
 
 

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ NA MALTĚ  

     ZÁŘÍ 2017 

FESTIVAL VÍNA V QORMI  - 2. - 3. 9.       

Festival vína je událost vhodná pro celou rodinu. Každý rok se 

v Qormi sjíždí tisíce návštěvníků z Malty i ze zahraničí, kteří 

přijíždějí oslavovat maltézskou kulturu a historii antického města. 

Město Qormi je známé svou bohatou historií produkce vína a pečení 

chleba.  Přijďte na festival ochutnat tradiční maltskou kuchyni a 

nabídku jedinečných vín.  Akce začíná v 19.30 a vstup je zdarma. 

MALTA PRIDE 2017 - 9. 9.  

Oslavy lásky, života a rozmanitosti, to je letošní téma Malta 

Pride. Tento ročník oslavuje Maltu jako LGBTIQ přátelskou zemí 

v Evropě. Hlavní oslavy se uskuteční mezi 7. a 10. září. Pride Day 

připadá na sobotu 9. září, kdy proběhne průvod a 

koncert v ulicích. 

DEN NEZÁVISLOSTI  - 21. 9. 

Malta získala od Británie politickou nezávislost dne 21. září 1964, 

kdy ve městě Floriana byla vztyčena maltská vlajka uprostřed 

davu lidí. Tento den je na Maltě pořádání spousta událostí, které 

oslavují nezávislost maltského státu.  

MEZINÁRODNÍ AIR SHOW NA MALTĚ - 23. – 24. 9. 

Každé září již od roku 1993 se koná velkolepá Air Show na 

maltském mezinárodním letišti Luqa. Můžete zde zahlédnout 

nejrůznější typy letadel z celého světa. Nenechte si ujít tuto skvělou podívanou.  



 
 

TIPY NA DOVOLENOU V ZÁŘÍ 

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍCH FESTIVALŮ  

Každá vesnice a město na Maltě má svého patrona a září 

je měsícem, kdy se na ostrově koná mnoho fest 

oslavujících svátek svého patrona. Obyvatelé měst a 

vesnic zdobí své balkóny a střechy barevnými girlandami 

a oslavují toto období ve sváteční náladě. Nechybí také 

velkolepé ohňostroje.  

TREKY PO PŘEKRÁSNÉ KRAJINĚ MALTY 

Malta má krásnou zvlněnou krajinu s působivými útesy, 

údolími a romantickými zátokami, které jsou ideální pro 

dobrodružné túry. Na Maltě existuje několik skvělých 

tras, které křižují ostrov a září je ideální čas k jejich 

prozkoumání!  Slunce na obloze není tak ostré a tak 

nastává ideální čas objevovat krásy ostrova. Malta má co 

nabídnout po celý rok, nejen v letních měsících. 

OBJEVTE HISTORICKOU PODOBU OSTROVŮ 

I přestože je počasí v září na Maltě stále slunečné, nic 

nebrání tomu vydat se prozkoumat chrámy, historické 

památky, klikaté uličky a starověká města Malty. Za 

návštěvu stojí Ġgantija Temples, Ħaġar Qim, Mnajdra, 

The Tarxien Temples či Ta’ Ħaġrat nedaleko Mġarru. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT  
Maltská centrála cestovního ruchu 

Spálená 51  

110 00 Praha 1  

www.malta-info.cz 

 


