
Útinapló Máltáról 

 

Bartha Géza utas és kísérő tollából… 

 

2022.09.18. 

Ferihegyi Reptérről a Ryanair járatával indulva érkezés Máltára 11 körül. Transfer az Inhawi Hostel-hez. Kis 

kavarodás miatt két felesleges gyalogtúra. Szállás elfoglalása, majd buszos kirándulás a belső fővárosba (pon-

tosabban az egykori fővárosba), Mdinába. A sziget közepére épült, a szinte állandó tengeri fenyegetettség 

miatt. Este vacsora egy közeli „eeeeeat well” helyen: csirkés vagy tonhalas wrap, kinek-kinek választása sze-

rint. Este még 2 program volt: tengeri fürdőzés, valamint palackozott víz kiosztása a gyerekeknek. 

2022.09.19. 

Reggeli a szálláson. Az előző napon kiosztott víz nagy siker, mert „nem kell égetni az euro-nkat”! Buszos ki-

rándulás Valletta-ba, a jelenlegi fővárosba. Városnézés, majd pénzköltés. A gyerekek souvenier-eket vásárol-

gattak és kaptak 1-1 fagyit. Dél körül érkezés a nyelviskolába, ebéd az iskola épületének legtetején lévő im-

pozáns büfében. Ismét csirkés wrap, vízzel és üdítővel. Tanulás 5ig, amit 3kor szünet szakított meg. Vissza a 

Hostel-be, majd őrültködés a tegnapi tengerparton. A Hostel mellett lenyírták a füvet, így a kakasok és tyúkok 

vígan kapirgálnak a naposcsibékkel együtt, majd estére a fügebokrokon ülnek el. A vacsora nagyon finom 

pizza volt, egy menő pizzériából (Vecchia Napoli). Háromféle pizzából is lehetett választani. És mindenki ka-

pott nagyon finom nektarint is, amit a közeli zöldségesnél szereztünk be. Lámpaoltás 10kor volt, amit önálló 

kockulás követett, 11-ig. 

2022.09.20. 

Emese (néni), az ünnepelt megérkezik a reggelihez, ahol a csapat türelmesen várja. Elénekeljük neki „Happy 

birthday túl jó” című dalt. Reggeli után hajókirándulás következik, Málta főszigetének 5-6 öblét járjuk be, 

idegenvezetéssel. Délben már az iskolában vagyunk, ahol „all you can eat” pizza és üdítő várja a gyerekeket. 

Tanulás a gyerekeknek 13 órától, ami alatt a tanárok megkeresték a vacsorázó-helyet: egy tengerparti étte-

rem. Le is kellett foglalni, mert 23-an vagyunk. Mindenki saját maga választhatott egy tésztaételt, 6-7 féle 

ajánlatból, amihez innivaló is járt. A vacsora előtt, de a tanítás után a gyerekek a „GAMES PLUS” játékboltot 

akarták felkeresni, amit hosszú és erőltetett hegyi menet árán ugyan, de teljesítettünk. Jól is esett utána a 

finom spagetti, amit a szálláson medencés buli követett. Nagy siker volt. Ja igen: a tanítás alatt még a másnapi 

fakultatív programot is megszerveztük. 

2022.09.21. 

Nemzeti Ünnep Máltán. 8kor indult a fakultatív program: busszal mentünk az északi komp-kikötőbe, ahonnan 

komp vitt át minket Gozo szigetre, 9.45kor. Megérkeztünk, várt a busz. Elutaztunk a Ggantija-ba és megte-

kintettük az 5 ezer éves kultikus építmény romjait, Málta őstörténetéből. Ez a program nem annyira kötötte 

le a gyerekeket. GGantija után Rabat-ba mentünk a busszal, ahol street-food volt az ebéd, kinek-kinek válasz-

tása szerint. Ebéd után a busz vitt vissza a kikötőbe, ahonnan hajóval mentünk Comino-ba, ott is a Kék Lagú-

nába. Ez gyönyörű volt és jól is sikerült a program. A lagúnát elzáró földdarabra is átúsztunk 5 fővel. A prog-

ram után ún. Speed-Boat hozott minket vissza Málta szigetre, ahol már várt minket a busz, ami visszahozott 

a szállásunkra, az Inhawi Hostel-be. A Speed-Boat nagyon izgalmas volt, a kapitány rá s játszott a gyerekek 



kedvére. Az Inhawi-Hostelben pizza-vacsora volt, közmegelégedésre. (A már kipróbált Vecchia Napoli-ból). 

Ezt medencés buli követte, lámpaoltás pedig 10kor volt, amit 11ig önálló kockulás követett. 

2022.09.22. 

Reggeli az Inhawi-ban. Utána indulás az Óceánárium-ba. (Mondjuk nem így hívják, csak nem jut eszembe a 

neve.) Delfin-, hüllő- és fóka-show várt minket, az elromlott időjárás közepette is. Kitartóan esett, a délelőtt 

derekától kezdve. A suliból egy cseppet elkéstünk, mivel az egyetlen, hozzá vezető úton dugó volt. Valahogy 

azért csak célba értünk. A gyerekeket hamburger – sült krumpli ebéd várta, majd irány a tanulás. Ezalatt – 

mármint a tanítás alatt – a tanárok beszerezték a szükséges mennyiségű esőkabátot, valamint minden gye-

reknek 1-1 banánt, ami nagy sikert aratott. Az órák végeztével kiosztásra került a banán, az esőkabát, vala-

mint fejenként 10 EUR. Szabad foglalkozás következett, amelynek keretében a gyerekek ott és azt vacsoráz-

tak, ahol és amit akartak. Ez persze a McDonald’s lett. Este haza a szállásra, filmvágás és kockulás következett. 

Készülve a másnapi 6 órai kelésre, a mai napon már 21 órakor lámpaoltás volt. 

2022.09.23. 

A lányok megúszták a 6 órai ébresztést, a 2 fiúszobát azonban felkeltettem. (muszáj kicsit a vasárnapi 3 órai 

keléshez akklimatizálódni.) Kitört megint a kockulás. 7.30-kor reggeli, rövid pihenő, majd souvenir-vásárlással 

egybekötött séta a városban. Ebéd a nyelviskolában: pasta carbonara és pasta pomodoro volt a választék, az 

immár megszokott all you can eat keretében, üdítővel. Ezután tanulás és végre a Kísérőknek is szabad prog-

ram. Ezt ugyan megszakította a másnapi tengerparti kirándulás megszervezése – előkészítése. Este irány a 

szállás, ahonnan átöltözést követően mentünk a gálavacsorára: egy 3* Hotel Penthouse éttermébe. A vacsora 

svédasztalos volt, sok kiváló fogással és gyönyörű kilátással az öbölre. Sok fénykép is készült. (Rövidebben: a 

kaja nagyon finom volt, a panoráma pedig lenyűgöző.) A vacsora után hazamentünk, lámpaoltás 9-10 között 

volt.  

2022.09.24. 

Reggeli, majd bérelt busszal irány a beach! Mit is írhatnék? Őrültködtünk estig, majd hazamentünk. Úgy az 

ebéd, mint a vacsora a gyerekekre volt bízva: mindenki megkapta az étkezésenkénti 10 EUR-ját. Hazaérkezés 

után felkészültünk a másnapi utazásra, benne a reggeli 3 órai ébresztésre. Még szendvicseket is készítettünk, 

a Hostel által rendelkezésünkre bocsátott alapanyagokból. Ez később hasznosnak bizonyult. 

2022.09.25. 

Ébredés/ébresztés 3kor, felkeltettük a kakasokat, majd a Shuttle-lal ki a reptérre és a járatunkkal hazaröp-

pentünk. És minden gyereket élményekkel tele és egészségesen adtunk át a Szüleiknek. 

 


