
Malta
ATRAKCJE TURYSTYCZNE WYSPY



Informacje ogólne



Malta jest krajem wyspiarskim. Najpopularniejsze wyspy tego kraju to Malta, Gozo i 

Comino. Wszystkie są zamieszkane, ale Comino symbolicznie, ponieważ tylko przez jedną, 
dwuosobową rodzinę.

Powierzchnia: 246 km²

Wysokość n.p.m.: 253 m

Liczba ludności: 460 171

Stolica: Valletta



Język

13 społeczeństwa porozumiewa się także językiem włoskim, który do 1936 
roku był językiem urzędowym na Malcie.

Na Malcie obowiązują dwa oficjalne języki: maltański 
oraz angielski. 

Pierwszy z nich to kombinacja arabskiego, włoskiego i 
angielskiego. 

Drugi jest pozostałością po czasach, gdy Malta była 
kolonią brytyjską.



Klimat 

Lato 

• Latem prawie nie widać 
deszczu.

• Temperatura morza jest 
najwyższa.

• Czasami temperatury 
mogą być gorętsze niż 
normalnie z powodu 
wilgoci.

Wiosna i jesień
• Najlepszy czas aby 

odwiedzić Maltę.
• Zazwyczaj dni są słoneczne, 

ale trzeba być 
przygotowanym na 
niespodziewane deszcze i 
pochmurne dni.

• Ponieważ temperatura 
morza nie spada wtedy 
znacznie, można cieszyć się 
morzem od ostatnich 
miesięcy wiosny do połowy 
jesieni.

Zima

• Pogoda może być słoneczna 
lub pochmurna i deszczowa.

• Najbardziej deszczowy czas.

• Średnia temperatura wynosi 
około 15 stopni, jednak wiatr 
może sprawić, że poczuje się 
ją chłodniej.

Malta ma klimat śródziemnomorski. Lata są gorące, słoneczne i suche, a 
zima ciepła, ale deszczowa i wietrzna. Malta jest jednym z najbardziej 
nasłonecznionych krajów w Europie, z ponad 300.000 godzinami 
nasłonecznienia rocznie. Nawet w listopadzie, który jest najbardziej 
deszczowym miesiącem, ma 161 godzin nasłonecznienia, czyli ponad 
dwukrotnie więcej niż wiele miast europejskich.



Ciekawostki

❑ Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny

❑ Wody Malty są jednymi z najczystszych na 
świecie

❑ Do 1964 r. Malta była kolonią brytyjską

❑ Na Malcie nie ma gór ani rzek

❑ Malta jest najdalej wysuniętym na południe 
krajem Unii Europejskiej

❑ Pod względem powierzchni Malta jest 
prawie 990 razy mniejsza od Polski

❑ Malta jest kierunkiem cenionym przez 

nurków, którzy mogą tu podziwiać 
zatopione wraki, groty oraz interesującą 
faunę i florę

❑ Na Malcie znajdują się trzy miejsca wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO



Atrakcje turystyczne

Miasta, obiekty



Valletta



Stolica Malty Valletta to miejsce, od którego należy 
rozpocząć poznawanie tego wyspiarskiego kraju. 
Na niewielkiej powierzchni znajduje się ponad 300 
zabytków czekających tylko na chętnych ich 
podziwiania. Doceniło ją UNESCO, wpisując to 
miasto na światową listę dziedzictwa.

Valletta to nastrojowe barokowe miasto o 

wyjątkowych budowlach powstałych ze 
złotego piaskowca. Wąskie uliczki, potężne 
mury, harmonijne zdobienia, finezyjne 

balkony, ogrody i niezapomniane 

panoramy to tylko niektóre z atutów tego 
miasta. Potrzeba minimum dnia, by choć w 
części je poznać.



Zabytki

Pałac Wielkiego Mistrza 
(Grandmaster’s Palace)

Konkatedra świętego 
Jana (St John’s Co-

Cathedral)

Wyższe Ogrody Barrakka
(Upper Barrakka

Gardens)

Narodowe Muzeum 
Archeologiczne (National
Museum of Archeology)

Dawne Stanowiska 
Dowodzenia Lascaris (Lascaris

War Rooms)

Rejs po zatoce Grand 
Harbour

Nabrzeże Valletty 
(Valletta Waterfront)

Bateria Armatnia (Saluting
Battery)



Mdina 
~Miasto Ciszy (Silent City)



Mdina stanowi jeden z najpiękniejszych przykładów 
średniowiecznego miasta otoczonego murami i 
niezwykłego połączenia architektury normańskiej z 
barokową. Miasto było dawną stolicą kraju, a dziś 
zamieszkałe jest przez niespełna 250 mieszkańców.

Mdinę określa się mianem Cichego Miasta (Silent City), gdyż 
tylko mieszkańcy oraz służby porządkowe mogę wjechać na 
jego teren. Zapewnia to niepowtarzalną, relaksującą 
atmosferę potęgowaną przez wąskie, zacienione ulice 
prowadzące do imponujących pałaców. Przechadzając się 
czystymi uliczkami, człowiek zastanawia się, co kryje się za 
murami budowli oraz jak wygląda życie w takim spokojnym 
miejscu. To jedna z tajemnic, którą Maltańczycy trzymają 
tylko dla siebie.



Marsaxlokk



Marsaxlokk to położona na południowym-wschodzie Malty osada 

rybacka, która znana jest z kolorowych łódek nazywanych luzzu, targu 

rybnego oraz restauracji serwujących owoce morza.

Nazwa Marsaxlokk jest zbitką dwóch wyrazów: 
arabskiego marsa (pol. port) oraz 

maltańskiego xlokk. Określenie xlokk odnosi się do 
wiejącego od strony Afryki (a bardziej szczegółowo 
Sahary) suchego wiatru sirocco.



Targ rybny

Marsaxlokk znane jest z największego na Malcie 
targu rybnego, który odbywa się w niedzielę od 
rana do południa. Kramy ze zdobyczami rybaków 
nie zajmują jednak całego targowiska - większość 
sprzedawców oferuje inne lokalne wyroby oraz 
produkty nastawione na turystów. Wzdłuż portu 
działa kilka tawern i restauracje serwujące owoce 

morza.
Okolica: basen św. Piotra 
oraz zatoki

• Około 2 kilometry za portem Marsaxlokk znajdziemy 

popularne kąpielisko nazywane basenem św. Piotra 
(ang. St. Peter's Pool).

• Dalej na północ odnajdziemy dwie zatoki - Il-Ħofra l-

Kbira oraz Il-Ħofra ż-Żgħira. Wzdłuż ich wybrzeży 
ciągną się niewysokie klify oraz formacje skalne.

Basen św. Piotra zatoka Il-Ħofra l-Kbira



Błękitna Grota 
(Blue Grotto)



Blue Grotto to jedna z najpiękniejszych naturalnych atrakcji 
Malty. Można ją zobaczyć z platformy widokowej usytuowanej 
nad brzegiem urwistego wybrzeża w pobliżu miejscowości 
Żurrieq. Najciekawiej wygląda jednak od strony morza.

Jest to największa z grupy sąsiadujących ze sobą 
jaskiń. Jej wysokość to ponad 40 m, przy 

głębokości 26 m. Do wnętrza jaskini prowadzą 
dwa wejścia. Kompleks składa się z siedmiu 
jaskiń położonych wzdłuż południowego 
wybrzeża wyspy. Przez wieki uporczywe 
uderzanie fal o twardą ścianę klifu 
spowodowało powstawanie olbrzymiej, 
przypominającej łuk groty, a także kilku 
przyległych jaskiń i pobliskich formacji skalnych.



Świątynie megalityczne 
w Mnajdra i Hagar Qim



Świątynie megalityczne na Malcie oraz 
Gozo to wyjątkowe arcydzieła architektury 
dużo starsze niż piramidy w Egipcie, Ameryce 
czy Stonehenge. Pierwsza z budowli 
powstała około 5800 lat temu. Zarówno 
ona, jak i inne świątynie 
megalityczne zaliczane są do najstarszych 
budowli kamiennych na świecie.

Na całym obszarze Malty takich budowli jest kilkadziesiąt, w 
dodatku budowane były w skupiskach po dwie, trzy, a nawet cztery. 
Najciekawsze, że do tej pory nie wiadomo, do czego służyły.
Dlatego archeologowie często zamiast słowa „świątynie” używają 
sformułowania „megalityczne struktury”. Nic nie wiadomo również 
o twórcach budowli, w jaki sposób wielkie bloki piaskowca były 
cięte i po czym transportowano je na miejsce budowy. Należy 
pamiętać, że niektóre bloki mają po 6 m wysokości i ważą 20 ton.



Dom Rzymski (Domvs Romana)
~RABAT



Historia Malty sięga tysięcy lat. W tym czasie była pod 
panowaniem różnych ludów. Pozostałości okresu 
rzymskiego można zobaczyć na lewo od wejścia do Mdiny w 

kameralnym muzeum Domvs Romana. Muzeum zostało 
wybudowane na pozostałościach okazałej rzymskiej kamienicy, 
datowanej na I wiek p.n.e.

Doskonale zachowane mozaiki z okresu rzymskiego, kolumny, 

posągi, szkło, maski teatralne, czy cały grób ze szkieletem, to 
niektóre rzeczy, które można tu zobaczyć. Do muzeum należy 
położony obok teren wykopalisk. Niestety, te można oglądać 
tylko z odległości. Miejsce powinno spodobać się tym, którzy 
lubią historię, a w szczególności okres antyku.



Rotunda (Kościół 
Wniebowzięcia Matki Bożej)

~Mosta



Monumentalna budowla powstała w XIX wieku i ma dziewiątą 
co do wielkości niepodpartą kopułę na świecie i trzecią co do 
wielkości w Europie. To jeden z ważniejszych dla Maltańczyków 
kościołów, gdyż wiąże się z nim „Cud Bomby”.

9 kwietnia 1942 roku podczas nalotu Luftwaffe, 

500-kilogramowa bomba przebiła kopułę i spadła 
między ok. 300-osobową grupę wiernych, 
oczekujących na mszę świętą. Bomba nie 
wybuchła, a druga, 50-kilogramowa, odbiła się od 
kopuły. Na pamiątkę tego wydarzenia w 
przedsionku zakrystii można zobaczyć taki sam 
typ bomby, jaka przebiła kopułę z napisem „Cud 
Bomby, 9 kwietnia 1942″.



Festa (fiesta) na Malcie



Festa czyli odpust z okazji święta patrona parafii.
Są to jedne z najhuczniej obchodzonych uroczystości w miastach i wioskach maltańskich. Przygotowania do święta 
zaczynają się tydzień wcześniej, od odświętnego udekorowania ulic i domów. Nad każdą ulicą wieszane są ogromne, 
wyszywane proporce z wizerunkami świętych, a jakby tego było mało, na ulicach pojawiają się ich figury. Całość dekoracji 
uzupełniają olbrzymie, kilkumetrowe flagi oraz długie sznury białych i żółtych żarówek.

Centralnym punktem maltańskich fest są 
procesje z potężnym wizerunkiem patrona na 
czele, występy zespołów, orkiestr, bicie 
dzwonów i pokazy sztucznych ogni.

Świętowanie połączone z zabawami i
ucztowaniem trwa zazwyczaj 3 dni. Uczestniczą
w nim wszyscy mieszkańcy i tłumy turystów.
Najwięcej fest organizowanych jest w okresie od
maja do września. Co je łączy? Poczucie
wspólnoty i dumy z tego, że jest się
Maltańczykiem.



Wyspa Comino



Comino to najmniejsza z zamieszkałych wysp 
archipelagu. Nazwa wyspy pochodzi od kminku, 

który niegdyś uprawiano tu w dużych ilościach. 

To właśnie tu znajduje się słynna Błękitna 
Laguna (Blue Lagoon), jedna z 

najpopularniejszych atrakcji Malty. Turkusowa, 

krystalicznie czysta woda i żółtozłoty piasek 
pokrywający płytkie dno laguny przyciągają 
tłumy. Wystarczy jednak odejść kilka kroków, aby 
odkryć, że Comino ma do zaoferowania dużo 
więcej.



Comino chapel Wrak P31 Għar Għana

Wieża św. Marii Bateria św. Marii San Niklaw Bay



Wyspa Gozo 



Wyspa Gozo to druga co do wielkości wyspa Archipelagu Maltańskiego. Nie jest 

duża, gdyż jej długość to tylko 14,48 km, a szerokość 7,25 km.

Maltańska nazwa wyspy „Għawdex” oznacza radość.

Jeszcze do 8 marca 2017 roku w zatoce 

Dwejra można było zobaczyć skalny łuk zwany 
Lazurowym Oknem (Azure Window). Była to 
najbardziej rozpoznawalna atrakcja Malty 

stworzona przez naturę. Niestety została ona 
zburzona przez sztorm.



Pozostałe atrakcje Gozo

To wykute w skalistym 
nabrzeżu baseny, w 

których odparowuje się 
sól. Powstały one jeszcze 

za czasów Rzymian i 
przetrwały do dzisiaj. 

Chociaż nie produkuje się 
tutaj soli na skalę 

przemysłową, miejscowi 
nadal zbierają ją dla 

siebie.

Panwie solne Xwejni
(Xwejni Salt Pans)

Wewnętrzne Morze to słone 
jezioro, połączone wąskim 
przesmykiem z otwartym 
morzem. Przy dogodnej 

pogodzie wypływają stąd 
rybacy, można również 
skorzystać z wycieczki 
łódkami lub popływać 

kajakiem. Na brzegu jest 
kamienista plaża, na której 

można się opalać.

Wewnętrzne Morze (Inland
Sea)

Wejście do jaskini stanowi 
morski basen, w którym 
oprócz nurków można 

zobaczyć osoby pływające 
z rurką. Pod nimi znajduje się 
głęboka studnia z jaskiniami i 

tunelami, pełna okazów 
morskiej fauny oraz flory.

Błękitna Dziura (Blue Hole)



Dziękuję za uwagę☺
Julia Wasilewska


