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Vacanta in Malta: Pretul unui sejur de-o
saptamana si ce poti face acolo
Malta are reputatia unei destinatii scumpe printre romani si nu numai. Nu e
tocmai de mirare tinand cont ca e o tara insulara care trebuie sa importe o
gramada de lucruri. Dar in realitate un concediu acolo poate fi mai ieftin
decat pe litoralul romanesc, scrier HotNews.
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Trebuie mentionat de la inceput ca Malta s-ar putea sa nu fie o destinatie pentru oricine, dar nu
neaparat din cauza bugetului (sau cel putin nu daca ne raportam la preturile de la noi). Dar, fiind
practic o stanca in mijlocul Marii Mediterane, numarul de plaje e destul de limitat si sunt statiuni
pe malul marii unde lipsesc cu desavarsire.
Asta inseamna ca, daca vrei mare si soare, alegerea cazarii se va invarti in jurul optiunilor de
plaja, daca nu vrei sa stai la piscina de la hotel toata ziua.

Cam asa arata majoritatea litoralului maltez, nu tocmai primitor
Noi am ales sa mergem in Mellieha, un orasel din nord-vestul insulei principale, fiindca da, Malta
e de fapt formata din trei insule, cea pe care o stie toata lumea si doua mai mici. Am ales
Mellieha fiindca am citit ca are una dintre cele mai bune plaje (de fapt ar fi chiar cea mai mare,
dar nu stiam asta cand am facut rezervarea), am gasit pret bun la un hotel foarte fain, si e
aproape de celelalte doua insulite, pe care voiam neaparat sa le vedem.
Sigur, nu e ca si cum nu le-ai putea vizita daca stai si in alta parte a insulei principale, dar ca
erau aproape ni s-a parut un atu, pe langa plaja si pret.

Plaja de langa Mellieha (FOTO: Wikimedia Commons)
Al doilea lucru de stiut daca vrei un deal bun la cazare (si biletele de avion): trebuie sa iti faci
rezervare din timp. Banuiesc ca asta ar fi un sfat general valabil pentru multe destinatii cand iti
faci rezervarile pe cont propriu, desi probabil diferenta nu ar fi atat de mare daca decizi sa mergi
last minute prin agentie intr-o tara turistica cu multe optiuni ca Turcia, Grecia sau Egipt.

Cat poate costa un concediu de 7 zile in Malta
Noi (eu si prietena mea) ne-am facut rezervarile foarte devreme, undeva pe la sfarsitul lui
februarie pentru un sejur in iunie, asa ca am gasit un hotel de patru stele cu piscina in dotare la
720 de euro si mic dejun inclus. Pe biletele de avion Cluj-Malta am dat 1.244 de lei, cam 255 de
euro la cursul de la momentul respectiv. Pe langa bagajele mici de cabina ne-am luat si unul de
cala de 10 kg pentru amandoi.
E drept ca noi suntem obisnuiti sa calatorim light dar, daca n-ai copil, sincer nici nu-mi pot
imagina ce ai putea impacheta atatea incat sa ai nevoie de mai mult de un troller mare pentru
doua persoane.

Biserica din Mellieha, vazuta de la balconul hotelului

Din pacate, cand iti iei bilete pe cont propriu si nu mergi prin marii tour-operatori care au zboruri
charter, esti la cheremul companiilor aeriene. Noua ne-a facut o bucurie una din faimoasele
companii low cost de la noi si ne-a modificat cu doua zile datele de dus-intors ale zborului cu
vreo luna jumate inainte sa plecam.
A trebuit sa schimbam datele si la hotel si, fiind destul de aproape data plecarii, ne-a costat 44 de
euro in plus. Data finala a concediului: 19-26 iunie, cost total de persoana: putin peste 500 de
euro.

O straduta din Mellieha

Iesirea din oras

Destinatii turistice in Malta
Daca vrei sa te plimbi prin tara, primul lucru pe care ar trebui sa il faci e un abonament „Explore”
(pe el mi se pare ca scrie exact „tallijna card Explore”) cu care, pentru 21 de euro, poti circula
gratuit pe toate liniile de autobuz din Malta timp de 7 zile. Noi am aterizat duminica si, cum ne-am
plimbat destul de mult, socotisem miercuri ca deja am fi dat mai mult pe bilete de autobuz (e 3
euro unul) decat am platit pe card.
Pe langa asta, cum plajele sunt destul de rarute, te poti trezi ca hotelul e ceva mai departe de cat
ti-ai imaginat cand te-ai uitat pe Google Maps acasa sa vezi distanta dintre locul unde te-ai
hotarat sa te cazezi si ala unde te gandeai ca intri in mare. Din fericire, liniile de autobuz din
Malta au statii chiar langa plaja. Gasesti un ghiseu automat sa-ti cumperi cardul chiar in fata
aeroportului unde e si statia de autobuz.
Desi are o suprafata totala de doar 316 kilometri patrati, Malta ofera turistilor o gramada de
atractii si chestii de facut. Noua cel mai mult ne-a placut Gozo, a doua cea mai mare insula a
arhipelagului, unde poti ajunge cam in 45 de minute cu feribotul din nord-vestul insulei principale.

in drum spre Gozo

Portul din Gozo
Victoria, capitala insulei Gozo, e unul dintre cele mai frumoase orase din Malta si n-ar trebui sa
lipseasca din itinerarul nimanui. Aici e si una dintre cele 3 catedrale din Malta dar noua ne-a
placut cel mai mult vibe-ul medieval al orasului, cu strazi inguste si intortocheate peste tot.
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O alta biserica din Victoria

O chestie interesanta ce poate fi vazuta in toata Malta, dar parca mai cu precadere in Gozo, e
modul in care oamenii isi decoreaza locuintele cu simboluri religioase, de la basoreliefuri, la
picturi sau chiar statui cu Iisus, fecioara Maria sau sfinti. Probabil nu e tocmai surprinzator tinand
cont ca Malta e cea mai credincioasa tara din Europa (sau a doua dupa Romania, in functie de
sondaj) iar influenta catolica puternica se vede inclusiv pe cladirile oamenilor.

Un sfant cunoscut in Victoria

si un alt nume cunoscut
Ce a fost cel mai impresionant la Gozo e ca am luat autobuzul din port pana in Victoria si toate
localitatile prin care am trecut ne-au impresionat cu arhitectura lor clasica. E chiar o experienta
sa serpuiesti cu autobuzul pe stradute pe care n-ar putea sa treaca in paralel doua masini. Iar
asta cred ca e marele atu al Maltei: toata tara e practic un muzeu in aer liber, poti sa cobori
oriunde aleatoriu si vei avea chestii de vazut.
Nu cred ca exista localitate in Malta, indiferent cat de mica e, care sa nu aiba o biserica baroc
impunatoare. Imagineaza-ti cum ar fi sa ajungi intr-un oras din Romania gen Fieni sau somcuta
Mica si sa descoperi o catedrala de parca ai fi in Aquitania sau Aragon.

Una dintre bisericile din Iz-Zejtun, un orasel cu o populatie de 11.000 de locuitori si o alta
din Ghaxaq (sub 5.000 de locuitori):

Oarecum exceptie de la stilul arhitectural clasic face St. Julian's, centrul financiar si de party a
Maltei unde e plin de cladiri de birouri uriase si am vazut probabil cea mai mare monstruozitate
arhitecturala din viata mea: o cladire de epoca folosita drept „picior” pentru proptirea unui centru
comercial construit deasupra.
Din nefericire, pe langa ca era incredibil de cald era si foarte zgomotos din cauza activitatilor de
constructie intense (plus ca nici mirosurile nu sunt foarte grozave in St. Julian's), asa ca ne-am
grabit sa plecam cat mai repede si n-am avut inspiratia sa pozez hidosenia. Totusi, orasul are o
zona de baruri si cluburi cat vezi cu ochii in jos pe strada, deci imi imaginez ca e o destinatie
favorita a studentilor ce ajung in Malta.
Partea buna pentru noi a fost ca din St. Julian's poti ajunge destul de rapid pe jos in Sliema si de
acolo in Valletta. De fapt asta e o trasatura a mai multor orase din Malta care mai degraba par
cartierele unei zone metropolitane decat municipii de sine statatoare. Practic, poti trece dintr-un
oras in altul si sa nici nu-ti dai seama de asta, ca doar ai intrat de pe o strada pe alta.

Sliema e unul dintre orasele caracteristic malteze

Intrarea in Valletta
Construit de cavalerii ospitalieri, Valletta e probabil unul dintre cele mai frumoase orase din
Europa, fiind totodata si cea mai mica capitala ca suprafata a vreunui stat membru al Uniunii
Europene. As zice ca e o destinatie care nu trebuie ratata daca esti in Malta dar ma indoiesc insa
ca si-ar face cineva concediul aici si n-ar avea in plan sa mearga sa vada Valletta.
Tine cont insa ca mai toate muzeele din Malta se inchid la 16:30 (altele au program si mai redus)
cand iti faci itinerarul sa nu iei teapa ca noi si sa le prinzi inchise. in general si comerciantii
stradali maltezi isi cam strang lucrurile si inchid pravalia in jur de ora 17:00.

Monumentul soldatilor cazuti in al Doilea Razboi Mondial, cand Malta a fost asediata de
Italia

Stilul arhitectural e ca in restul Maltei dar cladirile sunt mai bogate si ingrijite

Nu puteau lipsi tocmai beculetele

Gradinile din Valletta sunt o oaza de verde

Baraci de pescari in Valletta
Evident, ca in cazul oricarei insule, companiile turistice din Malta iti ofera o gramada de optiuni de
croaziere iar Comino, insulita dintre Gozo si insula principala, e o destinatie favorita in acest
sens. Insulita in sine insa e un bolovan in mijlocul marii cu o populatie permanenta de doi locuitori
si cateva cladiri istorice.

Cat costa mancarea si bauturile in Malta
si aici ajungem la una din chestiile care m-au surprins cel mai tare: Malta nu e atat de scumpa pe
cat credeam. Mai toti amicii si cunostintele cu care am vorbit si au fost cu ceva ani in urma m-au
avertizat de chestia asta: „da, e fain dar ai grija ca nu-i ieftin”. Mi-am luat bani de buzunar 500 de
euro si chiar ma gandeam in ultima zi daca sa mai schimb o suta, sa fiu sigur ca-mi ajung. Am
cheltuit jumatate.
in restaurantele si localurile obisnuite o cafea in Malta costa cam 1,5-2 euro. Anul trecut am fost
in Cipru, o tara cu reputatia ca ar fi mult mai accesibila pentru buzunarele romanilor, si n-am gasit
cafea sub doi euro si ala era pretul pentru „cafeaua” aia oribila turceasca cu zat. Una normala era
3 euro. in Limassol chestia nebaubila era 3 euro si cafeaua normala 4.
in Malta o sticla de apa la jumate e cam 1-1,5 euro, inclusiv la magazinele de langa plaja si la
restaurant, o doza de Coca-Cola 1,5-2 euro. Pe bere am dat intre 2,5 si 5 euro, pe cocktailuri
intre 6 si 9 euro.
Initial m-am gandit ca poate e mai ieftin in Mellieha unde stam noi, ca e un orasel mai
pensionaresc, gen cum e 2 Mai comparativ cu Vama Veche (daca nu s-a schimbat intre timp, nam mai fost de ani de zile). Cand am mers in Gozo ma asteptam la alte preturi, tinand cont ca e o
insula mica care trebuie sa duca totul de afara. La o terasa din centrul capitalei Victoria am dat
2,5 euro pe o sticla de apa plata si o doza de Cola.
in Valletta, unde tot asa ma gandeam ca sigur o sa fie considerabil mai scump, am gasit ceva
pub britanic de pe vremea cand Malta inca facea parte din Imperiu, genul ala cu poze cu familia
regala si unitati ale armatei britanice pe toti peretii. Am dat 10 euro pe un burger de vita Black

Angus cu ciuperci si branza albastra. Nu stiu daca in Cluj as gasi sub pretul asta, la noi pe litoral
nici nu vreau sa ma gandesc.

Tot 10 euro am dat in Mellieha la restaurant pe o portie de paste cu somon si pe o pizza din care
am putut manca jumate desi eram absolut hamesit dupa o zi de plimbat si vizitat. Dar in Malta
poti manca lejer sub 10 euro sa te saturi. Un kebab e cam la aceleasi preturi ca in Cipru, deci mai
ieftin decat la Dristor.

O franciza de incercat

Preturile pentru mancarea traditionala malteza
Un meniu traditional cu 3 feluri e 14-15 euro dar nu m-am incumetat sa imi iau fiindca, la fel ca in
Cipru, oamenii n-au conceptul de „mediu”. Cand am fost in Marsaxlokk, un sat pescaresc
traditional ce adesea prinde topurile de „cele mai pitoresti destinatii din Europa”, mi-am luat in
schimb ceva ce se numea parca „platou marinaresc”:

14 euro, cu garniturile incluse
Sincer, am dubii ca as gasi la noi pe litoral o chestie de genul la 70 de lei. Prietenei mele nu i-a
fost foame asa ca si-a luat o inghetata si o cafea, eu un Pepsi (n-aveau Cola). Nota: 20 de euro.
Mica paranteza: Marsaxlokk e intr-adevar dragut dar cum am ajuns chiar in ultima zi nu m-a
impresionat cu nimic, ca arhitectura n-are ceva in plus fata de orice alta localitate din Malta.
Singura chestie diferita sunt barcutele pescaresti in toate culorile din port. Dar da, e dragut sa
mananci chiar pe mal cu ele ca fundal.

Evident, sunt si restaurante unde poate fi considerabil mai costisitor sa iei masa. Dar, pe langa
ca in ziua de azi mereu poti consulta Tripadvisor sa gasesti recomandari pentru locuri de mancat
cu preturi rezonabile, in Malta toate restaurantele au in fata meniul, la fel ca in alte tari
mediteraneene.
Deci e cam exclusa varianta sa intri intr-un local si sa iti vina sa te ridici imediat dupa ce ai
deschis meniul, cum se mai intampla in Romania
in total am cheltuit 240 de euro, suma in care au intrat si asigurarea de calatorie si suveniruri
pentru familie. Costul total al unui sejur de 7 nopti in Malta: 749,5 euro.
Trebuie mentionat de la inceput ca Malta s-ar putea sa nu fie o destinatie pentru oricine, dar nu
neaparat din cauza bugetului (sau cel putin nu daca ne raportam la preturile de la noi). Dar, fiind
practic o stanca in mijlocul Marii Mediterane, numarul de plaje e destul de limitat si sunt statiuni
pe malul marii unde lipsesc cu desavarsire.
Asta inseamna ca, daca vrei mare si soare, alegerea cazarii se va invarti in jurul optiunilor de
plaja, daca nu vrei sa stai la piscina de la hotel toata ziua.

Cam asa arata majoritatea litoralului maltez, nu tocmai primitor
Noi am ales sa mergem in Mellieha, un orasel din nord-vestul insulei principale, fiindca da, Malta
e de fapt formata din trei insule, cea pe care o stie toata lumea si doua mai mici. Am ales
Mellieha fiindca am citit ca are una dintre cele mai bune plaje (de fapt ar fi chiar cea mai mare,
dar nu stiam asta cand am facut rezervarea), am gasit pret bun la un hotel foarte fain, si e
aproape de celelalte doua insulite, pe care voiam neaparat sa le vedem.
Sigur, nu e ca si cum nu le-ai putea vizita daca stai si in alta parte a insulei principale, dar ca
erau aproape ni s-a parut un atu, pe langa plaja si pret.

Plaja de langa Mellieha (FOTO: Wikimedia Commons)
Al doilea lucru de stiut daca vrei un deal bun la cazare (si biletele de avion): trebuie sa iti faci
rezervare din timp. Banuiesc ca asta ar fi un sfat general valabil pentru multe destinatii cand iti
faci rezervarile pe cont propriu, desi probabil diferenta nu ar fi atat de mare daca decizi sa mergi
last minute prin agentie intr-o tara turistica cu multe optiuni ca Turcia, Grecia sau Egipt.

Cat poate costa un concediu de 7 zile in Malta
Noi (eu si prietena mea) ne-am facut rezervarile foarte devreme, undeva pe la sfarsitul lui
februarie pentru un sejur in iunie, asa ca am gasit un hotel de patru stele cu piscina in dotare la
720 de euro si mic dejun inclus. Pe biletele de avion Cluj-Malta am dat 1.244 de lei, cam 255 de
euro la cursul de la momentul respectiv. Pe langa bagajele mici de cabina ne-am luat si unul de
cala de 10 kg pentru amandoi.
E drept ca noi suntem obisnuiti sa calatorim light dar, daca n-ai copil, sincer nici nu-mi pot
imagina ce ai putea impacheta atatea incat sa ai nevoie de mai mult de un troller mare pentru
doua persoane.

Biserica din Mellieha, vazuta de la balconul hotelului

Din pacate, cand iti iei bilete pe cont propriu si nu mergi prin marii tour-operatori care au zboruri
charter, esti la cheremul companiilor aeriene. Noua ne-a facut o bucurie una din faimoasele
companii low cost de la noi si ne-a modificat cu doua zile datele de dus-intors ale zborului cu
vreo luna jumate inainte sa plecam.
A trebuit sa schimbam datele si la hotel si, fiind destul de aproape data plecarii, ne-a costat 44 de
euro in plus. Data finala a concediului: 19-26 iunie, cost total de persoana: putin peste 500 de
euro.

O straduta din Mellieha

Iesirea din oras

Destinatii turistice in Malta
Daca vrei sa te plimbi prin tara, primul lucru pe care ar trebui sa il faci e un abonament „Explore”
(pe el mi se pare ca scrie exact „tallijna card Explore”) cu care, pentru 21 de euro, poti circula
gratuit pe toate liniile de autobuz din Malta timp de 7 zile. Noi am aterizat duminica si, cum ne-am
plimbat destul de mult, socotisem miercuri ca deja am fi dat mai mult pe bilete de autobuz (e 3
euro unul) decat am platit pe card.
Pe langa asta, cum plajele sunt destul de rarute, te poti trezi ca hotelul e ceva mai departe de cat
ti-ai imaginat cand te-ai uitat pe Google Maps acasa sa vezi distanta dintre locul unde te-ai
hotarat sa te cazezi si ala unde te gandeai ca intri in mare. Din fericire, liniile de autobuz din
Malta au statii chiar langa plaja. Gasesti un ghiseu automat sa-ti cumperi cardul chiar in fata
aeroportului unde e si statia de autobuz.
Desi are o suprafata totala de doar 316 kilometri patrati, Malta ofera turistilor o gramada de
atractii si chestii de facut. Noua cel mai mult ne-a placut Gozo, a doua cea mai mare insula a
arhipelagului, unde poti ajunge cam in 45 de minute cu feribotul din nord-vestul insulei principale.

in drum spre Gozo

Portul din Gozo
Victoria, capitala insulei Gozo, e unul dintre cele mai frumoase orase din Malta si n-ar trebui sa
lipseasca din itinerarul nimanui. Aici e si una dintre cele 3 catedrale din Malta dar noua ne-a
placut cel mai mult vibe-ul medieval al orasului, cu strazi inguste si intortocheate peste tot.
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O alta biserica din Victoria

O chestie interesanta ce poate fi vazuta in toata Malta, dar parca mai cu precadere in Gozo, e
modul in care oamenii isi decoreaza locuintele cu simboluri religioase, de la basoreliefuri, la
picturi sau chiar statui cu Iisus, fecioara Maria sau sfinti. Probabil nu e tocmai surprinzator tinand
cont ca Malta e cea mai credincioasa tara din Europa (sau a doua dupa Romania, in functie de
sondaj) iar influenta catolica puternica se vede inclusiv pe cladirile oamenilor.

Un sfant cunoscut in Victoria

si un alt nume cunoscut
Ce a fost cel mai impresionant la Gozo e ca am luat autobuzul din port pana in Victoria si toate
localitatile prin care am trecut ne-au impresionat cu arhitectura lor clasica. E chiar o experienta
sa serpuiesti cu autobuzul pe stradute pe care n-ar putea sa treaca in paralel doua masini. Iar
asta cred ca e marele atu al Maltei: toata tara e practic un muzeu in aer liber, poti sa cobori
oriunde aleatoriu si vei avea chestii de vazut.
Nu cred ca exista localitate in Malta, indiferent cat de mica e, care sa nu aiba o biserica baroc
impunatoare. Imagineaza-ti cum ar fi sa ajungi intr-un oras din Romania gen Fieni sau somcuta
Mica si sa descoperi o catedrala de parca ai fi in Aquitania sau Aragon.

Una dintre bisericile din Iz-Zejtun, un orasel cu o populatie de 11.000 de locuitori si o alta
din Ghaxaq (sub 5.000 de locuitori):

Oarecum exceptie de la stilul arhitectural clasic face St. Julian's, centrul financiar si de party a
Maltei unde e plin de cladiri de birouri uriase si am vazut probabil cea mai mare monstruozitate
arhitecturala din viata mea: o cladire de epoca folosita drept „picior” pentru proptirea unui centru
comercial construit deasupra.
Din nefericire, pe langa ca era incredibil de cald era si foarte zgomotos din cauza activitatilor de
constructie intense (plus ca nici mirosurile nu sunt foarte grozave in St. Julian's), asa ca ne-am
grabit sa plecam cat mai repede si n-am avut inspiratia sa pozez hidosenia. Totusi, orasul are o
zona de baruri si cluburi cat vezi cu ochii in jos pe strada, deci imi imaginez ca e o destinatie
favorita a studentilor ce ajung in Malta.
Partea buna pentru noi a fost ca din St. Julian's poti ajunge destul de rapid pe jos in Sliema si de
acolo in Valletta. De fapt asta e o trasatura a mai multor orase din Malta care mai degraba par
cartierele unei zone metropolitane decat municipii de sine statatoare. Practic, poti trece dintr-un
oras in altul si sa nici nu-ti dai seama de asta, ca doar ai intrat de pe o strada pe alta.

Sliema e unul dintre orasele caracteristic malteze

Intrarea in Valletta
Construit de cavalerii ospitalieri, Valletta e probabil unul dintre cele mai frumoase orase din
Europa, fiind totodata si cea mai mica capitala ca suprafata a vreunui stat membru al Uniunii
Europene. As zice ca e o destinatie care nu trebuie ratata daca esti in Malta dar ma indoiesc insa
ca si-ar face cineva concediul aici si n-ar avea in plan sa mearga sa vada Valletta.
Tine cont insa ca mai toate muzeele din Malta se inchid la 16:30 (altele au program si mai redus)
cand iti faci itinerarul sa nu iei teapa ca noi si sa le prinzi inchise. in general si comerciantii
stradali maltezi isi cam strang lucrurile si inchid pravalia in jur de ora 17:00.

Monumentul soldatilor cazuti in al Doilea Razboi Mondial, cand Malta a fost asediata de
Italia

Stilul arhitectural e ca in restul Maltei dar cladirile sunt mai bogate si ingrijite

Nu puteau lipsi tocmai beculetele

Gradinile din Valletta sunt o oaza de verde

Baraci de pescari in Valletta
Evident, ca in cazul oricarei insule, companiile turistice din Malta iti ofera o gramada de optiuni de
croaziere iar Comino, insulita dintre Gozo si insula principala, e o destinatie favorita in acest
sens. Insulita in sine insa e un bolovan in mijlocul marii cu o populatie permanenta de doi locuitori
si cateva cladiri istorice.

Cat costa mancarea si bauturile in Malta
si aici ajungem la una din chestiile care m-au surprins cel mai tare: Malta nu e atat de scumpa pe
cat credeam. Mai toti amicii si cunostintele cu care am vorbit si au fost cu ceva ani in urma m-au
avertizat de chestia asta: „da, e fain dar ai grija ca nu-i ieftin”. Mi-am luat bani de buzunar 500 de
euro si chiar ma gandeam in ultima zi daca sa mai schimb o suta, sa fiu sigur ca-mi ajung. Am
cheltuit jumatate.
in restaurantele si localurile obisnuite o cafea in Malta costa cam 1,5-2 euro. Anul trecut am fost
in Cipru, o tara cu reputatia ca ar fi mult mai accesibila pentru buzunarele romanilor, si n-am gasit
cafea sub doi euro si ala era pretul pentru „cafeaua” aia oribila turceasca cu zat. Una normala era
3 euro. in Limassol chestia nebaubila era 3 euro si cafeaua normala 4.
in Malta o sticla de apa la jumate e cam 1-1,5 euro, inclusiv la magazinele de langa plaja si la
restaurant, o doza de Coca-Cola 1,5-2 euro. Pe bere am dat intre 2,5 si 5 euro, pe cocktailuri
intre 6 si 9 euro.
Initial m-am gandit ca poate e mai ieftin in Mellieha unde stam noi, ca e un orasel mai
pensionaresc, gen cum e 2 Mai comparativ cu Vama Veche (daca nu s-a schimbat intre timp, nam mai fost de ani de zile). Cand am mers in Gozo ma asteptam la alte preturi, tinand cont ca e o
insula mica care trebuie sa duca totul de afara. La o terasa din centrul capitalei Victoria am dat
2,5 euro pe o sticla de apa plata si o doza de Cola.
in Valletta, unde tot asa ma gandeam ca sigur o sa fie considerabil mai scump, am gasit ceva
pub britanic de pe vremea cand Malta inca facea parte din Imperiu, genul ala cu poze cu familia
regala si unitati ale armatei britanice pe toti peretii. Am dat 10 euro pe un burger de vita Black

Angus cu ciuperci si branza albastra. Nu stiu daca in Cluj as gasi sub pretul asta, la noi pe litoral
nici nu vreau sa ma gandesc.

Tot 10 euro am dat in Mellieha la restaurant pe o portie de paste cu somon si pe o pizza din care
am putut manca jumate desi eram absolut hamesit dupa o zi de plimbat si vizitat. Dar in Malta
poti manca lejer sub 10 euro sa te saturi. Un kebab e cam la aceleasi preturi ca in Cipru, deci mai
ieftin decat la Dristor.

O franciza de incercat

Preturile pentru mancarea traditionala malteza
Un meniu traditional cu 3 feluri e 14-15 euro dar nu m-am incumetat sa imi iau fiindca, la fel ca in
Cipru, oamenii n-au conceptul de „mediu”. Cand am fost in Marsaxlokk, un sat pescaresc
traditional ce adesea prinde topurile de „cele mai pitoresti destinatii din Europa”, mi-am luat in
schimb ceva ce se numea parca „platou marinaresc”:

14 euro, cu garniturile incluse
Sincer, am dubii ca as gasi la noi pe litoral o chestie de genul la 70 de lei. Prietenei mele nu i-a
fost foame asa ca si-a luat o inghetata si o cafea, eu un Pepsi (n-aveau Cola). Nota: 20 de euro.
Mica paranteza: Marsaxlokk e intr-adevar dragut dar cum am ajuns chiar in ultima zi nu m-a
impresionat cu nimic, ca arhitectura n-are ceva in plus fata de orice alta localitate din Malta.
Singura chestie diferita sunt barcutele pescaresti in toate culorile din port. Dar da, e dragut sa
mananci chiar pe mal cu ele ca fundal.

Evident, sunt si restaurante unde poate fi considerabil mai costisitor sa iei masa. Dar, pe langa
ca in ziua de azi mereu poti consulta Tripadvisor sa gasesti recomandari pentru locuri de mancat
cu preturi rezonabile, in Malta toate restaurantele au in fata meniul, la fel ca in alte tari
mediteraneene.
Deci e cam exclusa varianta sa intri intr-un local si sa iti vina sa te ridici imediat dupa ce ai
deschis meniul, cum se mai intampla in Romania
in total am cheltuit 240 de euro, suma in care au intrat si asigurarea de calatorie si suveniruri
pentru familie. Costul total al unui sejur de 7 nopti in Malta: 749,5 euro.
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