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ÚVOD
Publikace navazuje na předešlá vydání cestopisů (Cesta kolem
Kuby za 14 dní, Tokio – praktický průvodce, Thajsko – praktický
průvodce). Čtenář se může opětovně seznámit s danou destinací
na základě vlastních autorových zkušeností. Takový text je
zárukou čerstvých a pravdivých informací. Všechna zmíněná místa
byla pisatelem navštívena a údaje ověřeny. Díky tomu můžete mít
kdykoliv před cestou či během cesty veškeré potřebné a velice
užitečné informace. Cestopis obsahuje jako obvykle mapy, četné
fotografie, doporučení i rady ohledně vaší cesty a pobytu.
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PROČ MALTA?

Naše destinace si obvykle vybíráme z nějakého důvodu. Jaká může
být motivace k vaší cestě na Maltu? V rychlosti můžu uvést
následující: subtropické počasí, křišťálově čistě moře, úžasné
přírodní scenérie (zejména útesy), skvělé jídlo, jazyk (jedním
z oficiálních jazyků je angličtina, a tak se lze snadno domluvit nebo
se třeba přihlásit do jazykového kurzu) a v případě ostrova Gozo
absence masového turismu. Opomenout bych neměl ani nové
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letecké spojení ČSA, díky němuž můžete pořídit úžasnou
dovolenou uprostřed Středozemního moře za velmi přijatelnou
cenu.
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PRAHA – MALTA
Jak jsem již uvedl výše, aktuálně existuje mezi Prahou a Maltou
přímé letecké spojení společnosti ČSA. Letenky startují na 3000kč
za zpáteční let (samozřejmě mimo letní prázdniny). Přímé lety
provozuje také Air Malta, ale ceny jsou téměř dvojnásobné. Levně
se můžete dopravit také z letišť v okolí naší země (Ryanair létá
z Krakowa, Vratislavy či Norimberku).

Jsme na letišti, co dál?
Z mezinárodního letiště Luqa si zvolíme jednu z autobusových
linek X. Do Valletty X4. Do Bugibby, Mdiny, Rabatu, Tas-Sliemy X3,
X2 jezdí do St. Julians a linka X1 vás sveze do přístavu Cirkewwa,
odkud jezdí trajekty na sousední ostrov Gozo. Autobus do Valletty
jezdí obvykle každých 30 minut.
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CESTOVÁNÍ PO MALTĚ

Jak po Maltě, tak i po sousedním ostrově Gozu se budete
pohybovat téměř výlučně autobusem. Proto je dobré seznámit se
s variantami jízdného a vždy si předem zjistit číslo příslušné trasy
(pomůže webová stránka https://www.publictransport.com.mt).
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Jízdné se liší v závislosti na pokročilosti sezóny. V letním
období (od poloviny června do poloviny října) stojí jeden lístek
2€, platí dvě hodiny a lze s ním přestoupit. V zimním období vás
pak lístek vyjde na 1,5€ a platí pro něj stejné podmínky. Noční
tarif je oceněn na 3€. Lístky koupíte u řidiče, je vhodné mít
drobné.
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