
 

 

Praktyki Rimini dobiegły końca i już jesteśmy w Polsce. Za nami cztery włoskie tygodnie, a tym 

samym koniec samodzielnego życia z daleka od rodzinnych domów. Pobyt w tym przepięknym 

miasteczku to nie tylko praca, ale również słońce i śródziemnomorski klimat - niesamowite wrażenia 

oraz bezcenne przyjaźnie. 

Włoskie Rimini to doskonałe miejsce na 

spędzenie udanego urlopu nad morzem. 

Piaszczysta plaża ciągnie się wzdłuż całej 

długości miasta – od najbardziej na północ 

wysuniętej dzielnicy Torre Pedrera, aż do 

Miramare (15 km). To jeden z najbardziej 

znanych włoskich kurortów nad Adriatykiem. 

Miasteczko to nie tylko plaża. W jednej z wielu 

restauracji można spróbować lokalnej kuchni, w 

lodziarniach włoskich lodów, a także zwiedzić 

znany port jachtowy. Z pewnością warto 

poświęcić przerwę w opalaniu na zwiedzenie 

miasta. Znajdziemy tutaj kilka bardzo 

ciekawych miejsc… 

 

Most Tyberiusza 

To doskonale zachowany rzymski zabytek, 

łączący starszą część miasta z nową - 

wypoczynkową. Zbudowany około 21 roku n.e. 

przez cesarza Tyberiusza. Jest piękny zarówno w 

dzień, jak i wieczorem. 



 

Katedra Tempio Malatestiano 

Katedra Tempio Malatestiano to znajdująca się w 

centrum Starego Miasta gotycka świątynia 

zbudowana w XV wieku przez władcę Rimini 

Sigismondo Pandolfo Malatesta. W środku można 

podziwiać przepiękne rzeźby autorstwa Agostino di 

Duccio i Bernardo Ciuffagni – z okresu budowy 

świątyni.  

Łuk Augusta 

Łuk triumfalny zbudowany na cześć cezara 

Augusta w 27 roku p.n.e., będący 

jednocześnie bramą wjazdową do miasta. Łuk 

kończył drogę Flaminia, idącą aż od Rzymu i 

zaczynał główną aleję – Corso Augusto.  

 

 

Piazza Cavour 

Plac otoczony jest przez zabytkowy Teatro Galli i 

Palazzo del Podestá, które nadają mu 

niepowtarzalnego charakteru. Miejsce to zamienia 

się wieczorem w tętniący życiem punkt spotkań 

Włochów, a arkady starego targu rybnego kryją w 

sobie klimatyczne puby i restauracje. 

 

Plac Trzech Męczenników (Piazza Tre Martiri) 

Plac leży niemal w połowie Corso d’Augusto 

najbardziej reprezentacyjnej ulicy Rimini i jest 

formalnym centrum miasta.  

 

 

 

 



 

Delfinarium 

Delfinarium Rimini zlokalizowane jest w samym 

sercu Marino Centro. Hodowana tu jest grupa 

delfinów butlonosych. Podczas odbywającego 

się kilka razy dziennie przedstawienia delfiny z 

pomocą treserów wykonują niezwykłe 

akrobacje.  

 

San Marino  

Będąc w Rimini, warto wybrać się na 

jednodniową wycieczkę do pobliskiego państwa 

San Marino. Jest to najstarsza republika świata, 

będąca jednocześnie włoskim miastem.  
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