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NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA PROJEKTU  

„ENGLISH IS EASY, CZYLI EDUKATORZY W DZIAŁANIU” 

o numerze [2018-1-PL01-KA104-049412] w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej 

edukacji dorosłych” realizowanego ze środków  

PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja dorosłych  

 

 

Informacje ogólne  

Drogi uczestniku, w ramach projektu „English is easy, czyli Edukatorzy w działaniu” dofinansowanego 

przez UE, stworzyliśmy dla Ciebie niezbędnik uczestnika. Umieściliśmy w nim przydatne informacje 

o wyjeździe, zakwaterowaniu, kursie językowym, komunikacji miejskiej, rodzajach atrakcji podczas 

wyjazdu oraz numerach alarmowych.     

 

Kurs językowy  

Kurs języka angielskiego w ramach programu „English is easy, czyli Edukatorzy w działaniu” będzie 

odbywać się w szkole Maltalingua.  Maltalingua jest w pełni akredytowanym członkiem EAQUALS, 

prestiżowej organizacji, która ocenia szkoły językowe za osiągnięcia w nauczaniu języków obcych.  

Szkoła Maltalingua oferuje różne kursy języka angielskiego: 

Kurs standardowy. Czas trwania: 20 lekcji/tydzień, 1 lekcja = 45 minut. Poziom – od początkującego 

po zaawansowany. Wielkość grupy 8-10 osób. Dany kurs jest idealny dla tych, którzy chcą połączyć 

naukę angielskiego z urlopem lub innymi aktywnościami. Jest to również dobry wybór dla osób, które 

mają możliwość uczestnictwa w kursie przez dłuższy czas lub chcą poprawić swoje umiejętności 

językowe, będąc na wakacjach. Może być łączony z indywidualnymi lekcjami prywatnymi, dodatkowo 

1 lub 2 lekcje dzienne.  

To Twój kurs - Kurs intensywny „przyspieszony”. Czas trwania: 30 lekcji/tydzień, 1 lekcja = 45 minut. 

Poziom – od początkującego po zaawansowany. Wielkość grupy 8-10 osób. Dany kurs w szczególności 

nadaje się dla osób, które chcą wynieść z kursu jak najwięcej w  najkrótszym czasie. Polecany także 
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tym, którzy nie mogą uczęszczać w zajęciach przez dłuższy czas. Jest możliwość dobrania dodatkowo 1 

lekcji prywatnej dziennie.  

Kurs standardowy biznesowy. Czas trwania: 20 lekcji/tydzień, 1 lekcja = 45 minut. Poziom – 

od średniozaawansowanego po zaawansowany. Wielkość grupy 4-6 osób. Odpowiedni dla studentów 

kierunków pokrewnych lub osób pracujących w środowisku biznesowym, które chcą zdobyć 

umiejętności językowe dla określonych lub ogólnych celów biznesowych. Zajęcia w małych, 

kameralnych lub zamkniętych grupach są dostępne przez cały rok. Może być łączony z indywidualnymi 

lekcjami prywatnymi, dodatkowo 1 lub 2 lekcje dzienne.  

Kurs biznesowy intensywny. Czas trwania: 30 lekcji/tydzień, 1 lekcja = 45 minut. Poziom – 

od średniozaawansowanego po zaawansowany. Wielkość grupy 4-6 osób. Skierowany do studentów 

kierunków pokrewnych lub osób pracujących w środowisku biznesowym, które chcą zdobyć 

umiejętności językowe dla określonych lub ogólnych celów biznesowych. Kurs przeznaczony dla tych, 

którzy chcą osiągnąć jak najwięcej w najkrótszym czasie. Zajęcia w małych, kameralnych lub 

zamkniętych grupach są dostępne przez cały rok.  

 Dodatkowe lekcje prywatne – 5 lub 10 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut. Poziom – 

od początkującego po zaawansowany.  

Każdy kurs rozpoczyna się od poniedziałku.  

Szkoła znajduje się pod adresem:      Maltalingua School of English 2,  

Birkirkara Hill,  

St. Julian’s, STJ 1141 

Malta 
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OBOWIĄZKI UCZESTNIKA      

 Na kurs należy zabrać ze sobą plakat projektu – można go odebrać od koordynatora projektu  

i należy go zabierać ze sobą na zajęcia. Dobrze jest również zrobić sobie zdjęcie na tle plakatu.  

 Odebrać od Koordynatora Projektu „Certyfikat ukończenia kursu”, który należy podbić w 

szkole, na Malcie, ostatniego dnia zajęć. Na Certyfikacie musi znaleźć się data czyli data 

ostatniego dnia zajęć. Dodatkowo Szkoła wyda Wam również swój certyfikat z informacją  

o poziomie zaawansowania językowego w momencie ukończenia kursu.  

 Odebrać od Koordynatorki polisę ubezpieczeniową.  

 Dokumentować swój pobyt (zdjęcia, notatki etc.) 

Pamiętaj, że po odbytym kursie masz obowiązek:   

1. przekazać koordynatorowi projektu: 

a. Zaświadczenie o pobycie czyli certyfikat, o którym mowa powyżej, wystawione przez 

szkołę językową wskazujące datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu 

b. Bilet elektroniczny i karty pokładowe 

c. Fakturę za kurs językowy oraz potwierdzenie jej płatności 

d. Sprawozdanie z realizacji mobilności  

2. Wypełnić indywidualny raport z wyjazdu on-line w systemie MOBILITY TOOL+ najpóźniej 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. 

 

PAMIĘTAJ:  

Koordynatorzy są dla Ciebie dostępni przez cały okres realizacji mobilności:  

Koordynator projektu:  
 

Joanna Kowalczyk,  
mail: joanna.kowalczyk@civitas.edu.pl  
t.: (+48 22) 656 71 90 
m: (+48) 504 743 773 
 

oraz Edyta Kostrzewa, mail: edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl  

 

 

 

mailto:joanna.kowalczyk@civitas.edu.pl
mailto:edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl
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Dojazd 

Na Maltę można dolecieć lotem bezpośrednim. Podróż trwa około 3 godziny. Wyloty odbywają się 

z lotniska im. Fryderyka Chopina na Warszawskim Okęciu. Z lotniska na Malcie do hotelu można dostać 

się taksówką (około 20 euro), komunikacją miejską (około 1,30 euro/bilet 2-godzinny) lub zamówić 

transfer lotniskowy (około 5 euro).  

Zakwaterowanie 

Szkoła Maltalingua posiada własne,  komfortowe i wykończone w wysokim standardzie apartamenty 

szkolne, oferujące opcję samodzielnego wyżywienia. Dzielone mieszkania są jedną z najczęściej 

wybieranych opcji zakwaterowania, zarówno ze względu na cenę, jak i możliwość integracji 

z uczestnikami z całego świata. 

Apartamenty wyposażone są w bezpłatną klimatyzację (przez cały rok), darmowe Wi-Fi, telewizję 

angielską z Netflixem, pralkę oraz aneks kuchenny. Sprzątanie i wymiana pościeli odbywają się raz 

w tygodniu. Apartamenty składają się z 3-4 sypialni, i mogą pomieścić do 7 osób, dostępne są zarówno 

dwuosobowe pokoje dzielone, jak i jedynki. Pokoje dwuosobowe w apartamentach przydziela się 

według płci, z wyjątkiem rezerwacji dla par. Prywatne apartamenty na wyłączność dostępne 

są na życzenie. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku podane ceny to ceny za wynajem całego 

mieszkania (nie od osoby). 

Wszystkie apartamenty znajdują się w odległości 5-15 minut spacerem od szkoły.  

Alternatywą dla apartamentów szkoły  Maltalingua są hotele 3- ,4- , 5-gwiazdkowe (Valentina***, 

Alexandra***, Argento****, Hilton*****, Le Meridien*****), które znajdują się blisko szkoły.  

Apartamenty (cena z 2018 roku) 

Ceny za osobę, za noc Euro 

Dzielone mieszkanie, wyżywienie we własnym zakresie, dwuosobowy pokój 

  01/01 - 24/03/2018 & 28/10 - 29/12/2018 24 

  25/03 - 16/06/2018 & 16/09 - 27/10/2018 28 

  17/06 - 15/09/2018 33 
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Dzielone mieszkanie, wyżywienie we własnym zakresie, jednoosobowy pokój 

  01/01 - 24/03/2018 & 28/10 - 29/12/2018 34 

  25/03 - 16/06/2018 & 16/09 - 27/10/2018 39 

  17/06 - 15/09/2018 46 

 

Inną możliwością zakwaterowania jest rodzina goszcząca. Szkoła umożliwia zakwaterowanie 

u starannie wyselekcjonowanych rodzin goszczących. Warunki, w jakich mieszkają kursanci, 

są regularnie sprawdzane, by zapewnić przyjazną i miłą atmosferę podczas całego pobytu. 

Każda rodzina zapewnia jedno- lub dwuosobowy pokój, a także śniadania i kolacje. Istnieje możliwość 

rezerwacji pokoju dwuosobowego przez uczniów podróżujących samotnie. W tym przypadku 

przypiszemy odpowiedniego współlokatora o tej samej płci, ale najprawdopodobniej o innej 

narodowości. Rodziny raz w tygodniu piorą pościel. Prosimy jednak, aby przywieźć ze sobą ręczniki – 

do kąpieli i na basen. W lecie rodziny dostarczą chłodzące wentylatory, a zimą zagwarantują 

ogrzewanie domu.  

Pobyt u maltańskiej rodziny (cena z 2018 roku) 

Ceny za osobę, za noc Euro 

Rodzina goszcząca, niepełne wyżywienie, pokój dwuosobowy 

  01/01 - 24/03/2018 & 28/10 - 29/12/2018 28 

  25/03 - 16/06/2018 & 16/09 - 27/10/2018 32 

  17/06 - 15/09/2018 40 

Rodzina goszcząca, niepełne wyżywienie, pokój jednoosobowy 

  01/01 - 24/03/2018 & 28/10 - 29/12/2018 38 

  25/03 - 16/06/2018 & 16/09 - 27/10/2018 40 

  17/06 - 15/09/2018 50 
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Rodzina goszcząca, niepełne wyżywienie, pokój jednoosobowy typu Superior 

  01/01 - 24/03/2018 & 28/10 - 29/12/2018 48 

  25/03 - 16/06/2018 & 16/09 - 27/10/2018 55 

  17/06 - 15/09/2018 65 

 

Komunikacja miejska  

Podstawowym środkiem transportu na Malcie i Gozo są autobusy obsługiwane przez Malta Public 

Transport. Autobusy to dobry sposób na poruszanie się, ponieważ obsługują główne obszary 

turystyczne, jeżdżą często i  praktycznie wszędzie. 

Link do głównej strony komunikacji miejskiej, gdzie można znaleźć informacje dotyczące rozkładu jazdy 

oraz rodzaje i ceny biletów na autobusy  https://www.publictransport.com.mt/en.  

 

Taksówki 

Oficjalne taksówki maltańskie są białe (zazwyczaj mercedesy, ze znakiem taksówki na górze; 

www.maltataxi.net). Zgodnie z maltańskim prawem taksówkarze muszą korzystać z licznika 

do określania taryfy (z wyjątkiem lotniska i portu morskiego, gdzie są ustalone taryfy – ceny przejazdów 

można sprawdzić na stronie lotniska https://www.maltairport.com/passenger/getting-here/taxi-

service).   

Na Malcie Uber jest niedostępny, ale lokalna firma eCABS oferuje podobną usługę opartą na aplikacji 

https://www.ecabs.com.mt.  

Obowiązuje ruch lewostronny. 

 

 

 

 

 

 

https://www.publictransport.com.mt/en
http://www.maltataxi.net/
https://www.maltairport.com/passenger/getting-here/taxi-service
https://www.maltairport.com/passenger/getting-here/taxi-service
https://www.ecabs.com.mt/
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Historia  

Malta może się poszczycić długą i dobrze udokumentowana historią. Archipelag wysp maltańskich był  

zamieszkiwany i podbijany przez różne ludy i narody. Pierwsza cywilizacja zaczęła się tu rozwijać ponad 

7000 lat temu. Wskazują na to ślady osadnictwa, takie jak ceramika odnaleziona  w jaskini Għar Dalam 

z około 5000 r. p.n.e. Tutaj też powstały najstarsze stojące budowle na świecie – megalityczne 

świątynie z około 3600 r. p.n.e. oraz niewiele młodsze Hypogeum Ħal Saflieni. Pozostało po nich 

kilkanaście ruin, z których siedem jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wyspy 

znajdowały się pod panowaniem m.in. Fenicjan i Kartagińczyków (800–218 p.n.e.), Starożytnego 

Rzymu (218 p.n.e. – 870 n.e.), Arabów (870–1091), Królestwa Sycylii (1091–1530) i Zakonu 

Maltańskiego (1530–1798).  

W 1798 roku Malta została podbita przez Napoleona. W  1800 roku władzę przejęli Brytyjczycy. W 1802 

roku na mocy pokoju w Amiens chciano zwrócić wyspę Zakonowi Joannitów (Zakon Maltański), ale 

wywołało to sprzeciw miejscowej ludności, w związku z którym kraj pozostał częścią Korony Brytyjskiej.  

Malta uzyskała niepodległość 21 września 1964 roku. Jednak do 1967 roku znajdowały się tutaj 

brytyjskie bazy wojskowe, a ostatni brytyjscy żołnierze opuścili wyspę dopiero w 1979 roku. Od 2004 

roku Malta jest członkiem Unii Europejskiej. W 2008 roku wprowadzono Euro jako obowiązującą 

walutę. Od 4 kwietnia 2019 roku prezydentem Malty jest George William Vella. 

 

Klimat  

Na Malcie panuje klimat subtropikalny typu śródziemnomorskiego, z bardzo łagodnymi zimami 

i długimi ciepłymi, częściowo gorącymi latami. Średnia roczna temperatura wynosi 23°C w dzień i 16°C 

w nocy. Według rankingu International Living, Malta jest państwem z najlepszym klimatem na świecie. 

Valletta, stolica Malty, jest najbardziej słoneczną miejscowością w Europie. W ciągu raku jest tutaj 

zaledwie kilkadziesiąt dni deszczowych, a prawdopodobieństwo bezchmurnej pogody  wynosi 71% 

w skali roku. 

 

Kultura 

Kultura maltańska ukształtowała się pod dużym wpływem kultur państw ościennych oraz religii 

chrześcijańskiej. Przykładami przenikania się kultur mogą być rzymskie mozaikowe podłogi, 

marmurowe kolumnady czy arabskie wpływy w architekturze ludowej i języku. Podczas panowania 

Zakonu Joannitów rozkwitła architektura – budowano w stylu renesansowym, a później barokowym, 

sprowadzano włoskich i flamandzkich manierystycznych malarzy do dekorowania pałaców i kościołów. 
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Na okres panowania brytyjskiego przypadają budowle neoklasycystyczne i neogotyckie. Na Malcie 

znajduje się Teatr Manoel z 1731 roku zaliczany jest do 15 najefektowniejszych teatrów na świecie oraz 

ponad 40 muzeów. Stolica Malty Valetta, wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jest 

najbardziej zagęszczonym obszarem zabytkowym na świecie – na stosunkowo niewielkiej przestrzeni 

tego miasta znajduje się 320 zabytków.  

Wycieczki kulturalne, bilety do teatru, na koncerty i wycieczki portowe organizowane są przez szkołę. 

 

 

Uniwersytety 

Na Malcie działają cztery uczelnie: Uniwersytet Maltański, Maltańskie Kolegium Sztuki, Nauki 

i Technologii (MCAST), Europejski Instytut Edukacji (European Institute of Education) i Instytut Studiów 

Turystycznych (Institute of Tourism Studies Malta). Znajdują się tutaj również uczelnie prywatne 

prowadzące specjalistyczne kursy z zakresu: biznesu i finansów, nowych technologii oraz języków 

obcych.  

Uniwersytet Maltański oferuje trzystopniowy cykl nauki na 14 wydziałach (między innymi sztuki, 

środowiska, ekonomii, edukacji, inżynierii, nauk medycznych, informacji i technologii 

komunikacyjnych, prawa, mediów, dobrobytu społecznego i teologii).  Jego siedziba znajduje się 

w Msida, a kampusy  w Mdinie, Valletcie i Gozo. Zajęcia na uniwersytecie prowadzone są w języku 

angielskim. Początki uniwersytetu datuje się na 1592 rok, kiedy to powstało jezuickie Collegium 

Melitense. Natomiast dekret tworzący Uniwersytet Maltański został podpisany w  1769 roku. Obecnie 

studiuje tu około 11 000 osób. Na uczelni prężnie działa program Erasmus, w ramach którego uczy się 

ponad 600 studentów z 80 różnych krajów. 

Maltańskie Kolegium Sztuki, Nauki i Technologii (MCAST) zostało założone w 2001 roku. Prowadzi 

głównie studia I stopnia. W ramach 6 instytutów (Instytut Nauk Stosowanych, Instytut Biznesu i Handlu, 

Instytut Sztuk Kreatywnych, Instytut Inżynierii i Transportu, Instytut Zarządzania i Handlu, Instytut 

Usług Społecznych, Instytut Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oferuje ponad 180 kursów 

zawodowych. 

Europejski Instytut Edukacji powstał w 2000 roku i prowadzi różne kursy w zakresie biznesu 

i zarządzania na poziomie akademickim. 

Instytut Studiów Turystycznych utworzono w 1987 roku. Jest to główna instytucja edukacyjna 

kształcąca w zakresie turystyki i hotelarstwa. 

W 1993 roku pod auspicjami  Uniwersytetu Maltańskiego utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku 

(L'Universita' tat-Tielet Eta' - U3E). Działa on w pięciu oddziałach – czterech na Malcie: Floriana, 

http://www.mcast.edu.mt/
http://www.mcast.edu.mt/
http://www.mcast.edu.mt/
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Sliema, Attard i Vittoriosa – i  jednym w Gozo, w Għajnsielem. Z maltańskim UTW można się 

skontaktować pod numerem telefonu: +356 2340 2340 lub poprzez fax: +356 2340 2342. 

 

Atrakcje  

Jednymi z najbardziej popularnych zajęć pozaszkolnych są rejsy. Należą one do najwspanialszych 

wycieczek na Malcie. Szkoła regularnie organizuje całodniowe wyprawy statkiem  wzdłuż wybrzeża 

Malty oraz wokół spektakularnej wyspy Comino. Kursanci mogą pływać w turkusowych wodach Blue 

Lagoon oraz nurkować w Crystal Bay. Inna wyjątkowa wycieczka to wyprawa do Blue Grotto. Można 

tutaj przepłynąć się tradycyjną maltańską łodzią i zajrzeć do przepięknych jaskiń morskich.  

Sporty wodne: Maltańskie wyspy to raj dla miłośników sportów wodnych, takich jak nurkowanie, 

snorkeling, pływanie, parasailing, narty wodne, wakeboarding, windsurfing i wędkarstwo głębinowe. 

 

Miłośnicy przyrody: Malta jest jednym z niewielu miejsc w Europie, gdzie zielono jest przez cały rok. 

Teren nadaje się do wycieczek rowerowych, wycieczek off-road, turystyki, wspinaczki i jazdy konnej. 

Łatwy dostęp do znakomicie usytuowanych wzdłuż wybrzeża ścieżek rowerowych, umożliwia 

zwiedzenie wyspy na własną rękę.  

Szkoła może również zorganizować wyjście na gokarty, laser-tag i paintball. 

 

Życie nocne:  jest skoncentrowane na północnym wybrzeżu Malty, głównie w St. Julian’s, Sliema, 

Buġibba w Saint Paul’s Bay. Najpopularniejszym imprezowym miejscem jest dzielnica Paceville, 

w której mieszczą się dyskoteki, kluby, bary i restauracje, a także kina i kasyna. Kluby i dyskoteki 

znajdują się blisko siebie, wstęp jest bezpłatny, a imprezy trwają do wczesnych godzin rannych. 

W Paceville można znaleźć wszystko. Można tu potańczyć do muzyki najlepszych klubowych DJ-ów, 

zjeść w restauracji z muzyką na żywo, usiąść w klimatycznym piano barze albo wypić drinka w klubie 

jazzowym. Dostępne jest również nowo wybudowane centrum handlowe, lodowisko, kręgielnia i kino 

IMAX z 16 ekranami. 

 

Relaks: Odpoczywać można  w słońcu, przy basenie lub na jednej z piaszczystych plaż w sąsiedztwie 

skalistych brzegów i małych zatoczek. Inną formą relaksu może być wizyta w jednym z centrów 

piękności czy na siłowni, które znajdują się w pobliżu St. Julian. 

 

https://www.um.edu.mt/u3a/factsandfigures/ghajnsielem
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Czas wolny: St. Julian jest głównym miastem nadmorskim Malty. Znajduje się tu wiele sklepów i lokali 

rozrywkowych jak również kawiarnie, restauracje, kasyna i nowa przystań, wszystko zlokalizowane 

wzdłuż zatoki. 

 

Golf: łagodny klimat Malty pozwala na całoroczną grę w golfa. Malta Golf Club oferuje specjalne 

udogodnienia dla miłośników golfa i tych, którzy chcieliby zapoznać się z tym sportem. Klub i jego 18 

dołków są jednymi z najstarszych zaraz po Wielkiej Brytanii. Park jest otoczony palmami i zapewnia 

idealne warunki do wakacji z golfem, w klasach golfa w renomowanych przez niemiecką Akademię 

Golfa.  

 

Miejsca do zwiedzania 

Malta może nam się kojarzyć ze stolicą Valettą nazywaną „muzeum pod gołym niebem” i małą wyspą 

Gozo, lecz na tym nie kończą się jej atrakcje. Poniżej wymieniamy zabytki i wyjątkowe miejsca 

do zwiedzania.  

 

1. La Valetta. Pałac Wielkiego Mistrza: największa świecka budowla na wyspie, dziś siedziba 

prezydenta Malty. Zwiedzać można tylko niektóre pomieszczenia pałacu, między 

innymi: zbrojownię z bogatą kolekcją broni oraz zbroi rycerzy zakonnych, salę 

ambasadora, salę wielkiej rady i inne pomieszczenia reprezentacyjne na pierwszym piętrze 

budynku. Wnętrza budynku, korytarze, pokoje, sale są bogato zdobione i wypełnione licznymi 

pamiątkami poprzednich epok. 
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2.  Kolejną, bardzo ważną atrakcją i niezwykle cennym zabytkiem wyspy jest Katedra św. Jana 

Chrzciciela: świątynia również wznosi się w stolicy Malty i powstała w XVI wieku. Gdy wejdzie 

się do środka katedry, od razu uderza przepych i bogate barokowe zdobienia, między innymi 

przepiękne malowidła sufitowe, przedstawiające 18 scen z życia św. Jana Chrzciciela. Jest 

to pierwszy w Europie kościół barokowy. 
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3. Hypogeum: znajduje się niedaleko od Valetty, w Paoli. Jest jedynym zachowanym niemal 

w całości miejscem kultu religijnego sprzed 5 tys. lat. Korytarze, komory, schody wykute 

zostały w skale, tworząc tajemniczy i mityczny wręcz podziemny labirynt. Miejsce to służyło 

również jako grobowiec, w którym chowano zmarłych. UWAGA! dziennie do Hypogeum może 

wejść jedynie 70 turystów! 
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4. Katakumby św. Pawła rozciągają się długimi korytarzami pod ulicami Rabatu. Są to największe 

katakumby na Malcie (900 grobów, długość korytarzy 900 m) i pochodzą z IV i V wieku. 

Chowani byli tam zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie oraz poganie. Pod ziemią czeka na nas 

tajemniczy ciąg korytarzy, komór, sal, wnęk, do których schodzi się po schodach. Kolejnym tego 

typu obiektem równie znanym, ale pod wieloma względami różnym od poprzedniego, 

są Katakumby św. Agaty z pięknymi późno rzymskimi i średniowiecznymi malowidłami 

ściennymi. 
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5. Marsaxlokk – warto przyjechać do tego małego portowego miasteczka głównie po to, żeby 

poczuć jego niesamowity klimat, zobaczyć kolorowe łodzie cumujące przy nadbrzeżu, 

pracujących rybaków lub kupić coś na ogromnym targu, który odbywa się tu w każdą niedzielę. 

 

6. Dla miłośników przyrody i pięknych widoków polecamy wizytę w Blue Grotto (Błękitna Grota 

to system podziemnych korytarzy tuż nad taflą morza), do której dostać się można łodziami. 

Grota ma 30 metrów wysokości i 90 metrowy obwód. Położenie jaskiń, w połączeniu 

z promieniami słońca, powoduje odbicie wody morskiej i ukazanie się licznych odcieni 

niebieskiego na ścianach jaskini. Niektóre jaskinie mienią się jaskrawymi kolorami 

podwodnych roślin i zwierząt, a inne przybierają niemal granatowy odcień.  
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7. Z obiektów typowo przyrodniczych największe wrażenie mogą zrobić klify Dingli, 

w południowej części wyspy. Udajcie się tam w okolice obserwatorium meteorologicznego. 

Nad wapiennym urwiskiem usadowiono kilka samotnych ławeczek. Siadając tu i zapatrując się 

w  morze w stronę Afryki, można poczuć niesamowity spokój i odświeżenie umysłu. 

 

 

8. 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 i znajduje się 

w miejscowości Ġgantija na Gozo. Zarówno ona, jak i inne świątynie megalityczne zaliczane 

są do najstarszych budowli kamiennych na świecie. Na całym obszarze Malty jest 

kilkadziesiąt  takich świątyń, tworzą one skupiska po dwie, trzy, a nawet cztery. Do tej pory nie 

wiadomo, do czego służyły, dlatego archeologowie często zamiast słowa „świątynie” używają 

sformułowania „megalityczne struktury”.  Natomiast hipotezę o sakralnym przeznaczeniu ma 

potwierdzać obecność zdobionych ołtarzy oraz brak śladów pochówków. Nic nie wiadomo 

również o twórcach budowli, a także w jaki sposób wielkie bloki piaskowca były cięte i jak 

transportowano je na miejsce budowy. Niektóre bloki mają po 6 m wysokości i ważą 20 ton. 
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Numery alarmowe 

Niektóre z przydatnych numerów telefonów w czasie podróży na Maltę: 

 Kierunkowy na Maltę: +356 (00 356) 

 Numer alarmowy (Pogotowie/Straż pożarna): 112 

 Pogotowie ratunkowe (Helikopter): 21244371 

 Pogotowie ratunkowe (Łódź patrolowa): 21238797 

 Szpital – Gozo: 21561600 

 Szpital – Malta: 25450000 

 Policja: 21224001-7 

 Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Valletcie: 21244306 

 Przeprawa promowa na Gozo: 21556114 

 Biuro rzeczy znalezionych: 21224781 

 Informacja o lotach: 52302000 (cena połączenia €1.00) * 

 Informacja o pogodzie (podstawowa): 52302021 (cena połączenia €1.00) * 

 Informacja o pogodzie (szczegółowa): 52502002 (cena połączenia €5.00) * 

 Zegarynka: 195. 

* Informacja o lotach i pogodzie jest także dostępna bez opłat na stronie www.maltairport.com 

i na kanałach informacyjnych lokalnej sieci kablowej. 

 

 

   LEARN ENGLISH UNDER THE SUN!!! 
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