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מלטה שוכנת מדרום לסיציליה ,מורכבת מ 3-איים והיא רפובליקה עצמאית החברה באיחוד האירופי ואחת
המדינות הקטנות בעולם .השפות הרשמיות במלטה הם מלטזית ואנגלית .מיקומה האסטרטגי של מלטה,
על נתיב ימי בין אירופה לצפון אפריקה ,באמצע הדרך בין מצרי גיברלטר לאלכסנדריה ,גרם לרבים לכבוש
אותה לאורך ההיסטוריה  -ועירוב התרבויות ניכר בכל פינה ,החופים מזכירים את חופי יוון ,האוכל בעל ניחוח
איטלקי ,המרפסות המעטרות את הבתים דומות לערים ספרדיות  -ואנגלית היא השפה הרשמית השנייה באי.

האטרקציות באי רבות ,כל כך רבות עד שמלטה מתוארת כ"מוזיאון הפתוח הגדול בעולם" .באי ישנם ארמונות
מפוארים ,מרינה מדהימה (בה צולם הסרט "הלגונה הכחולה") ,מקדשים עתיקים ,חופים ומפרצים מהממים,
אתרי צלילה ובהם ספינות טרופות ומערות תת-ימיות.
ואלטה ()VALLETTA
עיר המבצר ולטה היא הבירה של מלטה .העיר הוגדרה כאתר מורשת של
אונסק"ו בשך ריבוי המבנים מהמאה ה 16-שנשתמרו בה .זוהי עיר חיה,
עובדת ,והיא הלב המסחרי והאדמיניסטרטיבי של מלטה .ולטה קרויה על
שם מייסדה ,ראש מסדר סנט ג'ון ,ז'אן דה לה ואלט.

סנט .ג'וליאן ()ST. JULIANS
איזור זה החל כנמל דייגים קטן ,אך כעת הוא מרכז יישובי ותיירותי ענק,
בו תמצאו כמה מבתי המלון הגדולים במלטה .סנט ג'וליאן מתמזג עם פייסוויל
( )Pacevilleמרכז חיי הלילה העיקרי של מלטה המציע מועדונים ,בתי
קזינו ,בתי קפה ופאבים .מפרץ ספינולה ( )Spinolaהציורי עדיין משמש
דייגים ,שספינותיהם עוגנות מתחת למסעדות .המפרץ אטרקטיבי בעיקר
בלילה – בייחוד הישיבה במסעדות באוויר הפתוח.
סלימה ()SLIEMA
רחוב של שופינג ,מגוון מסעדות טובות על הים ואווירה..בסוף הרחוב
תמצאו את הקניון הגדול  – THE POINTבו מרוכזים מיטב המותגים
האירופאיים במחירים נוחים.

הרחובות הצרים ,המסודרים בשתי וערב ,מציגים כמה מיצירות
האמנות ,הכנסיות והארמונות היפים ביותר באירופה .רוב
הפעילות המסחרית והתיירותית מתרחשת ברחוב הרפובליקה
( )Triq ir-Repubblikaוברחוב הסוחרים ( - )Triq il-Merkantiשני רחובות
עתירי מסעדות ,בתי קפה וחנויות.

כפר הדייגים מרסקסלוק ()Marsaxlokk
השוכן על חופו של הנמל הטבעי השני בגודלו במלטה – כחצי שעת נסיעה
מוואלטה ..מומלץ להגיע ביום ראשון – עת מתקיים שוק הדייגים המסורתי.
מסביב לנמל פזורות מסעדות דגים נפלאות – והנוף של סירות המפרש
והיאכטות העוגנות בו משלימות את האווירה.

גני באראקה העליונים ()Upper Barrakka Gardensבוואלטה
מספקים תצפית מרשימה אל הנמל הגדול ואל שלושת הערים .מקורם
של הגנים בשנת  ,1661אז היה המקום גן פרטי של האבירים האיטלקים
שהתגוררו בקרבת מקום .רק בשנת  1824נפתחו הגנים לציבור הרחב.

המערה הכחולה ()THE BLUE GROTTO
ממוקמת בדרום העיירה  . Zurrieqהמערה הכחולה היא הגדולה מבין
מערכת מערות הנמצאות בצוקים שנשברים אל הים התיכון .ניתן לסייר
באמצעות סירה במספר מערות ,כולל המערה הכחולה – הגדולה מבין
המערות.
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חיי לילה

HAVANA MALTA

מועדון ענק ,פרוס על שתי קומות ובהם פזורים  6ברים ,שיכול להכיל עד
 3000איש .פתוח כל השבוע ומציע מגוון של סוגי מוזיקה וקהל מגוון.
ממוקם בקרבת הקזינו והמלונות.
כתובתst. George road, saint julian's :
אתר המועדוןwww.havanamalta.com :

מסעדות

PARANGA

מסעדת שף הבנויה על המים במפרץ סיינט ג'ורג' .בתפריט תמצאו בשר
משובח ,דגים טריים ופירות ים .השילוב בין תפריט חדשני ועיצוב המסעדה
מייצרים חוויה שהיא מעבר לארוחה..
נמצאת במתחם מלון "אינטרקונטיננטל".

LEVEL 22

Peperoncino

המועדון ממוקם במגדל "פורטומסו" (בו נמצא גם הקזינו בו ייתקיים האירוע),
ניחשתם נכון – בקומה  ..22הנוף הפנורמי של מלטה הנשקף מהמועדון
משמש כתפאורה ,טובי התקליטנים אחראים למוזיקה – והאנשים שבמועדון
מגדירים את האווירה .קיים כ 10-שנים ונחשב למועדון מהמובילים בסצינה.

נחשבת לאחת ממסעדות השף האיטלקיות הטובות באירופה .תפריט
איטלקי משובח ,מבחר יינות גדול – ורביולי בעבודת יד שאסור לפספס.
ממוקמת בקרבת הקזינו וליד מלון מרידאן.
כתובתballuta Steps, St Julian's :
אתר המסעדהwww.peperoncino.com.mt :

SKY CLUB

בראקודה ()Barracuda

מהמועדונים הגדולים והידועים סצנת חיי הלילה של מלטה .במתחם מערכת
סאונד ותאורה משוכללות ביותר ,עיצוב חדשני ושטח גדול ל 3400-מבלים.
המקום משמש גם להופעות חיות – הודות לסאונד המשובח בו.
כתובתDragonara Road, STJ02 Saint Julian'S :

ממוקמת באזור סנט ג'וליאן מעל מי המפרץ ,בתוך מבנה עתיק ומרהיב.
במקום תהנו משירות אלגנטי ,עיצוב מהודר ואוכל איכותי במיוחד.
כתובתMain Street, St. Julian’s ,194 :

