Malta
Malta to archipelag wysp na morzu Śródziemnym, w skład którego wchodzą Malta, Gozo i Domino.
Stolicą kraju jest miasto La Valletta. Łączna powierzchnia kraju jest około 1000 razy mniejsza niż
terytorium Polski, ale na tak małym obszarze można na każdym kroku znaleźć ślady ponad 7000 lat
wspaniałej i zdumiewającej historii. Na Wyspach Maltańskich, w przeliczeniu na 1 km2, znajduje się
najwięcej na świecie obiektów o wartości historycznej i kulturowej.
Historia Malty jest tak bogata, bo znajdują się tam jeszcze wolnostojące świątynie, starsze niż
piramidy egipskie. Leżąca w samym środku basenu Morza Śródziemnego Malta była kolonią rzymską,
arabską i brytyjską. W 60 r. n.e. na mieliźnie u wybrzeży Malty rozbił się statek wiozący Św. Pawła, który
nawrócił Maltę na chrześcijaństwo. Malta była także bezpieczną przystanią dla Zakonu Św. Jana, lepiej
znanego jako Zakon Kawalerów Maltańskich. Wszystko to pozostawiło na Malcie niezatarte ślady
I wspaniałą architekturę – ikony historii Malty.
Z punktu widzenia turysty, w jakim innym kraju na świecie można zwiedzić 3 zabytkowe miasta
w godzinach porannych, po południu spędzić 3 godziny na plaży, wieczorem zjeść wspaniałą kolację
a potem odwiedzić klub nocny? Gdzie indziej turysta może cieszyć się atmosferą święta w mieście lub na
wsi i podziwiać pokaz sztucznych ogni niemal w każdy weekend? I gdzie można znaleźć tak wiele
pięknych kościołów i zabytków znajdujących się w odległości spaceru? Odpowiedź brzmi – na Malcie!
Wielkość Malty daje jej przewagę nad konkurencją, transport publiczny jest jednym z najtańszych
na świecie, jako że odległości są małe. Ponadto, Malta oferuje miejsca zakwaterowania na każdą kieszeń
I wiele restauracji, które serwują znakomite dania kuchni śródziemnomorskiej w przystępnych cenach.
Malta jest niewątpliwie jednym z najciekawszych miejsc turystycznych, idealnym zarówno do
wypoczynku jak i dla biznesu, oferującym wszystko dla wszystkich bez względu na wysokość budżetu.
W ubiegłym roku Maltę odwiedziło ponad 25 tysięcy Polaków i liczba ta z roku na rok wzrasta.
Zapraszamy na Maltę!
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Stolica La Valletta
Łączna powierzchnia 316 km2
Położenie – 93km na południe od Sycylii, 288km na północ od Afryki
Liczba mieszkańców 412,655
Język urzędowy: maltański, angielski
Waluta: EUR
Sprzyjający, typowo śródziemnomorski klimat - łagodna zima i suche gorące lato
Średnia temperatura 18ºC (12ºC zimą, 31ºC latem).
Temperatura wody nigdy nie spada poniżej 13ºC zimą, latem średnio 23ºC
Połączenia lotnicze z Polski – rejsy charterowe linii lotniczych Air Malta z Warszawy na Maltę
(sezonowo), rejsy Ryanair z Krakowa i Wrocławia (sezonowo), Wizzair z Gdańska (sezonowo).
W roku 2015 linie Wizzair planują uruchomienie bezpośredniego połączenia z Warszawy na Maltę.
Maltańska Organizacja Turystyczna – poland@urlaubmalta.com, www.visitmalta.com.

