
WATYKAN

Muzea Watykańskie + Kaplica Sykstyńska + Ogrody

Muzea Watykańskie należą do najważniejszych i najbogatszych muzeów na całym świecie. Szczególnie 
obfita jest kolekcja rzymskiej sztuki klasycznej, urzekająca jest galeria obrazów Pinacoteca, niezwykłe są 
też komnaty apartamentów papieży Aleksandra VI Borgii i Juliusza II (Sale Rafaela). Ukoronowaniem 
wędrówki po muzeach jest kontemplacja tej unikatowej księgi sztuki i wiary jaką jest Kaplica Sykstyńska.

Koniecznie do zobaczenia:
– Galeria obrazów (Pinacoteka)
– Muzeum Pojazdów Papieskich (Padiglione delle Carozze)
– Sale rzeźby rzymskiej i greckiej w Pałacu Belwederskim (Museo Pio-Clementino): Apollo, Grupa Laokona, 
Tors Belwederski…
– Sala Sobieskiego (obraz Matejki „Sobieski pod Wiedniem”
– Apartament Juliusza II (Stanze di Raffaello)- Apartament Aleksandra VI (Pinturicchio)
– KAPLICA SYKSTYŃSKA.



Bilety
– normalny = 16,00 euro;
– ulgowy = 8,00 euro (dzieci i młodzież od 6 do 18 lat; studenci do ukończenia 26 lat);
– gratis = inwalidzi o znacznym stopniu niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy) oraz dzieci do 
ukończenia 6 lat.

Bilety można nabyć w kasach muzeów lub w przedsprzedaży online (za dodatkową opłatą + 4 euro za każdy 
bilet). Bilet wstępu zakupiony w przedsprzedaży uprawnia do wejścia do muzeów bez kolejki!

http://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?action=booking ->
Admission tickets -> Vatican Museums and Sistine Chapel

Uwaga!
Z Kaplicy Sykstyńskiej można wyjść dwoma różnymi drogami.
Większość turystów wychodzi drzwiami po lewej stronie, prowadzącymi do następnych sal wystawowych 
muzeów, do szatni (guardaroba), do sklepów z pamiątkami oraz głównej bramy muzeów. Grupy z 
przewodnikiem – i ci turyści, którzy tego pragną – wychodzą zazwyczaj drzwiami po prawej stronie, 
prowadzącymi prawie bezpośrednio do bazyliki św. Piotra (omija się w ten sposób konieczność długiego 
przejścia od wyjścia głównego z muzeów do bazyliki oraz ponownej kontroli policji przed bazyliką – kolejki!).

Ogrody watykańskie

Zwiedzanie ogrodów watykańskich jest możliwe wyłącznie w grupach formowanych przez zarząd MW. Istnieją 
dwie możliwości zwiedzania ogrodów: wycieczka piesza (ok. 1h30′) lub objazd autobusem (ok. 40′).

Turyści którzy wybierają wycieczkę pieszą powinni wykupić on line bilet kumulowany VATICAN GARDENS +
MUZEA (łącznie za oba miejsca 32 euro/os) -> http://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?
weblang=it&do -> Guided Tours for Individuals -> Vatican Gardens

Turyści którzy wybierają objazd autobusem po ogrodach powinni wykupić on line bilet kumulowany VATICAN 
GARDENS by Open Bus + MUZEA (łącznie za oba miejsca 36 euro/os) ->
http://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=it&do -> Guided Tours for Individuals -> Vatican 
Gardens by Open Bus

Po zwiedzeniu ogrodów, każdy turysta kontynuuje zwiedzanie muzeów samodzielnie…

Bazylika św. Piotra

Ogromna, przez całe wieki największa na Ziemi, świątynia chrześcijańska, która olśniewa bogactwem 
zdobień, ilością i jakością dzieł sztuki oraz mnogością relikwii świętych Kościoła. „Pietà” Michał Anioła 
Buonarrotiego, dzieła Berniniego: spiżowy baldachim nad konfesją, Ołtarz Katedry św. Piotra, Gloria oraz 
epitafium Aleksandra VII zachwycają wszystkich miłośników sztuki baroku.

Grób św. Jana Pawła II znajduje się w bazylice, w kaplicy św. Sebastiana (licząc od wejścia, druga kaplica po 
prawej).

Bazylika jest otwarta codziennie w godz. 7 – 18.30; wstęp jest bezpłatny.

UWAGA! Z powodu kontroli policyjnej, przed wejściem do bazyliki ustawiają się dość długie kolejki. 

http://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?action=booking
http://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=it&do
http://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=it&do
http://biglietteriamusei.vatican.va/musei/tickets/do?weblang=it&do


Szczególnie w miesiącach wysokiego sezonu, od kwietnia do początków listopada oraz na wielkie święta, 
kolejka może trwać ponad godzinę. Najmniej ludzi jest przed godz. 9:00 oraz porze obiadu.

Szczególnie latem należy pamiętać o odpowiednim stroju – wykluczony jest styl plażowy, ramiona muszą być
zakryte, nie wolno wchodzić do bazyliki w krótkich spodenkach, bermudach i mini spódniczkach (powyżej 
kolan). Wbrew przysłowiowej włoskie tolerancji i elastycznemu traktowaniu przepisów, sprawa odpowiedniego 
ubioru w Watykanie traktowany jest z całą powagą!

Dodatkowe atrakcje bazyliki św. Piotra

Kopuła (CUPOLA)

Po zwiedzeniu wnętrza bazyliki warto wejść na jej kopułę zaprojektowaną przez Michała Anioła Buonarrotiego, 
z której rozciąga się wspaniała panorama Watykanu i całego Rzymu.
Wstęp na kopułę jest płatny.
Istnieją dwa rodzaje biletów:
– z windą na dach bazyliki = 7 euro
– bez korzystania z windy za 5 euro (+ 221 schodków do dachu).
Przejście od dachu bazyliki do szczytu kopuły wymaga sporego wysiłku wchodzenia na własnych nogach… 320 
schodków! Ludzie w słabej kondycji fizycznej i z lękiem wysokości oraz klaustrofobicy muszą wziąć po uwagę 
swoje słabości…
Godziny otwarcia: 8.00 – 18.00 (od kwietnia do września); 8.00 – 17.00 (od października do marca).

Skarbiec (TESORO)

Co można tu zobaczyć? Przede wszystkim drogocenne przedmioty związane z kultem religijnym i ceremoniami 
papieskimi: paramenty liturgiczne, tiary (potrójne korony papieskie), relikwiarze, pierścienie Piotrowe oraz dary,
które możni tego świata przekazywali biskupom Rzymu.
Szczególnie interesujące są wspaniałe dzieła sztuki sakralnej i zdobniczej, takie jak słynny i dopiero co 
odnowiony sarkofag z brązu papieża Sykstusa IV Della Rovere (1471 – 1484), dzieło florenckiego rzeźbiarza 
Antonia del Pollaiolo. On sam wart jest biletu wstępu…

Otwarty:
Od 1 kwietnia do 30 września – w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00-19.00 (ostatnie wejście o 18.30)
Od 1 października do 31 marca – w każdy dzień tygodnia w godz. 8.00-18.15 (ostatnie wejście o 17.40)
Zamknięty 25 grudnia i w Wielkanoc.

Bilety: normalny 7,00 euro, zniżkowy 5,00 euro

Wejście do skarbca i zakrystii (Sacrestia – Tesoro) znajduje się pod pomnikiem grobowym papieża Piusa VIII 
(lewa część nawy poprzecznej-transeptu).

Nekropolia

Istnieje także możliwość zwiedzenia starożytnej nekropolii (cmentarza), na której wzniesiono bazylikę, gdzie 
też według wielowiekowej tradycji Kościoła został pochowany św. Piotr. Każdego dnia może ją odwiedzić 
maksymalnie 200 osób, w grupach liczących nie więcej niż 12 osób, które ukończyły 15 lat. Wizytę należy 
zamówić odpowiednio wcześniej w biurze Ufficio Scavi na terenie Watykanu (dalsze informacje na ten temat). 
Dla zainteresowanych… wirtualne zwiedzanie starych grot.

http://www.vatican.va/various/basiliche/necropoli/scavi_italian.html
http://www.rzym.it/watykan/watykan-grob-piotra/


Wzgórze GANICOLO - taras widokowy po pomnikiem Garibaldiego

Wzgórze boga Janusa, dzisiejsze Gianicolo, to bardzo ciekawe miejsce w Rzymie. Niewiele tu starożytnych 
zabytków, ale za to wyraźnie na nim widać papieską i włoską warstwę historyczną. Na wzgórzu dominuje 
pomnik bohatera zjednoczonej Italli - Józefa Garibaldiego oraz wszędobylskie popiersia patriotów, którzy z 
Garibaldim stworzyli państwo wszystkich Włochów. Tuż obok parku i tarasu widokowego można zobaczyć 
Fontannę Pawłową z przed czterystu lat oraz bardzo ciekawy kościół San Pietro in Montorio ("Tempietto" 
Bramantego).
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