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Szlakiem wloskich opactw 

 

Słowo "OPACTWO" było kiedyś używane jako "opat", czyli osoba, ktora stala na czele 
klasztoru i byla odpowiedzialna  za wspólnote  mnichów.  
Z czasem te społeczności przybraly nazwe opactwa, zwłaszcza na zachodzie Europy i 
rozpowszechnialy Regułe Swietego Benedykta.  
Słowo „opactwo” bylo używane do nazwania budynkow, w których mieszkaly 
społeczności opatow, zwłaszcza kościoły, a także posiadlosci ziemskie i cale 
dziedzictwo. 
Głęboka wiara ludu z Lacjum zrodzila potrzebe utworzenia wielu ważnych opactw. 
Najbardziej znanymi sa na Monte Cassino i w Farfie. Sa one jednymi z pierwszych 
przykładów budynków zaprojektowanych wokół otwartej przestrzeni klasztoru. 
 

 

 
 

 

Dzień 1 - Rzym  
Przyjazd na lotnisko w Rzymie i 
transfer do hotelu. Nocleg w hotelu. 
 

Dzień 2 - Rzym  
Po śniadaniu zwiedzanie starożytnego 
Rzymu: Koloseum, Forum Romanum, 
Circus Maximum. 
Po południu zwiedzanie fontann i 
placow w Rzymie: Piazza Navona, 
Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie.  
Nocleg w hotelu. 
 

Dzień 3 - Rzym/Castelgandolfo  

/Tivoli  
Po sniadaniu  wycieczka do 
Castelgandolfo, miasteczka nad 
powulkanicznym jeziorem o tej samej 

nazwie i znanego przede wszystkim z 
letniej rezydencji Papieza.  
Po po poludniu wyjazd do Tivoli, 
miejscowosci slynacej z 
renesansowych ogrodow jak Villa 
d'Este z pięknymi fontannami lub  Villa 
Adriana.   
Nocleg w rejonie Subiaco lub 
okolicach. 
 

Dzień 4 - Tivoli/Subiaco  
Po sniadaniu całodniowa wycieczka do 
Subiaco.  
Zwiedzanie opactwa Santa Scolastica, 
położonym na najwyzszym wzniesieniu 
okolicznych gor. Podziwia sie tutaj 
piekny Klasztor w stylu Cosmati, oraz  
romańska dzwonnice. 
Następnie zwiedzanie opactwa Sacro 
Speco czyli tzw Swięta Grota.   
Jest to ciekawa konstrukcja 
wbudowana w skale gory Monte Taleo. 
W tym opactwie przez kilka lat zyl sam 
Swiety Benedykt. 
Nocleg w hotelu w Subiaco lub w 
okolicach. 
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Dzień 5 - Subiaco/ Anagni / 

Alatri/ Veroli/ Casamari - 

Cassino 
Po sniadaniu wyjazd do Anagni, 
miejscowosci znanej  jako „miasto 
Papieży” poniewaz urodzilo sie w nim 
czterech Papiezy. Zwiedzanie katedry i  
średniowiecznej dzielnicy z Pałacem 
Papieza Bonifacego VIII. 
Przejazd do Alatri, z 
charakterystycznym murem z blokow 
kamiennych w formie  wieloboku, 
majacym pięć bramy wejsciowych.  
Nastepnie przejazd do Veroli, slynnacej 
z Bazyliki Swietej Marii Salome, w niej 
podziwiamy Swiete Schody, ktore maja 
podobne znaczenie  i ciesza sie tym 
samym przywilejem religijnym, co 
Swiete Schody na Lateranie. 
Po południu przejazd i zwiedzanie 
wspanialego Opactwa Casamari. 
Nocleg w hotelu w Cassino lub w 
okolicach. 
 

Dzień 6 - Cassino/ Pastena  
Po sniadaniu zwiedzanie słynnego 
Opactwa Benedyktynow w Cassino 
oraz najbardziej symbolicznego dla 
Polakow cmentarza na MONTE 
CASSINO.  
Po południu przejazd do Pastena, 
polozonej w centrum gor Ausonskich, 
słynacej z charaktrystycznych jaskin. 
W miasteczku Pastena mozna zobaczyć 
Muzeum Oliwy i Zycia Wiejskiego. 

Nocleg w hotelu w Cassino lub w 
okolicach. 
 

Dzień 7 - Cassino/ Gaeta/ 

Sperlonga/ Fossanova - Rzym  
Po sniadaniu wyjazd do Gaeta, ladnej 
miejscowosci na wybrzezu Tyrenskim. 
Zwiedzanie miasta: Sanktuarium 
Zwiastowania NMP, Katedra Sw 
Erazma, Zamek Andegawenów. 
Przejazd do Sperlonga, malowniczego 
miasteczka slynnego z Jaskini 
Tyberiusza.  
Po poludniu zwiedzanie Opactwa 
Fossanova i przejazd do Rzymu. 
Nocleg w hotelu. 
 

Dzien 8 – Rzym 
Po sniadaniu wyjazd na lotnisko i 
powrot do Polski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


