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Wycieczka do Włoch 

Nasza wycieczka rozpoczęła się 5 kwietnia 2019 wylotem z lotniska 

Okęcie w Warszawie i po 2 godzinach wylądowaliśmy w Mediolanie stoli-

cy mody i designu. Zwiedziliśmy jedną z największych katedr 

na świecie, zamek, kościoły i budynki z przed kilku wieków które stoją 

do dnia dzisiejszego. Następnym punktem była miejscowość Sirmone nad jeziorem 

Garda którego historia sięga IV w p.n.e. Po przyjeździe do Werony poszliśmy powz-

dychać do Romea i podziwiać słynną Julię. Florencja to perła Toskanii, miasto które 

obezwładnia i zachwyca. Na trasie naszego zwiedzania była Katedra Santa Maria del 

Fiore, historyczne centrum miasta z pałacem Uffizi i Pałace Vecchio, plac San Loren-

zo oraz główny targ Marcato Centrale. Nie obyło się bez Mostu Złotników nad rzeką 

Arno. Jadąc dalej na południe wpadliśmy do miasta San Gimignano wpisanego 

na listę UNESCO miasto wież oraz do Sieny żeby zobaczyć centralny plac Piazza del 

Campo który jest w kształcie muszli, podobno oddaje kształt płaszcza Panny Marii 

która opiekuje się Sieną. No i dotarliśmy do Rzymu żeby zobaczyć co najważniejsze 

– Koloseum, Fora Imperiali, Kapitol no i oczywiście Watykan a tam: Bazylika i plac 

św. Piotra, grób Św. Jana Pawła II , Kaplica Sykstyńska , muzeum Watykańskie, 

Schody Hiszpańskie, fontanna Di Trevi. 

Jednym z najważniejszym dla nas punktem wycieczki był przyjazd do Monte Casino 

miejsca słynącego z jednej z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej gdzie 

od naszego Uniwersytetu złożyliśmy kwiaty. Zwiedziliśmy także klasztor któ-

ry góruje na wzgórzu nad cmentarzem. Dla odpoczynku po dość smutnym dniu po-

jechaliśmy na czarowną Capri, żeby pooddychać świeżością i pocieszyć oczy rajski-

mi widokami. Pompeje też widok smutny miasta które, 24.08.79 roku n.e. zastygło 

w przerażającym bezruchu po wybuchu Wezuwiusza. Na zakończenie było jeszcze 

zwiedzanie Neapolu. 

Wycieczka bardzo męcząca ale nikt nie narzekał bo to co zobaczyliśmy zostanie 

na zawsze w naszej pamięci. 


