
 

ΜΑΛΤΑ – ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ 

ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
 

 

Το Νησί των Ιπποτών, όπως αποκαλείται είναι ένα αρχιπέλαγος νησιών στη καρδιά 

της Μεσογείου, ανάμεσα στη Σικελία και τη Τυνησία. Αποτελείται από επτά νησιά, από 

τα οποία κατοικούνται τα τρία: το ομώνυμο νησί Μάλτα, το Κομίνο και το Γκόζο. 

Επισκέπτες από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ καθ’όλη τη διάρκεια του έτους για να 

θαυμάσουν τα μεγαλιθικά μνημεία, τα εντυπωσιακά τοπία και τα αναγεννησιακά 

αγάλματα. Οι μαγευτικές παραλίες και οι υψηλές θερμοκρασίες προσελκύουν 

επισκέπτες και τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Μάλτα θεωρείται σταυροδρόμι λαών και 

πολιτισμών, καθώς έχει κατοικηθεί μέσα στους αιώνες από πολλούς λαούς, όπως 

Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Άραβες, Γάλλοι και Άγγλοι. Τα μεσαιωνικά κάστρα και 

τα μεγαλόπρεπα παλάτια, καθώς και τα γραφικά σοκάκια, θα σας κάνουν να 

νιώσετε πως βρίσκεστε στα γυρίσματα ταινίας. Μια επίσκεψη στη Μάλτα 

εντυπωσιάζει τους ταξιδιώτες με τη πολυχρωμία της και την ποικιλία των αρωμάτων 

της. 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς τη Μάλτα είναι τους ανοιξιάτικους και 

καλοκαιρινούς μήνες. Ιδιαίτερα ο Απρίλιος, ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι ιδανικοί καθώς οι 

ημέρες είναι ηλιόλουστες ενώ οι νύχτες είναι δροσερές. Ακόμη, αν δεν σας πειράζει το 

δροσερό νερό, μπορείτε να καλυμπήσετε στις όμορφες παραλίες. 

 

 

 

 Μάλτα – Θερμοκρασία 
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 9 9 10 12 15 18 21 22 20 17 14 11 

Μεγ(°C) 15 16 17 19 23 28 31 31 28 24 20 17 

 

 

 

Με μια ματιά  
 

 Περπατήστε τη πόλη για να γνωρίσετε τα γραφικά αξιοθέατά της 

 Φωτογραφηθείτε στη μεσαιωνική Μεδίνα  

 Απολαύστε βουτιές και κοκτέιλ στη Γαλάζια Λίμνη 

 Επισκεφθείτε το χωριό του Ποπάι που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους 

 Περπατήστε στα καλντερίμια στη Βαλέτα 

 Θαυμάστε τους κήπους Μπαράκα 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 
 

 Χώρα: Μάλτα 

 Πρωτεύσουσα: Βαλέτα 

 Γλώσσα: Μαλτεζικά & Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα: Ευρώ 

 Διάρκεια πτήσης: 1 ώρα και 40 λεπτά 

 

 

Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρήσιμες πληροφορίες  
 

 Μετακίνηση: Η πόλη δεν είναι και τόσο μεγάλη επομένως είναι εύκολο να βρεθείτε από τη μια 

άκρη στην άλλη χρησιμοποιώντας τα αστικά λεωφορεία ή ενίοτε να περπατήσετε γιατί 

άλλωστε αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δει κανείς μια πόλη του εξωτερικού. Επιπλέον, 

τακτικά δρομολόγια εκτελούν και τα θαλάσσια ferry τα οποία όχι μόνο μπορούν να σας 

μεταφέρουν μεταξύ των διάφορων συνοικιών της Μάλτας αλλά και στα νησάκια Gozo & 

Comino. 

  Συνάλλαγμα: Το νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ, επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε 

συνάλλαγμα. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα 

καταστήματα όπου υπάρχει η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία: Κατά την άφιξή σας στη Μάλτα, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε τοπική κάρτα 

sim, αφού ισχύει η διεθνής περιαγωγή στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορείτε να 

κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα (π.χ. κλήσεις, SMS, 

MMS, υπηρεσίες δεδομένων, κλπ). Ωστόσο, προτού ταξιδέψετε σε μια χώρα εκτός Ελλάδας, 

είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας σας, προκειμένου να 

ενημερωθείτε για τις χρεώσεις της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής που εφαρμόζονται στο 

πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε συνδρομητής. Μην ξεχνάτε όμως πως τα 

περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως επίσης οι 

καφετέριες και τα εστιατόρια.  

 

 

 

Δραστηριότητες 
 

 

1) Η πρωτεύουσα Βαλέτα  

 

Ολόκληρη η πόλη της Βαλέτας έχει χαρακτηριστεί ως 

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, και 

είναι εύκολο να καταλάβουμε το γιατί. Μόλις 

υποχωρήσει λίγο ο ήλιος, ξεκινήστε για μια βόλτα στα 

πλακόστρωτα σοκάκια και περιπλανηθείτε σε αυτή την 

αρχιτεκτονικά εκπληκτική πρωτεύουσα που μοιάζει να 

είναι βγαλμένη από ταινία. Χαρακτηριστικό της πόλης 

τα πολύχρωμα μπαλκόνια. 

 

 

 

 

2) Κήποι Μπαράκα – Πάνω Πλευρά 

 

Οι Κήποι Μπαράκα βρίσκονται κοντά στη Βαλέτα και 

αποτελεί ιδανικό μέρος για να απολαύσετε ίσως τη 

καλύτερη θέα προς τη πόλη. Στη πραγματικότητα δεν 

είναι κήποι, αλλά κτήσματα. Από εδώ μπορείτε να 

απολαύσετε πανοραμική θέα προς τις διάσημες Τρεις 

Πόλεις και το Μεγάλο Λιμάνι. 

 

 

 



3) Mosta Dome 

 

Η Μάλτα φημίζεται για τη πλούσια αρχιτεκτονική της 

και αυτό περιλαμβάνει και το Mosta Dome. Η 

εκκλησία αυτή είναι αφιερωμένη στην Αγία Μαρία και 

είναι χτισμένη σε νεοκλασικό στιλ. Το κύριο 

χαρακτηριστικό της είναι ο θόλος, με διάμετρο 

περίπου 50 μέτρα και ύψος 67 μέτρα, καθιστώντας 

τον μεγαλύτερο από αυτόν του διάσημου καθεδρικού 

ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Το εσωτερικό, 

κατά μεγάλο μέρος, είναι επιχρυσωμένο, ενώ το 

δάπεδο είναι στρωμένο με μάρμαρο. 

 

 

 

 

Φαγητό και διασκέδαση 
 

 

 

 Fenkata 

 

Στη πραγματικότητα πρόκειται για λαγό στιφάδο, 

ένα φαγητό αρκετά διαδεδομένο και διεκδικεί τον 

τίτλο του Εθνικού Πιάτου της Μάλτας. Αποτελείται 

από δυο πιάτα. Το πρώτο περιλαμβάνει μακαρόνια 

μαγειρεμένα με κρασί και βότανα. Το δεύτερο 

περιλαμβάνει το κρέας με σάλτσα παρόμοια με 

αυτή των μακαρονιών, αρακά και πατάτες. 

 

 

 

 

 

 

 Pastizzi  

 

 

Πρόκειται για το πιο δημοφιλές αλμυρό σνακ στη 

Μάλτα. Σε σχήμα διαμαντιού, η ζύμη θυμίζει 

κρουασάν και περιέχουν αλμυρή ρικότα (είδος 

τυριού), μπιζέλια, σπανάκι, τόνο, γαύρο ή κρέας 

κουνελιού. Οι κάτοικοι τα τρώνε είτε για πρωινό, είτε 

για δεκατιανό. 

 

 

 

 

 

 

 



 Timpana 

 

Παραδοσιακά, το πιάτο αυτό παρασκευάζεται για 

το Κυριακάτικο γεύμα. Περιέχει ζυμαρικά πέννες, 

σάλτσα ντομάτας, κιμά, αυγά και τυρί. Το μείγμα 

τυλίγεται σε ζύμη και ψήνεται. Εναλλακτικά, 

μπορείτε να το βρείτε με συκώτι κοτόπουλο, αντί 

για κιμά. 

 

 

 

 

 

 

 Χαλαρώστε στις πανέμορφες παραλίες 

 

 

Η Μάλτα, αν και δεν είναι ο πρώτος προορισμός 

που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε 

όμορφες παραλίες, διαθέτει εντυπωσιακό βυθό 

και προσφέρει στιγμές χαλάρωσης στους 

επισκέπτες κοντά στα νερά της Μεσογείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

 

Η νυχτερινή διασκέδαση της Μάλτας είναι 

συγκεντρωμένη στη περιοχή St. Julians, στην 

οποία θα βρείτε μπαρ και κλαμπ που 

προσφέρουν διασκέδαση μέχρι τις πρώτες 

πρωινές ώρες. Αν επιθυμείτε να απολαύσετε ένα 

χαλαρό ποτό, θα συναντήσετε ακόμη πολλά 

μπαρ και μπυραρίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι καλύτερες παραλίες 

 

 Blue Lagoon 

 

Με τα γαλαζοπράσινα νερά που θυμίζουν 

Καραϊβική και το απομακρυσμένο σκηνικό, αυτή η 

παραλία είναι η πιο εντυπωσιακή της Μάλτας. 

Βρίσκεται στο νησί Κομίνο, και αποτελεί το πιο 

δημοφιλές σημείο του νησιού. Η λευκή, αμμώδης 

παραλία είναι συγκριτικά μικρή αλλα ιδιαίτερα 

αγαπητή. 

 

 

 

 

 Ramla Bay 

 

Η πιο όμορφη παραλία στο νησί Γκόζο, με έντονη, 

απαλή κίτρινη άμμο και κρυστάλλινα νερά με 

κύματα. Διαθέτει καφετέρια, μπαρ και φορτηγό με 

παγωτά κοντά στην είσοδο. Είναι γνωστή σε 

όλους τους ταξιδιώτες και υπάρχουν τακτικά 

δρομολόγια λεωφορείων ώστε να τους 

προσελκύει. 

 

 

 

 

 Ghajn Tuffieha Bay 

 

Πρόεκιται για μια παραλία μικρή και 

προστατευμένη, προσβάσιμη μόνο μέσω 100 

σκαλοπατιών. Είναι μια ήρεμη παραλία με κόκκινη 

άμμο, πανέμορφο τοπίο και απίστευτη θέα από 

τους βράχους που τη περιβάλλουν. Διαθέτει ένα 

μπαρ, και είναι κατάλληλη αν ψάχνετε για μια 

απομονωμένη παραλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mellieha Bay 

 

Αυτή η παραλία είναι η τέλεια επιλογή αν έχετε 

παιδιά. Είναι ρηχή και έχει απαλή λευκη άμμο. 

Διαθέτει πολλές ανέσεις, όπως καφέ, μπαρ, 

ξαπλώστρες και ομπρέλες. Φυσικά μπορείτε να 

κάνετε θαλάσσια σπορ, όπως καγιάκ, θαλάσσιο 

σκι και σερφ. Ακόμη, παραμένει ζεστή μέχρι και 

τους φθινοπωρινούς μήνες. 

 

 

 

 

 

 Dahlet Qorrot 

 

 

Είναι μια μικρή, βραχώδης παραλία ιδανική για 

κολύμπι και snorkeling. Διαθέτει μπαρ κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, ενώ τον χειμώνα μπορείτε 

να παρακολουθήσετε τα κύματα. 

 

 

 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από τη Μάλτα 

 

 Μεδίνα 

 

Πρόκειται για μια αρχαία πόλη της Μάλτας, στην 

οποία πραγματοποιήθηκαν μερικά από τα γυρίσματα 

της φημισμένης σειράς Game of Thrones, και την 

πρώην πρωτεύουσα. Βρίσκεται σε ένα γραφικό λόφο 

στο κέντρο του νησιού και περιβάλλεται από οχυρά. 

Στην επίσκεψή σας στη πόλη αυτή μπορείτε να κάνετε 

βόλτες, πεζοπορία ή να επισκεφθείτε κάποιο από τα 

πολλά μουσεία. Ακόμη, διαθέτει πολλές καφετέριες και 

εστιατόρια, ιδανικά για να χαλαρώσετε μετά από το 

περπάτημα. Μια πόλη που όλοι οι λατρεις της 

ιστορίας πρέπει να επισκεφθούν.  

 

 

 

 

 



 Τρεις  πόλεις 

 

Ανάμεσα στο Μεγάλο Λιμάνι και τη Βαλέτα 

βρίσκονται οι λεγόμενες Τρεις Πόλεις: Σένγκελα, 

Κοσπιτσούα και Βιτοριόσα. Αποτελούσαν ένα μακρύ 

τείχος άμυνας για τη Μάλτα που ξεκίνησε να χτίζεται 

τον 16ο αιώνα. Η Σένγκελα και η Κοσπιτσούα είναι 

γνωστές για τους γραφικούς, παραλιακούς 

πεζόδρομους και τις όμορφες μαρίνες, όμως η 

Βιτοριόσα είναι αναμφισβήτητα η πιο εντυπωσιακή 

από τις τρεις.  

 

 

 

 

 Marsaxlokk 

 

Πρόκειται για ένα γραφικό ψαροχώρι στη νότια 

Μάλτα. Ο κύριος λόγος για να έρθετε εδώ είναι η 

καθημερινή αγορά της περιοχής και το λιμάνι 

γεμάτο ψαρόβαρκες. Οι ψαρόβαρκες αποτελούν 

από μόνες τους αξιοθέατο στη Μάλτα, καθώς θα 

τις συνανήσετε σε διαφορετικές αποχρώσεις και 

στιλ. Στις πλώρες είναι ζωγραφισμένα έντονα μάτια 

που λέγεται ότι προστατεύουν από τα κακά 

πνεύματα. 

 

 

 

 

 Χωριό Ποπάι 

 

Αυτό το γοητευτικό τουριστικό αξιοθέατο αποτέλεσε 

τον αρχικό τόπο γυρισμάτων της ταινίας του Robin 

Williams “Popeye” του 1980 και έγινε ένα από τα 

κορυφαία αξιοθέατα της Μάλτας. Οι επισκέπτες 

καλωσορίζονται στο νησί από τον Ποπάι και στη 

συνέχεια μπορούν να περιηγηθούν στο χωριό για 

να βρουν το ταχυδρομείο, το φούρνο και άλλα 

κτήρια. Το χωριό Ποπάι διαθέτει ακόμη παραλία, 

ξαπλώστρες και καταστήματα με σουβενίρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Γκόζο 

 

Στο νησί Γκόζο θα συναντήσετε εικόνες 

βγαλμένες από βιβλία, ιλιγγιώδεις γκρεμούς κι 

εστιατόρια με το καλύτερο φαγητό της Μάλτας. 

Αξίζει να δείτε την πρωτεύουσα του νησιού με 

τα τείχη στην κορυφή του λόφου, τους 

εξαιρετικούς σχηματισμούς βράχων Dwejra και 

την υπέροχη πόλη Xagħra, όπου φιλοξενούνται 

οι γιγαντιαίοι προϊστορικοί ναοί Ġgantija. Το 

Γκόζο είναι ιδανικό μέρος για μεγάλες, χαλαρές 

βόλτες, βόλτες με ποδήλατο και κολύμπι στους 

κρυμμένους όρμους. 

 

 

 

 Hagar Qim and Mnajdra 

 

Το εξαιρετικό Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO προστατεύει ένα 

αρχαίο συγκρότημα ναών που περιλαμβάνει τις 

δύο εκτεταμένες θρησκευτικές περιοχές του 

Hagar Qim και του Mnajdra. Αυτοί οι ναολι 

είναι υπόλειμμα ενός πολιτισμού που έζησε εδώ 

στο παρελθόν. Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι 

ένας από τους αρχαιότερους γνωστούς 

θρησκευτικούς χώρους στον κόσμο που 

εξακολουθούν να στέκονται, με την προέλευσή 

τους να χρονολογείται τουλάχιστον από τον 3ο 

ή ίσως και τον 4ο αιώνα π.Χ. 

 


