobie. 

 

 



VALETTA I JEJ UROKI 



VALETTA I JEJ UROKI 



KATEDRA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA - VALETTA 

Katedra świętego Jana Chrzciciela w 
Valletcie jest uznawana za jeden z 
najpiękniejszych przykładów architektury 
barokowej w całej Europie. 

Zachwycające wnętrze katedry. 



COMINO I GOZO 

W skład Archipelagu Maltańskiego, oprócz Malty wchodzą dwie zamieszkałe wyspy: Gozo 

i Comino, trzy wysepki oraz kilka mikro wysepek, tworząc razem Republikę Malty. 

Podróżując na Maltę warto popłynąć promem na Gozo i dotrzeć turystyczną łodzią na 

Comino. Oba te miejsca są przepiękne i naprawdę można dużo stracić, jeśli nie uwzględni 

się  ich w swojej podróżniczej check liście. 

 



WYSPA GOZO  

Wiatrak Ta’ Kola - swoją nazwę zawdzięcza 
on ostatniemu młynarzowi, Ġuzeppi 
Grechowi (lepiej znanemu jako Żeppu ta’ 
Kola). Obecnie mieści się w nim muzeum. 

 

Cytadela – twierdza wzniesiona na wzgórzu, 
która góruje nad stolicą 

wyspy Victorią (nazywaną też Rabatem) i 
od czasów średniowiecza broni jej 
mieszkańców. 



WYSPA COMINO I BŁĘKITNA LAGUNA 



BLUE GROTTO – MALOWNICZA JASKINIA WYRZEŹBIONA W SKALE 

Wysokość jaskini – ponad 40 m, głębokość 
26 m. Wewnątrz jaskini  przezroczysta woda 
mieniąca się w słońcu odcieniami błękitu i 
turkusu. 

 



BLUE GROTTO  

W DRODZE DO JASKINI 



NA PRZEPIĘKNYCH FIORDACH 



FIORDY I NAJPIĘKNIEJSZA PLAŻA MALTY 



TAK BAWIĄ SIĘ MALTAŃCZYCY W RELIGIJNE ŚWIĘTA 

  



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ  

I ZAPRASZAMY NA MALTĘ.  

NAPRAWDĘ WARTO. 


