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Petr Kučera

MALTA A GOZO
Praktický průvodce
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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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Autobusová síť je natolik hustá (přes 2000 zastávek), že ji
s největší pravděpodobností budete využívat velmi hojně. Proto je
dobré zvážit zvýhodněné nabídky. Za 15€ si můžete zakoupit
kartu s 12 jednotlivými jízdami. Tato karta je přenosná, tudíž ji
může využít více cestovatelů dohromady. I v tomto případě platí,
že jedna jízda může trvat od započetí dvě hodiny (při chytré
změně autobusu i déle) a lze přestoupit. Karta vám nestrhne další
jízdu, ale zobrazí se „transfer ok“ (tedy pokud od času nástupu
stihnete změnit autobus do zmíněného limitu dvou hodin).
Plánujete-li procestovat Maltu křížem krážem, bude se vám možná
hodit karta s neomezenou možností cest. Ta stojí 21€ a platí 7 dní
od prvního použití.
Nevýhodou autobusů je, že v nich strávíte překvapivě mnoho
času. Malta je sice velmi malým ostrovem, avšak úzké uličky, velký
provoz, časté zastávky a někdy až neuvěřitelné okliky dělají i
z těch nejkratších vzdáleností časově neúměrně vysoké úseky.
Na Gozu toto pravidlo naštěstí neplatí.
Na Maltě lze narazit ještě na jeden dopravní prostředek. Tím
jsou lodě. V případě trajektu na sousední ostrov Gozo zaplatíte
4,45€ za zpáteční lístek. Na pokladnu terminálu v přístavu
Cirkewwa se dostavte s předstihem, může tam být – zejména
v ranních či dopoledních hodinách – pořádná fronta. Jízda trvá
kolem 20 minut. Jízdní řád trajektů naleznete na webových
stránkách http://www.gozochannel.com/en/schedules.htm.
Lodí se můžete vydat také za zajímavostmi, které nejsou
po souši přístupné či pouze velmi nesnadno (Blue Lagoon na
ostrově Comino, Blue Grotto etc.). Výlet si pohodlně zajistíte
v nejbližším přístavním městečku.
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Velkým otazníkem je pak pronájem auta. Je třeba zvážit všechna
pro a proti. Pozitivem je samozřejmě flexibilita a úspora času.
Negativ je pak celá řada, počínaje jízdou vlevo, dále ohromný
provoz, úzké silnice a zejména ulice, až k tomu, že vám tuto
variantu sami místní budou velmi dlouho rozmlouvat. Pravdou je,
že se po celém ostrově dopravíte autobusy. Předešlé zápory je pak
dobré vzít v úvahu i v případě, že si chcete pronajmout kolo.
Na Gozu bych sice tento dopravní prostředek doporučil, na Maltě
však nikoliv.
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