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30.08.2021 Wyjazd z Gdańska 

o 6:00 rano by dojechać na 

lotnisko przy Warszawie, 

wsiąść w samolot o 15:00 i 

lecieć prosto do Rimini, gdzie 

wylądowaliśmy o 17:00   



● Lokalizacja 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.

Powierzchnia: 135,8 km²

Liczba ludności: 148 908 (2017)



Osteria De Borg 

Restauracja z 

Gwiazdką Michelin, 

która skupia się na 

tradycyjnych 

włoskich daniach. 

Podstawowymi 

daniami tam są 

pasty, mięso i 

desery.



Wystrój restauracji w stylu vintage z licznymi regionalnymi akcentami 



Kuchnia 

Cały wyjazd 

Erasmus+ spędziłem 

pracując w kuchni, 

gotując dania i w 

pomaganiu zespołowi 

w przygotowaniu do 

wydawki 



Kuchnia





strozzapreti 

Panna Cotta

Pesto 

Pasta Con 

Fungi

Zuppa Inglese 

Pasta Con di mare 



Spędziliśmy codziennie wieczory 

zwiedzając Rimini z całą grupą i 

poznawaliśmy najróżniejsze zakątki i 

restauracje próbując lokalnych specjałów





Wenecja

Wenecja, stolica regionu Veneto w 

północnych Włoszech, jest 

zbudowana na ponad 100 małych 

wyspach w lagunie na Morzu 

Adriatyckim. Nie ma dróg, są tylko 

kanały. Zwiedziliśmy ją podczas 

jedej z wycieczek podziwiając 

najważniesze zabytki.





San Marino

San Marino to górzyste małe 

państwo  otoczone północno-

środkowymi Włochami. Wśród 

najstarszych republik na świecie 

zachowuje wiele ze swojej 

historycznej architektury.





Ravena

Rawenna również lokalnie 

Romagnol: jest stolicą prowincji 

Rawenna, w regionie Emilia-

Romania w północnych 

Włoszech. Była stolicą 

Zachodniego Cesarstwa 

Rzymskiego od 402 roku do 

upadku imperium w 476.





Moje wrażenia z projektu :

Projekt mnie nauczył wielu rzeczy. Pokazał mi jak wygląda praca za granicą i dał 

mi umiejętności komunikacji z międzynarodowym zespołem oraz pokazał że nie 

jest ciężko mieszkać samemu. Jeśli miałbym okazję wziąć udział w projekcie 

Erasmus+ zrobiłbym to bez zastanowienia.



Dziękuje za uwagę 

DZIĘKUJE ZA UWAGĘ 



Źródła 

*Własne

*https://en.wikipedia.org/wiki/Ravenna

*https://en.wikipedia.org/wiki/Venice

*https://pl.wikipedia.org/wiki/Rimini
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