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Forord 

 
Det er altså ikke meget, der kan kommes ned på 40x50x20 cm og kun veje 10 kg! 

De nærige pensionister flyver med Ryan Air og nøjes med en kabinekuffert! 

”Vil du med en tur til Malta, kone?” kom det pludselig midt i morgenkaffen, fra 

Mogens en søndag morgen i marts måned. Jeg lignede vist et stort spørgsmål? Og 

han fortsatte, jo, for der er billige Ryan Air billetter. Og så gik vi i gang. Mogens 

checkede datoer og flytider,  og priser 1.587 kr. tur retur og med reserverede num-

mererede pladser frem og tilbage, alt i alt for to personer….. og Mogens fandt Tat-

Torri Bed & Breakfast til en go´ pensionist pris …. 300 pr. nat. Og før vi vidste af 

det, så skulle vi på en uges ferie til Gozo….øen ved siden af Malta. 

Gozo er en frodig grøn ø, ikke nær så tæt befolket som Malta. Den er 14,5 km 

lang og 7,2 km bred.  og der bor 31.000 mennesker. Øboerne kalder sig gozitane-

re, ikke maltesere. Hovedstaden hedder Victoria eller Rabat og herfra stikker veje-

ne ud som et spindelvæv, snor sig rundt i dalene og højt på de bløde bakker med 

flade toppe. Kyststrækningen er på 43 km, og er betagende smuk med stejle klin-

ter og smalle fjorde og bugter. Under havoverfladen findes noget af Middelhavets 

bedste dykkerområder med huler og slugter. 

Malta kalder sig selv for Middelhavets hjerte. De fem små øer, der udgør repu-

blikken Malta ligger midt mellem Europa og Afrika. Øerne er formet af alle de 

kulturer og historiske begivenheder, der har præget Middelhavets historie. Og alli-

gevel har Malta sin egen ganske særlige identitet: afrikansk klima, sydlandsk tem-

perament og engelsk stil og en katolsk tro så stærk, at øerne har en kirke for hver 

dag i året. Republikkens hovederhverv er turisme. Der bor 410.000 mennesker på 

øerne. Sproget er maltesisk og engelsk. Klimaet er subtropisk. Valutaen er Euro-

en. Malta blev engelsk kronkoloni i 1814 og var i næsten 200 år under engelsk 

herredømme. Men før da i 1530 slog Johanniterordenen sig ned på Malta og øerne 

præges stadig af riddertiden. I 1974 blev Malta selvstændig republik, og i 2004 

blev Malta medlem af EU.. 

 
 



Forårstur til Gozo 22.4.2013  

En mørk halsbrækkende tur med ven-

strekørsel ad smalle snoede veje igen-

nem mindst 75 rundkørsler, på langs af 

Malta førte os til 2. sidste færge fra 

Cirkewa til Mgarr på Gozo. Gammel 

færge fra Juelsminde til Kalundborg, 

helt nostalgisk.  

Tog 25 minutter og så atter på nærmest 

lykke og fromme tastede vi ’noget’ ind 

på GPS’en, som havde meget svært 

ved at genkende de gader og byer, vi 

gerne ville til.  Men kl. 22.55 holdt vi 

på en lille plads i Xaghra (udtales Sara) 

foran Abrahams Supermarket, ringede 

til Tony, som hentede os på gåben. Vi 

var nemlig landet ca. 150 m fra vores 

B&B. Ret flot syntes vi. Og så var vi trætte. 

Med til første feriedags oplevelse, var også at Mogens 

læste fejl af benzintanken, som vi havde fået info om, 

var ½ fuld. Mogens så den som tom, og spruttede vrede 

ord pr. tlf. til en stakkels Avis mand, der ikke forstod 

noget ….så 40Euro i benzin automaten, for blot at opda-

ge, at tanken VAR fuld i stedet for TOM!!! 

 



2. dag -  Tirsdag d. 23. april 2013 

Stormvejr 11-12 sekundmeter, og sløret sol, som dog brændte 

dejligt igennem midt på dagen, da vi ikke mindre end 2 gange 

sad på restaurant på Xaghras torv, og bare kiggede og nødt det. 

Vi drak lokal Cisk (øl – udtales Tjisk) og lokal diet sodavand 

Kinnie. 

Vi brugte formiddagen 

på travetur rundt i 

Xaghra, så den ualmin-

delig flotte kirke, byg-

get i det 19. århundre-

de, og af paven i 1067 

ophøjet til  Basilica. Et 

lille kuriosum: På kir-

kens forside er to ure, 

det ene går korrekt og 

det andet står stille, for 

at narre djævlen. Der 

var utrolige krystalysekroner, skønne malerier og marmor søjler og 

vægge. Dernæst travede vi til Xerri’s Grotto. En lille dryppestenshule, 

fundet ved et tilfælde. Det var Joseph Xerri, der i 1923 gravede efter 

vand, ville lave en brønd, og stødte på hulen. Vi blev vist rundt af 

hans barnebarn, en kvinde på vores alder, det var en dejlig og helt æg-

te oplevelse.  

Dernæst Ta Kola windmill, fra 1725. Oprindeligt var der 14 vindmøl-

ler på Gozo, for uden mølle, intet mel, og dermed intet brød. Ta Kola 

er den eneste, der er tilbage. Den har været i brug helt frem til 1987. 

Vi så ikke bare møllen, men også møllerens hjem, der lå oven på møl-

len. 

Det mest spændende var dog nok Ggantija (udtales Djigan-

tia) – to templer bygget for omkring 5000 år siden, af kæm-

pe stenblokke, nogle op til 50 tons. Ggantija var i brug i ca. 

1000 år, hvorefter det blev forladt og sidenhen brugt som 

gravplads for bronzealderfolk. Stenkolosserne blev udgravet 

i 1827, og har altid været omgærdet af mystik. De blev sat i 

forbindelse med en mystisk menneskerace – ”giganterne”, 

for hvem kunne ellers byg-

ge den gigantiske mur, der 

omslutter de to tempelbyg-

ninger. 

 



Det var også her jeg blev fristet til at købe turens eneste souve-

nir …. En strikstrøje i uld og bomuld i selvfølgelig rosa nuan-

cer. Pris 150 kr. 

I en lille kiosk købte vi en Gozo bog og et kort over Gozo. Og 

så blev vi inviteret til at smage og købte selvfølgelig og-

så….kaktuslikør. Lyserød og velsmagende ’Bajtra’. 

Gozo er også kendt som Calypsos ø. Det menes at Homer i sit 

eventyr ’Odysseen’ refererer til Gozo. Ifølge legenden boede 

Calypso, Atlas’ datter i en klippehule, hvor hun forførte Odysse-

us i 7 år, efter at han havde lidt skibbrud på en sandstrand tæt 

derved. Calypso lovede ham evig udødelighed, hvis han ville 

gifte sig med hende. Dog kom gudernes sendebud Hermes, 

Odysseus til hjælp, hvorefter Calypso satte Odysseus fri, så han 

kunne vende hjem til sin trofaste hustru Penelope. 

Ifølge myten boede de i Calypso’s hule, som ligger højt over 

Ramla Bay. Vi besøgte stedet. Der var en betagende udsigt, men 

hulen kan man ikke mere komme ind i. Det ligner nærmest bare 

et hul i jorden, men hulen skulle være 15 m lang. 

Om eftermiddagen tog vi 

bilen ad snoede veje til den 

smukke Ramla Bay ”Ramla 

il-Hamra” = den røde sand-

strand. Det var dejlig varmt 

at gå med bare tæer i sandet, men det blæste alt for meget til at bade. 

Midt på stranden står en stor hvid statue af Jomfru Maria fra 1800-

tallet. Bag stranden ligger Gozo’s eneste klitlandskab, der er fredet. 

Dernæst videre ad endnu en smal snoet lille asfaltvej gennem en frodig 

dal til San Blas Bay. Vi sætter bilen og traver ad en smal meget stejl 

lille sti gennem oliven- og citruslunde, anlagt på små terrasse marker. 

Stien bliver stejlere og stejlere, og udsigten mere og mere betagende. 

Anslået stigning 45%. Vi ender på en lille smuk klippesandstrand.  

Sidst på dagen en blæsende travetur til et forsvarstårn 118 m oppe med 

rig udsigt til havet og stejle klipper, og i det fjerne Dahlet Qorrot bug-

ten med fiskeskure, hugget ind i kalkstenen. 

Og så var det en let pa-

nik bredte sig, og der 

blev meget stille i bilen. 

Mogens havde mistet 

vores husnøgler, og 

trods alle lommer blev 

endevendt flere gange, 

blev det nødvendigt at 

ringe til Tony, der trods 

alt tog det pænt. 

Gozitansk rødvin, ost, 

skinke og flutes – afslut-

ning på en dejlig dag, 

hjemme i vort ene og alene 

B&B. 



3. dag - Onsdag d. 24. april 2013 

Hov, så var der mail fra Ted – med billetter til Ore-

gon for 3 personer. Vi tager nemlig af sted på flere 

eventyr, denne gang med Far i juni måned. 

Blæsevejr og sløret sol. Lange ærmer det meste af 

dagen. Vi traver rundt i Gozo’s største by og hoved-

stad Victoria (Rabat) med ca. 6.000 indbyggere. Ser 

den overdådigt flotte Basilica St. Georges, der lig-

ger på det lille søde torv Pjazza san Gorg. Froko-

sten blev nydt her på Grapes Wine Bar med syma-

skineborde med udsigt til Basilikaen. Vi bestilte 

Gozitansk ostetallerken, troede vi! Må i stedet have 

peget på Gozitansk pølsetallerken! Det så rigtig me-

get kødagtigt ud! Dog smagte især spicy Zalzett, 

der var varm, rigtig godt. Vi nød også at trave rundt i de smalle, snoede stræder og gyder, hvor hver en lille 

plads er optaget af, f.eks. en lille bil. 

Selvfølgelig skulle vi også se Citadellet med de tunge bastionsmure rundt om. Det er et enormt fæstnings-

værk, bygget af Johannitter riderne i 1565 for at beskytte byen mod angreb. Bl.a. blev Gozo hærget af tyr-

kiske pirater i 1551. De tog det meste af øens befolkning som slaver og helt frem til 1637 var det ved lov 

besluttet, at alle Gozitanere skulle tilbringe hver eneste nat indenfor citadellets tykke beskyttende mure.  

 



I stiv kuling travede vi halvvejs rundt langs de øverste mure. 

Vi havde udsigt hele øen rundt. Det blæste og stormede dog 

for meget, så vi undlod den anden halvdel. 

Måske mere læ for stormen på vest siden af øen??? Vi kørte 

mod Sannats klippeskrænter og dernæst mod Sct. Lucija, for 

at ende på små snoede, hullede grusveje i et meget uvejsomt 

område med klippeskrænter og slugter. Hov, så endte vi i 

Xlendi, et lille fiskerleje i bunden af den smalle Xlendi fjord. 

Her fandt vi en smule læ, og 

dagens eneste gode solskin 

på kajkanten med Cisk og 

rom og cola. Det var dejligt. 

Travede en tur ad en klippe-

sti til en lille skjult pool, Ca-

rolinas Cave. Et tidligere pri-

vat badested for Dominika-

ner nonnerne, skjult for om-

verdenens nyfigne blikke. 

Dernæst travetur til vagttår-

net på sydsiden af fjorden. 

Det blæste og stormede, så vi 

næsten ikke kunne komme 

fremad. Et fladt kalkstensom-

råde for foden af tårnet bar 

tydeligt præg af at have været brugt til salt-

indvinding.  



Næste stop blev Dwejra med nærmest en slags naturlig triumfbue, plantet med det ene ben i Middelhavet. 

Sådan kan man beskrive Azure Window, en fantastisk klippeformation ved Dwejra. Enestående og beta-

gende. Ved siden af, lidt inde i landet ligger et cirkelrundt bassin, Indland Sea, forbundet med havet gen-

nem en 100 m lang tunnel gennem klippen, der rejser sig 50 meter over tunnelen. Vi kunne lige akkurat 

sejle igennem i en lille jollelignende båd, der sejlede os tæt på Azure Window, tæt på de høje sandstens-

klipper, ind i hulen Blue Cave, med orange koraller på klipperne under vandet, og med vand så blåt, så blåt, 

så det synes næsten umuligt. Utrolig fascinerende og smukt. Vandet er klart og rent, og sigtbarheden er ned 

til 30 meter. Dette sted ville være dejligt at gense i stille, solrigt vejr. 

Aftensmaden, et herligt måltid, Mogens fik kanin, blev indtaget på Xaghra torv hos ’Oleander’ og så ellers 

en lille 10-15 minutters travetur hjem til dobbeltdynen. 



4. dag – Torsdag d. 25. april 2013 

Stormvejr, blæsevejr og dis. Vi 

snupper lige en ekstra kop morgen-

kaffe, og et stk. sandkage, som vi 

havde gemt til aftensmaden. 

Dagens blæse-storm-vejrs ture gik 

til den smukke by Marsalforn, dog 

helt ’død’, ingen folk, restauranter 

og butikker lukket. Men meget 

smukt beliggende, travede en lille 

tur på havnen, så de søde maleriske både 

med et øje på hver side af stævnen. Gik 

også lidt op af klipperne til herlige bade-

steder, så det ud til. Dog slet, slet ikke i 

dag, kæmpebølger væltede ind over klip-

perne. 

Dernæst køretur langs kysten til de man-

ge saltbassiner, hele vejen til Qbaijar. En 

skøn ældre Gozitansk ’salthøster’ havde 

taget opstilling med sin lille saltbod i 

stormvejret. Det var til ære for et fransk filmhold, der for 6 

mdr. siden havde valgt dagen i dag (stormvejrsdagen) til en 

optagelse af saltindvinding på Gozo. Den gamle var næsten 

grædefærdig. Vi fik en lille snak og en pose salt. Sidste år 

havde han høstet 21 tons salt. Primært til supermarkeder. Ad 

smalle, omtrent ikke brugelige veje, nåede vi frem til Ghasri 

Valley, helt ude ved kysten. Travede en smuk tur på toppen 

af klipperne og overalt var der saltbassiner mere eller mindre i brug. Stod pludselig ved ’hullet’ i klippen, 

en slags brønd, lavet i fordums tider mhp at pumpe havvand op til saltbassinerne. Nu så det ud til at man 

havde pumpestationer. Ved at kigge gennem hullet, fik jeg klart en opfattelse af at stå på et klippefrem-

spring, og jeg trak mig skyndsomt tilbage. 

”Vejen er altså spærret længere fremme”, sagde en lokal turistguide 

med en flok vandrere. Kunne egentlig godt forstå det, vejens tilstand taget i betragtning…. Meeeen så skul-

le vi jo køre samme vej tilbage….Så lad os nu se…jo, rigtig nok… men ka’ sådan en lille Hyundai ikke 

smutte igennem sådan en smule afspærring??? Og vejen ser da meget go’ ud der fremme, og næste by er da 

lige der! Og såmænd, det lykkedes. 



Næste stop var Ta’ Pinu Kirken. Aldrig har 

vi set så mange takkebreve og gaver af al-

verdens art, krykker, støtteproteser, benpro-

teser, små hæklede trøjer, sokker osv. Alt 

sammen taksigelser fra personer, der er slup-

pet af med deres lidelser efter et besøg i 

Maltas allerhelligste pilgrimskirke. 

Historien begyndte en junidag i 1883, hvor en lokal kvinde Carmen 

Grima, kom ind i det lille kapel for at bede. Da hørte hun Jomfru 

Marias stemme. Herefter fulgte det ene mirakel efter det andet. Og 

lokalbefolkningen besluttede at bygge en større kirke, der var den 

hellige jomfru værdig. 

Vejret taget i betragtning 

ønskede jeg, og fik fro-

kost på kajkanten i Xlen-

di. Rigtig smukt sted og 

trods blæsten sad vi 

udenfor og nød den mør-

ke dramatiske himmel… 

og så kom regnen… Hov må også lige huske den flotte køretur ad 

en ekstremt smal bjergvej, langs slugten til Mgarr Ix-Xini, en lille 

smuk bugt med en lille (lukket selvfølgelig) restaurant og med 

flotte bademuligheder. Åh, gad godt komme 

her en solrig varm dag, og glide ned i det 

flotte blå vand, og blive svalet af.   

Resten af dagen væltede regnen ned i tykke tun-

ge tove, og stormen fortsatte. Øv! Forsøgte os 

med en lille bitte travetur i Mgarr Havnebyen, 

måtte opgive grundet regnen. Så blev det til 

indkøb i Abrahams Supermarket og aftensmad i 

B&B, mens stormen susede og taget klaprede. 

Absolut ingen sol i dag og nærmest koldt. 



5. dag – Fredag d. 26. april 2013 

Vågner op til forholdsvis stille vejr. Ingen sol, men dis. Vågner allere-

de tidligt ved 5-6 tiden, hvor de lokale jægere går på due og vagtel jagt. 

Har fornemmelsen af, at de skyder på området/skrænten lige udenfor 

vores dør. Jagten indstilles ved 8.30 tiden. Mogens fotograferede en 

lokal på en lille traktor, der hver morgen passerede vores vinduer og, er 

vi helt sikre på, skød vagtler! Han var ret utilfreds med at være blevet 

fotograferet, men der foregår vist også rigtig meget ulovligt fugle sky-

deri! 

Vi snupper posen med flutes, ost og 

figenkage og kører ud på må og få. 

Lander igen ved Azure Window. 

Traver først en flot klippetur på den 

anden side ved Dwejra Tower med 

det danske flag hejst!  Hvorfor nu 

det? Nå, nej, som vagten sagde, det 

danske kors er trukket længere tilba-

ge. Dette er Sct. Georgs flaget. Så 

ved vi det. Der er kyst vagttårne 

overalt på øen, tilsyneladende har 

øen været inddelt i forskellige ridder 

områder og hver har sit eget flag.  

Flot blæsende udsigt fra toppen af tårnet og fantastisk udsigt fra de yderste klip-

per til Fungus Rock – en kæmpe fritstående klippekolos, der rejser sig 60 meter over havoverfladen. Vi 

fandt også en lille hule i klippen med et kors med indlagte hvide skaller og små udhuggede hylder. Fra hu-

len en enestående udsigt til Fungus Rock.  

Her var det så, at Mogens blev væk for mig. Jeg sad og hvilede lidt i hulen og nød udsigten. Hørte godt 

Mogens sige: ”Her er den udhuggede trappe….” og da jeg kom ud af hulen fulgte jeg trinene op, spejdede 

og spejdede, intet bevægede sig på de enorme klippepartier. Jeg stod bare helt stille og forstod intet af, hvor 

han var blevet af. Blev til sidst lidt beklemt ved situationen, tog telefonen frem og ringede til ham. Og lige 

netop da, dukkede Mogens op…neden fra….det viste sig, at der længere nede også var en udhugget trappe. 

Godt han kom tilbage efter mig. 

Vi fulgte trinene helt ned i bunden af bugten til et lille gammelt slæbested også med huler/små fiskehuse, 

hugget direkte ind i sandstensklippen. Andre klipper var mere sorte og grå og lignede granit eller lava og 

andre igen fyldt med fossiler, altså gik vi atter på gammel havbund. Her ved slæbestedet indtog vi vores 

frokost og nød sceneriet. 



Azure Window måtte vi også lige over at beundre 

en rum tid igen, inden vi atter kørte til Xlendi og 

genså nonnernes badested, nu i mere roligt vejr. 

Fandt en lille bitte klippesti, højt hævet over byen 

og endte på havnefronten til lidt drikkelse og da-

gens 15 minutters næsten solskin. 

Aftensmad hos ’Oleander’ på torvet i Xaghra. Vi 

fik Rockfish, lokal fisk, Cippulazz. Flot rød fisk. 

Stor var min overraskelse, da han snuppede to store 

røde fisk fra det, jeg troede var noget udstilling, sat 

til pynt. Her lå fiskene på is og ventede på os. Tjene-

ren (ejeren) fileterede fisken så flot og effektivt for 

os, samtidig med at han lige måtte sørge for en stor 

parasol, da det begyndte at regne. Et dejligt måltid. 

En anden tjener så det som sin vigtigste opgave, at informere os om rigtig gode 

Maltesiske og Gozitanske vine og skrev og skrev på min seddel.  



6. dag – Lørdag d. 27. april 2013 

Halløj, så kom solen og vi fik et par gode tips til et par ud-

flugter af Tony… Vi er nemlig ved at løbe tør, har snart kørt 

og været overalt. Men altså flotte nye oplevelser også i dag. 

Ud i slugten Wied il-Mielah, hvor vi listede ned i slugten ad 

en smal trappe og fandt en flot klippebro – nærmest et vindue 

som Azure Window. Imponerende. Der var en del jægere, og 

der blev skudt en del.  

Mødte også et par hjælpsomme og venlige betjente, der holdt vagt 

ved en smal afsides vej ….”some illegal business is going on” sag-

de de og viste venligt vej, videre til Sct. Dimitri kapellet. Og hvis 

ikke betjentene havde sagt, at det var den vej, så ville jeg aldrig 

have troet det muligt. Kapellet var lukket, men udsigten derfra 

fremragende.  

Legenden om Sct. Dimitri kapellet fortæller om en gammel kvinde, 

der boede i en hytte tæt ved kapellet. Hver dag bad hun til Gud om 

at beskytte hendes eneste søn mod tyrkerne. En dag dukkede et sø-

røver skib op og røvede rigdomme og fødevarer og den fattige 

kvindes søn, der blev taget med og lagt i lænker på skibet. I sin 

store nød bad hun dagligt til Sand Dimitri, hvis billede hang i ka-

pellet. En dag blev han levende, ligesom groede ud af billedet sam-

men med sin hest, lyttede til kvindes bønner og forsvandt i fuld galop ud over havet. Da helgenen vendte 

tilbage havde han kvindens søn med. Herefter forsvandt han ind i billedet igen, og kvinden tændte hver dag 

et lys for ham i kapellet. 

Mange år senere blev kapellet ødelagt af et jordskælv og forsvandt i havet. En dag, hvor et skib skulle lette 

anker, hang det fast i havbunden. Nogle dykkere blev sendt ned for at løse problemet, og kom op og fortal-

te, at de havde set et kapel i det dybe vand. Dørene stod åbne, men der var fuldstændig tørt i kapellet og et 

lys brændte foran et billede af en helgen til hest!  

Smuk var også udsigten fra Gordon Lighthouse, hvortil vejen om muligt var endnu mere stejl, stenet og 

smal. Ja, så stejl, så jeg lige for en sikkerheds skyld lænede mig lidt forover i bilen, for at sørge for at holde 

vægt balancen i orden!. 

Solen tog fat og i Hondoq Bay var vandet blåt og så fristende, så vi hoppede i efter en travetur rundt på de 

imponerende klippeskrænter med udsigt til Blue Lagoon ved øen Comino. Og sikke en bådtrafik til og fra 

øen inde fra Mgarr havnebyen. Vi bestilte en tur her fra Hondoq Bay til i morgen formiddag. 

Ost, skinke, rødvin, Gozo brød og frugt blev indtaget i solens sidste stråler i Ramla Bay. 



7. dag – Søndag d. 28. april 2013 

Der er Gozo halv marathon og vi må snirkle 

os udenom alle afspærringer ned til Hondoq 

Bay. Her kommer ’Joy Ride’ med sin båd, 

triller den i vandet, bare for os, og suser os 

henover de blå bølger til Blue Lagoon, og øer-

ne Cominotto og Comino. Vi sættes af på 

Comino, som er ca. 3x2 km og traver en ca. 2 

timer og 5 km lang tur øen rundt.  

Flotte udsigter fra øens to tårne, det ene 

Comino Tower eller Santa Marija, var flot 

velbevaret og her havde man mulighed for at 

leje tårnet til en familiefest. Sikke en fest. Vi 

kommer også forbi ’Pig Farm’ – grisefarmen, 

som ikke længere er i brug. Historien går på, 

at alle grise fra Gozo blev flyttet til Comino, engang for år tilbage, da der var mund og klovsyge. I dag bor 

der blot 4-5 mennesker på øen. 

Tilbage ved Blue Lagoon blev vi helt overvældet af det enorme opbud af turistbåde, der ustandselig ankom 

med turister. Og der var næsten sort af solbadende mennesker på hver en lille stump sandstrand, og hvert et 

lille klippefremspring. Og det er blot begyndelsen på turistsæsonen. Vi svedte og selvfølgelig måtte vi ud 

og svales af og prøve ’Blue Lagoon’. Det var flot og friskt. Jeg nød det i fulde 

drag. Smukt, smukt. 

Vi blev hentet kl. 01.30 pm og så racede vi henover de 

nu større bølger, en herlig ’Joy ride’! 

Eftermiddag + aftensmad i smukke Mgarr Ix-Xini bug-

ten med den lille primitive restaurant, som et ægtepar 

har drevet gennem de sidste 13 år. Manden lavede 

hjemmelavet friturestegt ravioli med Gozo ost og Grou-

per fisk. Skøn mad. Solen skinnede stadig, om end det 

blæste en del.  

Det var 

vores sidste 

aften. Hvor 

skulle vi 

køre hen? 

Selvfølge-

lig til Xlen-

di og få en 

is på kajkanten. Flot afslut-

ning på en herlig ferieuge. 



8. dag – Mandag d. 30. april 2013 

Kufferten pakkes, vi fornøjer os med 

den sidste morgenmad med ristet 

brød, syltetøj, sandkage, appelsin, 

kaffe og æblejuice. 

Det blæser en del, men solen titter 

frem. Vi kører nu kl. 9.00 til Mgarr 

og tager ’Gozo Channel Line’ færgen 

til Cirkewa og skal tilbringe dagen på 

Malta og afventer Ryan Air afgang 

kl. 20.40. Alt unødigt er smidt ud, så 

der ikke kommer overvægt. Der skal 

nemlig være plads til den nye trøje, 

Gozo bogen og en lille pose salt. 

 

 

 

I Billund fandt vi hurtigt bilen og suste hjem til dynerne i Kerteminde, var hjemme kl. 02.00. 

   

 



Efterskrift 





livsnyderne@tdi.NU 

http://www.Livsnyderne.NU 


