
ταξιδεύοντας

Βολτάρουμε στην αγαπημένη μας 
Πόλη και ανακαλύπτουμε τα καλύτερα 
στέκια για φαγητό, καφέ και γλυκό.
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ταξιδεύοντας

Η φαντασμαγορική τοπογραφία, το ένα πρόσω-
πο ασιατικό και το άλλο ευρωπαϊκό, μελαγχο-
λική και γεμάτη ζωή ταυτόχρονα. Η θάλασσα, 
τρεις υδάτινες θεότητες -Βόσπορος, Κεράτιος 
και Θάλασσα του Μαρμαρά- που κυκλοφορούν 

στην καρδιά της πόλης. Οι ανοιχτοί ορίζοντες. Τα επιβλητικά 
τεκμήρια μιας ιστορίας αιώνων. Η Πόλη. «Εκεί είναι που ο Θε-
ός και ο άνθρωπος, η φύση και η τέχνη, τοποθέτησαν ή δημι-
ούργησαν από κοινού το πιο θαυμαστό πανόραμα που μπορεί 
να αντικρίσει επί της Γης το βλέμμα του ανθρώπου». Ο Λα-
μαρτίνος εξέφρασε ό,τι ακριβώς αισθάνεται κάθε ταξιδιώτης.  
Οταν φτάνεις πρώτη φορά στην Πόλη, σαστισμένος από τη φυ-
σική ομορφιά και ζαλισμένος από το πολύβουο πλήθος, χάνεσαι 
εύκολα στους δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία και στις πο-
λύχρωμες αγορές. Για να τη γνωρίσεις, όμως, θα πρέπει να πε-
ριπλανηθείς και να αφεθείς στους διαφορετικούς κόσμους που 
αποτελούν οι γειτονιές της. Να περάσεις τη γέφυρα του Γαλα-
τά, να πας προς το Καράκιοϊ (Karaköy), να ανηφορίσεις προς 
τον πύργο του Γαλατά, να μπεις στα δρομάκια με τα μπελ επόκ 
κτίρια και από εκεί να φτάσεις στη Μεγάλη Οδό του Πέραν 
(Ιstiklal). Περπατώντας, να παραβλέψεις το πανδαιμόνιο και να 
χαζέψεις τις περίτεχνες προσόψεις των κτιρίων, δημιουργήμα-
τα μιας ρωμαίικης αστικής τάξης. Επειτα, να κατηφορίσεις στα 
Τζουκούρτζουμα (Cukurcuma), για να βρεις τα παλαιοπωλεία 
και τις γκαλερί, να περπατήσεις μαζί με την ιστορία στο Φανάρι 
και στον Μπαλατά (Balat), να απομακρυνθείς και να βρεθείς στα 
προάστια: Μπεμπέκ (Bebek), Ρούμελι Χισάρ (Rumeli Hisar), 
Γενίκιοϊ (Yenikoy) ή Κούμκαπι (Kumkapi). Να γνωρίσεις την 
παρισινή ατμόσφαιρα στους δρόμους με τις ακριβές βιτρίνες και 
τα κομψά καφέ της Μάτσκα (Maçka), του Νισάντασι (Nisadasi), 
του Τεσβίκιε (Tesvikiye) και του Ακαρετλέρ (Akaretler). Να 
δεις τα δημιουργήματα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, όπως οι 
ουρανοξύστες στη Μασλάκ (Maslak), που τους πρoσπερνάς για 
να φτάσεις στο εντυπωσιακό εμπορικό κέντρο Ιστίνιε (Istinye 

park), το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και το Santral Istanbul. 
Για να ολοκληρώσεις τη γνωριμία μαζί της, παίρνεις ένα βαπόρι 
της γραμμής που πηγαινοέρχεται Ευρώπη - Ασία και πηγαίνεις 
περίπατο στις γειτονιές του ασιατικού Βοσπόρου, όπως είναι το 
Κουζγκουντζούκ (Κusguncuk), το Τσενγκέλκιοϊ (Cengelkoy) 
και το Μπέικοζ (Beykoz), ή αλλάζεις πορεία και επισκέπτεσαι τα 
Πριγκιποννήσια. Το τέλος είναι πάντα το ίδιο: ετοιμάζεις την α-
ναχώρηση και ταυτόχρονα οργανώνεις το ταξίδι της επιστροφής.  

ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΦΑΤΕ
Η αλήθεια είναι ότι το φαγητό που προσφέρεται απλόχερα στην 
Πόλη δεν είναι παντού καλό, σε αντίθεση με το πάντα άψογο σέρ-
βις. Χρειάζεται, λοιπόν, οργάνωση για να αποφύγει ο επισκέπτης 
τις τουριστικές παγίδες. 

Το «X restaurant & bar», με θέα τον Κεράτιο στο Σισανέ 
(Sishane), ή το «Hacibey» στο Τεσβίκιε (Tesvikiye) αξίζουν την 
προσοχή μας. Ομοίως και οι μεζέδες και τα γλυκά του «Park 
fora» στο Κουρούτσεσμε (Kurucesme). Υψηλής αισθητικής εί-
ναι το «Iskele», πάνω στο Βόσπορο, στο Ρούμελι Χισάρ. Ιδανικό 
για μεσημεριανό διάλειμμα το «Zeyrekhane», δίπλα στη Μονή 
του Παντοκράτορα. Το «Papermoon», αν σας αρέσει η κοσμι-
κότητα, και το «Changa» στο Ταξίμ, αν εκτιμάτε το ντιζάιν. Στην 
περιοχή Μπεμπέκ βρίσκονται το νεανικό «Lucca» και το κλα-
σικό «Βebek  Balikci». Στην πλευρά της Ασίας, προτιμήστε το 
«Kordon» στο Τσενγκέλκιοϊ (Cengelköy) και το «Βorsa» στο 
Καντιλί (Kandilli). 

Για πρωινό, που για τους ντόπιους παραμένει ιεροτελεστία, 
το «Kale» στο Ρούμελι Χισάρ είναι ιδανικό για μια ράθυμη Κυ-
ριακή. Οσο η ημέρα προχωράει, μπορείτε να επιλέξετε την α-
πόλαυση ενός τσαγιού με θέα στο Βόσπορο στο αριστοκρατι-
κό «Four Season» ή στο υπερπολυτελές εστιατόριο του «Les 
Ottomans». Φυσικά, υπάρχει πάντα η δυνατότητα μιας στάσης 
στα διάσπαρτα στην πόλη μοντέρνα «Hοuse café», στην μπρα-
σερί του «Beymen» στο Νισάντασι (Nisantasi) ή στο ιστορικ.

1. Μία από τις 
πλέον χαρα-
κτηριστικές 
εικόνες της 
Πόλης.  
2. Σοκολάτες 
για όλους!
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Χρήσιμες πληροφορίες 

 ΓΕΝΙΚΑ
Η Μάλτα έχει έκταση 316 τ.χλμ., πληθυ-

σμό 452.500 κατοίκους, τηλεφωνικό 
κωδικό +356 και αποτελείται από τα 
νησιά Malta, Gozo και Comino. Είναι 
μέλος της Ευρωζώνης και της 
Συνθήκης Σένγκεν, γι’ αυτό μπορείτε 
να κινηθείτε με ευρώ και να ταξιδέψετε 
με την ταυτότητά σας. O καιρός είναι 
συνήθως καλός, με μέση θερμοκρασία 
ημέρας 22 - 23° C. Στο επίσημο site 
του Γραφείου Τουρισμού www.new.
visitmalta.com θα βρείτε όλες τις πλη-
ροφορίες που χρειάζεστε για να οργα-
νώσετε το ταξίδι σας.   

 ΠΩΣ ΠΑΜΕ
Η Air Malta (www.airmalta.com) συνδέει 

απευθείας την Αθήνα με το αεροδρό-
μιο Luqa της Μάλτας (διάρκεια πτή-
σης 1,35’), με κάποιες πτήσεις ανά 
εβδομάδα. Εναλλακτικά οι εταιρείες 
Alitalia (www.alitalia.com) και Aegean 
(www.aegeanair.com) πετούν μέσω 
Ρώμης για Μάλτα (συνολική διάρκεια 
πτήσεων περίπου 3½ ώρες), όμως προ-
σέξτε το κενό ανάμεσα στις πτήσεις, 
γιατί μπορεί να είναι αρκετές ώρες.

  
 ΔΙΑΜΟΝΗ
Oι επιλογές είναι απεριόριστες, υπάρ-

χουν καταλύματα για κάθε γούστο 
και βαλάντιο και, με λίγο ψάξιμο 
(www.booking.com) θα βρείτε εύκολα 
αυτό που σας ταιριάζει. To οικογενει-
ακό British Hotel (** 40 Battery Str., 
Valletta, Τ/21224730, www.
britishhotel.com) είναι ένα από τα 
παλαιότερα ξενοδοχεία της Βαλέτας 
και φημίζεται για το σέρβις του. Το 
Comino Hotel and Bungalows (*** 
Island of Comino, Τ/21529821, www.
cominohotel.com, από 35 ευρώ) ξεχω-
ρίζει, γιατί είναι το μοναδικό ξενοδο-
χείο του ομώνυμου μικροσκοπικού 
νησιού. Το Hotel Juliani (**** 25 St 
George’s Rd, St Julian’s, 
Τ/21388000, www.hoteljuliani.com, 
από 70 ευρώ) ειδικεύεται στην ασιατι-
κή κουζίνα και απέχει μόλις 10 λεπτά 
από την παραλία Balluta Bay. Σε περί-
πτωση που αναζητάτε περισσότερη 
άνεση, υπάρχει το πεντάστερο Hilton 
Malta (Portomaso St Julians,  
Τ/ 21383383,  
www.hiltonmaltahotel.com, από 180 
ευρώ).  

   
 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Αν μπορείτε να οδηγήσετε όπως οι 

Aγγλοι, με το τιμόνι στα δεξιά, συμ-
φέρει να νοικιάσετε (www.rentalcars.
com), αλλιώς χρησιμοποιήστε τη 
συγκοινωνία (www.arriva.com.mt), 

όμως προσέξτε στις απομακρυσμένες 
περιοχές γιατί τα λεωφορεία συχνά 
δεν περνούν τις σωστές ώρες. Για να 
πάτε στα νησιά Gozo και Comino, επι-
βιβαστείτε σε κάποιο από τα καΐκια 
που εκτελούν τακτικά δρομολόγια, 
τουλάχιστον την τουριστική περίοδο.   

 ΦΑΓΗΤΟ
Οι ψαράδες προμηθεύουν καθημερινά τα 

εστιατόρια με φρέσκα ψάρια και 
θαλασσινά, όμως καλού - κακού, πριν 
παραγγείλετε, επιβεβαιώστε το. 
Δοκιμάστε αστακό, γαρίδες, καβού-
ρια, χταπόδι, καλαμάρι (αποφύγετε 
τους γόνους, που ψαρεύονται παράνο-
μα), συναγρίδα, λαβράκι και την τοπι-
κή «ψαρόπιτα» (lampuki pie) μαγειρε-
μένη με χόρτα. Δεν υπάρχει εστιατόριο 
που να μη σερβίρει aljotta (ψαρόσου-
πα), αν όμως θέλετε να γευτείτε μια 
εξαιρετική κρεμώδη κολοκυθόσουπα, 
κλείστε τραπέζι στο Tartarun (Xatt 
is-Sajjieda, Marsaxlokk, Τ/21658089). 
Για κουνέλι μαριναρισμένο σε σκόρδο 
και κόκκινο κρασί πηγαίνετε στο Nenu-
The Artisan Baker (143, St Dominic 
Street, Valletta, Τ/22581535), ένα εστι-
ατόριο που στεγάζεται στο κτίριο 
παλιού αρτοποιείου. H τσαγερί 
Fontanella (Bastions Street, Mdina, 
Τ/21454264) προσφέρει τσάι και που-
τίγκα, ενώ αξίζει μια επίσκεψη και στο 
φούρνο Roger’s Bakery (Canon De 
Domenico Street,  Zejtun, 
Τ/21694948), για να δοκιμάσετε 
pastizzi (πίτες με τυρί ή λαχανικά). Οι 
μερίδες στη Μάλτα είναι συχνά διπλά-
σιες από το κανονικό, γι’ αυτό μην 
παραγγέλνετε πολλά. Αν σας αρέσει 
μια ελαφριά γεύση μπαχαρικών στον 
καφέ σας, παραγγείλτε ντόπιο καφέ.       

 ΚΡΑΣΙ
Σε ένα σύγχρονο οικογενειακό οινοποι-

είο δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγ. 
Νικολάου, στο Zejtun, μπορείτε να 
αγοράσετε κρασί μαλτέζικης παραγω-
γής (τέσσερις ποικιλίες λευκού και 
κόκκινου, τιμή φιάλης 13 - 26 ευρώ, 
πληροφορίες-κρατήσεις info@
sanniklaw.com).  
Αν ψάχνετε wine-bars, θα βρείτε 
εύκολα.  
Tο Il-Form (27, Triq it-Tramuntana, 
Birgu - Vittoriosa, Τ/21820379) ανή-
κει σε έναν Αυστριακό καλλιτέχνη, ο 
οποίος σερβίρει καλό κρασί και χρη-
σιμοποιεί το χώρο και  
ως γκαλερί. 

 ΒΡΑΔΥ
Ολη η βραδινή ζωή συγκεντρώνεται στις 

περιοχές Paceville, St Julian’s και 
Sliema, όπου βρίσκονται τα πολυτ

XARTHS


