
 

 

O atrakcjach turystycznych Malty i Gozo 
 

Podczas praktyk na Gozo mieliśmy okazję odwiedzić wiele pięknych miejsc 
położonych w tym niewielkim, lecz bardzo urokliwym państwie. 
 
Pierwsza wycieczka odbyła się już w pierwszym dniu pobytu na wyspie – 
obejrzeliśmy wówczas najważniejsze atrakcje Gozo, a mianowicie Xlendi, Dwejrę oraz 
stolicę wyspy – Victorię wraz z Cytadelą. 

 
Xlendi z punktu widokowego w pobliżu przystanku autobusowego… 

 
...i z punktu widokowego w centrum miejscowości 

 



 

 

Wieża Xlendi została wybudowana w 1650 roku i jest najstarszą stojącą do dziś wieżą obserwacyjną 
na wyspie. 

 
Dwejra to miejsce, gdzie dawniej znajdowało się słynne Lazurowe Okno (Azure 

Window), które niestety zawaliło się 8 marca 2017. 
Widok na Dwejrę z pobliskiej wieży 

 



 

 

Victoria, znana też jako Rabat, to stolica wyspy. Główną atrakcją jest Cytadela, 
jednakże odwiedziliśmy również inne piękne miejsca, np. ogród Villa Rundle i 
bazylikę św. Jerzego. 

 
Cytadela 

 



 

 

 
Wnętrze cytadeli…...i widok z niej 

 

Park Villa Rundle 
Podczas pobytu na wyspie zobaczyliśmy także kościół Ta’ Pinu na obrzeżach Għarb, 
latarnię morską Ta’ Ġurdan, łuk skalny Wied il-Mielaħ oraz kościół w Għarb. 
 



 

 

 
Kościół Ta’ Pinu 

Latarnia morska Ta’ Ġurdan 



 

 

Kościół w Għarb nocą 
 

Wied il-Mielaħ 
 
Oprócz atrakcji na Gozo, zwiedziliśmy także stolicę Malty – Vallettę oraz Mdinę. 
Valletta to zabytkowe miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  
Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od przejścia bramą miejską, przy której znajduje się 
Zajazd Kastylijski – siedziba premiera Malty, następnie minęliśmy nowy budynek 
parlamentu Malty. Później przeszliśmy główną ulicą miasta – Republic Street, a także 
zobaczyliśmy kilka zabytkowych budynków, takich jak Zajazd Prowansalski, w którym 



 

 

mieści się Narodowe Muzeum Archeologiczne, konkatedrę św. Jana, a także taras 
widokowy przy ogrodach Barrakka. 

 
Republic Street w Valletcie 



 

 

 
Widok z punktu widokowego przy ogrodach Barrakka 



 

 

Ogrody Barrakka 
 

Zwiedzanie Mdiny rozpoczęliśmy od obejrzenia murów miejskich i wejścia główną 
bramą. Następnie weszliśmy na dziedziniec Palazzo Vilhena, po czym idąc wąskimi i 
urokliwymi uliczkami miasta doszliśmy do najbardziej znanej atrakcji Mdiny – katedry 
św. Pawła. Później przeszliśmy obok Palazzo Falson i doszliśmy do tarasu widokowego 
przy Bastion Square. Potem odwiedziliśmy także pobliską miejscowość Rabat, gdzie 
zwiedziliśmy katakumby św. Pawła. 



 

 

 
Widok z tarasu widokowego 

Ponadto odwiedziliśmy przepiękną wyspę Comino, której największymi atrakcjami są 
Blue Lagoon oraz Wieża Świętej Marii, znana też jako Comino Tower. 

 
 

Blue Lagoon 



 

 

 
Kościół na Comino 

 
Wieża Świętej Marii 



 

 

 
Bateria Świętej Marii 

Jak widać na powyższych zdjęciach Malta jest bardzo ciekawym państwem z 
ogromną liczbą zabytków i innych pięknych miejsc. Z całą pewnością warto ją 
odwiedzić. 
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