PLAŻA
Bazylika św. Jana na Lateranie
1) Z dworca Termini, metrem linii A jedziemy do stacji San Giovanni.
2) Wysiadamy i kierujemy się ulicą Piazzale Appio na północ.
3) Przechodzimy pod akweduktem i skręcamy w lewo na plac Piazza di Porta San Giovanni.
4) Przed nami wyłania się Bazylika św. Jana na Luteranie (najstarsza ze wszystkich bazylik
w Rzymie)
Na co warto zwrócić uwagę:
ostatnie po prawej stronie drzwi przy wejściu: Święte Drzwi, otwierane co 25 lat, w tzw. Roku
Jubileuszowym
Pałac Laterański, siedziba papieży do początku XIV w.
Święte Schody (jak głosi legenda są to schody pochodzące z pałacu Poncjusza Piłata i po nich wchodził
Jezus Chrystus)

Plaża – Lidio di Ostia
1) Następnie wracamy znów metrem lini A do dworca Termini i tam przesiadamy się na
linię metra B i jedziemy na stację Piramide.
2) Aby dojechać z Termini nad morze, wystarczy kupić bilet na jeden przejazd metra.
3) Ze stacji metra Pyramide przechodzimy na stację bliźniaczą o nazwie Ostienze (przejście
z jednego peronu na drugi).
4) Stamtąd na tym samym bilecie udajemy się pociągiem Roma – Lido di Ostia do stacji
końcowej o nazwie Cristoforo Colombo.
5) Wysiadamy zaledwie kilkaset metrów od brzegu morskiego. Przez następne kilka
kilometrów ciągnie się plaża z licznymi barami. Aby wybrać nieco mniej zatłoczoną
plażę, proponuję wsiąść w autobus, który odjeżdża tuż spod dworca i przejechać kilka
kilometrów dalej (za autobus nie trzeba płacić)
6) Za wypożyczenie leżaka bądź parasolu należy zapłacić 5 euro. Z reguły trzeba iść do
baru i tam kupić bilet na leżak bądź parasol.
7) W drodze powrotnej warto zatrzymać się na chwilę dłużej na stacji Pyramide i zobaczyć
Piramidę wzniesioną w 12 r. p.n.e. Tuż obok Piramidy, w ogrodzonym ogrodzie znajduje

się ostoja kotów – na kamiennych obeliskach można zobaczyć nawet kilkanaście kotów,
wylegiwujących się w słońcu.

