Rejseguide til Rom
Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatningstilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse.

Slentretur gennem Tivoli

Slentretur gennem Tivoli.
Når man besøger Tivoli, er det givet for at aflægge besøg i Villa d’Este eller Hadrians Villa, der
ligger lidt udenfor byen.
Disse seværdigheder kan du finde omtale af på Rom-guide.dk, og denne lille guide er alene en
slentretur gennem selve Tivoli by, som du absolut må stifte nærmere bekendtskab med.
I det følgende ledes du gennem byens mange små gader og stræder og kommer forbi de 8
mest vigtige seværdigheder.
Rigtig god tur.

Renæssancevillaen og haven med mere end 500
fontæner blev anlagt af kardinal Ippolito II d'Este.
Kardinalen ombyggede et gammelt benediktinerkloster og haven efter renæssancens idealer.
Villa d'Este blev i 2001 optaget på Unescos
verdensarveliste, fordi renæssancens design og
æstetik her kan ses på enestående vis.
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4. Amfiteatro.

3. Rocca Pia.

Grundlagt i det 2. årh. f. Kr. af Tullius Blesus.
Anlægget er på 90x50 meter.
Teatret var kendt i middelalderen, men forsvandt
under opførelsen af Rocca Pia og haveanlæg i
renæssancen.
Teatret blev først genopdaget i 1948 ved en
gaderenovering.
Det bruges i dag bl.a. til møder, teateropførelser
og koncerter.

Bygget i 1461 af pave Pius II som forsvar mod
fjender både inden og uden for Tivoli.
Kendt er hans berømte ord:
”Det er lettere at generobre Rom, når man har
Tivoli, end at generobre Tivoli, når man har Rom.”
Under Napoleons besættelse blev bygningen omdannet til fængsel og var som sådan i brug helt
frem til 1960.

Grundlagt i det 5. årh. over en romersk villa.
Den er væsentligt ombygget i det 12. årh. og den
smukke gotiske facadeportal og klokketårnet er fra
det 15. årh.
Over kirkens højalter ses et meget smukt portræt
af Madonna med barnet, Madonna della Grazie,
udført af franciskanermunken, Jacopo Torriti, i år
1200.

2. Santa Maria Maggiore.

1. Villa d'Este.

Bygget i 1650 i barok stil.
Det romanske klokketårn er fra 12. årh.
Kirken rummer en uvurderlig 3 fløjet altertavle fra det
12. årh. i 3. kapel til højre, malet på træ og senere
indfattet i sølvramme.
I 4. kapel til højre ses en lige så uvurderlig figurgruppe
”Nedtagelsen fra Korset” fra det 13. årh. og mesterskåret i poppeltræ.

8. Cattedrale di S. Lorenzo (Duomo).

Parken er grundlagt i 1830’erne af pave Gregor XVI for
at regulere floden Anienes løb gennem et kanalsystem,
der skulle beskytte Tivoli mod talrige tidligere oversvømmelser.
Dette arbejde skabte et nyt vandfald, Grande Cascata,
med et fald på 160 m.
Ved Belvedere-terrassen får man bedst indtryk af
vandkaskaderne.

7. Villa Gregoriana.

Stedet har 2 templer:
Et rektangulært, kaldet Sibyllens Tempel, samt et
smukt rundtempel, viet til Vesta, men muligvis viet til
Hercules Saxanus, Tivolis mytiske grundlægger.
Det har smukke korintiske søjler og en meget
dekorativ frise på toppen.
Fra området er der en betagende udsigt til Villa
Gregorianas vandfald.

6. Tempio della Sibilla.

Denne smukke bygning fra 1825 benyttes i dag af
kommunen til forskellige formål, dels administration,
dels til møder og mange kulturelle arrangementer i
bygningens meget smukke og rigt dekorerede rum.
Man kan dog også blot nøjes med at nyde kvarteret
eller tage sig en forfriskning på den smukke plads
foran palazzoet.

5. Palazzo San Bernardino.

