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Vi mødtes mandag den 25/3 kl: 4:30 om morgenen i Kaastrup lufthavn. Alle trætte og med zombie 

lignende ansigter efter at havde sovet et gennemsnit på 2 timer. Der var ikke mange mennesker 

eller forsinkelse i vores rejse, der først gik til Frankfurt og derefter til Malta. Forsinkelserne kom 

først efter vores ankomst på Malta, da vi skulle tage de offentlige busser til vores hotel i bydelen 

Sliema. Vi ankom først til vores Hotel ved omkring 16:00 tiden, hvorefter det stod på en lille 

vandring rundt i området. På den 2-timers tur, nåede vi både at se de romerske bade, og Fort 

Tigne. Dagen efter stod det på byvandring i Valletta. Valletta havde en masse ting at byde på både 

som st. John Cathedral, Fort St Elmo, Lower- og Upper Barakka garden, og The Lacaris War-rooms. 

Alle steder var der er et eller flere, tilknyttede foredrag, lavet hjemmefra, der var med til at give en 

bredere forståelse for stedet og dets betydning. På tredjedagen, blev vi om morgenen hentet i bus 

med guide. Turen gik til den gamle hovedstad Mdina, med få stop inden, hvor vi så lokale 

glaspusterier. Mdina havde en masse at tilbyde, specielt blev vi begejstret, da vi hørte om de 

forskellige steder, der var brugt i serien Game of Thrones. Derudover så vi Mdina Cathedral, St. 

Pauls Catacombs og udgravninger fra romertiden. Om torsdagen, vores sidste hele dag, gik turen 

til naboøen Gozo. På Gozo oplevede vi et par forskellige ting, vi fik bla. en spændende rundvisning 

på et delikatesse firmas fabrik og dets kontorer, efterfulgt af en dejlig tur til stranden. Da vi om 

aftenen var tilbage på hotellet stod det på afslutningsmiddag og hygge. 

Om fredagen, hvilket også var vores rejsedag. Tog vi igen til Valletta for at se ”Grandmasters 

Palace” og dets ”Armory”. Paladset var om tirsdagen ikke muligt at besøge, da der var politisk 

besøg fra Ghana, og paladset skulle derfor bruges til fremvisning. Derefter gik turen hjem, med 

hjemkomst kl 23:30 i Kastrup lufthavn.  
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