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MENNÄÄN BUSSILLA MOSTAAN
Seuraavana päivänä päätimme lähteä katselemaan pakollisia paikkoja pois listalta. Löysimme pienen
etsiskelyn jälkeen bussireitin, joka veisi meidät Mostan kaupunkiin katsomaan yhtä maailman suurimmista
tuomiokirkoista.

Matka Mostaan oli kilometreissä lyhyt (10 km) , mutta kesti kauan. Kun mistään ei voinut päätellä missä
milloinkin mennään, täytyi jälleen turvautua kanssamatkustajien apuun eli killauttaa kaverille.

No, tässä tapauksessa paikasta ei voinut erehtyä ja bussi jätti meidät Mosta Rotunda tuomiokirkon eteen.

Mosta Rotunda tuomiokirkon ihmetys on Rooman Pantheonia muistuttava suuri, kaunis, kaareva
kattokupoli, jonka leveys on peräti 45 m eli suurempi kuin Pantheonin (42 m). Tässä katossa sentään ei ole
reikää :-). Tuo kupoli on kolmanneksi suurin Euroopassa.

Oli se hulppea kokonaisuus! Käsittämätöntä, mikä saa ihmiset rakentamaan noin suuren kirkon pieneen, alle
20000 asukkaan kaupunkiin. (Koostaan huolimatta Mosta on Maltan toiseksi suurin kaupunki Slieman
jälkeen.).
MDINA – HILJAINEN KAUPUNKI
Kokonaisuutta jonkin aikaa ihailtuamme siirryimme noin kilometrin päähän odottelemaan bussia, joka vei
meidät Mdinaan. Tämä ”hiljainen kaupunki” on Maltan entinen pääkaupunki. Se on yksi maailman
parhaiten säilyneistä keskiaikaisista kaupungeista. Yksi kaupungin kuuluisimmista nähtävyyksistä on
Mdinan katedraali. Nykyään kaupungissa ei sallita autoliikennettä, vaan kulku tapahtuu kävellen kapeita
kujia pitkin.

Kuva lainattu netistä.

Tuo korkealle mäelle (150 m) rakennettu, muureilla ympäröity noin 0,4 km x 0,4 km kokoinen alue on
”yhdestä savesta rakennettu”. On hyvä muistaa, että Malta on ollut kautta aikojen hyvin kiintoisa paikka
maailman valloittajille ja siellä on sodittu paljon. Se selittää mm. Mdinan ja Valettan sijainnit ja ympäröivät
muurit. On ollut helpompi puolustautua vihollista vastaan. Kaikki rakennukset ovat Maltalle tyypillisen
vaalean ruskean värisiä.

Mdinan muureilta on upeat näkymät Maltalle. Sieltä näkee melkein koko maan. Visiitti oli ehdottomasti
matkamme kohokohtia.

Mdinaan tutustumisen kruunasi lasit viiniä ja paikallinen erikoisuus, juustomössöllä täytetty,
lehtitaikinasta tehty herkullinen juustokakku, pastizzi. Kun sen nautti muurin harjalla sijaitsevalla
terassilla kauniita maisemia ihaillen, oli elämys valmis.

Kadut olivat erittäin kapeita eikä ole ihme, että kaupunkia kutsutaan hiljaiseksi kaupungiksi.

RABAT JA ST. PAULIN HUIKEAT KATAKOMBIT
Aikamme kierreltyämme suuntasimme muurien ulkopuolella sijaitsevaan Rabatin kaupunkiin. Sinne
meidät sai kävelemään St Paulin katakombit.

Tuo lähes 3000 vuotta vanha hautakokonaisuus on maan alle rakennettu labyrintti. Katakombeja käytettiin
pääasiassa kuolleiden hautaamispaikkana, mutta ne toimivat myös kristittyjen salaisena tapaamispaikkana
ennen kuin kristinuskosta tuli Rooman valtakunnan virallinen uskonto. Laaja alue koostuu suuresta määrästä
huoneita, joissa on sen 7-sorttisia hautarakennelmia. Kukin sai sosiaalisen statuksensa mukaisen
hautapaikan.

St Paulin kirkon alla on luola, jossa tarinan mukaan Paavali olisi asustanut 3 kk ajan. Tiedä näistä. Tuosta
grottosta johtaa käytävä labyrintteihin, joihin on ollut hyvää piiloutua mm. maailmansodan pommitusten
aikana. Siellä on noin 1 km käytäviä ja noin 50 huonetta. Pitäisi vielä selvittää, miksi ne on sinne aikoinaan
rakennettu? On ollut melkoinen homma hakata noita arkkuja ja luolia kallion sisään. Käsittämätöntä!
Tuossa hautapaikassa kannatti käydä!
Katsottuamme kombit hyppäsimme jälleen bussiin ja ajelimme Valettan kautta kämpille.

MARSAXLOKK – KAUNIS KALASTAJAKAUPUNKI
Nyt on keskiviikko. Hyvä aamiainen omassa kämpässä kuohuviineineen on nautittu ja aikomuksemme on
vierailla Marsaxlokkin kalastajakaupungissa. Kuuluu niihin Maltan must-kohteisiin, joten eikun menoksi.
Maltalla lähes kaikki reitit kulkevat Valettan kautta, joten tuttua reittiä sinne ja bussilla 81 eteenpäin. Noin
tunnin kuluttua olimme matkanneet nuo pari bussireittiä ja pääsimme katsastamaan tuo maineikkaan
kalastajakylän.

Marsaxlokk on yli 3 000 asukkaan kalastajakylä Maltan saaren kaakkoisosassa. Kylän nimi on
muodostunut sisilian kielen satamaa tarkoittavasta sanasta marsa ja sirocco-tuulen paikallisesta
nimityksestä xlokk. Suuri osa Maltan kalastustoiminnasta on keskittynyt Marsaxlokkiin. Tyypillisiä
saaliskaloja ovat tonnikala, kultamakrilli ja miekkakala. Nykyisin myös turismi on merkittävä elinkeino
kalastuksen lisäksi.
Sen maine perustuu siihen, että satamalahti on täynnä perinteisiä monivärisiä maltalaisia kalastajaveneitä.
Olihan se hieno näky.

Istuimme tovin tuijottamassa veneitä ja pikkukaupungin rantaelämää, joimme maailman toiseksi halvimmat
cappuccinot (75 centtiä) ja kiertelimme markkinakojuja. Mukaan tarttui pyöreä upeasti kirjailtu pöytäliina
kera 8 kankaisen servetin, joiden hinta oli pöyristyttävät 25 eu. Huhheli hei! Siinäpä se sitten olikin
tärkeimmät nähty ja palasimme Valettaan.

GOZO ON PAKKO NÄHDÄ
Torstain aioimme ensin pitää välipäivänä, mutta sitten iski iili, että mennään hoitamaan Gozo pois alta, kun
sääkin on lähes tyyni ja aurinkoinen, todellinen kesäsää. Kiirehdimme tuon päähanpiston saatuamme
reipasta kävelyä bussin lähtöpaikalle 10 min päähän. Ehdimme ajoissa, mutta bussia ei vaan näkynyt.
Seuraavan piti tulle 30 min päästä, joten jäimme odottamaan. Jalkaa oli siirrelty jo eräänkin kerran toisen
eteen odotellessa. Bussia ei tullut. Aika kului ja mietimme, että lähdetäänkö pois. Tuli kuitenkin mieleen,
että ei anneta periksi, tulee se. Ja tulihan se 70 min odotuksen jälkeen. Meitä oli jo melkoinen lauma
odottelemassa ja bussin kuljettaja sai kuulla eräältä ranskalaisrouvalta kunniansa. Hän syöksyi takaovesta
sisään monen muun kanssa. Kuljettaja ei sitä hyväksynyt vaan palautti heidät kaikki pihalle. Rouva ei
lähtenyt. Syntyi äänekäs sanaharkka, jonka kuljettaja lopulta voitti. Rouva kiersi kiukkuisena ulkokautta
etuovesta sisään ja matka jatkui n. 20 uuden matkustajan kera. Meille jäi epäselväksi, miksi kuljettaja ei
voinut joustaa. Hän perusteli asiaa rikkoontuneella oviautomatiikalla, mutta emme ymmärtäneet. No,
jäipähän tuostakin odottelusta jotain kerrottavaa lastenlapsille.

Sitten matka eteni ripeästi Cirkewwan satamaan (n. 30 min), jossa autolautta saapuikin sopivasti paikalle.
Niitä kulkee 45 min välein ja matka kestää noin 20 min. Mielenkiintoinen seikka oli, että matka maksetaan
vasta palatessa, jolloin sisääntuloaulassa on lippupiste, josta saa lunastetuksi 4,65 euron menopaluutiketin.

Gozolle saapuessamme siellä odotti pari bussia matkailijoita. Ne kulkevat saaren pääpaikkaan Victoriaan 45
min välein eli aina, kun laiva tulee satamaan. Outoa oli, että viikkolippu ei kelvannutkaan siellä vaan
ostimme päivälipun (2,60 eu) saarelle.

Kuva lainattu netistä, sillä omat kuvamme ovat ties missä?
Tutustuimme tällä kertaa ainoastaan Victoriaan ja sen pääkohteeseen, Citadelin linnoitukseen. Vaikka
matkat saarella ovat lyhyet, bussit liikkuvat kerran tunnissa. Päätimme jättää uimarantakohteet näkemättä ja
palasimme reilun parin tunnin kuluttua lautalle ja palasimme hotelliin.

