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Wschodnie wybrzeże Malty to 
mieszanka hałaśliwych kurortów, strefy 
industrialnej, zabytków prehistorycznych 
i opustoszałych połaci. Jest to także 
dobre miejsce na wycieczki rowerowe. 
Podróżując po wschodniej części wyspy, 
można przejechać wiele kilometrów nad 
brzegiem morza, odwiedzając półwyspy 
i podziwiając kolorowe łódki luzzu 
zacumowane w portach.

Trzy główne miasteczka na wschodnim 
wybrzeżu Malty to Marsaskala, Marsaxlokk 
i Birżebbuġa. Ponadto w bezpośrednim są-
siedztwie Trzech Miast nad Wielkim Portem 
znajdują się mniejsze miejscowości, przy-
legające do siebie tak ściśle, że nie sposób 
dostrzec ich granic. Wybrzeże jest usiane 
fortami, kościołami i małymi zatoczkami.

Marsaxlokk
Marsaxlokk nie jest największym miastem 
tego regionu (do tego miana pretenduje 
raczej Birżebbuġa z dwa razy liczniejszą 

populacją). Pozostaje jednak na pewno 
jednym z najbardziej malowniczych. W sen-
nej rybackiej osadzie znajdziemy deptak 
i kilka kawiarenek, a przede wszystkim 
zacumowane przy brzegu łódki luzzu 
w pięknych żywych kolorach. Marsaxlokk 
ze względu na swoje nieduże rozmiary 
i mniejszą niż w innych miasteczkach liczbę 
turystów jest wyjątkowo urokliwe i trochę 
jeszcze nieodkryte, a zacumowane w nim 
łódki wyglądają bardzo malowniczo. 

Historia
Nazwa miasteczka pochodzi od słowa 
marsa oznaczającego port, połączonego 
z określeniem suchego południowo- 
-wschodniego wiatru wiejącego znad 
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 Marsaxlokk i kolorowe łodzie luzzu

Luzzu
Luzzu (czyt. lutsu) to jeden z symboli Malty, 
stały element krajobrazu maltańskich 
portów, amulet wszystkich rybaków 
wypływających na połów. Kolorowe łódki 
z oczami Ozyrysa wymalowanymi przy rufie, 
mającymi strzec rybaków, są zakotwiczone 
w każdej zatoce. Dominujące kolory to 
czerwony, żółty i niebieski, jednak w rze-
czywistości łódki mienią się wszystkimi 
kolorami, jakie można sobie wyobrazić. 

C I E K AW O S T K A
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Sahary – xlokk’a. W mieście mieszka 
ok. 3300 osób, a miejscowość jest siedzibą 
gminy o tej samej nazwie. Nazwę miasta 
często zapisuje się także jako „M’Xlokk”. 
W miejscu, gdzie istnieje obecne miasto, 
już w IX w. przed Chrystusem osiedlili się 
Fenicjanie. Podczas Wielkiego Oblężenia 
w XVI w. w zatoce stacjonowały zakotwi-
czone okręty Turków. Miasto zawsze było 
kojarzone z rybołówstwem – do dzisiaj co 
niedzielę odbywa się tutaj targ rybny. 

Marsaskala
To także małe miasteczko rybackie. Mimo 
to z rybołówstwem ma obecnie mniej 
wspólnego niż M’Xlokk – w dzisiejszych 
czasach jest to letni kurort i miejscowość 
chętnie odwiedzana przez turystów. 

Historia
Nazwa miejscowości Marsaskala, analo-
gicznie do Marsaxlokk, jest połączeniem 
słów marsa, czyli port oraz skala – ozna-
czającego przymiotnik sycylijski. Obecnie 
miasteczko liczy ponad 9 tys. mieszkań-
ców, jednak w przeszłości region ten 
nie był aż tak gęsto zaludniony. Jeszcze 
w 1905 r. mieszkały tu zaledwie 53 osoby! 
Można znaleźć także zapiski z początku 
XVIII w. o francuskim rycerzu Vendome, 
który osiedlił się w tym miejscu i wzniósł 
umocnienia zwane Vendome Battery. 
Znane są także informacje o innych 
prywatnych twierdzach i fortyfikacjach. 
Skąd ten strach? Według jednej z tez, tak 
mała liczba mieszkańców w tym regionie 
była spowodowana obecnością piratów, 
którzy przybijali do lądu w poszukiwaniu 
bogactw oraz niewolników. 

W XIX w. zamieszkało na tym terenie nieco 
więcej osadników, być może za sprawą 
pojawiających się wiosną rzek. Stąd wzięła 
się nazwa Wied il-Ghajn, używana przez 
miejscowych do dzisiaj. Oznacza ona 

mniej więcej „Koryto Źródła”, choć obecnie 
mieszkańcy tego rejonu nie korzystają już 
ze źródeł pojawiających się wiosną. Cieka-
wostką jest, że wody w pobliżu Marsaskali 
kryją wiele wraków, a ostatnim ze statków, 
który zatonął w pobliżu miasta 23 września 
1969 r., był grecki tankowiec „Angel Gabriel”. 

Marsaskala była spokojnym portowym 
miasteczkiem. Ludzie kupowali w tej okolicy 
letnie rezydencje, a ostatecznie przeno-
sili się na stałe. Wskutek tych przemian 
miejscowość stała się kurortem, w którym 
obecnie wznoszą się nowoczesne hotele. 
Jednak herb miasteczka oraz jego flaga 
wciąż przypominają o sielankowej prze-
szłości Marsaskali. Emblematem miasta są 
dwa zielone trójkąty, tworzące obraz przy-
pominający stromą dolinę, między którymi 
umieszczono rysunek niebiesko-białych fal. 
Marsaskala leży bowiem w dolinie, a morze 
bardzo głęboko wcina się w ląd.

 Port w Marsaskali
 Saliny – płaskie baseny, w których produkuje się sól z morskiej wody w okolicy Marsaskali
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Półwysep 
Delimara
W pobliżu Marsaskali i Marsaxlokk  
znajduje się  półwysep Delimara –  
miejsce wyludnione, niespecjalnie 
urokliwe, ale ze względu na małą liczbę 
odwiedzających je osób oraz klifowe 
wybrzeże z ciekawymi formacjami 
skalnymi – dość ciekawe. Nie warto 
wybierać się tam piechotą – przez cały 
półwysep prowadzi asfaltowa droga, nie 
oferująca szczególnie zachwycających 
widoków.

Jeśli mamy do dyspozycji rower lub sa-
mochód, warto natomiast skręcić w stro-
nę półwyspu, by dojechać choćby do 
biało-czarnej latarni Delimara. Obecnie 
została przekształcona w apartamenty 
dla turystów, jednak można spytać o po-
zwolenie na wejście do środka. Ostatnie 
piętro ze względów bezpieczeństwa jest 
zamknięte, ale nie powinno być problemu 
z wejściem na pierwszy poziom, skąd 
rozciąga się ładny widok na morze.

Jaskinia 
Ghar Hasan 
Usytuowana nad samym morzem, jest 
całkiem rozległa – składa się z kilku 
korytarzy. Warto udać się w to miejsce, 
gdyż roztaczający się znad jaskini widok 
jest bardzo malowniczy. Przed grotą znaj-
duje się niewielki balkonik, który dodaje 
miejscu uroku. 

Żeby dostać się do  jaskini Ghar 
Hasan, jadąc z Birżebbuġi drogą nr 1 
na południe, musimy skręcić w lewo, 
śledząc oznaczenia prowadzące w stronę 
kościółka karmelitów z 1861 r. (brakuje 
drogowskazów kierujących bezpo-
średnio do Ghar Hasan). Dopiero po 
chwili, już po skręcie, na bocznej drodze, 

 Na półwyspie Delimara
 Jaskinia Ghar Hasan

którą jedziemy, pojawi się oznaczenie 
kierujące do Ghar Hasan. Tablica została 
umieszczona w miejscu rozwidlenia – 
droga w lewo prowadzi do kościoła, 
a w prawo do jaskini. Po chwili doje-
dziemy do kolejnego nieoznakowanego 
rozwidlenia. Trasa w prawo prowadzi do 
widocznego z oddali osiedla przemysło-
wego, a jadąc w lewo wzdłuż ogrodze-
nia, dotrzemy do podłużnego placyku 
z pasem zieleni na środku. 

Z wyposażonego w barierkę tarasu przed 
jaskinią możemy podziwiać widok na Fil-
flę – malutką, niezamieszkaną maltańską 
wyspę oraz na znajdującą się nieco bliżej 
platformę wiertniczą. Z tego miejsca mo-
żemy przejść wybetonowanymi schodami 
i dotrzeć do balkonika przylegającego do 
jaskini Ghar Hasan.
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