
Időpont:
2022.05.02 – 2022.05.09.
Helyszín: Málta
Szállás helyszíne: Mellieha vagy Bugibba városa

Szállás típusa: 2, illetve 4 fős stúdió apartmanban, önellátással (hűtő, konyha biztosítva).
A Fotóstúra minimális létszáma 2 fő, maximális létszáma: 8 fő

A fotós túra résztvevői a táj és természetfotózás, valamint a street, azaz utcai fotózással, és a portrék
készítésének lehetőségeivel fognak találkozni a vezetésünk alatt. A fotózások során általános és
specifikus információkat, segítséget adunk, a felhasználható eszközök igénybevételével. Ez egy aktív
túra, ha nyaralásra vágysz, akkor bizony rossz helyen keresgélsz!

Május 02. hétfő, az érkezés 
Megérkeztek Málta nemzetközi repülőterére ahol felkaplak titeket a kocsival, majd az országot átszelve 
elfoglaljuk a szállást. Miután elosztottuk a szobákat, az alapvető dolgokat beszerezzük egy 
szupermarketben és alaposabban megismerkedünk egymással.

Május 03. kedd, Valletta és a Három Város
Bevesszük a fővárost ahol erősen ismerkedni fogunk az építészettel, illetve portrék is bármikor elénk 
kerülhetnek. A délutáni órákban tradicionális Dghajsa-val átmegyünk a Három városba, ahol estig 
nyomjuk a gombot.



Május 04. szerda – DINGLI sziklák
Ellátogatunk a sziget déli részére ahol 50-150m magas sziklafalak tetején túrázunk, de a víz közelében 
is felbukkanunk. (Nem, nem kell leugrani hozzá :) )

Május 05. csütörtök , Comino, azaz a kék lagúna
A kék lagúnában alaposan bevizezzük a lábunkat, majd eltúrázunk a közeli erődbe. 
Alapvetően ez egy kényelmes, pihenős nap lesz. Egy kis nyaralás a túrán, bár nem erről szól ;) 

Május 06. péntek – Gozo sziget felfedezése (koránkeléssel indítunk!)
Korai kelést követően, a reggeli kompok egyikével átmegyünk Gozo szigetére, ahol számos természeti 
helyszínt látogatunk meg, némi várossal nyakonöntve. A vacsorát igazán kellemes környezetben 
fogyasztjuk el, hogy utána egy késői komp segítségével hazatérjünk..

Május 07. szombat Marsaxlokk halászfalu, és a délvidék rejtett szépségei
Szombaton átutazzuk az országot, hogy felfedezzük Málta tradicionális halászfaluját. A délelőtti pastizzi
és az életmentő kávét követően körbenézünk a városban, valamint a környéken is. A délutánba 
megpróbálunk némi relaxációt vinni :)



Május 08. Vasárnap – Mosta Dome, és Mdina az ősi főváros
Elsőnek meglátogatjuk Európa 3. legnagyobb dómját, benne, és annak környékén nézünk szét. Utána 
továbbmegyünk a régi fővárosba, Mdinaba, de közben esetlegesen megállunk a Craft village-ben. 
Terveink szerint,ott megnézzük, hogyan alkotnak az üvegművesek. Amennyiben nem elérhetőek az 
üvegművesek, alternatív programot készítek, nem fogtok unatkozni. Az estét és a fotóstúrát pedig egy 
szuper étteremben zárjuk este, tradicionális fogásokkal kísérve.

Május 09. az elutazás napja
Laza reggelit követően szomorú búcsút veszünk a szállásunktól és az országtól, majd a reptérre 
megyünk.

A fotóstúra teljes ára: 650 EUR 
A foglaló összege: 300 EUR, a fent maradó összeg az érkezéskor fizetendő ki

A workshop ára következőket tartalmazza:
- tranfszer reptérről-reptérre, valamint az összes napi program eléréséhez
- túravezetési díj, fotós workshop 
- szállás 2 és 4 fős stúdióapartmanban (önellátással)
- kompjegyeket

Nem tartalmazza: 
– a repülőjegy árát
– az utas-és baleseti biztosítás díját
– személyi jellegű ráfordításokat és fakultatív programokat.
– étkezések összegét

A workshoppal kapcsolatos egyéb információk:

Utazáshoz szükséges okmányok
Érvényes Útlevél, vagy plasztik kártyás személyi igazolvány, repülőjegy nyomtatott formában,
Utasbiztosítás, EU Covid Pass + EU Passenger locator form
https://app.euplf.eu/#/

COVID információk:
https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19-updates/
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?malta

 

https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19-updates/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?malta
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx


Megérkezés Máltára:
A reptéren a terminál kijáratánál találkozunk, innen már autóval jutunk el a szálláshelyig.

Apartman információk:
2 illetve 4 fős stúdióapartmanok állnak rendelkezésre 
Az apartman közvetlen közelében supermarket-ek találhatóak, kávézó és pékség is megtalálható.
Internet az apartmanokban mindenütt elérhető!
Máltán a csapvíz többnyire fogyasztásra nem, fürdésre és a mosásra alkalmas csak, ezért a 
palackozott víz kötelező.
Az apartman törülközőt és ágyneműt biztosít, takarítással egyetemben. Légkondicionálást szintén.
Máltán 110V-os csatlakozó az elterjedt, és speciális, 3 lábú dugókat használnak. Kis trükkel az 
itthoni csatlakozóinkat is bele lehet dugni, viszont a töltőknél oda kell figyelni, hogy a 110-230V-os 
tartományt tudja-e biztosítani! Az ANGLIAI szabvány található meg egész Máltán.

Közlekedés:
A szigeten a baloldalon közlekedünk, még gyalogosan is nagyon oda kell figyelni, londoni 
csatangolók előnyben :)

Időjárás:
Májusban már egészen kiegyenlített időjárás van általában, Nap, nap, és még több nap. (Naptej, 
sapka, víz, akár fürdőruha kötelező! (vízhőfok jellemzően 20C körül))

Biztosítások:
Utas-és baleset biztosításokat egyénileg szükséges megkötnötök.
Pl, https://www.biztositas.hu

Kommunikáció, nyelv:
Az angol nyelv az egyik hivatalos nyelv Máltán, így azzal bárhol tudtok boldogulni. A másik a 
máltai nyelv, de azzal még sokszor ők sem boldogulnak :)

Öltözködés:
Miután az időjárás igencsak jó lesz, mindenképpen laza, kényelmes ruházatot javasolok.
A cipőválasztás is fontos, a napot egy papucsban biztosan nem tudod végigcsinálni, így javasolt a 
könnyű, kényelmes túra vagy sportcipő, de a sziklás részekre gondolva, jobb a túracipő.
Sapka ajánlatos, hogy legyen mindenkinél, illetve vigyázni kell a leégés miatt. A szigeten sok a 
sziklás partszakasz ahol nagy odafigyelés szükséges. Vannak homokos partszakaszok is, de a 
sziklás sokkal jellemzőbb.

Befizetési információk:
A foglaló összegét utalással Revolut vagy PayPal befizetéssel oldható meg.
A fentmaradó összeget a megérkezés után kell kifizetni utalással, vagy készpnzben EUR-ban.

Amennyiben valaki időközben megbetegszik vagy más dolog keresztülhúzza az utazását, az 
feltétlenül jelezze felém. Mindent megteszek én is, hogy az esetleges foglalását valaki átvállalja 
lehetőség szerint, de mivel a szállást önerőből előre le kellett kötnöm, az összeget vissza nem 
tudom adni, csak ha átvállalják!
Jó, ha tudod, hogy a megvásárolt repülőjegy nem átruházható, csak díj ellenében (általában alig 
kevesebb mint a jegy ára, és ez plusz költség!) 



Egyéb:

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az utazásunk fő célja a fotózás és nem a nyaralás! Továbbá 
az a cél, hogy a lehető legjobb helyeken a lehető legjobb fényképek készülhessenek el. Ennek 
érdekében azonban olykor áldozatokat kell hozni: például előfordulhatnak váratlan helyzetek – 
időjárásváltozás és egyéb környezeti tényezők – amelyek felülírják a tervezett programot. 
Amennyiben valamilyen váratlan esemény miatt egy-egy program egyáltalán nem teljesíthető az 
előre meghirdetett időpontban, a túravezető megpróbálja átszervezni, átcsoportosítani a 
programokat. A túráinkon való részvétel alapfeltétele a jó egészségi állapot és a jó kondi, hiszen a 
lábainkat sokszor fogjuk használni! 

Bármilyen kérdés esetén keressetek meg bátran:

Vas Gergely

+36-70-316-5015

info@gregoryiron.com


