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Stageverslag Malta - Gozo
17 – 21 mei 2018
Dag 1 – donderdag 17/5
Na een wekenlange voorbereiding van de stagereis, was iedereen er klaar voor. Op
donderdag 17/5 wachtten de twee aspirant-reisleiders Solange en Pierre, samen met hun
docente Marleen, hun 17 medereizigers op in de vertrekhal van Zaventem. Iedereen was
stipt op tijd en na een bijna vlekkeloze check-in (een eerste oefening) vertrok onze vlucht
naar Malta.
En ja, op het eiland waar de zon altijd schijnt, werden we
verwelkomd door een fikse regenbui, maar eens we de
aankomsthal verlieten scheen de zon. Een voorteken van wat
een zeer mooie reis zou worden. Terwijl de bagage naar het
hotel werd vervoerd en de check-in in het hotel door Solange
geregeld werd, nam Pierre de groep op sleeptouw naar La
Valletta, de hoofdstad van Malta. Na een korte introductie en
een gezellige lunch op één van de zonovergoten terrasjes,
brachten we een bezoek aan de schitterende St-John’s coCathedral. Na een wandeling naar o.a. de Upper Gardens ging
het richting hotel. Hier werd bij een welkomstdrankje de
briefing voor de volgende dag gegeven en een bijna perfecte
check-in (een nieuwe oefening) sloot deze eerste dag af.
Dag 2 – vrijdag 18/5
Op onze tweede dag stond er een mooie rondreis op het eiland
Malta met een plaatselijke gids op het programma. Hierbij waren
de dome van Mosta, de historische stad Mdina en het
tempelcomplex van Hagar Qim de absolute hoogtepunten.

Maar ook een bezoek aan een lokale glasblazerij en tijd
voor een lunch in het gezellige vissersdorpje Marsaxlokk
werden sterk gewaardeerd. Een vermoeiende, maar zeer
mooie daguitstap.
Dag 3 – zaterdag 19/5
Vandaag stond Gozo, het tweede grootste eiland van
Malta, op het programma. Bus en ferry brachten ons via
de kustlijn naar het groene Gozo. Eerst een bezoek aan
de megalithische tempels van Ggagantija, daarna een
boottochtje naar de lokale Blue Grotto in Dwerja en ten
slotte een wandeling doorheen de middeleeuwse stad
Rabat met haar indrukwekkende citadel.

1

Stagereis Malta
Opleiding Reisleider CVO COOVI
17-21 mei 2018

Dit alles onder begeleiding van een deskundige gids.
Na de lunch in het idyllische badplaatsje Xlendi nog
wat vrije tijd om te pootjebaden of gewoon van een
terrasje te genieten en daarna met bus en ferry naar
het hotel. Opnieuw een zeer mooie excursie.
Dag 4 – zondag 20/5
Deze dag werd doorgebracht in La Valletta, hoofdstad van
Malta, en dit jaar ook Culturele Hoofdstad van Europa. Een
korte maar hevige regenbui kon het enthousiasme van de
groep niet temperen. Een wandeling doorheen dit
openluchtmuseum, tevens Unesco werelderfgoed, is immers
ronduit indrukwekkend. We woonden eveneens een
vertoning van de Malta Experience bij (waarbij de
geschiedenis van Malta zeer mooi toegelicht wordt), gevolgd
door een bezoek aan de Sacra Infermeria, ooit één van de
grootste ziekenhuizen van Europa en een zeer mooie getuige
van het rijke ridderverleden van dit eiland. ’s Avonds werd de
dag afgesloten met een gastronomisch diner in La Dolce Vita,
één van de betere visrestaurants van Malta. Dit was een
facultatief diner, maar alle reizigers hebben hieraan
deelgenomen, wat veel zegt over de fantastische sfeer die er
heerste tijdens deze reis.
Dag 5 – maandag 21/5
Mooie liedjes duren niet lang, de 5de dag was dan ook de laatste dag van deze reis. De
voormiddag werd ingevuld met een facultatieve wandeling in St-Julian’s, de voorstad van
Valletta waar ons hotel gelegen was. De wandeling was typerend voor de contrasten die je
op Malta kan vinden : van oude middeleeuwse gebouwen tot een mondaine jachthaven, van
barokke kerken tot moderne flatgebouwen, van een gezellige wandelpromenade tot een
hectisch shopping center. Kortom, voor elk wat wils. Na de lunch was het dan definitief tijd
om te vertrekken. Na een voorspoedige terugreis werden we wel nog geconfronteerd met
een lange wachttijd op de bagage ten gevolge van een hevig onweer boven Zaventem en
omstreken. Maar dit gaf iedereen ruim de tijd om van elkaar afscheid te nemen en nog snel
enkele anekdotes te vertellen.
Conclusie : Solange en Pierre waren moe maar tevreden, Marleen zag dat het goed was,
maar het belangrijkste van allemaal, alle deelnemers keerden huiswaarts met zeer veel
positieve herinneringen aan een zeer leuke reis met een zeer aangename groep naar een
zeer mooie bestemming.
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