5200 π.Χ.

Αφιξη του πρώτου ανθρώπου στη Μάλτα από τη Σικελία.

800‐480 π.Χ.

Αποικία Φοινίκων

480‐218 π.Χ.

Κυριαρχία των Καρθαγενίων

60 μ.Χ.

Ναυάγιο του Αγ.Παύλου.

395‐870

Βυζαντινή κυριαρχία.

870‐1530

Αραβες, Νορμανδοί, Αραγονέζοι καταλαμβάνουν τη Μάλτα.

1530

Διαταγή του Αγ. Ιωάννου να καταλάβει τη Μάλτα.

1535

Πρώτη γνωστή ημερομηνία Εορτασμού του Καρναβαλιού.

1565

Η Μεγάλη Πολιορκία των Τούρκων Οθωμανών

1566

Η ίδρυση της Βαλλέττα.

1578

Εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού του Αγ. Ιωάννου.

1798

Η Γαλλία καταλαμβάνει τη Μάλτα, Ανταρσία κατά των Γάλλων.

1799

Η Βρετανία παίρνει υπό την προστασία της τη Μάλτα στο όνομα του Βασιλέως των Δύο Σικελιών.

1800

Η Γαλλική παράδοση. Ο Στρατηγός Henry Pigot τοποθετείται
στην Μάλτα.Η χώρα βρίσκεται υπό την προστασία του Βρετανικού Στέμματος

1814

Η συνθήκη του Παρισιού με βάση την οποία η Μάλτα γίνεται Αποικία του Βρετανικού Στέμματος.

1940

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πρώτη αεροπορική επιδρομή.

1942

Η Μάλτα βραβεύεται με το Σταυρό του Γεωργίου.

1964

Ανεξαρτησία της Μάλτας εντός Κοινοπολιτείας, μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

1973

Ιδρύθηκε η Air Malta.

1974

Η Μάλτα γίνεται δημοκρατία. Η Air Malta αρχίζει να πετά.

1979

Λήξη της Συμφωνίας των Στρατιωτικών Βάσεων. Οι Βρετανοί φεύγουν.

Διασκέδαση
Μια μεγάλη γκάμα από ντίσκο και μπαράκια υπάρχει στις περιοχές Sliema, St. Paul's Bay, Buggibba, St.Julian's, Paceville, όπως και
στο νησί Γκόζο. Πασίγνωστο είναι το Καζίνο της Μάλτας στην περιοχή St.Julian's.
Φαγητό
Η μαλτέζικη κουζίνα είναι σύνθετη και εκλεπτυσμένη. Συνδυάζει πολλά στοιχεία από την ιταλική, γαλλική αλλά και την αραβική
κουζίνα. Για να γευθείτε τοπικά πιάτα δοκιμάστε τυμπάνα (timpana) ένα είδος παστίτσιο, πίτα λαμπούκι (lampuki) με ψάρι και
χόρτα, κουνέλι (fenek) μαγειρεμένο με παραδοσιακό τρόπο και το περίφημο τραγανιστό Μαλτέζικο ψωμί. Μεγάλη ποικιλία από
ασυναγώνιστα κρασιά, χάρη στις ιδιαίτερα ευνοϊκές
κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, συμπληρώνουν τα εύγευστα φαγητά.

Αεροπορικές μεταφορές
Η Air Malta πετάει συνήθως δύο φορές την εβδομάδα από Αθήνα, Tρίτη και Παρασκευή.
Οι Έλληνες υπήκοοι δεν χρειάζονται βίζα
Συνάλλαγμα‐ Τράπεζες
Το νόμισμα της Μάλτας είναι το ΕΥΡΩ. Οι τράπεζες είναι συνήθως ανοιχτές Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.30 έως 12.00
και Σάββατο από 08.30 έως 11.30. Κυριακές και αργίες είναι κλειστές. Υπάρχει επίσης δυνατότητα αλλαγής χρημάτων και
στη ρεσεψιόν του κάθε ξενοδοχείου ή σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος.
Κλίμα‐ Θερμοκρασίες
Το κλίμα είναι μεσογειακό με ζεστά καλοκαίρια και δροσερούς χειμώνες.
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΪ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠΤ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΗΜΕΡΑΣ

15

15

17

18

20

27

30

31

28

24

20

17

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΥΚΤΟΣ

10

10

10

12

15

19

22

22

21

17

14

11

ΩΡΕΣ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ

5,5

6,4

7,3

8,5

9,9

11,3

12,2

11,3

9,0

7,2

6,5

5,2

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

14,5

14,5

14,5

16,1

18,4

21,1

24,5

25,6

25,0

22,2

19,3

16,7

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ (χιλ)

90

61

15

24

9

4

1

0.8

27

41

76

100

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες
Τοπική ώρα
Η Μάλτα είναι μία ώρα πίσω από την Ελλάδα.
Ηλεκτρικό ρεύμα
240 Volt εναλλασσόμενο. Οι πρίζες είναι τριπολικές, αντάπτορες προσαρμογής υπάρχουν στα ξενοδοχεία αλλά πωλούνται
και στα καταστήματα.
Νερό
Το νερό του δικτύου είναι πόσιμο.
Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα είναι η μαλτέζικη και η αγγλική. Πολλοί κάτοικοι μιλούν και ιταλικά.
Συγκοινωνία‐ Ταξί
Μεταξύ της πρωτεύουσας Βαλλέτα, των πόλεων και των χωριών υπάρχει πυκνή συγκοινωνία με λεωφορεία. Τα ταξί
διακρίνονται εύκολα από το λευκό τους χρώμα τους και οι τιμές είναι διαπραγματεύσιμες.
Το αρχιπέλαγος της Μάλτας, αποτελείται από τρία νησιά: την Μάλτα, το Γκόζο και το
Κομίνο. Βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου, μόλις 100 χιλ. νότια της Σικελίας και
230 χιλ. από της ακτές της Βόρειας Αφρικής. Η συνολική έκταση όλων των νησιών είναι
312 τ.χιλ. και ο πληθυσμός τους ανέρχεται στους 400.000 κατοίκους.
VALLETTA

Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ιωάννη, Μουσείο Τέχνης, Βοτανικοί Κήποι της Μπαράκκα, Εθνικό Μουσείο, Θέατρο Manoel,
Προεδρικό Μέγαρο, Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου
Η Βαλλέττα χτίστηκε μετά τη μεγάλη πολιορκία του 1565. Η εκδρομή ξεκινάει από τους Κήπους της Μπαράκκα, συνεχίζεται με την
επίσκεψη στον Καθεδρικό Ναό του St.john, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και ολοκληρώνεται στο Μεσογειακό Συνεδριακό
Κέντρο με την οπτικοακουστική παράσταση "Malta Experience Show".
SLIEMA ST JULIANS
Μεγάλο Λιμάνι, Παραλιακή Λεωφόρος (μήκους 3 χιλ.)
VITTORIOSA – COSPICUA ‐ SENGLEA
Παλάτι της Ιεράς Εξέτασης, Λαϊκό Μουσείο, Εθνικό Πολεμικό Μουσείο.
MEDINA
Τείχη του Φρουρίου, Καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου, Εργοστάσιο Παραγωγής Φυσητού Γυαλιού
Η Mdina είναι η Παλαιά Πρωτεύουσα του νησιού. Η περιήγηση στην «Σιωπηλή Πόλη», όπως αλλιώς αποκαλείται η Mdina, αρχίζει
με τα αμυντικά οχυρά που χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα. Διασχίζουμε την μεσαιωνική πόλη για να επισκεφτούμε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγ. Παύλου, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής μπαρόκ καθώς και τα οχυρά με την πανοραμική θέα του
νησιού. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται με την οπτικοακουστική παράσταση "Mdina Experience", μια αναδρομή στο χρόνο με όλα τα
σημαντικά γεγονότα της περιοχής.
GOZO – RABAT
Κατακόμβες και το Σπήλαιο του Απ.Παύλου, Μουσείο Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων
Μέσα σε 30 λεπτά το φέρρυ δεν θα σας πάει μόνο στο πολυαγαπημένο νησί Γκόζο, αλλά θα σας στείλει επίσης πίσω στην ιστορία.
Παρόλο που και τα δύο νησιά είναι όμοια στην ιστορία και στην εξέλιξη, το Γκόζο χαρακτηρίζεται από τον πιο ήρεμο τρόπο ζωής.
To Γκόζο είναι η μυθική κατοικία της Καλυψούς, κόρης του Ατλαντα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής θα επισκεφθούμε
πρώτα τους Προϊστορικούς Ναούς της Ggantija με τα εντυπωσιακά τείχη, που σε μερικά σημεία έχουν ύψος 14 μέτρα και ζυγίζουν
αρκετούς τόνους. Μετά θα συνεχίσουμε για να δούμε την Εκκλησία «Ta' Pinu», την «Cittadella» στη Βικτώρια, τον κόλπο του Xlendi
και τα υψώματα Qala. Θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για ψώνια στην αγορά με τις διάσημες τοπικές δαντέλες και τα πλεκτά.
Τελικώς θα επιβιβαστούμε οτο ferry στο λιμάνι του Mgarr για την επιστροφή στη Μάλτα.
GOZO ‐ MOSTA
Εκκλησία της Παναγίας, Χωριό Λαϊκής Τέχνης

ST. JULIANS
Ο Αγ. Ιουλιανός ‐ St Julian's (15‐20 λεπτά από το αεροδρόμιο) είναι ένα όμορφο ψαροχώρι με πολύχρωμα καραβάκια
"Luzzu" και πολλά παραθαλάσσια καφέ και εστιατόρια. Η περιοχή της Paceville ζωντανεύει μετά τα μεσάνυχτα στα
πολυάριθμα μπαρ, κλαμπ, και στις ντισκοτέκ. Το καζίνο της Μάλτας είναι σε απόσταση μερικών λεπτών, στην περιοχή
Ντραγκονάρα, μέσα στο Westin Dragonara Resort.
Ο κόλπος του Αγ. Γεωργίου ‐ St George's Bay (25‐30 λεπτά από το αεροδρόμιο) συνορεύει με την περιοχή Paceville και
προσφέρει καταπληκτικές βραχώδεις παραλίες για μπάνιο στο Lido San Gorg.
Το Πορτομάσο ‐ Portomaso (20 λεπτά από το αεροδρόμιο) είναι μια υπέροχη καινούρια παραθαλάσσια επέκταση της
περιοχής του St. Julian's. Εδώ θα βρείτε το καινούριο ξενοδοχείο Hilton της Μάλτας, μαρίνα για γιοτ περιβαλλόμενη από
συστάδες δέντρων, μεγάλη ποικιλία από μαγαζιά, εκλεπτυσμένα μπαρ και εστιατόρια.

SLIEMA
Η Σλίεμα ‐ Sliema (15 λεπτά από το αεροδρόμιο) είναι το κύριο θέρετρο της Μάλτας και ταυτόχρονα η πιο
κοσμοπολίτικη και πυκνοκατοικημένη περιοχή του νησιού. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, η πόλη έχει ζωντανή
ατμόσφαιρα και πολλά μαγευτικά κτίρια. Από το γραφικό λιμάνι ατενίζει κανείς την επιβλητική Βαλέττα που
βρίσκεται ακριβώς απέναντι. Ανάμεσα στη Σλίεμα και τη Βαλέττα υπάρχει ένας ορμίσκος.
Κατά μήκος του ορμίσκου είναι το Strand, ένας ευρύς παραλιακός δρόμος με πολλά κομψά μαγαζιά, υπαίθρια καφέ,
εστιατόρια και μπαρ με πολύ λογικές τιμές. Ο Tower Road όπου βρίσκονται τα περισσότερα ξενοδοχεία, εκτείνεται από
το Strand μέχρι τον Αγ. Ιουλιανό σε μια ελκυστική βραχώδη προκυμαία μήκους 2 μιλίων. Ένας απογευματινός
περίπατος κατά μήκος της είναι απολαυστικός τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες. Η Σλίεμα είναι ένα
καλό ορμητήριο για επισκέψεις στα υπόλοιπα μέρη του νησιού. Τακτικά δρομολόγια λεωφορείων υπάρχουν για την
κοντινή Βαλέττα και τα γειτονικά θέρετρα του ST. Julian's (με το καζίνο Ντραγκονάρα) και του Αγ. Γεωργίου,
πασίγνωστα για τη νυχτερινή τους ζωή. Γήπεδο γκολφ και δυνατότητα για άλλα σπορ υπάρχει στο Μάρσα Σπορ Κλαμπ,
περίπου οχτώ χιλιόμετρα μακριά.
VALLETTA
Οι Μαλτέζοι είναι δικαίως υπερήφανοι για την πρωτεύουσά τους, τη Βαλλέττα – Valletta μια όμορφη πόλη φρούριο του 16ου αιώνα, χτισμένη
από τους Ιππότες του Αγ. Ιωάννου για να αναχαιτίσουν τους Τούρκους Οθωμανούς. Κάποτε την περιέγραψαν ως μια πόλη «χτισμένη από
κυρίους για κυρίους». Έχει πολλά όμορφα παλάτια και εκκλησίες, σημαντικά μουσεία και τον ασύγκριτα πλούσια διακοσμημένο Καθεδρικό Ναό
του Αγ. Ιωάννου. Εκεί βρίσκεται και μια κασέλα με θησαυρούς ανεκτίμητης τέχνης, μνημείο άλλων εποχών. Τα σοκάκια της Βαλλέττα είναι
μαγευτικά ενώ το υπέροχο Μεγάλο Λιμάνι, μπορεί να φανεί καλύτερα σε όλο του το μεγαλείο από την κορυφή των Άνω Κήπων της Μπαράκκα. Η
πόλη διασχίζεται εύκολα με τα πόδια και παρόλο που είναι θορυβώδης την ημέρα, γαληνεύει τη νύχτα. Λεωφορεία που εξυπηρετούν όλα τα μέρη
του νησιού φεύγουν από την Αφετηρία στη Φλωριάνα, μόλις λίγο έξω από τα εντυπωσιακά τείχη της πόλης, όπου βρίσκεται το Phoenicia Hotel.
Τα θέρετρα Σλιέμα και St Julian΄s είναι περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά, ή ένα δεκάλεπτο με το φέρρυ απέναντι από το Λιμάνι του Marsamxett.

AΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
O κόλπος του Αγ.Παύλου ‐ St Paul's Bay (25 λεπτά από το αεροδρόμιο), εκεί όπου ο Αγ. Παύλος ναυάγησε το 60μ.Χ.,
θυμίζει ένα γραφικό αυθεντικό ψαροχώρι. Κατά μήκος της γειτονικής παραλίας εκτείνονται τα μοντέρνα θέρετρα της
Buggiba και Qawra. Συνδεδεμένα με ένα δρόμο, τα δυο θέρετρα προσφέρουν ποικιλία καταστημάτων, μπαρ,
εστιατορίων, καθώς επίσης πολλές βραχώδεις παραλίες.
Το Γκόζο ‐ Gozo, (30 λεπτά με το φέρρυ) είναι πιο πράσινο και πιο ήσυχο από τη Malta, με γραφικά ψαροχώρια με
μικρούς λοφίσκους και πεδιάδες μικρές και πολλές μικρές βραχώδεις και αμμώδεις παραλίες.Η ζωή συγκεντρώνεται
στην πρωτεύουσα Βικτώρια, που πήρε το όνομά της από την Βασίλισσα. Εκεί θα βρείτε στην αγορά τοπικά προϊόντα
όπως δαντέλες και μάλλινα ρούχα. Το Μάρσαλφορν είναι το γνωστότερο θέρετρο όπου θα βρείτε πολλές ταβέρνες με
φρέσκους ψαρομεζέδες.
Η Μελιέχα ‐ Mellieha είναι ένα γοητευτικό χωριουδάκι πάνω σε ένα λοφίσκο με καταπληκτική θέα στον κόλπο με τη
μικρή αμμώδη παραλία. Δίπλα βρίσκεται η περιοχή Μάρφα ‐ Marfa που απλώνεται σαν μια μικρή χερσόνησος με
υπέροχη θέα απέναντι στα αδελφικά νησιά Γκόζο και Κομίνο.
Στη νότια μεριά του νησιού βρίσκεται το ήρεμο ψαροχώρι Μαρσασκάλα ‐ Marsascala, με το μικρό λιμανάκι και τα
πολύχρωμα καΐκια. Eδώ υπάρχουνε ίσως οι καλύτερες ψαροταβέρνες του νησιού, μερικά μπαράκια και καταστήματα.

