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MALTA DEN 1–9 OKTOBER 2022 
 
Stockholm den 12 mars 2022 
 
Hej alla! 
 
Den 1–9 oktober 2022 planerar jag att åka jag till Malta för framför allt vrakdykning men också för att 
lära mig mer om öarna och dessas spännande historia. Den tiden är den bästa eftersom turistsäsongen -
juli—september är över medan vattnet fortfarande är varmt och temperaturen i luften inte lika tryckande 
som under högsäsongen. Det är också lättare att få bättre priser vid den här tiden på året.  
 
I november blir det kallare och också sämre väder som håller i sig till slutet av maj månad. Nu när jag 
var där i slutet av februari till första veckan av mars var det 14–15 C på dagarna och kallare på kvällar 
och nätter. Vindarna var jobbiga och det ställde också till det med dykningen som fick anpassas dag för 
dag. Torrdräkt var ett naturligt val. Under oktober är det fortfarande gynnsamma förutsättningar och 
våtdräkt är helt i sin ordning. 
 
Arrangör 
Arrangör är Waterworld Diving som ligger vid St Pauls Bay ungefär 30 min från färjan till Gozo. Mitt 
emot Waterworld ligger AX Sunny Coast och Resort som är ett lägenhetshotell där jag kommer att bo 
och där ni som vill åka till Malta samtidigt som jag, också kommer att erbjudas att bo där. 
 
Lite om området1 
Hotellet – Sunny Coast är ett 4* boende och priserna för oktober är f n (gäller till och med maj) 1 rum 
med köksalkov och badrum EUR 90 per natt och där kan 3 personer bo (bäddsoffa för en). Det finns 
också 2 rums lägenheter där 5 personer kan bo (2 per dubbelsäng + en bäddsoffa) och dessa kostar f n 
EUR 110 per natt.  
 

 

 
1 Bilderna är tagna av mig nu i februari/mars 2022 då det är lågsäsong och dykverksamheten överlag på Malta 
begränsad. 
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Tvärs över gatan ligger själva Spa-delen med såväl utomhus- som inomhuspool. Gymmet är bra det 
också och man kan få sin kropp mörbultat om man så önskar. Allt inom ca 50 x 50 m. På 
genomfartsgatan som gränsar hotellets ena sida, finns bl.a. ett ”näröppet” och 500 m till vänster en större 
mataffär. Överallt trängs olika krogar och cafér och längre upp i ”backen” ligger inom 10-15 min 
gångavstånd restauranger och fler caféer och barer. 
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Ca 200 meter från hotellets entré ligger en ATM och en ”tvättomat”. Behov av större mängd ombyte 
föreligger alltså inte. Det kostar dock en del att tvätta. Jag behövde torka mitt underställ efter att 
halstätningen lossnat (!) och det kostade – vill jag minnas 6 EUR för 30 minuter i tumlaren. Allt är 
kompakt samlat inom en liten radie. St Paul är i sig självt en liten mysig ort. Vill man kan man promenera 
tvärs över ”ön” och komma till de mer centrala ”inne” platserna med större hotell och sandstrand och 
det går att promenera runt tillbaka till hotellet – sakta lunk tar kanske 45 min. Det finns delfinarium och 
andra sevärdheter under vägen. 
 
Hela Malta växer så det knakar, mycket tack vare EU-bidrag. Det är mer regel än undantag just nu att 
det byggs ett nytt hus, överallt. Tanken är med EU-bidragen är också att utjämna skillnaderna avseende 
infrastruktur m.m. inom EU i vilket Malta är en del; dock är det på gott och ont eftersom Maltas 
karaktäristiska påverkas. Jag somnade som en stock varje kväll efter en lång dag med dykning (som 
vanligtvis började 08.15 vid dykcentret och slutade när vi kom tillbaka vid 16–18-tiden). Byggena sätter 
igång vid 7-tiden. 
 
Waterworld 
Waterworld är ett litet dykcenter med en mycket varm och serviceinriktad personal. Här samsas tekniska 
dykare som sportdykare, OC som CCR. Ritchie som äger oc driver det hela är maltes men den som 
kommer att vara driftansvarig är från Polen om någon önskar tala polska. Annars är språket engelska 
generellt utöver maltesiska. För er som förväntar sig ett stort och flashigt dykcenter är detta inte rätt 
plats för er. Hit kommer många ”stammisar” och ”litenheten” skapar en vänlig närmast familjär 
stämning. Centret var öppet för de kurser som gick där under februari-mars där jag var en av 
”studenterna” och en annan kille som gick flera tekniska instruktörskurser och hade varit på plats i 
närmare en månad. I övrigt hyrde några kunder utrustning då och då. Centret öppnar ”för fullt” igen 
under april/maj månader. 
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Dykcentret ligger precis under hotellet Spa-Gym-del och erbjuder luftfyllning, nitrox, syrgas och även 
helium för trimixdyk. Helium förutsätter dock viss planering och ni som vill dyka med trimix behöver 
därför meddela dykcentret det i god tid före avresa. Utanför finns ett ”husrev” där kurser som t.ex. 
(PADI) PPB, Navigering, Drysuit etc. kan genomföras om man inte bara vill fluffa runt. Tekniska kurser 
kan erbjudas och så även RB-kurser. 
 
En bit ut på omkring 14–15 meters djup. ligger ett enormt stort ankare. Området är gaska speciellt med 
djupa ”hål” och dalar och ”kullar”. Enkelt att ta sig i och ur och nattdyk är också busenkelt. När säsongen 
är igång erbjuds scooter och vattenskidor. 
 
Malta – till fots, bil eller buss 
Personligen tycker har jag fattat tycke för Malta då det finns så otroligt mycket att uppleva också vid 
sidan av dykningen. Med fördel kan man därför ta med sig sin icke-dykande partner och uppleva en lång 
historia av erövringar och se fantastiskt spännande gamla fort/borgar byggda av malteserriddare osv. 
Olika maltesertorn och katedraler bjuder på spännande historiska berättelser. Bilden visar the Red-
Tower eller the Tower of St Agatha som dog för sin tro å kyskhet och Gud. Måhända är hennes lidande 
orsaken till tornets färg som sticker ut bland dem alla. Vill ni se fler foton så leta upp ” Claudes photos” 
på Facebook. 
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Det går regelbundet bussar från St Pauls till bl.a. Valetta. För 2 EUR har man två timmar på sig att åka 
runt. Med buss 45 tar det ungefär 45 minuter till Valetta. Väljer man den snabbare extrabussen TD13 
kan det gå på 30 minuter men kostar då i stället 3 EUR. 
 
Språket är engelska eller maltesiska. Det senare präglas tydligt av influenser från italienska och arabiska 
men med inslag av engelska här och där. 
 
Dykningen 
Malta har satsat hårt på dykturismen och det finns ett otal dykplatser runt de maltesiska öarna. Det finns 
dykning för alla nivåer. Även om vrakdykning är det mest populära finns bra platser även för annan 
dykning inklusive fotografering. Hur många dykcentra det finns vet jag inte eftersom det finns så många 
trots pandemin som också tagit ut sin rätt på Malta som på många andra platser. Många har säkert hört 
talas om den mindre ön Gozo. Ja, den är speciell och dykningen är det inget fel på. Färjan kostar en del 
men det är värt ett besök. Det finns också en mindre öl Camino, mellan Gozo och Malta, men dykning 
där bör sparas till ett annat tillfälle när man i förekommande fall har mer tid till sitt förfogande inte minst 
ur kostnadssynpunkt. 
 
Man får vara beredd på en del klättrande över sten/berg och/eller backar till och från dykplatserna. Ibland 
är det enkelt att ta sig upp och ibland får man vara beredd på mindre bekväma uppgångar.  
 
Sikten varierar och som bäst upplevde jag nu i mars omkring 30 meters sikt. I oktober bör förhållandena 
bjuda på ännu bättre förutsättningar. 
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Flyg: 
Det enklaste är om alla b okar sina egna flyg – det är absolut billigast. Personligen brukar jag flyga med 
Lufthansa/Air Malta och mellanlanda i Frankfurt eller München. Flygresan tar omkring 4,5 timmar 
exklusive mellanlandning (ca 2 timmar från Valetta till/från München och ca 2 h 15 min från München 
till/från Arlanda)  Var och en får ordna med sina egna flyg men jag kan senare tala om vilket flyg jag 
reser med. Ibland är det billigare att resa business om man vill ha med sig två väskor och 64 kg + två 
handbagage á 8 kg. Kolla detta så ni inte bokar ekonomi och sedan köper på er vikt som i slutändan gör 
er biljett dyrare. Observera att just nu är flygpriserna mycket förmånliga, mellan 3 000 – 4000 kr lite 
beroende på vilken klass man väljer att flyga i och bagage. 
 
Hotell och dykning: 
Via dykcentret (jag delar ut kontaktuppgifterna till de som anmäler intresse, när jag vet hur många som 
är intresserade). Ni kontaktas direkt av dykcentret och kommer att erbjudas en veckas vistelse eller två 
för de som så önskar, med boende på Sunny Cost och dykning för de som vill med 2 dyk om dagen. 
Väder och vind avgör var dykning kan ske säkert och naturligtvis anpassas dykplatserna också till 
deltagarnas olika nivåer. Sista dagen innan returresan är vilodag. 
 
Transfers 
Dykcentret ordnar med alla transfers till och från flygplatsen och till och från dykplatserna. 
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Hyra av utrustning 
Dykcentret har allt som behövs utom torrdräkter. I oktober är vattentemperaturen omkring 25+C och jag 
dyker själv i 5 mm semidryvåtdräkt. Huva och handskar är dock bra att ha med sig. 
 
PADI-kurser 
Vill någon göra en PADI-kurs står jag till förfogande. Priset för en kurs med mig är inget som dykcentret 
hanterar. Kontakta mig direkt vid intresse av att gå en kurs för mig. Föredrar ni att gå kursen för en 
lokalt förankrad instruktör kan dykcentret tillhandahålla instruktörer för ändamålet. 
 
Tekniska kurser 
För de som är intresserade av tekniska kurser erbjuds dylika via dykcentret. Om någon vill pröva på att 
dyka med en rebreather – Hollis Prism2 finns det instruktör för detta på plats. Meddela dykcentret i så 
fall så. 
 
Avslutningsvis 
Observera återigen, att jag inte är arrangör utan jag förmedlar endast kontaktuppgifterna till dykcentret 
som har alla tillstånd etc. Jag kommer själv att åka dit för att dyka och uppleva mer av Malta på land 
(dvs. jag kommer sannolikt inte att dyka varje dag och jag kommer att ta med mig min hustru Deth och 
kanske också vår 16 åriga flicka Stephannie). Eftersom jag är så positivt inställd till Malta vill jag på 
detta enkla sätt dela med mig av mina upplevelser. 
 
INTRESSEANMÄLAN – EJ BINDANDE 
Alltså – finns intresse att åka till Malta i oktober 2022? 
Sannolikt behövs åtminstone sex deltagare för att dykcentret ska kunna erbjuda ett bra paket för ett bra 
pris.  
 
Ja jag är intresserad och ja det är ok att lämna ut mitt namn, e-postadress och mobilnummer så 
att jag kan kontaktas av arrangören och eventuellt också av hotellet. 
 

Namn e-postadress mobil 
   
   
   
   
   
   
   

 
Jag ber om överseende med språkliga förbiseenden och står till förfogade för att svara på frågor om hur 
jag trivdes på Malta om så önskas. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Claude D Zacharias 


