


  

   

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację 

PK 1 
Upper Barrakka Garden. Górne ogrody z których rozpościera się widok na Wielki Port i Trzy miasta. W ogrodzie można znaleźć 
wiele pomników przedstawiających postacie ważne dla historii Malty. 

Którego wybitnego brytyjskiego polityka można tu znaleźć?  

PK 2 

Budynek Auberge de Castille (Zajazd Kastylijski), budynek w stylu barokowym przebudowany w 1741 roku. Jest jednym z ośmiu, 
zbudowanych na terenie Valletty, zajazdów kawalerów maltańskich z tzw. langues (grup językowych). Został zbudowany dla 
rycerzy z z Kastylii, Leónu i Portugalii. Od 1972 roku jest siedzibą premiera Malty, odbywają się w nim posiedzenia rady 
ministrów. 

Ile armat broni wejścia? 

PK 3 
Budynek jednej z grup języków. Zbudowany w 1570 roku i rok później został włączony do Pałacu Wielkiego Mistrza.  

Której grupy językowej była to siedziba? 

PK 4 
Pomnik Wielkie Mistrza Zakonu Maltańskiego. 

Kto jest przedstawiony na pomniku?  

PK 5 
Kościół św. Barbary. Barokowy kościół zbudowany przez rycerzy grup językowych) Prowansalskiej. Obecny kościół został 
zbudowany na miejscu pierwszego w latach trzydziestych osiemnastego wieku, a jego budowę rozpoczęto w 1739 roku. 

Czyja figurka znajduje się nad wejściem?  

PK 6 
Pomnik upamiętniający robotników poległych podczas II wojny światowej. 

Czyj budynek znajduje się za pomnikiem?  

PK 7 
Pomnik upamiętniający postać jednego z wybitnych czeskich polityków.  

Jaki to polityk?   

PK 8 
Pomnik upamiętniający pomoc i przyjaźń maltańczyków z innym narodem europejskim, który mógł się schronić na wyspie w 
latach 1375-1915.  

Jaki to naród?  

 
Konkatedra świętego Jana świątynia wybudowana w latach 1573-1578 jako kościół zakonu joannitów.  
Katedra posiada osiem kaplic, z których każda poświęcona jest jednemu z "języków" zakonu joannitów. 

PK 9 Ile dzwonów znajduje się nad zegarem? 

PK 10 Jaki symbol znajduje się nad wejściem? 

PK 11 
W tym miejscu znajduje się ostatni budynek wybudowany przez rycerzy zakonu. 

Co znajduje się w tym budynku? 

PK 12 
W tym miejscu znajduje się najstarsza działająca kawiarnia, otwarta w 1837 roku.  

Jak się nazywa kawiarnia? 

PK 13 
Fontanna. 

Co tworzy fontannę.? 

PK 14 

Pałac Wielkiego Mistrza był centrum administracyjnym Malty przez prawie trzy i pół wieku. Oryginalny pałac, zbudowany w 
1571, był siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Św. Jana, a później, podczas brytyjskiego okresu kolonialnego, służył 
jako pałac gubernatora. 

Co obecnie znajduje się w tym budynku? 

PK 15 
Teatr Manoel zbudowany w 1731 r. Obecnie trzeci najstarszy na świecie wciąż działający teatr. 

Ile jest wsporników podtrzymujących gzymsy Teatru?  

PK 16 
Kościół Karmelitów, zaprojektowany przez barokowego architekta Girolamo Cassar, poważnie zniszczony w czasie II wojny 
światowej 

Jaka jest pełna nazwa kościoła? 

PK 17 
Anglikańska prokatedra św. Paeła. Należy do Archidiakonii Włoch i Malty diecezji Gibraltaru w Europie kościoła Anglii. 

Ile osób jest na posągu? 

PK 18 
Budynek Auberge de Baterie. Budynek wybudowany w 1696 roku jako prywatny pałac zwany Palazzo Carniero. Był domem dla 
rycerzy z grupy językowej angielskich i bawarskich w latach 1784-1798. Obecnie sidziba Government Property Department. 

Ile flag może powiewać nad wejściem? 

PK 19 

Bazylika Matki Bożej Bezpiecznej Przystani i św. Dominika. Rzymskokatolicki kościół parafialny (jeden z trzech) oraz bazylika 
mniejsza. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1802-1815 na miejscu poprzedniej budowli z lat 1571-1785 
zaprojektowanej przez Girolamo Cassara, zniszczonej przez trzęsienie ziemi w 1693 roku. 

Jaki jest kolor kopuły? 

PK 20 
Dzwon oblężenia dla siedmiu tysięcy żołnierzy i cywilów. Wszyscy zginęli podczas oblężenia Malty. 

Co upamiętnia dzwon?  

PK 21 
Obiekt ten jest starszy od Valletty. Wybudowany w 1488 r. na krańcu półwyspu i odegrał ważną rolę podczas Wielkiego 
Oblężenia. 

Jaki fort znajduje się na końcu półwyspu? 

 

 

Odpowiedzi należy przesłać na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomocą formularza. 
Przesłanie odpowiedzi oznacza wyrażenie zgody na publikację na liście osób, które przebyły TRInO. 
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