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Wenecja – najbardziej romantyczne miasto świata
Do Wenecji dotarliśmy koleją. Wśród plątaniny wąskich, brukowanych uliczek i uroczych mostków
przerzuconych nad kanałami dotarliśmy do drugiego co do wielkości placu Wenecji – Campo di 
San Polo. Dziś nieco zapomniany stojący w cieniu słynnego Placu Świętego Marka. Mostem Ponte
di Rialto dotarliśmy do serca Wenecji Placu Świętego Marka, który najlepiej prezentuje się z 
tarasu Bazyliki Św. Marka. Most Rialto, jeden z czterech mostów łączących brzegi Canale 
Grande, jest z nich najstarszy i najbardziej malowniczy. Roztacza się z niego fantastyczny widok 
na Canale Grande.   



Florencja działa na zmysły 
W trzeci weekend pobytu odwiedziliśmy stolicę Toskanii, Florencję. Byliśmy w grudniu kiedy jest 
chłodniej i mniej turystów, ale przez to spokojniej, ciekawiej i bardziej romantycznie. Tutaj nawet 
carabinieri, czyli żandarmeria, noszą mundury zaprojektowane przez Giorgio Armaniego. To miasto
gdzie wszędzie jest blisko, można je zwiedzać na piechotę. Spacerując po mieście nie sposób uciec 
od historii i sztuki. 
Jako pierwszy zobaczyliśmy dominikański kościół Santa Maria Novella. We wnętrzu bazyliki 
znajduje się wiele cennych dzieł sztuki z okresu XIV – XVI wieku.
Zabytkiem numer jeden we Florencji jest katedra Santa Maria del Fiore, zwana przez Włochów Il 
Duomo z największą ceglaną kopułą na świecie. Powstawała od 1296 do 1436 roku.



Podczas pobytu we Florencji choć raz trzeba przejść mostem Ponte Vecchio zwanym mostem 
Złotników. W 1966 roku Florencja przeżyła wielką powódź po wylaniu rzeki Arno. Powódź tą 
przetrwał most Ponte Vecchio, który ma bardzo ciekawą konstrukcję. Powstał w 1345 r. z 
kamiennych segmentowych łuków. Na moście tym mieszczą się liczne sklepiki jubilerskie do 
których trzeba wejść, zobaczyć piękne wyroby złotników.
Przy Piazza del Mercato Nuovo znajduje się historyczna hala targowa o tej samej nazwie, która do 
dziś pełni funkcje handlowe, choć obecnie spacerują tu głównie turyści poszukujący pamiątek. Przy
jednym z wejść znajduje się słynny dzik Il Porcellino. Jest to kopia antycznej, marmurowej rzeźby. 
Jego pysk został wytarty do połysku przez turystów wierzących legendzie, która głosi, że potarcie 
zapewni każdemu powrót do Florencji. My również potarliśmy ryjek dzika w nadziei na spełnienie 
legendy.



Przy Piazza della Signoria znajduje się Palazzo Vecchio (dosł. Stary Pałac) – dawna siedziba rady 
miejskiej we Florencji. 

We Florencji Pinokio można zobaczyć na każdym kroku. Turyści kupują breloczki, marionetki oraz 
koszulki z podobizną drewnianej lalki. Jaki jest związek między chłopcem z drewna a stolicą 
Toskanii? Otóż Carlo Lorenzini (pseudonim Collodi), twórca postaci Pinokia urodził się we 
Florencji. Włosi lubią mawiać z właściwą sobie dumą z tego co włoskie, że to najczęściej czytana 
niereligijna książka.
Z pewnością wielu z nas, dla których wyjazd w ramach projektu Eramus+ był dużą inspiracją, 
wróci do Włoch, do Bolonii lub odwiedzi inne rejony Europy, a może i świata…
                                                                                                   

Uczestnicy projektu


