
 
 

Přehled kulturních akcí na Maltě – říjen 2017 

  

Vážení cestovatelé a návštěvníci Malty,  

říjen bude opět měsícem plným zajímavých kulturních akcí. V první polovině měsíce byste si 

neměli nechat ujít historickou přehlídku rytířů řádu sv. Jana či automobilovou akci Malta 

Classic, která proběhne v historické části Mdiny. Druhá polovina října se ponese ve znamení 

velkolepého závodu jachet ve Středozemním moři The Rolex Middle Sea a 29. října se na 

Maltě můžete zúčastnit halloweenského Pumpkin festivalu. 

 

IN GUARDIA PARADE  1. 10. 2017  

Historické představení In Guardia Parade je 

autentickou událostí, při které se můžete těšit na 

přehlídku rytířů řádu sv. Jana. Součástí akce je 

přehlídka historických kostýmů, zbraní  

a bojových dovedností.  Samotné představení se 

koná v pevnosti St. Elmo a bude trvat přibližně 45 

minut.  

MALTA CLASSIC 5. 10. – 8. 10. 2017 

Malta Classic je čtyřdenní automobilová 

akce, která se koná v historické části 

Mdiny. V průběhu akce se budou konat 

automobilové závody, které nabídnou 

účastníkům závodu výhled na 

Středozemní moře. 



 
 

BIRGUFEST  13. 10. – 15. 10. 2017 

Birgufest je každoroční událostí konající se ve 

městě Birgu, také známé jako Vittoriosa, které je 

jedním z nejstarších historických měst na Maltě.  

Hlavním cílem akce je zdůraznit historickou  

a architektonickou krásu města. Ulice rozzáří tisíce 

svíček a světel. V průběhu konání festivalu bude 

pro veřejnost snížené vstupné do muzeí  

a kostelů.  

 

THE ROLEX MIDDLE SEA 21. 10. 2017 

Akce The Rolex Middle Sea je jachtařský 

závod, který bude tento rok opět startovat a 

končit v úžasném Grand Harbour v maltské 

Vallettě.  Tento rok vychází tato jedinečná 

událost na sobotu 21. října, kdy se bude konat 

již 38. ročník této akce.  Svou účast potvrdilo 

již 53 jachet z 20 zemí.  

 

THE ĦAMRUN CHOCOLATE FESTIVAL 21. 10. 2017 

Pro milovníky čokolády je v druhé půlce října 

připraven čokoládový festival. Festival se bude 

konat ve městě Hamrun, které je známé jako jedno 

z největších obchodních center na Maltě. Festival 

začíná v 19:00.  



 
 

 

PUMPKIN FEST  29. 10. 2017 

Devátý ročník Pumpkin festivalu se koná 29. 

října od 10:00 do 17:00. Užít si můžete den plný 

zábavy, muziky a hudebních představení. 

Pumpkin festival se koná v období Halloweenu, 

těšit se tedy můžete na děti v halloweenských 

kostýmech, honbu za pokladem, malování na 

obličej a mnohé další zábavné aktivity! 

 
 

FESTIVAL MEDITERRANEA 28.10. - 8.11.  
 
Již sedmnáctý ročník tohoto zajímavého 

festivalu pořádaného na ostrově Gozo bude 

opět oslavovat místní kulturu a historii. 

Během dvou týdnů teplého podzimu bude 

pořádána spousta kulturních akcí vycházející z 

tradic středozemní kultury a nabídne divákům 

skvělou podívanou. 

KONTAKT 

Maltská centrála cestovního ruchu  

Spálená 51  

110 00 Praha 1  

www.facebook.com/novinkyomalte 

www.malta-info.cz 

  


