Háttérinformációk Máltáról
Fekvése
A Földközi-tenger közepén, Szicília és Afrika között fekvő Málta nagyon sokat nyújt az utazóknak. Piramisoknál is
régebbi templomromok, középkori paloták, szűk utcák és hatalmas katedrálisok őrzik a három szigetből álló ország
(Málta, a kisebb Gozo és a még kisebb Comino) változatos múltjának emlékeit. Sok olyan apró múzeuma is van, amelyről
kevesen tudnak, pedig legalább annyi érdekességet nyújtanak, mint a csoportok által tömegesen látogatott, mindenki
által ismert emlékek. A tenger is sok örömöt tud adni. A búvárkodni szeretők számára ez az egyik legjobb hely a
Földközi-tenger térségében, de mások is élvezhetik szép, apró öbleit és változatos partszakaszait találnak itt. Ne
keressünk azonban több kilométer hosszú, finom homokos, pálmafás strandokat - ilyenek nincsenek Máltán.
Rövid történelem
Máltát történelme során sok féle hatás érte. Jártak itt a rómaiak, a bizánciak, az arabok, de a legnagyobb hatással a
több évszázadon át Máltán székelő lovagok voltak. A Jeruzsálemi Szent János Lovagrend - amelynek eredeti feladata
a Jeruzsálem felé menő zarándokok gyógyítása volt - fantasztikus palotákat és erődöket hagyott az útókorra. A
szigetet 1800 és 1964 között uraló britek hatása az élet minden területén ma is szembetűnő.
Megérkezés Máltára
A nagy távolság miatt szinte mindenki repülőn érkezik Máltára. A csomagok egy szinttel lejjebb érkeznek meg, mint
ahol az útlevélkezelés folyik. A bőröndre vagy hátizsákra várva akár rögtön pénzt is válthatunk. Az egyik pénzváltó a
mozgólépcső alsó vége mellett, jobbra, a másik a terem ellenkező végében van (az árfolyamok elvileg minden bankban
egyformák). Ez utóbbi mellett pénzváltó automata is van. A repülőtér internetes honlapjának címe:
www.maltairport.com
A helyi élet
A Máltára látogatóban mély nyomot hagy, hogy a helyiek - akik mind anyanyelvi szinten beszélnek angolul - nagyon
kedvesek. Itt még elvétve sem találni túl rámenős boltost vagy tisztességtelen pincért. A máltaiak nagyon vigyáznak
arra, hogy minden vendég jól érezze magát. A kevés pénzből utazók is megtalálhatják a számításukat. Az olcsó
vendégházak barátságosak és sokszor jobb helyen vannak, mint a drága szállodák. Az étkezésre sem kell feltétlenül
sok pénzt költeni. Visszafogottan költekezve már szállással együtt napi 10 máltai fontból jól érezhetjük magunkat.
Fontos tudni, hogy a múzeumok nagy részébe a diákok és a 65 éven felüliek ingyenesen léphetnek be.
Öltözködés
Máltán nincsenek különleges viseleti előírások. Javasoljuk azonban, hogy 3 -5*-os szállodákban az étkezések során a
férfiak hosszúnadrágban, a hölgyek illendő öltözékben jelenjenek meg.
Vallás
A vallás nagyon fontos a máltaiak számára; a lakosság túlnyomó része a római katolikus vallást gyakorolja. A látogatóktól
elvárják, hogy szerényen öltözzenek, amikor a vallással kapcsolatban álló helyeket látogatják. A bikini ugyan gyakori
látvány a strandokon, a rövidnadrág pedig az utcákon, a topless és a nudizmus mégis törvényellenes. A vidékiek még
konzervatívabbak. Itt gyakran látni idősebb asszonyokat hagyományos ruházatban - egy nagy fekete köpeny
keményített fehér kapucnival, faldetta vagy ghonella a neve. A máltaiak büszkék a hagyományaikra, és ez a mindennapi
élet területén is megfigyelhető.
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Biztonság
Máltán nem gyakori a bűnözés. Az ember szinte bárhol biztonságban érezheti magát. Csak az átlagos
óvintézkedésekre van szükség
Strandok, tengerparti szakaszok
A máltai strandok és tengerpartok többsége sziklás, hirtelen mélyülő. Ezeken a strandokon, lapos sziklalapokon tudnak
napozni és lépcső illetve létra segíti a tengerbe jutást. Málta körül talán a legtisztább a tenger vize de előfordulhatnak
eldobált hulladékok, amelyek apróbb baleseteket okozhatnak. Kérjük, strandolás előtt ellenőrizzék közvetlen
környezetüket. A sziget homokos strandjai általában csendes nem üdülővárosi környezetben találhatók (Mellieha Bay,
Marfa, Paradise Bay, Golden Bay) ahova tömegközlekedési eszközökkel könnyedén és gyorsan eljuthatunk. Vannak
azonban rendezetlen nem fürdőzésre kijelölt partszakaszok is. A napsugárzás Máltán rendkívül erős, így javasoljuk
napvédőszerek használatát.
Közlekedés Máltán:
Autó
Az ország kis területe ellenére meglepően sokat lehet autózni a kanyargós és nagy forgalmú utakon, ami a jobb oldali
kormány, a rendszeres dugók és a tájékozódási nehézségek miatt nem mindig könnyű. Autót olcsón lehet bérelni.
Busz
A Múzeumba illõ, gyönyörűen karbantartott máltai buszokkal olcsón és viszonylag gyorsan el lehet jutni mindenhova.
Buszjegyet a sofőrtől kell venni. A buszokon leszállás előtt az üléssor fölött húzodó vezeték meghúzásával lehet jelezni,
aminek a végére - a vezető feje fölött - egy csengő van kötve.
Komp
A máltai Cirkewwa és a gozoi Mgarr között rendszeres kompjárat van. A fizetést nagyon találékonyan oldották meg: a
Málta-Gozo útvonalon nem kell fizetni, tudván, hogy minden utas előbb-utóbb vissza is megy. Gozoról Máltára már kell
fizetni, jegyet közvetlenül a behajózás elõtt lehet venni (a komptól jobbra van a pénztár).
Helikopter
A Máltai Nemzetközi repülőtér és Gozo között rendszeres helikopter járat is van.
Hálózati feszültség
Máltán az elektromos vezetékekben az áram 240 voltos. (adapter szükséges)
Útlevél, vízum
Vízum beszerzése nem szükséges az országban történő 3 hónapnál rövidebb tartózkodásnál .
Követségek és konzulátusok
A Nagykövetség ideiglenes székhelye:
00186 Róma, Via Giulia, 1
Telefon: +39 06 442 30 598
Fax: +39 06 440 32 70
Nagykövet: Kovács Ádám Zoltán
Ügyelet: +39 348 800 81 59 (vészhelyzetben, munkaidőn kívül)
Email: mission.rom@mfa.gov.hu
Konzuli Osztály
00198 Róma, via Messina, 15
Telefon: +39 06 44 24 99 39
+39 06 44 24 99 38
Email: mission.roc@mfa.gov.hu
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További információkért kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz!

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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