
Fényképes beszámoló  

              
1. nap: Korai indulás  

  
A felszállás előtti izgatott percek a budapesti tranzitban. Éva néni és Margó néni még kisimult 

arccal. ☺ 

 
A felhők felett mindig kék az ég, és süt a nap. 



 
Máltán azonban felhős idő fogadott minket, de tudtuk, hogy ez másképp alakul a héten. 

 
A meglehetősen modern St Julians városa, miközben megtartja a máltai szigetek jellegzetes 

mediterrán kultúrájának nagy részét, a szórakozás fővárosa is, amely mindent kínál, amit csak 

el tudunk képzelni, ami kikapcsolódás és szabadidő. Itt található az ESE fogadó intézményünk, 

mely egy modern és jól felszerelt iskola.  

A Gateway School of English GSE, egy csendes és elegáns lakónegyedben áll, közel a nyüzsgő St 

Julians' Bay területéhez a heten. Mindkét fogadóintézményben a fenntarthatóság és a digitális 

kompetencia volt a téma.   

 

  
 

 

 



2. nap: Valletta 

 

I       

Az egyik csapatot idegenvezető vitte körbe Vallettában, másik pedig szabadtéri 

kincsvadászaton vett részt a város történelmi utcáin, majd összefoglalót írt a látottak alapján 
már a GSE udvarán. 
 

                
Valletta, Európa kulturális fővárosa.                                    Látogatás a magyar konzulátuson. 
 

3. nap: Irány Comino és a Blue Lagoon 
A Comino szigetén található Kék Lagúna, Málta egyik nem is annyira rejtett gyöngyszeme. A 
kristálytiszta türkizkék vizéről és csipkézett szikláiról ismert, bakancslistás hely nemcsak 
fürdőzésre, hanem mennyei instafotókra is tökéletes helyszín. 
 

  
Fürdés közben,      és a nagy kékség. 



4. nap: Rabat és Mdina 
A két város szűk utcáin és sikátoraiban barangolva olyan érzés, mintha a történelem 

elevenedne meg. Az egyetlen igazi árulkodó jel a helyi lakosok itt parkoló autói. 

   
 

   
 

 
5. nap: Majjistral Park- Golden Bay Beach- Popeye Village 

 

    



 
A máltai szigetek talán egyik legnépszerűbb strandja, a Golden Bay egy gyönyörű homokos 
strand. Ez Málta második legnagyobb strandja, és a nyári csúcsidőszakban naponta turisták és 
helyiek százait vonzza. 

 
Séta a Majjistral Parkban 

 
A terület egy 6 kilométeres védett partszakaszt foglal magában, amelyet egy nagyobb, 
nemzetközi jelentőségű különleges természetmegőrzési terület részeként jelöltek ki az európai 
élőhelyvédelmi irányelv szerinti Natura 2000 hálózaton belül.  
A terület számos történelmi és régészeti lelőhellyel rendelkezik, amelyeket a Máltai 
Idegenforgalmi Hatóság által megrendelt tanulmányok azonosítottak. 
 



A Popeye Village Málta az 1980-as „Popeye" című zenés produkció forgatási helyszínéből nőtte 
ki magát a máltai szigetek egyik fő turisztikai látványosságává, amely számos színes, 
szórakoztató tevékenységgel várt minket.  
Málta északnyugati részén, Anchor Bayben található Popeye Village a sziget egyik 
legizgalmasabb látványossága, a Földközi-tenger vize által bölcsőszerűn ölelt tengerparti falu. 
A tipikus máltai halászstílusban épült tizenkilenc faépületből álló falu továbbra is Popeye 
történetét eleveníti fel. Ez egy igazi vidámpark, amelyet a történelem egyik leghíresebb 
rajzfilmfigurájának szenteltek. 
 

 

 

 

A fárasztó nap után a jól megérdemelt finom vacsora. 



6. nap: ESE és GSE zárónap, Sliema 
A teljes heti közös munka zárásaként a sikeres beszámolók után oklevelet kapott minden 

tanulónk.  

   
Gratulálunk! 

 

  
Szülinaposok! 15-15: lufi, süti, buborékfújó 😊 

 

  
Csapatépítő labdajátékok a Macskaparkban, Sliema 

 

 

 



7. nap: Birgu- Blue Grotto- Marsaxlokk 
 

  
Birgu, a három város egyike, egy nagyon régi település, amelynek eredete egészen a középkorig 

nyúlik vissza. 

 
 Szeretnénk még visszatérni! 

 

  
A Blue Grotto (Kék barlang) Málta délkeleti részén található tengeri barlangok komplexuma, 
amelyeket motoros csónakokkal lehet „belülről” is megcsodálni. Sajnos, nálunk a szél győzött, 

nem indultak a hajók       
 

 



Marsaxlokk (jelentése: délkeleti kikötő) kicsi és festői halászfalu Málta délkeleti részén. 
Különleges hangulatú halászfalú. 
 

   
 

 
 
Az egész napos kirándulás után fáradtan, de tele különleges élménnyel tért mindkét csapat a 
szállására. Pihenés, és csomagolás várt mindannyiunkra. Túl hamar eltelt a 7 nap…  
 
 
 



8. nap: Indulás haza! Viszlát Málta! 
 

Hajnali búcsú Máltától. 

 

 

Adieu, ye joys of La Valette! Adieu, sirocco, sun, and sweat! 
 

Lord Byron 
 

 
 



 

  
              Újra Budapest felett,          és megint hazai földön. 

 

 

Köszönjük a lehetőséget, az élményt és a megszerzett tudást! 

Pitypang 8. b 

 

 
 

 

Összeállította: Szlama Renáta 


