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KOLOSEUM

Koloseum, oficjalnie w starożytności Amfiteatr

Flawiuszów, amfiteatr w Rzymie, wzniesiony w latach

70-72 do 80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów.



BAZYLIKA ŚW. FRANCISZKA W ASYŻU 

Bazylika św. Franciszka w Asyżu – XIII-wieczny kościół poświęcony

św. Franciszkowi z Asyżu, znajdujący się w umbryjskim mieście Asyż.



KATEDRA NARODZIN ŚW. MARII W MEDIOLANIE 

Katedra Narodzin św. Marii w Mediolanie - gotycka

marmurowa katedra, jedna z najbardziej znanych budowli we

Włoszech i w Europie. Należy do największych kościołów na

świecie.



BAZYLIKA ŚW. PIOTRA W WATYKANIE

Bazylika św. Piotra w Watykanie. Wedle tradycji bazylika stoi na miejscu

ukrzyżowania i pochówku św. Piotra, uznawanego przez katolików za

pierwszego papieża – jego grób leży pod głównym ołtarzem.



FONTANNA DI TREVI

Fontanna di Trevi – najbardziej znana barokowa

fontanna w Rzymie. Została zbudowana z inicjatywy

Klemensa XII w miejscu istniejącej wcześniej fontanny

zaprojektowanej przez Leona Battiste Albertiego z

1435 r. Zasila ją woda doprowadzona akweduktem

zbudowanym w 19 r. p.n.e. przez Agrypę.



KRZYWA WIEŻA W PIZIE

Krzywa Wieża w Pizie – jedna z najbardziej znanych budowli świata, 

odwiedzana rocznie przez około 10 milionów turystów; symbol 

miasta Pizy. W istocie jest dzwonnicą katedralną i należy do 

kompleksu zabudowań w stylu romańskim na Campo dei Miracoli, 

wpisanych w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.



FORUM ROMANUM

Forum Romanum, inna nazwa to Forum Magnum – najstarszy plac

miejski w Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz:

Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilinem, Wiminałem i

Kwirynałem. Główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek

starożytnego Rzymu, miejsce odbywania się najważniejszych

uroczystości publicznych.



KATEDRA SANTA MARIA DEL FIORE

Katedra Santa Maria del Fiore, Duomo – katedra we Florencji,

zwana przez Włochów Il Duomo, zbudowana w miejscu

wcześniejszego kościoła katedralnego Santa Reparata z IV w.



PANTEON W RZYMIE

Panteon w Rzymie – okrągła świątynia na Polu Marsowym,

ufundowana przez cesarza Hadriana w roku 125 na

miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e., zniszczonej w pożarze

w 64 r. n.e. Panteon poświęcony był bóstwom

planetarnym oraz ówcześnie panującemu cesarzowi. Jest

jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów

starożytnego Rzymu.
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