
Malta 

Ta' Dmejrek – to najwyższe wzniesienie Malty, znajdujące się na klifach Dingli o wysokości 

253 m n.p.m. i tym samym zaliczane do Korony Europy.  

Szczyt, jeśli można to tak nazwać, znajduje się kilka metrów od drogi asfaltowej biegnącej 

wzdłuż klifów i nie jest w żaden sposób oznaczony. Każdy zdobywca wskazuje inne miejsce, 

więc trudno zdecydować gdzie ono tak naprawdę się znajduje. 

 

Malta to wyspa położone w Europie Południowej, na Morzu Śródziemnym, 81 km na 

południe od Włoch. 

My dolecieliśmy tam samolotem z Balic pod Krakowem. 

 

8 listopada 2019r (piątek)  wylot na Maltę 
Dojeżdżamy samochodem na parking Orange obok lotniska Balice gdzie mamy wykupione 

miejsce parkingowe.   

50°4'19" N, 19°48'29" E 
O 17.15 wylatujemy z Krakowa liniami Ryaner,  przylot na Maltę 19.55. Lot bezpośredni 

trwa 2h h40min. 

Po przylocie udajemy się na nocleg  do hostelu Kristu Re w Paoli, oddalonego o 2,5 km od 

lotniska. 

Kristu re halsaflieni street paola 66, PLA 1106 Ħal Saflieni, Malta 

Tel: +356 9985 2951 

Istnieje możliwość transferu z lotniska przez właścicieli obiektu za 10€. Koszt noclegu od 

dwóch osób, za trzy noce, wraz z wliczonym śniadaniem i podatkiem to kwota 115,50€.  

09-11-2019r (sobota) 
W drugim dniu pobytu postanawiamy po śniadaniu udać się do Błękitnej Groty. Korzystamy 

z linii autobusowej X3. Można też dojechać autobusem linii X2. Wsiadamy na przystanku 

Nazzarenu i jedziemy na lotnisko (przystanek Airport 2), wysiadając na 5 przystanku (np. 

wyjazd o 8.07 X3 dojazd 8.18). Będąc na miejscu, należy sprawdzić, np. na aplikacji jak 

kursują autobusy w danym dniu. Koszt biletu 2 godzinnego to w zimie 1,50€ od osoby oraz 

latem  2€. 

    kod X2   kod X3                                   kod  201 
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https://www.booking.com/hotel/mt/kristu-re-poala.pl.html?aid=376384;label=Booking-PL-GokG1qZQBGAqiSCE_k2kpgS267754534271%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-65526620%3Alp1031072%3Ali%3Adec%3Adm;sid=1ba70e9ba7854f14d900b37c14e4239b;all_sr_bl
https://moovitapp.com/malta-4507/lines/x2/543619/2101652/pl?query=X2&customerId=4908&ref=2&poiType=line
https://moovitapp.com/index/pl/transport_publiczny-line-X3-Malta-4507-958799-543620-0


NALEŻY SKORZYSTAĆ Z APLIKACJI NA TELEFONIE MOOVIT, 

która posiada rozkład jazdy i poinformuje kiedy należy wysiąść. 

 

Dalej z lotniska (Airport 3) jedziemy linią 201 (wysiadając na 12 przystanku Grotto), (np. 

wyjazd z lotniska 8.45 dojazd do groty 9.02). Czas dojazdu do Groty to około 30 minut.   

Tu warto skorzystać z łodzi w cenie 8€ od osoby w celu dopłynięcia do Błękitnej Groty 

(czynne od godziny 9.00). Po przybyciu na miejsce stwierdzamy, że mamy pecha. W tym 

dniu łodzie nie kursują z uwagi na dużą falę. 

 
 

Z uwagi, że mamy dużo czasu w kierunku klifów udajemy się pieszo. Początkowo poruszamy 

się  asfaltową drogą, a następnie schodzimy na szlak obok  It Tempji-ta Hagar Qim.  

 

 

https://moovitapp.com/malta-4507/lines/201/543639/2101695/pl?epochDay=18197&query=201&customerId=4908&ref=4&poiType=agency
http://www.bluegrottomalta.com.mt/


Dalej idziemy  wzdłuż  klifu. W oddali widzimy  restaurację  Dive In Cafe & Grill, ale też 

chmurę burzową, która zbliża się szybko w naszym kierunku. Mimo dość dużego tempa 

marszu burza dosięga nas i przemacza do suchej nitki.  

 
 

Kurtki wytrzymały napór wody, lecz całość spływa do naszych butów, z których dosłownie 

wylewa się woda. W chwili wejścia do restauracji nadal mocno pada. Pozostajemy tam do 

godziny 14 tej, kiedy to przestaje padać. Dalej udajemy się drogą asfaltową do góry  

w kierunku klifów Dingli. Po przejściu może trzech kilometrów skręcamy w prawo, kierując 

się na widoczny w oddali radar. Początkowo jesteśmy trochę zniesmaczeni widokami, 

ponieważ oprócz błota na drodze będącej w trakcie gruntownej przebudowy w okolicy nie ma 

nic ciekawego. Zmienia się to po przejściu kolejnych kilometrów, gdzie dochodzimy do 

ściany klifu.  

 

 



Czym wyżej tym widoki stają się coraz to piękniejsze. Kierując się do góry, w oddali 

widzimy drogę główną, do której można dojechać do klifów autobusem.  

 

Będąc na pierwszym wzniesieniu, skręcamy z drogi w prawo, w pierwsze miejsce, gdzie 

według opisów znajduje się najwyższy szczyt Malty Ta' Dmejrek. Nie ma tam nic ciekawego 

oprócz dużej ilości chwastów.  Po drugiej stronie drogi patrząc w dół przepaści, możemy 

zauważyć kilka wraków samochodów. Patrząc przed siebie, na drugim wzniesieniu widzimy 

białą kopułę radaru oraz maszty przekaźników. 

 

 

Udajemy się w ich kierunku w celu wejścia na kolejne miejsca, które to według innych 

opisów i mapy z aplikacji Locus stanowią szczyt. Poniżej widok na szczyt numer jeden od 

strony radaru. 

 



 

 

Przy rondzie na naszej trasie po lewej widzimy kapliczkę, przy której według innych opisów 

znajduje się szczyt. Obchodzimy ją w koło, mając nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego. 

Widoki piękne, ale nigdzie informacji o szczycie.  

 

 

 

Ostatnim miejscem, gdzie szukamy szczytu, jest punkt obok masztów, gdzie według mapy na 

aplikacji Locus znajduję się Ta' Dmejrek. Tu kolejne zdjęcia i powrót w okolicę kapliczki, 

gdzie przy rondzie znajduje się przystanek linii autobusowej 201, którą będziemy wracać. 



 

Podsumowując, na Malcie jeden szczyt można zdobyć kilka razy w kilku miejscach. Trudno 

powiedzieć czy w najbliższym czasie nie powstaną jakieś inne miejsca, które będą nosić 

nazwę opisanego powyżej szczytu.  

 

Zobacz film z wyprawy 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDDLPeuSSf0

