RZYM
• Metrem jedziemy z Vittorio Emanuele (lub Termini) do Flaminio.

1. Z metra wychodzimy (kierując się na południe) na Piazza del Poppolo – plac z egipskim
obeliskiem w centrum, piękne fontanny i dwa bliźniacze kościoły obok siebie. Stąd
rozchodzi się „trójząb” największych ulic miasta.
2. Schodami znajdującymi się na wschód od obelisku idziemy na górę do ogrodu, który
rozciąga się na całym wzgórzu. Ze wzgórza piękna panorama na miasto. Wśród wielu
uliczek – ul. Mickiewicza.

3. Zejście przy schodach hiszpańskich, przy kościele Trinita Dei Monti.
4. Naprzeciwko schodów znajduje się bardzo popularna kawiarnia „Caffe Greco”.
5. Na wprost schodów hiszpańskich wchodzimy na uliczkę najdroższych butików (Via del
Condotti), idąc dalej dochodzimi do Via del Corso – centralnej ulicy Rzymu.

6. Idąc wzdłuż Corso dochodzimy do kolumny Marka na Piazza Colona.
7. Na wschód od Piazza Colona znajduje się jedna z najpiękniejszych fontann – fontanna di
Trevi.
8. Kierując się na południowy wschód od fontanny przecinamy ponownie via del Corso i
docieramy do Panteonu – świątyni poświęconej wszystkim bogom, który znajduje się na
Polu Marsowym.

9. Za Panteonem, idąc po jego lewej stronie (wschodniej) jest Bazylika Św. Marii z
obeliskiem na grzbiecie słonia.

10. Następnie udajemy się na zachód od Panteonu docierając do Piazza Navona, ogromnego
podłużnego placu wraz z trzema cudownymi fontannami.

Ewentualnie:
Na południe od Piazza Navone docieramy do głownej ulicy Vittorio Emanuele II i idziemy w
kierunku wschodnim. Mijając dwa duże skrzyżowania (idąc na nich prosto) dochodzimy do Piazza
del Gesu i:

- Idąc w lewo (via del Plebiscito) docieramy do Pałacu Weneckiego i dalej do „wylotu” centralnej
ulicy Rzymu i jesteśmy naprzeciwko Ołtarza Ojczyzny (pomnik króla Vittorio Emanuela i grób
nieznanego żołnierza), za nim Kapitol.
- Idąc w prawo (via d’ Aracoeli) docieramy bezpośrednio pod Kapitol.
Spod Kapitolu możemy przejść do metra obok Koloseum (15min drogi).

Trasa piesza:
•

około 5 km, dla punktów od 1 do 10,

•

około 7 km, dla punktów od 1 do 10 + dojście na Kapitol.

Czas wyprawy:
•

około 8h (liczne przystanki, obiad w okolicy Piazza Navona), tempo zwykłe.

Mapa trasy wraz z zaznaczonymi głównymi zabytkami

