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MÁLTA 

 

Főváros:      Valetta ( 102 000 fő) 

Közigazgatási beosztás:  nincs, közvetlen adminisztratívirányítás a fővárosból 

Terület:   316 km2 

Népesség:  397 000 fő 

Hivatalos nyelvek:  máltai,angol   

Népek:  máltai 96% 

Időeltolódás:  - 1 óra 

Nemzeti valuta:   Euró 

Vízum:  nem szükséges. Beutazáshoz kártya formátumú személyi igazolvány is megfelel. 

Áram:  240 V egyfázisú, csatlakozó pedig 3 ágú 

Oltás:  nem szükséges 

Csapvíz:  mindenképpen palackozott víz fogyasztása javasolt 
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Éghajlat:  mediterrán 

Jó tanács:  a szigeten az infrastruktúra fejlesztése folyamatos, így a szálláshelyek környékén az építkezés 
sok helyen előfordulhat 

Előhívószám: + 356 

Külképviselet: 

Nagykövetségünk nincs Máltán, csak tiszteletbeli konzul 

Flat 54 Regent House,Bisazza Street, Sliema SLM 16-Malta  Tel.: + 356 21 320 962 

 Főbb látnivalók: 

Valetta Az alapítóról, Jean Parisot de la Valette francia lovagról elnevezett máltai főváros városfalon belüli 
része az UNESCO Világörökség része. Errefelé szinte minden utcára jut egy-egy történelmi látnivaló. Az 
egyik leglátványosabb közülük a Szent Elmo-erőd, amelyet még a johannita lovagrend máltai letelepedése 
előtt építettek, és amelynek egyik bástyája ad otthont a Hadtörténeti Múzeumnak. A múltba tett utazás a 
Nagymesterek Palotájában folytatódik, ahol a Johannita Lovagrend páncéljai az alsó szint folyosóin állnak 
sorfalat. Az Alsó és Felső Barrakka kertekben kipihenheted a tömény múltidézést, a felső kertből pedig a 
Nagy Kikötő, a Grand Harbour és a vele szemben elhelyezkedő 3 régi város, Vittoriosa, Senglea és 
Cospicua látványában is gyönyörködhetsz.  

Mdina A 4000 éves múlttal rendelkező Mdina a máltai kereszténység bölcsője és a sziget korábbi fővárosa. 
A hagyomány szerint Szent Pál itt élt, miután i. sz. 60-ban hajótörést szenvedett Málta partjainál. Kulturális 
és vallási emlékeinek, időtlen hangulatának köszönhetően a „Csendes Város", vagy más néven a „Cittá 
Notabile, azaz Nemes Város" ma is különleges élmény. A város szűk utcáit az egykori nemesi családok 
palotái szegélyezik, a város látképét pedig a masszív városfal, és a vallettai katedrális párja, a Szent Pál 
katedrális uralja. 

St Julian's Nappali fényben St. Julian's városa is egy a hangulatos máltai városok közül, amely a 
nyaralókon kívül nagy számban látja vendégül a nyelviskolák diákjait. Az ebédszünetben és a délután 
folyamán, amikor véget érnek a nyelvórák, megtelnek a város éttermei és kávézói, és a Szent György-öböl 
homokos partjain is egyre több lesz a fürdőző. A főutca bevásárlóközpontjaiban és kis üzleteiben is nő a 
forgalom. Ám a város igazi csúcsideje azután következik, hogy lemegy a nap. Különösen a Paceville néven 
ismert városnegyedben indul be az élet, a bárok, klubok, mozik és egyéb szórakozóhelyek mind zsúfolásig 
megtelnek, számos helyen világhírű DJ-k lépnek fel. 

Gozo a testvérsziget Málta tulajdonképpen 3 szigetből, Máltából, Gozóból és Cominóból áll. A Málta északi 
részén fekvő Cirkewwa-ból mindössze 30 perc alatt elérhető komppal a Málta területének körülbelül 
harmadával megegyező méretű Gozo, Amelyen ha lehet még lassabb, kényelmesebb a tempó, mint a 
nagyobb szigeten. A főváros, Victoria (más néven Rabat) citadelláját mindenképpen érdemes felkeresned, 
ha átkelsz a szigetre, de az igazi látnivalók a partokon várnak, ahol a kristálytiszta vízben hatalmas élmény a 
búvárkodás, és ahol a hagyomány szerint Kalüpszó nimfa próbálta elcsábítani Odüsszuszt – a nimfa 
állítólagos lakhelyéül szolgáló barlangba ma is ellátogathatsz. A legszebb természeti képződmény a San 
Lawrenz környékén fekvő Azúr Ablak, amelynek vadregényes báját aligha képesek visszaadni a fényképek. 
Érdemes felkeresni a Xagra környékén fekvő ősi, megalitikus templomokat is. 


