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MALTA
Malta reprezinta un arhipelag alcatuit din sase insule: Malta, care este cea mai mare ca suprafata
(246kmp), Gozo (67kmp), Comino (3,5kmp), Cominotto, Filfla si St. Paul, ultimele trei fiind nelocuite.
Situata la circa 90 km. sud de insula Sicilia si 290 km de tarmul Africii, Malta este de fapt un podis calcaros
scund, cu inaltimea maxima de 417m (insula Gozo). Situat in centrul Marii Mediterane, arhipelagul maltez
imbina frumusetea naturala cu 7000 de ani de istorie.
Din timpuri stravechi, frumusetea incredibila a insulei, piatra de culoarea mierii si porturile naturale au fost
raspunzatoare pentru influenta si reputatia cunoscuta in intreaga lume. Situata la poarta Africii si a Orientului, la
90 km sud de Sicilia , Malta se bucura in liniste de mare si soare.
Coasta cu apele sale cristaline iti ia ochii: golfuri stancoase, mici plaje cu nisip rosu, piscine naturale, pesteri
subacvatice si 'Fereastra Albastra'…. un climat minunat, o gura de aer proaspat. La prora fiecarei barcute de
pescuit multicolore, cunoscute pe plan local sub numele de 'luzzu', se afla batranul ochi protector al lui Osiris.
Nu este de mirare atunci, tinand cont ca traditia se pierde in negura timpului, ca marea este cea mai pura si mai
clara din intreaga Mediterana. Cea mai mare comoara a insulei este piatra sa - un tip deosebit de calcar. Aceasta
piatra aurie, care i-a castigat Maltei denumirea de Melita, 'insula de miere', a inspirat 7000 de ani de arhitectura.
Istoria constructiilor in Malta dateaza din jurul anului 4000 i.Hr. atunci cand au fost construite templele
megalitice. Aceste temple, dedicate Zeitei Mama, isi pastreaza puritatea enigmatica in cele mai frumoase si
magice locuri din insula. Templele de la Hagar Qim, ce privesc spre mare si spre insula Filfla, se numara printre
cele mai bine conservate temple din cele peste 30 descoperite in intreg arhipelagul maltez.
In 1530, cand Cavalerii Ioaniti s-au asezat in Malta , nimeni nu ar fi putut sa-si dea seama ca destinul va lega in
mod inexplicabil insula de acest ordin religios, hospitalier si militar. Pentru Cavaleri Malta era poarta spre
crestinatatea vestica si, pentru mai bine de 200 de ani, in timp ce influenta lor in Europa crestea, ei si-au
inzestrat insula cu monumente de care orice mare suveran ar fi fost mandru.
Capitala Maltei, Valletta, numita si Orasul Cavalerilor, are o populatie de peste 100.000 locuitori.
Datand din secolul XVI, Valletta a fost unul dintre primele orase europene construit potrivit unui plan de
urbanism,
cu
strazile,
locuintele,
pietele,
sistemele
de
canalizare
atent
proiectate.
Situat pe o peninsula, Valletta are doua porturi impresionante: Portul Marsamxett si Portul Mare. Este un oras
destul de mic, ce poate fi vizitat intr-o singura zi, desi ati putea pierde cateva dintre atractiile din Valletta.
Poti sa te indrepti apoi spre Gradinile Barracca care se afla peste drum de splendidul Auberge de Castille. Din
gradini, privelistea asupra Marelui Port iti taie rasuflarea. Biserica Cavalerilor Ioaniti, Co-catedrala Sf. Ioan,
ascunde un numar de comori nepretuite in spatele fatadei sobre. O sa fii impresionat de abundenta de culoare,
aur si design-uri elaborate care impodobesc cele opt capele dedicate diferitelor limbi ale Ordinului Cavalerilor
Ioaniti.
Placile funerare din marmura, care formeaza podeaua catedralei, somptuosul tavan pictat de Mattia Preti si
statuile in stil baroc te vor ajuta sa-ti imaginezi splendoarea care caracteriza ceremoniile Ordinului. Dintre
numeroasele picturi valoroase care se gasesc in catedrala ai grija sa nu ratezi Taierea Capului Sf. Ioan
Botezatorul si Sfantul Jerome, doua capodopere ale lui Caravaggio pictate in timpul sederii lui in Malta.
Mdina, vechea capitala a insulei, este considerata a fi una dintre cele mai frumoase cetati medievale locuite din
Europa. Nu trebuie sa ratati acest labirint de strazi inguste si serpuite presarate cu biserici si palate. Catedrala
inchinata Sfintilor Petru si Pavel, cu frumoasa fatada in stil baroc, merita vizitata cu sigurantaIn Valletta poti
gasi cate un muzeu pe fiecare strada. Cele mai cautate sunt Muzeul National de Arta si Arheologie, gazduit de
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un palat de secol XVIII si Muzeul Catedralei Sf Ioan, ale carei podele din marmura nu pot fi trecute cu vederea.
Cei care vor sa cunoasca mai multe despre trecutul militar al orasului pot vizita Palatul Marilor Maestri - datand
din secolul XVI si Muzeul Militar National.
Cei care se plictisesc de muzee pot vizita magazinele raspandite prin Valletta, unde cu siguranta vor gasi ceva
de cumparat, sau pot vizita Centrul Guvernamental al Mestesugurilor, unde artistii locali ofera spre vanzare
diferite piese de artizanat. Chiar langa oras se gaseste Gradina Botanica Argotti, celebra printre pasionati pentru
impresionanta colectie de cactusi. Dincolo de Portul Mare se gaseste Cottonera, numele generic pentru cele trei
suburbii ale orasului.
Mdina, vechea capitala a insulei, este considerata a fi una dintre cele mai frumoase cetati medievale
locuite din Europa. Nu trebuie sa ratati acest labirint de strazi inguste si serpuite presarate cu biserici si palate.
Catedrala inchinata Sfintilor Petru si Pavel, cu frumoasa fatada in stil baroc, merita vizitata cu siguranta.
Cele trei orase - Vittoriosa, Insula Birgu Senglea si Cospicua - se remarca prin palatele, fortificatiile si
locuintele medievale, bine restaurate. Nu trebuie uitate nici Biserica Sf Laurentiu, Muzeul Maritim, Fortareata
Sf Angelo (punct cheie in apararea insulei, in timpul Marelui Asediu al Maltei) si Palatul Inchizitiei.
Insulele-surori ale Maltei, Gozo si Comino, va ofera o diferenta de ritm si peisaj fata de Malta . Gozo,
situat la numai o jumatate de ora cu feriboatul fata de Malta, este impregnata cu mituri si secrete proprii.
Legendara patrie a nimfei Calypso este un refugiu pitoresc, cu sate vechi, drumuri romantice si vederi
panoramice incomparabile ale peisajului si marii. Gozo este insula perfecta pentru a te refugia pur si simplu
pentru o clipa. Insula va ofera si varietate, cu propria sa viata culturala, cu diferitele facilitati sportive.
Insula Comino, situata la jumatatea distantei dintre Gozo si Malta, este un paradis pentru scufundatori, pentru
iubitorii sportului cu vela, scafandri, surferi si drumeti. Laguna albastra a insulei Comino, cu apa sa de culoare
turcoaz si plaja aurie, poate constitui ingredientul perfect pentru o excursie unica.
Daca-i vei intreba pe cei care au fost in Malta ce i-a impresionat cel mai mult, iti vor raspunde fara sa ezite:
“maltezii". Plini de viata, inimosi, tipic mediteraneeni, cu un pic de umor britanic, maltezii au un mod unic de ati ura “Bine-ai venit!". Este un amestec de serenitate si ospitalitate traditionala. Din vremea lui Calypso, care
potrivit legendei l-a tinut captiv pe Ulise pe insula Gozo timp de sapte ani, acest fermecator mod de a face
lucrurile nu s-a schimbat niciodata. Chiar si Scrierile Apostolilor descriu primirea calduroasa pe care localnicii
i-au facut-o Sf. Pavel.
Secole mai tarziu destinul Maltei a fost inca o data strans legat de traditia ospitalitatii: multumita Cavalerilor
Ioaniti ingrijirea bolnavilor si a ranitilor a devenit o arta. In zilele noastre traditia ospitalitatii este la fel de vie ca
in vremea lui Calypso, a Sf. Pavel sau a Cavalerilor Ioaniti. Nici un alt grup de insule nu poate oferi atata
frumusete naturala, arta si arhitectura si posibilitati de divertisment precum Malta.
Aici totul este aproape, neasteptat si foarte accesibil. Dar insulele malteze sunt mai mult decat un muzeu in aer
liber. Grupul de insule emana o placere aproape palpabila. Puterea lor de atractie consta intr-un amestec, unic in
felul sau, intre vechi si nou si in felul in care aici istoria acompaniaza prezentul. Daca va place sa mancati la
restaurant, arta culinara malteza combina cele mai bune ingrediente locale - pestele, fructele de mare, fructele si
legumele - cu mancaruri internationale. Si totusi nu exista nimic mai gustos decat painea malteza, proaspat
scoasa din cuptorul satului.
Atractii:
Insulele malteze abundă în monumente megalitice, dolmene din Epoca de Bronz, morminte Punice, rămăşiţe ale
"villas" romane şi urme ale omului preistoric cu urmele de "căruţă"
Hypogeum este un labirint de camere subterane folosite probabil ca temple şi loc de înmormântare.
Templele din Malta şi Gozo sunt dintre cele mai vechi construcţii cunoscute omului.
Cultul zeiţei fertilităţii este reprezentativ la templele:
 Hagar Qim
 Mnajdra
 Ta’ Hagrat
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Tarxien Temples
Alte temple megalitice:
 Ggantija Temples din Epoca de Aramă
 Skorba din Epoca de Piatră
Catacombe
 Catacombele St. Agatha
 Catacombele St. Paul
 Catacombele Tal Mintna
Arhitectura barocă magnifică, bogăţiile religioase şi mărturiile multor războaie şi bătălii oferă vizitatorilor o
trecere în revistă rapidă prin istoria spectaculoasă a Insulelor.
Muzee în Valletta
 Casa Rocca Piccola
 Manoel Theatre Museum
 Muzeul de Arte Frumoase
 National War Museum (Muzeul Naţional de Război)
 Palace Armoury (Palatul Armelor)
 St. John’s Cathedral and Museum (Catedrala şi muzeul Sf. John)
 Toy Museum (Muzeul Jucăriilor)
 Malta Aviation Museum (Muzeul de Aviatie din Malta)
 Malta Classic Car Collection
Muzee în Mdina
 Museum of Natural History (Muzeul de Istorie Naturală)
 Palazzo Falson
Muzee în Rabat
 Casa Bernard
 Domus Romana (Domul Roman}
 Wignacourt Museum
Muzee în Gozo
 Cathedral Museum (Muzeul Catedralei)
 Folklore Museum
 The Old Prison (Vechea Închisoare)
 Museum of Archeology (Muzeul de Arheologie)
 Natural Science Museum (Muzeul de Ştiinţe Naturale)
 Ta' Kola Windmill (Moare de vant Ta'Kola)
Muzee în Vittoriosa
 The Maritime Museum (Muzeul Maritime)
 The Inquisitor’s Palace (Palatul Inchizitorului)
Maltezii sunt printre cele mai vechi popoare creştine din lume. Sunt 365 biserici şi capele răspândite pe toate
insulele. Poţi vedea bisericile Baroce ale Insulelor, cu domurile lor roşii şi argintii sclipind în soare.Deoarece
calcarul este moale şi uşor de lucrat, sculptorii, arhitecţii, constructorii şi artizanii maltezi au creat ornamente în
interiorul şi exteriorul bisericilor din Malta şi Gozo.
Capelele atrag atenţia, în special cele săpate în stâncă sau cele care parcă atârnă de stânci.
 Anglican Cathedral of St. Paul (Catedrala Anglicană Sf. Paul)
 Church of Our Lady of the Immaculate Conception
 Church of Our Lady of Victories
 Church of Our Lady of Victory
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Collegiate Parish Church of St. Paul’s Shipwreck (Biserica Parohială Academică a naufragiului Sf. Paul)
Mdina Cathedral
Mosta Dome, în Mosta
St. George’s Basilica, în Gozo
St. Lawrence Church
Ta’ Pinu Basilica, în Gozo
The Cathedral, în Gozo
Xewkija Church, în Gozo.
The Cathedral, în Gozo
Xewkija Church, în Gozo.

Malta este cunoscută şi ca "Insula Fortăreaţă" datorită arhitecturii defensive care abundă. Fortificaţiile pot fi
împărţite în 2 perioade: perioada Cavalerilor şi perioada britanică. Fortificaţiile sunt cele care amintesc de epoca
cavalerilor, cruciadelor, eroismului şi bătăliilor legendare:
Comino Tower
 ridicat de Ordinul Cavalerilor pentru apărare şi comunicare între Cittadella în Gozo şi Medina.
Cattonera lines
 arhitectură militară a Cavalerilor de Malta care încercuieşte 3 oraşe vechi şi Liniile Margarita.
Couvre porte
 un sistem complex de porţi prin care puteai ajunge la Vittoriosa
De Redin Coastal Tower
 ridicat pentru apărarea coastei. Erau turnuri de pază. Un lanţ de 13 turnuri de pază construit de Grand
Master de Redin.
Fort Chambrai
 construit în 1794, intenţiona să fie noul oraş fortificat al Gozo. Acum este o staţiune turistică.
Fort Rinello
 construit între 1878-86 de ingineri Regali Britanici când insula era ameninţată de puterea navală italiană.
 Este un fort cu un tun de 100 tone şi cu un butoi de 10 m lungime.
Fort Saint Angelo
 este bijuteria coroanei moştenirii militare a Insulelor Malteze, ridicat pe site-ul unei fortificaţii romane.

Fort Saint Elmo
 a fost scena apărării eroice din timpul asediului din 1565. Cavalerii au întărit fortul existent construit de
Aragonezi.
 Azi este scena paradelor militare.
Fort Saint Lucian
 construit în 1610-11 de Cavaleri pentru a apăra golful de atacurile turceşti.
 Este un turn de coastă mare.
Kenuna Tower
 la marginea satului Nadur, construit în 1848.
 A servit ca legătură telegrafică între Malta şi Gozo.
 A fost restaurat.
Mdina Fortifications
 Mdina a fost vechea capitală a Maltei
 aici a locuit Apostol Sf. Paul după naufragiul din 60 AD.
 Este un oraş antic înconjurat cu ziduri şi este locul preferat de locuit al familiilor nobile din Malta.
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Notre Dame Gate (Poarta Notre Dame)
 una din cele 7 porţi originale îm Cottonera Lines, făcută de Grand Master Fra Nicola Cotoner în 1670
pentru a servi traficului între oraşe şi sate.
Old Saluting Battery
 se află în partea de jos a Bastionului St. Peter şi St. Paul; construit în sec.16 a funcţionat până în 1960.
 Se trăgeau salve de tun care anunţau răsăritul soarelui şi începerea zilei de muncă şi la apus sfîrşitul ei.
 Era un semnal şi pentru marinari.
 A fost restaurat în 2005 şi are 24 de tunuri englezeşti.
Saint Agatha’s Tower (Red Tower)
 construit în 1647 de Grand Master Lascaris, a servit ca post semnal pentru comunicarea cu Gozo.
The Citadel,
 construit ca refugiu şi apărare contra atacurilor.
 Până în 1637 populaţia din Gozo erau obligaţi prin lege să-şi petreacă nopţile în interiorul Citadelei.
 După ridicarea restricţiei, oamenii au început să se stabilească după zidurile ei, formând oraşul Rabat,
azi cunoscut ca Victoria.
Valletta and Floriana Fortification
 Valletta a fost numită după fondatorul ei, dar naşterea ei se datorează inamicului, Grand Turk Suleiman,
Magnificul.
Wignacourt Tower
 construit în 1610 în timpul domniei lui Grand Master Alof de Wignacourt care a donat fonduri pentru
construirea turnului.
 Wignacourt Tower a servit postul de apărare de la Nord de Malta până la construirea fortului St. Agatha
în 1649.
 Azi este muzeu dedicat moştenirii arhitecturale militare a Maltei şi găzduieşte expoziţia Fortăreaţa
Insulei (The Island Fortress)
În Mediterana clară şi albastră găseşti locul ideal pentru scuba diving. Toate cele trei insule oferă posibilităţi
excelente de scufundări; locuri cu recif, peşteri şi epave pentru a face scufundarea mai interesantă. Marea calmă
face vizibilitatea foarte bună, fără pericole. Există locuri de scufundări pentru începători. Pentru cei
experimentaţi sunt locuri diverse care includ artefacte arheologice, unele chiar mergând până la perioada
romană. Adîncimea scufundării variază, de la 12 m. la Ghar Lapsi până la Lantern Point, care-i duce pe
scufundători la un tunel subacvatic ce coboară până la 50 m.
Sunt cursuri de scuba diving de diferite tipuri şi activităţi scuba oferite de şcolile licenţiate de
scufundări.Scufundătorii trebuie să completeze un formular medical pentru a dovedi că este apt pentru
scufundări.
Locuri pentru scuba diving:
 Irqieqa Point, Comino
 St. Marija Caves, Comino
 Reqqa Point, Ghasri, Gozo
 Dwejra point, Dwejra, Gozo
 Mgarr Ix-Xini, Gozo
 Anchor Bay, mellieha
 Cirkewwa
 Ghar Lapsi, Qrendi
 Merkanti Reef, St. Julians
 Qawra Point
 HMS Maori, Valletta
 The Tugboat Rozi, Cirkewwa
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Marfa Point, Marfa
St. Paul’s Islands
Xlendi Reef, Gozo
Xlendi Cave, Gozo
Fungus Rock, Gozo
Crocodile Rock and Coral Cave, Gozo
San Dimitri Point, Gozo
Double Arch Reef, Gozo
Lantern point, Comino
Imperial Eagle, St. Paul’s Bay
MV Odile, Kalkara Creek şi altele.

Din noiembrie până în mai Insulele sunt verzi, pline de vegetaţie şi o varietate uimitoare de flori sălbatice,
câmpuri pline de legume.
Iubitorii de plimbări se pot bucura de privelişti uimitoare oriunde s-ar afla. Alege-ţi peisajul preferat, stânci care
se avântă în valuri, văi, locuri preistorice, misterioase, peşteri, capele sau palate retrase ale Cavalerilor.
Gozo este foarte popular cu turiştii. Este deseori numit " ţinutul unde timpul stă în loc", este un ţinut propice
plimbării.
Comino, cândva ascunzătoare pentru piraţi şi contrabandişti, are doar 2,5 km / 1,5 km. mărime şi este ideală
pentru o zi de drumeţie, privelişti şi solitudine.
Se pot închiria biciclete şi poţi porni la o plimbare cu bicicleta; te vei simţi ca într-un peisaj atemporal. Sunt
multe de descoperit, de la ferme vechi, capele, la peisaje marine spectaculoase.
Sunt multe grădini dar mici. Ceea ce pierd la mărime, câştigă în conţinut cultural şi istoric care împreună
relatează despre întâmplările locuitorilor de la începutul sec.15 şi până azi:
 San Anton Gardens din Attard, construită de Grand Master Antoine de Paul în 1623
 Barrakkas, din Valletta, oferă privelişti ce-ţi taie răsuflarea ale Grand Harbour şi ale fortificaţiilor
construite de Cavalerii de Malta.
 Buskett Gardens, în Rabat, din 1500.
 Sa Maison Gardens, construit de Grandmaster de Paul în 1636
Grădini istorice
 Argotti Botanical Gardens (Grădinile Botanice Argotti)
 St. Philip, în Floriana
 Hastings, în Valletta
 Palazzo Parisio, în Naxxar
Grădini moderne
 Chinese Garden of Serenity, în Santa Lucia
 Ta’ Qali National Park
 Independence Garden, pe Sliema Seafront, şi altele.
Cel mai mare centru de sport din Malta este The Marsa Sports Club cu terenuri de golf, mini-golf, 18 terenuri de
tenis, 5 terenuri de squash, terenuri de cricket, bazin de înot.
Se pot practica:
 Lawn bowling
 Sporturi nautice
 Parapantă
 Windsurfing
 Schi nautic
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Scuba diving
Wakeboarding.

TURUL SICILIEI - 145 EURO
Vom traversa marea cu peste 60 km/ora, astfel ca in maxim 2 ore ajungem in POZZALLO, port din sudul
Siciliei. Un autocar modern, special pentru turistii MALTA TRAVEL, ne va indrepta pe coasta de Est spre
Nordul insulei aproape de Messina, pentru a vizita Perla Mediteranei:
TAORMINA, cu frumoasele ei strazi, gradini si vestigii grecesti si romane. In functie de vreme, la intoarcere
vom alege intre: cel mai mare vulcan al Europei – ETNA unde vom ajunge la altitudinea de 2000 m sau
bijuteria baroca a secolului XVII, orasul NOTO
TURUL MALTEI - CROAZIERA - 50 EURO
O excursie relaxanta, care va va dezvalui frumusetea falezelor, grotelor si porturilor malteze, la care nu veti
avea nevoie de asistenta turistica.
Turul Maltei va va oferi si un pranz la bordul navei cand aceasta va fi ancorata in faimoasa Laguna Albastra din
insula Comino. Aici veti avea ocazia sa innotati in cea mai cristalina apa a Mediteranei si sa va bucurati de
soare pentru 2 ore cel putin.
VITTORIOSA, GROTA ALBASTRA, TEMPLE MEGALITICE, SAT PESCARESC - ADULTI 35 EUR BILETELE LA OBIECTIVE INCLUSE IN PRET
(plimbarea cu barca nu este inclusa in pret - 7 euro / 3,5 euro pt. copii)
Prima lectie de geologie, preistorie dar si istorie.
Vittoriosa este orasul cetate care a dus faima cavalerilor ioaniti dar si sediul inchizitiei papale - Palatul
Inchizitiei. Geologie; Grota Albastra, vizibila de pe faleza sau din barca (daca marea permite), similara cu cea
din Capri. Preistorie; templele din Hagar Qim, unde primii oameni ce au locuit in Malta acum 7000 de ani au
incantat zeii cu pietre ridicate spre cer. Apoi vom trece prin Marsaxlokk, cel mai mare sat pescaresc ce are
legatura cu istoria Romaniei.
TURUL VALLETTA / MDINA / MOSTA - 45 EURO ( COPII 25 EURO )
Tur de forta in istoria insulei de la granita maritima dintre Occident si Orient dar si intre Europa si Africa.
Istorie, politica, razboi, arta, stiinta, religie si contraste intre popoare si culturi.
Trei orase, fiecare cu istoria lui. Valletta oras modern dar vechi de peste 400 ani, capitala Marilor Maestri, ce
poarta numele celui care a invins turcii in marele asediu. Obiective: CoCatedrala Sf. Ioan, Palatul Marilor
Maestri si Gradinile Barrakka. Vizitam apoi Mdina, fosta capitala a Maltei, cu Catedrala Sf. Paul, si cetatea
locuita, "Orasul Tacerii". Aici veti recunoaste poate scene din filme ca "Gladiatorul" si "Contele de Monte
Cristo". Vom incheia ziua cu Mosta, unde vom fi incantati de cea mai masiva constructie bisericeasca din
Malta: Domul Bisericii
FESTA - 15 EURO
Maltezii sunt un popor care imbina obiceiuri vechi pagane cu sarbatori religioase. Fiecare orasel sau sat, chiar
daca are doar 1000 de locuitori, are macar o zi pe timp de vara in care sarbatoresc un sfant sau un eveniment.
Noi vom merge sa petrecem cu ei la aceaste sarbatori. Acolo veti vedea defilari cu fanfara, chioscuri cu
bunatati, lumini, statui, procesiuni si focuri de artificii cum n-ati vazut vreodata.
TURUL INSULEI GOZO - 60 EURO ( COPII 35 EURO ) - ( ferryboat inclus si lunch )
"ESENTELE TARI SUNT IN STICLUTE MICI"; Aceiasi parere o veti avea dupa ce vom vizita mica insula
GOZO.
1. Biserica, basilica, facatoare de minuni "TA' PINU".
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2. "CALYPSO CAVE": pestera unde Ulise a fost tinut "captiv" in farmecele superbei nimfe Calypso.
3. "FEREASTRA ALBASTRA", unde marea si stanca ne vor da un spectacol de neuitat.
4. "CITADELA" cetatea stil arab unde s-au aparat arabi, normanzi, ioaniti, britanici, dar si inchizitia din Roma.
5. "GOLFUL NIMFELOR" , Xlendi, sat pescaresc, tronat de singurul izvor din Malta, gazda noastra pentru
masa de pranz. Plus oprire SHOPING la Fontana.
Un tur cu autocarul prin locuri in care s-a "ratacit" si Ulise.
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