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Parki rzymskie zwane willami. 
 

Polozenie Rzymu na siedmiu wzgorzach i nierownym terenie nigdy nie zniechecilo do konstruowania wielkich will, a 
raczej zmusilo architektow do wysilku, aby uzyskac jeszcze bardziej spektakularny efekt z naturalnych nierownosci. 
Lagodny klimat pozwolil na uprawe wielu gatunkow drzew, egzotycznych dla basenu Morza Srodziemnego: oprocz 
sosen, jodel i cyprysow mozna spotkac afrykanskie palmy i bananowce, ktore razem sprawiaja, ze parki rzymskie sa 
fascynujace. 

1 dzien – Rzym 

Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. 
Po poludniu wycieczka autobusem paronamicznym po 
centrum Rzymu, lacznie z Kolosseum, Ulica dei Fiori 
Imperiali, Plac Wenecki i Wzgorze Kapitolinskie. 
Nocleg w hotelu. 
 
2 dzien – Rzym 

Po sniadaniu zwiedzanie Villa Torlonia i Sowiego 
Domku, ktory przeniesie zwiedzajacych do bajkowej 
atmosfery. Na terenie Villi znajduje sie bunkier, w 
ktorym ukrywal sie Mussolini w latach 1925 – 1943. 
Nastepnie przejazd przez via Nomentana do Kosciola 
Sw Agnieszki za Murami, w ktorej sa katakumby wraz z 
najlepiej zachowanym Mauzoleum cesarskim o 
okraglym ksztalcie Sw Konstancji. 

Nastepnie 
zwiedzanie Villa 
Borghese, 
prawdopodobnie 
najslynniejszego 
parku rzymskiego, o 
powierzchni 6 km2, 
stworzonego dla 
kardynala Borghese, 

kuzyna papieza Pawla V w 1605 roku. 
Glownym budynkiem jest Villa Pinciana z bogata 
kolekcja roznego rodzaju dziel sztuki: rzezby i 
malarstwa, jak: Bernini, Michal Aniol, Caravaggio, 
Rafael i wiele wiele innych. 
Warto rowniez podziwiac wspanialy widok na Rzym z 
tzw wgorza Pincio.  

 
 
 
 
 
 
 

Schodzac po Schodach Hiszpanskich dochodzimy na 
Plac Hiszpanski. Mozemy sie tutaj rozkoszowac 

filizanka kawy ze slawnego baru Antico Caffe Greco 
odwiedzanego w przeszlosci przez znanych pisarzy, 
kompozytorow jak Goethe, Byron, Liszt, Wagner, 
Mickiewicz, Sienkiewicz, Slowacki, Cyprian Kamil-
Norwid. 
Nocleg w hotelu. 
 
3 dzien – Rzym 

Po sniadaniu zwiedzanie parku Villa Pamphili, 
utworzonego w XVIIw przez rodzine szlachecka 
Pamphili, jako park z willa barokowa, aby moc cieszyc 
sie czystym powietrzem na przedmiesciach 

owczesnego Rzymu. 
Jest to ogromny park z 
wieloma zakamarkami, 
gdzie calkowicie zapomina 
sie o zgielku i smogu 
miasta. 
Po poludniu zwiedzanie 
Villa Sciarra, polozonej na 

Wzgorzu Gianicolo. Z punktu widzenia botanicznego 
Villa Sciarra jest jednym z najbardziej interesujacych 
parkow rzymskich.  
  
Nastepnie spacerem 
dotarcie na slynny Plac 
Garibaldi, z ktorego 
mozemy podziwiac 
przepiekna panorame 
Rzymu. 
Powrot do hotelu. 
Nocleg. 
 
 
4 dzien – Rzym 

Po sniadaniu wyjazd na lotnisko i powrot do Polski. 
 


