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YouNet 
 
Jesteśmy organizacją pozarządową zajmującą się m.in. mobilnością młodzieży oraz 
zwiększaniem poziomu informacji o Unii Europejskiej, założoną przez grupę aktywnych 
młodych osób, która działa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 
międzynarodowy. 
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Herb Reggio Emilia 

Reggio Emilia to miasta w północnych Włoszech 
zamieszkiwane przez 163 tys. mieszkańców będące 
ośrodkiem administracyjnym prowincji Reggio 
Emilia. 
 
Region: Emilia Romagna 
Kod pocztowy: 42100 
Informacja turystyczna: Via Toschi, 1/B      
42100  Reggio nell`Emilia (RE) pon- sb: 8:30  -
13:00, 14:30 - 18.00; nd: 9:00 - 12:00; 
http://turismo.comune.re.it/ 
 



                                                                                    
  

 

 
 

MIEJSCE ZAKWATEROWANIA 
 

Miejsce zakwaterowania znajduje się w samym sercu Reggio Emilia przy ulicy Via del 
Carbone 3, 2 minuty piechotą od Piazza Duomo – głównego placu Reggio Emilia. 
 

 
 

 
 
Budynek składa się z 2 i 3- pokojowych apartamentów.  Każdy z nich ma dostęp do kuchni i 
łazienki. 
W każdym z mieszkań znajduje się pralka, a w kuchni potrzebne sprzęty do przygotowania 
posiłków. 

 



                                                                                    
  

 

 

CO WARTO ZOBACZYĆ W REGGIO EMILIA? 
 

 
 

 
 

 

Duomo - kościół rzymskokatolicki 
poświęcony Wniebowzięciu Najświętszej 
Maryi Panny. Katedra zlokalizowana jest w 
centrum miasta, przy placu Piazza del 
Duomo. Świątynia jest siedzibą 
diecezji Reggio Emilia-Guastalla. Pochodzi 
z XIII wieku i początkowo została 
zbudowana w stylu romańskim, jednak w 
późniejszym czasie została wielokrotnie 
przebudowana.  

Piazza del Duomo (plac 
katedralny) zwany  również 
Piazza Prampolini lub Piazza 
Tricolore - na placu 
zlokalizowana jest katedra oraz 
siedziba władz miasta – ratusz 
(wł. Municipio) 

Baptysterium (wł. Battistero) - 
Kościół Jana Chrzciciela, 
zlokalizowane przy Piazza 
Prampolini pochodzi z XII w. 
Zbudowane zostało na planie krzyża 
łacińskiego, w którego centrum 
znajdowała się chrzcielnica. 



                                                                                    
  

 

 

 

 
 
 

  

 
 

Palazzo del Capitano del Popolo 
budynek zlokalizowany przy Piazza del 
Monte, zbudowany w 1280 r. jako 
siedziba Capitano del Popolo (funkcja 
rządowa), w 1515 r. stanowił miejsce 
hospicjum, natomiast obecnie znajduje się 
w nim 4-gwiazdkowy hotel Posta.  

 
Teatr Miejski (wł. Teatro Municipale) – 
mieści się przy Piazza Martiri w centrum 
miasta.  Został otwarty 21 kwietnia 1857 r. 
Swoje pierwsze występy miał tutaj Luciano 
Pavarotti. 
 

Piazza San Prospero nazywana 
też Piazza dei Leoni - na placu 
zlokalizowana jest Bazylika San 
Prospero, starożytny kościół 
konsekrowany w 997 roku i 
poświęcony bp Prospero patronowi 
miasta Reggio Emilia, do którego 
przynależy wieża. Został on 
całkowicie przebudowany w XV 
wieku. 
 



 

 

 

  

       

  

Prosciutto di Parma, bo tak nazywa się w 
języku włoskim to rodzaj surowej, 
podsuszonej szynki wytwarzanej z całych 
udźców wieprzowych z kością 
tradycyjnymi metodami w specyficznym 
klimacie na terenie prowincji Parma w 
regionie Emilia - Romagna. 
Nazywana jest też słodką szynką, ponieważ 
w trakcie jej przetwarzania stosuje się małą 
ilość soli. 
 

                                                                                  

 
REGIONALNE SPECJAŁY 
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języku włoskim to rodzaj surowej, 
podsuszonej szynki wytwarzanej z całych 
udźców wieprzowych z kością 
tradycyjnymi metodami w specyficznym 
klimacie na terenie prowincji Parma w 

Nazywana jest też słodką szynką, ponieważ 
uje się małą 

Parmigiano Reggiano, czyli po polsku 
parmezan to twardy ser wytwarzany z 
krowiego sera i leżakujący w solance. 
Pochodzi z regionu Emilia 
Po raz pierwszy został wyprodukowany 
w XI - XIII w. przez zakonników 
benedyktyńskich i cystersów. Obecnie 
cieszy się uznaniem na całym świecie.
 

Wino Lambrusco - tradycyjne Lambrusco 
to wino wytrawne, choć  wystę
wersji półsłodkiej (amabile)
(dolce), lekko musujące. Nazwa podlega 
chronionemu oznaczeniu geograficznemu i 
może być stosowana tylko przez winiarzy 
z Emilia-Romagna i z części Lombardii
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CIEKAWOSTKI 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

 

 
Reggio Emilia nazywane jest "Miastem trzech 
kolorów" (Città del tricolore), od kolorów 
włoskiej flagi, która po raz pierwszej została 
eksponowana w Reggio Emilia w 1797 roku. 
Od 2004 roku istnieje Museo del Tricolore 
gdzie honorowana jest włoska flaga. 
 

W Reggio Emilia można odnaleźć również 
polskie ślady. To właśnie tutaj w dniach 16 - 
19 lipca 1797 r. Józef Wybicki napisał 
hymn Polski Mazurek  Dąbrowskiego 
pierwotnie nazywany Pieśnią Legionów 
Polskich we Włoszech. 
 



                                                                                    
  

 

 
 

GDZIE DOBRZE ZJEŚĆ 
 

 
TABARIN OSTERIA POPOLARE 
Piazza Prampolini, Galleria Santa Maria, 42121, Reggio Emilia 
http://www.osteriapopolare.it/ 
Unikatowa restauracja gdzie możecie spróbować tradycyjnych dań 
z Reggio Emilia takich jak gnoccofritto (rodzaj smażonego chleba), 
różne rodzaje tortelli (włoskie pierogi) oraz wiele innych. 
 

 
PANIFICO MELLI 
Piazza San Prospero, 5/H, Reggio Emilia 
http://panificiomelli.com/ 
Najlepsze miejsce aby spróbować erbazzone - słonego 
wypieku z liściami buraka szpinakowego, ziołami oraz 
Parmigiano Reggiano - najsłynniejszy lokalny przysmak. 
 
 

 
TERME DEL COLESTEROLO 
Vicolo Broletto, 2/G, 42121 Reggio Emilia 
Jeśli chcesz spróbować oryginalnych kanapek z jedyną w swoim 
rodzaju wieprzowiną (porchetta), to miejsce jest dla ciebie. 
 
 



                                                                                    
  

 

 
 

EMILIA CREMERIA  
Via Emilia Santo Stefano, 21, 42121 Reggio Emilia 
http://www.cremeriaemilia.com 
Miejsce, gdzie możesz spróbować najlepszych w regionie, 
świeżych i kremowych lodów. 
 
 
 

 
 
PIAZZA FONTANESI  
Najlepsze miejsce do spędzenia cudownego wieczoru, 
pełne klimatycznych restauracji i barów. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



                                                                                    
  

 

 
 

UŻYTECZNE INFORMACJE: 
SKLEPY 
COOP - adres: Corso Giuseppe Garibaldi 26 - 6 min piechotą 
Godziny otwarcia: 08:30–13:30; 15:30–19:45 
 

  
 
LIDL - adres: Via Lungo Crostolo 4 - pieszo ok. 20 min 
Godziny otwarcia: 08:00 - 21:00 
 

  
 
 
 
 
 
 



                                                                                    
  

 

 
 

 
POCZTA 
Adres:  Via S. Nicolò 
 

 
 
APTEKA 
Adres: Via Emilia San Pietro 12 

 
 
 
 



                                                                                    
  

 

 
 

STACJA KOLEJOWA 

 
 

NUMERY TELEFONÓW 
 
Międzynarodowy numer kierunkowy Włoch: +39 lub 0039 

 

Telefony alarmowe: YouNet – Reggio Emilia YouNet oddział w 
Reggio Emilia - adres 

Policja: 112 / 113 
Straż pożarna: 115 

Pogotowie ratunkowe: 118 
 

 Alice Benini 
+39 320 052 7221 

 Giulia Guzetti 
+39 327 747 5607 

 Celina Orzechowska 
+39 380 260 8097 

 Via Lodovico Ariosto, 2, 
42121 Reggio Emilia RE 


