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Poradnik Podróżnika

1. Wyrób kartę EKUZ.
Karta uprawnia Cię do leczenia
w państwowych placówkach 
zdrowia na terenie UE na takich 
samych zasadach, jakie 
obowiązują obywateli 
danego kraju.

2. Wykup ubezpieczenie
podróżne w ERGO Hestii

Pamiętaj, aby objąć ochroną 
także dzień wyjazdu oraz 
powrotu do kraju. Zadbaj o to, 
aby każda wakacyjna aktywność
podlegała ochronie.

3. Wpisz do telefonu
numer ICE.

Jest to numer do osoby, pod który
zadzwonią służby ratownicze
w razie nagłego wypadku.

4. Ciesz się urlopem.
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NASZE PODPOWIEDZI
Poranna przerwa na kawę na Campo dei Fiori, jednym z najbardziej malowniczych pla-
ców w mieście, pozwoli chłonąć atmosferę targu (s. 79).

Podziwianie dzieł Caravaggia w kościele S. Luigi dei Francesi, w którym znajdują się trzy 
obrazy przedstawiające wydarzenia z życia św. Mateusza (s. 84).

Przerwa na kawę w Caffè Sant’Eustachio, jednej z najlepszych kawiarni w mieście, 
w pobliżu Panteonu, przy piazza di S. Eustachio. Należy koniecznie spróbować gran 
caffè speciale, podawanej ze słodzonym musem (s. 77). 

Spacer po piazza S. Ignazio, placu o palladiańskiej dekoracji, oraz po kościele pod tym 
samym wezwaniem, w którym można podziwiać freski trompe l’œil na sklepieniu, 
wykonane przez Andreę Pozza (s. 75, 76).

©
 p

ha
nt

 / 
Fo

to
lia

.c
om

Piazza S. Ignazio

©
 p

ho
to

go
lfe

r /
 S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
Kościół S. Luigi dei Francesi

8
Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/berzm1
http://bezdroza.pl/rf/berzm1


Podziwianie zachodu słońca ze wzgórza Janikulum przy lampce wina, w małej kawia-
rence z widokiem na Wieczne Miasto (s. 118).

Wizyta w Forno Boccione, tradycyjnej piekarni koszernej przy via del Portico d’Ottavia, 
w której serwowane są same specjały, m.in. torta ricotta e visciole, czyli tarta z ricottą 
i wiśniami (s. 69).

Kawa lub lunch w Museo Atelier Canova Tadolini, pracowni rzeźbiarzy Antonia Canovy 
i Adama Tadoliniego przy via del Babuino 150 A/B.

Podziwianie mistrzostwa Berniniego, który tchnął życie w marmur w Ekstazie św. Teresy, 
rzeźbie w kościele S. Maria della Vittoria (s. 140).

Zwiedzanie renesansowych ogrodów Villi Medici, jednego z najbardziej tajemniczych 
miejsc Rzymu, które było inspiracją dla wielu artystów (s. 94).

©
 fr

an
co

fo
x 

/ D
ep

os
itp

ho
to

s.c
om

Zachód słońca widoczny ze wzgórza Janikulum

©
 H

ag
en

41
1 

/ F
ot

ol
ia

.c
om

Ogrody wokół Villi Medici

9
Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/berzm1
http://bezdroza.pl/rf/berzm1


RZYM W TRZY DNI

Dzień 1
RANO
Zwiedzanie miasta warto rozpocząć w Rzymie antycznym: Koloseum««« (s. 58) 
i Forum Romanum««« (s. 48).

POŁUDNIE
Obiad w dzielnicy Rione Monti – w pobliżu Koloseum i Forum Romanum, obok 
piazza di Campidoglio.

POPOŁUDNIE
Spacer do Panteonu««« (s. 77), 
a następnie przechadzka ulicz-
kami barokowego Rzymu i wizyta 
w kościele S. Luigi dei Francesi«« 
(s. 84), w którym znajdują się 
obrazy Caravaggia. 
Pod koniec dnia spacer po piazza 
Navona««« (s. 82), pomiędzy 
malarzami i ulicznymi artystami, 
oraz przystanek na aperitif w jed-
nej z licznych winiarni na placu.

WIECZOREM
Kolacja i wieczór na Campo dei 
Fiori«« (s. 79).

Dzień 2
RANO
Warto poświęcić przedpołudnie sztuce i zakupom w okolicach piazza di Spa-
gna««« (s. 93) oraz zatrzymać się na kawę w obowiązkowej Antico Caffè Greco 
przy via dei Condotti 86. Następnie można kontynuować spacer aż do piazza del 
Popolo«« (s. 91), aby zwiedzić kościół S. Maria del Popolo«« (s. 92).
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POŁUDNIE
Obiad w okolicach piazza del Popolo lub, jeśli jest ładna pogoda, na Pincio (s. 36). 
Można również wybrać się na piknik do parku na wgórzu Pincio.

POPOŁUDNIE
Kontynuacja spaceru aż do Villi Bor-
ghese««« (s. 134), gdzie – obowiąz-
kowo po wcześniejszej rezerwacji 
– można podziwiać wspaniałą Galerię 
Borghese««« (s. 135). Powrót do cen-
trum z przystankiem przy fontannie di 
Trevi««« (s. 88).

WIECZOREM
Kolacja, a następnie kontynuacja 
spaceru aż do piazza del Quirinale«« 
(s. 88), skąd można podziwiać panoramę 
miasta albo, w zależności od repertuaru, 
zobaczyć jedną z interesujących wystaw 
w Scuderie del Quirinale, tuż obok pałacu.

Dzień 3
RANO
Wizyta w Watykanie««« (s. 97), gdzie warto spędzić poranek na zwiedzaniu Bazyliki 
św. Piotra««« (s. 100) oraz Muzeów Watykańskich««« (s. 104), na których terenie 
znajduje się zapierająca dech w piersiach Kaplica Sykstyńska««« (s. 109).

POŁUDNIE
Obiad w okolicach Watykanu.

POPOŁUDNIE
Pieszy spacer lub przejazd autobusem aż do Tybru. Aby chwilę odpocząć w chłod-
nym cieniu, warto wybrać się na spacer do ogrodów Janikulum« (s. 118). Pod koniec 
dnia można zachwycać się wspaniałym widokiem Rzymu.

WIECZOREM
Kolacja i wieczór w wyjątkowo malowniczej dzielnicy Trastevere«« (s. 116).
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Położenie
Stolica i największe miasto Włoch oraz 
czwarte co do wielkości miasto Unii Euro-
pejskiej leży w środkowej części Włoch, 
nad rzeką Tyber. Starożytne miasto 
zostało zbudowane na siedmiu wzgó-
rzach, które wznoszą się po wschodniej 
stronie Tybru i stanowią serce miasta.
Po zachodniej stronie Tybru znajdują się 
wzgórza Watykan, Gianicolo (Janikulum) 
i Pincio. W granicach włoskiej stolicy, na 
prawym brzegu rzeki, leży Watykan, 
kościelne miasto-państwo, enklawa na 
terytorium Włoch.
Rzeka Tyber, która wywodzi swą nazwę 
od imienia jej boga – Tiberinusa, toczy 
wody przez miasto z północy na połu-
dnie, zanim wpadnie do Morza Tyrreń-
skiego 20 km na południowy zachód, 
w pobliżu Ostia Antica. Rzeka nie ode-
grała takiej roli, jak np. Arno we Florencji, 
ale wciąż służy jako szlak wodny dla łodzi 
(żeglowny tylko na odcinku od ujścia do 
centrum Rzymu).

Siedem wzgórz
Między Forum Romanum a Circus Maxi-
mus leży Palatyn, miejsce najstarszej 
osady rzymskiej. To właśnie tam miała 
znajdować się grota, w której wilczyca 
wykarmiła Romulusa i Remusa. Również 
wyniki badań archeologicznych sugerują, 
że właśnie na Palatynie powstały pierw-
sze osady.
Najważniejszym, choć zarazem najmniej-
szym spośród siedmiu wzgórz, jest Kapitol. 
To tutaj w czasach starożytnych wznosiła 
się świątynia Jowisza, w której przechowy-
wano święte księgi sybillińskie. Po upadku 
imperium wzgórze straciło na znaczeniu 
i dopiero w XII w. usytuowano tu siedzibę 
władz Republiki Rzymskiej. Rozkwit Kapi-
tolu, współcześnie jednego z najbardziej 
reprezentacyjnych miejsc w Rzymie, nastą-
pił za czasów Michała Anioła.
W starożytności siedzibą plebejuszy był 
Awentyn, wzgórze wysunięte najbardziej 
na południe. Z czasem jednak stało się 
ono modne wśród patrycjuszy, którzy 

OTO RZYM

Mówi się, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu... I  rzeczywiście, od czasów sta-
rożytnych wiodły tam trakty z całego Imperium Romanum, a później do siedziby 
głowy Kościoła prowadziły szlaki pielgrzymie z różnych zakątków Europy.  Rzym – 
Wieczne Miasto (łac. Roma Aeterna) i „stolica świata” (łac. caput mundi) – od setek lat 

zadziwia odwiedzających.
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zaczęli budować tu termy, pałace i wille. 
Podobną historię miał Eskwilin, zamiesz-
kiwany początkowo przez biedotę, a póź-
niej przez patrycjuszy. Elita starożytnego 
Rzymu upodobała sobie też przyległe do 
Awentynu wzgórze Celius oraz usytu-
owany na północy Wiminał.
Po zachodniej stronie Wiminału znajduje 
się Kwirynał, najwyższe spośród wzgórz 
po wschodniej stronie Tybru. W starożyt-
ności obejmowało ono trzy wierzchołki, 
które w XVI w. zostały rozkopane. To tu 
wznosiła się świątynia boga Kwiryna, 
jednego z najstarszych bóstw rzymskich. 
W epoce nowożytnej na Kwirynale miesz-
kali papieże, a później królowie.
Na początku IV w. p.n.e. Serwiusz Tuliusz 
otoczył wzgórza potężnymi murami, 
których łączna długość wynosiła 11 km.

Dzielnice Rzymu
Wieczne Miasto można zwiedzać, spa-
cerując trasami od piazza Navona, przez 
Campo dei Fiori, Panteon, Koloseum 
i starożytne Fora, jak również odkrywając 
ścieżki mniej uczęszczane. Aby poznać 
Rzym, należy z jednej strony zwiedzić 
najważniejsze miejsca związane z anty-
kiem i renesansem, a z drugiej – zapuścić 
się w labirynty mniej popularnych uliczek.
Atmosfera opisanych w przewodniku 
historycznych dzielnic, rozmieszczo-
nych na siedmiu wzgórzach, jest prze-
pojona wspomnieniami przeszłości. To 
właśnie tam, co oczywiste, zmierza naj-
więcej turystów, ale również te rzadziej 
odwiedzane dzielnice są warte uwagi.
Nową dzielnicą, którą upodobała sobie 
rzymska młodzież, jest Testaccio, nato-
miast Awentyn i Garbatella dają okazję 
do miłych spacerów. Coppedè pozwala 
poznać świat Gina Coppedègo, architekta 
i rzeźbiarza, reprezentanta secesji. Monti 
razem z Pigneto otworzyły podwoje dla 
rzemieślników mających tu np. warsztaty 
ceramiki i szkła oraz dla sklepów i barów, 
w których sprzedawane są modne wina. 
Flaminio wyróżnia się dzięki współcze-
snej architekturze i wraz z Auditorium 
Parco della Musica stanowi centrum życia 
kulturalnego Rzymu. Z kolei w usytu-
owanym po drugiej stronie Tybru Foro 

Italico znajdują się nowoczesne obiekty 
sportowe. W San Lorenzo panuje non-
konformistyczny duch bohemy artystycz-
nej, a w EUR (Esposizione Universale di 
Roma) można zobaczyć monumentalną 
architekturę faszystowską. Warto też 
pospacerować pośród mieszkańców 
Trastevere, którzy rozstawiają na ulicy 
krzesła na chwilę pogawędki.

Miasto sektora usług
Rzym liczy niemal 3 mln mieszkańców, 
czyli ponad połowę populacji regionu 
Lacjum, którego jest stolicą. Pomimo tej 
liczby, to pierwsze miasto we Włoszech 
nie doświadczyło takiego rozwoju prze-
mysłowego, jak Mediolan czy Neapol. 
Stało się tak z powodu nakazów ochrony 
i konserwacji istniejących tu zabytków, 
których wartość jest nie do przecenienia.
Gospodarka Rzymu opiera się na sekto-
rze usług, co jest szczególnie widoczne 
od momentu, gdy w 1871 r. miasto 
zostało podniesione do rangi stolicy 
zjednoczonych Włoch. Od tego czasu 
zaczęła się intensywnie rozwijać dzia-
łalność związana z rolą polityczną i kul-
turalną miasta, obejmująca m.in. kino 
(Studios Cinecittà) czy rynek wydaw-
niczy. Jednocześnie całe dzielnice były 
poddawane przebudowie, aby pomie-
ścić nową administrację. Przykładem 
tego są obszary wokół dworca Termini 
oraz via Nomentana.
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Metro: Colosseo (linia B).
Część Forum Romanum może być 
zamknięta dla zwiedzających. Najlepszy 
widok na ruiny rozciąga się z tarasu na 
Kapitolu i Ogrodów Farnezyjskich na 
Palatynie.

Tło
Około 750 r. p.n.e. na miejscu dzisiej-
szego Forum Romanum znajdowała 
się podmokła dolina, nieustannie pod-
tapiana przez wody spływające z Pala-
tynu, wzgórza Caelius, Eskwilinu, Velii, 

Kwirynału i Kapitolu, zamieszkiwanych 
przez Latynów i Sabinów. Dolina służyła 
głównie jako miejsce pochówków; tutaj 
też spotykali się przywódcy plemion 
i prowadzono wymianę towarów. Dwa 
wieki później za sprawą Etrusków, któ-
rzy od 616 do 509 r. rządzili w Rzymie, 
bagna osuszono, a na miejscu cmen-
tarzyska zaczęła wyrastać zabudowa 
miejska. Królowie z dynastii etruskiej 
wznieśli ponadto twierdzę na Kapitolu, 
otoczyli miasto murami i doprowadzili 
do połączenia się kilku wiosek.

FORUM ROMANUM
«««

Wielu odwiedzających wyrusza na wędrówkę po Rzymie właśnie stąd – z miejsca, 
w którym narodziła się rzymska cywilizacja, i skąd kierowano losami najpotężniej-

szego imperium starożytności.
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Po wygnaniu ostatniego króla, Tarkwi-
niusza Pysznego, przestrzeń przyszłego 
forum zaczęła odgrywać coraz ważniej-
szą rolę. Tutaj świętowano zwycięstwa 
i wznoszono świątynie bóstw opiekuń-
czych. Wraz z bogactwem, napływającym 
do Rzymu w wyniku prowadzonych pod-
bojów, zaczęło się także zmieniać jego 
ekonomiczne centrum. Dokonywano tu 
najważniejszych operacji finansowych.
Przez pięć wieków istnienia republiki na 
Forum Romanum koncentrowało się jej 
życie polityczne i religijne. Tutaj wznosiły 
się siedziba senatu, Kuria Hostyliusza 
(sabińskiego króla, który kazał ją zbudo-
wać w VII w. p.n.e.), a od 497 r. – świą-
tynia Saturna. Plac mocno ucierpiał 
w czasie wojen domowych u schyłku 
republiki. W 52 r. w przypadkowym poża-
rze spłonęły Kuria i bazylika Porcjusza, 
najstarsza tego typu budowla (185 p.n.e.).
Juliuszowi Cezarowi Forum Romanum 
wydało się za ciasne, postanowił je więc 

powiększyć i dodatkowo zbudować wła-
sne. W jego ślady poszli Oktawian August, 
od 27 r. p.n.e. cesarz, i jego następcy. 
Forum stało się prestiżowym centrum 
miasta, na którym wyrastały łuki trium-
falne i bazyliki poświęcone cesarzom po 
śmierci uznanym za bóstwa.
Od III w. ruch budowlany znacznie osłabł, 
a w 391 r. Teodozjusz nakazał zamknąć 
wszystkie świątynie pogańskie. Początek 
końca forum nastąpił w 410 r., kiedy 
barbarzyńcy pod wodzą Alaryka pod-
palili budynek Kurii i bazylikę Emiliańską. 
Reszty dokonali Wandalowie, Ostrogoci 
i bizantyńska armia Belizariusza.
Gdy dawna stolica świata zamieniła 
się w stolicę chrześcijaństwa, antyczne 
budowle forum zaczęto zamieniać 
w kościoły. W XII w., w okresie konfliktu 
papiestwa z cesarstwem, starożytne 
budowle przekształcono w fortece. 
Służyły one też jako źródło materiałów 
budowlanych.
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ubezpieczenie podróży
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Poradnik Podróżnika

1. Wyrób kartę EKUZ.
Karta uprawnia Cię do leczenia
w państwowych placówkach 
zdrowia na terenie UE na takich 
samych zasadach, jakie 
obowiązują obywateli 
danego kraju.

2. Wykup ubezpieczenie
podróżne w ERGO Hestii

Pamiętaj, aby objąć ochroną 
także dzień wyjazdu oraz 
powrotu do kraju. Zadbaj o to, 
aby każda wakacyjna aktywność
podlegała ochronie.

3. Wpisz do telefonu
numer ICE.

Jest to numer do osoby, pod który
zadzwonią służby ratownicze
w razie nagłego wypadku.

4. Ciesz się urlopem.
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RZYM

Ruszaj w świat z przewodnikiem Michelin!
• Poręczny format

• Czytelny układ treści 

• Fascynujący portret miasta  

• Liczne ciekawostki

• Aktualne informacje praktyczne

Michelin zaprasza Cię do wspólnego odkrywania najpiękniejszych zakątków 
Rzymu! Z tym przewodnikiem zwiedzanie będzie prawdziwą przyjemnością! 
Szukasz niezwykłych miejsc i intrygujących zabytków? Nic prostszego! Dzięki 
gwiazdkom przy nazwach obiektów, dzielnic i miejscowości nie pominiesz 
żadnej turystycznej atrakcji. Szczegółowe plany i  trasy zwiedzania ułatwią 
poruszanie się po mieście i  jego okolicach. Starannie dobrane propozycje 
miejsc pomogą Ci znaleźć niebanalny nocleg, restaurację czy kawiarnię, 
w których spędzisz wyjątkowe chwile. 

Gwiazdki – tradycyjny system oceny atrakcji turystycznych:

	 zobacz koniecznie

	 warto odwiedzić

	  godne uwagi

RZ
YM

Zaplanuj  trasę podróży  
z serwisem 

www.ViaMichelin.com

Cena 20,90 zł

ISBN 978-83-283-3153-2

Księgarnia internetowa:

Zamówienia telefoniczne:
tel.: 0 801 339900

kom.: 0 601 339900

http://bezdroza.pl

9 788328 331532

ISBN 978-83-283-3153-2

RZYM
WŁOCHY

Sycylia

Mediolan

Turyn

Genua
Bolonia

Wenecja

RZYM

Neapol
Sardynia

http://program-partnerski.helion.pl
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