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Zaproszenie do Rimini

Rimini – miasto i gmina we Włoszech, w regionie Emilia-
Romania, w prowincji Rimini, nad Morzem Adriatyckim. Jest to 
jedno z najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych 
nad północnym Adriatykiem. Niedaleko od Rimini leży San 
Marino. Rimini swoją potęgę turystyczną budowało w latach 
siedemdziesiątych XX w. To wtedy powstała największa część 
hoteli i apartamentowców, które dziś kilometrami ciągną się 
wzdłuż miejskich plaż.
Miasto szczyci się dzielnicą San Giuliano, która jako jedyna 
zachowała swój dawnych klimat i charakter zabudowy. W Rimini 
znajduje się także Muzeum Federico Felliniego oraz park 
rozrywki Mirabilandia będący największym tego typu parkiem we
Włoszech.

Nasza grupa przed siedzibą Sistema Turismo (fot. Wiesława Cyganek)
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Mapa Włochy (źródło: wlochy.praktycznyprzewodnik.eu)
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Rimini Piazza Tre Martiri (fot. Wiesława Cyganek)

 
Plaża w Rimini (źródło: objazdowki.pl)
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Stare Miasto Rimini

Stare miasto położone jest poza nadmorskim centrum. Wszystkie 
zabytki są położone niedaleko siebie. Między innymi w starym 
mieście znajdziemy: 

• Tempio Malatestiano - najważniejszy budynek w mieście; 
• Łuk Augusta - najstarszy łuk tryumfalny z czasów cesarstwa

rzymskiego; 
• Piazza Cavour - przepiękny plac z posągiem Pawła V wraz z

renesansową fontanną; 
• Piazza Tre Martiri. 

 
Stare Miasto (fot. Wiesława Cyganek)
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Stare Miasto (źródło: plakatuffka.pl)

Stare Miasto (fot. Wiesława Cyganek)
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Tempio Malatestiano 

Jest to gotycka świątynia znajdująca się w centrum Starego 
Miasta. Zbudował ją w XV wieku Sigismondo Pandolfo 
Malatesta, panujący wówczas książę Rimini, który zlecił jego 
przebudowę przez znanego teoretyka renesansu i architekta Leona 
Battista Alberti. Budowę rozpoczęto w 1446 roku, pod 
wezwaniem św. Franciszka, ale w 1468 – po śmierci władcy – 
przerwano i do dziś nie ukończono. Świątynię ostatecznie 
nazwano na cześć księcia. 
Kościół jest rozpoznawalny z szerokiej marmurowej fasady, 
zdobioną rzeźbami prawdopodobnie dokonanych przez Agostino 
di Duccio Matteo de'Pasti.

Tempio Malatestiano (fot. Wiesława Cyganek)
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Łuk Augusta 

Najstarszy łuk triumfalny na Forum Romanum, pochodzący z 
okresu starożytnego Rzymu. Jest o tyle interesujący, że jest to 
najstarszy zachowany łuk triumfalny z okresu cesarstwa 
rzymskiego. Został dedykowany Imperatorowi Augustowi przez 
rzymski senat w 27 roku przed naszą erą. Znajdował się pomiędzy
świątynią Boskiego Cezara a świątynią Kastorów, w pobliżu 
świątyni Westy. Istniały dwa łuki Augusta na Forum: pierwszym 
był łuk aktyjski, na którego miejscu wzniesiono 10 lat później 
drugi łuk "partyjski". Oba wykonane były z marmuru. Łuk 
kończył drogę Flaminia, idącą aż od Rzymu i zaczynał główną 
aleję – Corso Augusto.

  
Łuk Augusta (fot. Wiesława Cyganek) 
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Piazza Cavour

Piazza Cavour to elegancki plac z ładnymi palmami, położony 
niedaleko Zamku św. Anioła. Przy placu stoi wspaniały Pałac 
Sprawiedliwości (Palazzo di Giustizia). Na środku placu stoi 
pomnik hrabiego Cavour. Przy Piazza Cavour znajduje się 
również kościół oraz słynne kino - Teatro Adriano. 

Piazza Cavour (fot. Wiesława Cyganek)
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Piazza Tre Martiri

Tre Martiri to nazwa, która łączy trzech partyzantów: Mario 
Capelli, Luigi Nicolo i Adelio Pagliarini, założona 16 sierpnia 
1944 roku na głównym placu Rimini, uprawnieni od 1946 roku 
stanowią symbol oporu i poległych w wlace o wyzwolenie na 
terytorium Prowincja Rimini.

Piazza Tre Martiri (fot. Wiesława Cyganek)
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Diabelski Młyn

Diabelski młyn w Rimini znajduję się na ulicy Largo Ruggero 
Boscovich 1, obok publicznej bezpłatnej piaszczystej plaży. 
Atrakcja jest profesjonalnie przygotowana i obsługiwana, jednak 
pod koniec października zamykana. 

 

Diabelski Młyn (fot. Wiesława Cyganek)
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Most Tyberiusza

Jest o tyle interesujący, że jest to najstarszy zachowany łuk 
triumfalny z okresu cesarstwa rzymskiego. Został dedykowany 
Imperatorowi Augustowi przez rzymski senat w 27 roku przed 
naszą erą. Łuk kończył drogę Flaminia, idącą aż od Rzymu i 
zaczynał główną aleję – Corso Augusto. Nie ma się co dziwić, że 
jest to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w 
Rimini. 

 
 Most Tyberiusza (fot. Wiesława Cyganek)
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Źródła informacji

• http://www.kierunekwlochy.pl/rimini-wlochy

• http://www.plakatuffka.pl/podroze/wakacyjne-slonce-nad-
rimini/attachment/plakatuffka-rimini-stare-miasto-corso-d-
augusto/

• http://blog.wygodatravel.pl/5-miejsc-w-ktore-musisz-sie-
wybrac-bedac-w-rimini/

• https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uk_Augusta

• https://en.wikipedia.org/wiki/Rimini
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