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 Il-progress iġib miegħu drawwiet differenti. Hekk ġara ukoll fil-qasam tal-ivjaġġar. 

 Ftit żmien ilu, żmien il-bużnanniet tagħna, kienu jivjaġġaw b’ xi żiemel bil-karettun.  

 Aktar tard daħlu sew il-karozzi u maż-żmien l-ferroviji u l-ajruplani.
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 Illum il-ġurnata l-ajruplan flimkien mal-ivjaġġar sar parti mir-rutina tal-ħajja tagħna.
Jiena għalkemm għadni adoloxxenti nħobb insiefer. S’issa kelli żewġ esperjenzi ta’ safar.

 L-ewwel waħda żgur ma ninsieha qatt. Kien is-sajf 2014 meta ġietni l-opportunità li
nsiefer ma’ sħabi tal-iskola flimkien mal-għalliema tal-Ġermaniż. Flimkien ma’ studenti
oħra, aħna morna l-Ġermanja sewwa sew ġo Munich li hija belt mill-isbaħ imdawra b’
natura liema bħala. Għalija kienet esperjenza sabiħa ħafna.

 Wara dan il-vjaġġ mort Slovenja mal-ġenituri tiegħi. Slovenja tassew sabiħa. Kemm il-
Ġermanja u anki Slovenja ħassejtni msaħħra bin-natura għax differenti minn pajjiżna.
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 Fl-opinjoni tiegħi, il-Maltin iħobbu jivjaġġaw u
jsiefru għal bżonnijiet differenti; min isiefer
fuq studju jew fuq xogħol, min għal gost
filwaqt li oħrajn biex jaħdmu barra minn
Malta.

 Hawn Maltin li jsiefru biex jaqtgħu ftit mir-
rutina u l-ġenn ta’ kuljum u bis-saħħa t’hekk
jaraw kulturi differenti. Nemmen li s-safar
jgħinna nitgħallmu napprezzaw id-differenzi
ta’ bejnietna. Ma jonqosx ukoll li xi Maltin
jsiefru biex jixtru speċjalment għas-’sales’ ta’
Londra.

 Minn naħa l-oħra hawn Maltin li jkollhom
jsiefru għall-kura barra minn xtutna minħabba
mard li jiġi fuqhom. 5



 L-ivjaġġar naħseb li jogħġob lill-maġġoranza tan-nies. Permezz tal-faċilita’ tal-
ivjaġġar id-dinja saret bħal biċċa art sħiħa, post wieħed. 

 Il-fatt li sar għandna aktar aċċess għal diversi postijiet jagħmel aktar kuraġġ
lin-nies biex isiefru. 

 Ma jonqosx ukoll it-titjiriet ‘low cost’ li jagħmluha aktar faċli u ta’ aktar
attrazzjoni biex wieħed jivjaġġa. 

6



Wara tant jiem ta’ ħidma, minn xogħol għal ieħor u bil-ħajja mgħaġġla li sar għandna,

wieħed għandu jaqta’ ftit permezz ta’ vjaġġ fejn fih jitgħallem, jara u japprezza kulturi

differenti minbarra li jgawdi minn xi esperjenzi ġodda. Dan kollu jgħallmek tapprezza

aktar lil ta’ madwarek, minbarra li jgħinek tifhem aktar li fil-ħajja trid titgħallem tgħix

ma’ kulħadd għax m’hawnx isbaħ mir-rispett u l-imħabba lejn il-proxxmu.
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 Tħobb issiefer?

Iva għax għalkemm kultant joffri ċertu sfidi, nħoss li jgħinni napprezza d-diversita’ ta’ madwarna.  Barra minn hekk 
kull safra ġġib magħha xi avventura li tgħinni nikber bħala ndividwu.

 Kemm-il darba sifirt?

Ħafna drabi.

 Tista’ isemmili xi postijiet li żort?

Iċ-Ċina, l-Amerika, l-Iżlanda, l-Indja, l-Italja, Franza u l-Ingilterra fost oħrajn.

 Liema post għoġbok l-aktar? Għaliex?

L-Iżlanda għax in-natura inkredibbli. Hija art attiva permezz tal-vulkani tagħha, mimlija xmajjar u s-sema toffri 
spettaklu ta’ kuluri matul il-lejl.

 Liem pajjiż li għadek ma żortx tixtieq li tmur?

New Zealand imma qiegħed ‘il bogħod u trid ftit żmien mhux ħażin biex iżżuru.

 Taħseb li Maltin iħobbu jivjaġġaw? 

Iva, il-Maltin iħobbu jsiefru ħafna biex jaraw affarijiet differenti billi pajjiżna huwa kemxejn żgħir .  8



STATISTIKA FUQ L-IVJAĠĠAR
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