
1 XI - Wszystkich Świętych (Ognisanti lub Tutti i Santi)

2 XI – Dzień Zmarłych (Giorno dei Morti)

2 XI – Spotkanie na Cmentarzu Polskim w Casamassima (okolice Bari, Apulia) 
• Miejsce, w którym w czasie wojny funkcjonował polski szpital polowy. Tego dnia Polacy mieszkający 

w Apulii, kompania honorowa wojska włoskiego, władze, reprezentanci Polskiej Ambasady i 
Watykanu spotykają się na Cmentarzu Wojska Polskiego ok. 11:00 i oddają hołd tym, którzy tak 
daleko od Polski pozostali już na zawsze.

3 XI – Święto patrona Triestu, Św. Justusa (Friuli-Wenecja Julijska)

8 XI - Dzień Cappuccino
• O tym, jak przygotować tradycyjne włoskie cappuccino dowiesz się TUTAJ. 

9-24 XI – Tartufo Bianco di San Miniato (okolice Florencji, Toskania)
• Tradycyjnie w ciągu ostatnich trzech weekendów listopada San Miniato promuje swój najcenniejszy 

produkt, białą truflę. Białej trufli będzie towarzyszyć wino z San Miniato, oliwa z oliwek z pierwszego 
tłoczenia, pyszne wędliny, typowe lokalne słodycze, sery i inne wysokiej jakości produkty 
gastronomiczne. Ponad 120 wystawców zaprezentuje lokalne potrawy i wina znane w Toskanii i we 
Włoszech. Szczegóły i program TUTAJ

10 XI – 91. urodziny kompozytora Ennio Morricone
• Więcej o jego życiu, twórczości a także wrażenia z koncertu w Polsce możesz poczytać TUTAJ. 

Od 15 XI – Spektakl świateł Luci d'Artista w Salerno (Kampania)
• Połączenie sztuki i świateł, które uświetni ulice i place Salerno na okres dwóch miesięcy, od połowy 

listopada do połowy stycznia. Inauguracja i uruchomienie instalacji odbędzie się o 17:30 w Villa 
Comunale w Salerno. Więcej szczegółów TUTAJ. 

16-24 XI  Festa Torrone w Cremonie (Lombardia)
• Jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w regionie. Tej smakowitej tradycji towarzyszyć 

będzie ponad 250 atrakcji, w tym pokazy, degustacje i wydarzenia kulturalne. Będzie też czas na 
stałe punkty programu, jak: konstrukcja Torrone Giganti, odtworzenie małżeństwa między Francesco
Sforzą i Biancą Marią Visconti czy Torrone d'Oro. Szczegóły i program TUTAJ.

Darmowe zwiedzanie Koloseum i Forum Romanum (szczegóły akcji TUTAJ):
- 3 listopada
- 4 listopada
- 22 listopada

17 XI 2019 – Maraton w Palermo (Maratona Citta di Palermo, Sycylia)
• To już XXV edycja maratonu w Palermo. Wyścig daje możliwość poznania tego pięknego włoskiego 

miasta z wyjątkowym dziedzictwem kulturowym i architektonicznym. Szczegóły i zapisy TUTAJ  .

https://www.palermomaratona.it/
https://www.il-colosseo.it/blog/index.php/il-colosseo-ingresso-gratuito-nel-2019/?fbclid=IwAR2hzekqqQLMdcYBehCnwUIXyN02eR8JkeQ0kjY8mqpDr6KomilRhS2BKXs
https://www.festadeltorrone.com/
https://www.lucidartistasalerno.com/
https://www.primocappuccino.pl/koncert-ennio-morricone/
https://www.primocappuccino.pl/cappuccino-jak-pic/
http://www.sanminiatopromozione.it/tartufo-bianco


                                                                                                       
                                                                                                 

18-24 XI - Tydzień Kuchni Włoskiej na Świecie 
• To już czwarta taka edycja. W tym roku tematem przewodnim jest „Edukacja żywieniowa: kultura 

smaku”. Włoska Akademia Kuchni promuje tę akcję w 75 krajach, także w Polsce można się w tym 
czasie spodziewać rozmaitych wydarzeń promujących włoską kuchnię. 

21 XI – Festa Madonna della Salute (Festa della Salute) w Wenecji
• 21 listopada każdego roku obchodzi się w Wenecji to święto. W tym dniu mieszkańcy dziękują 

Dziewicy Maryi za cudowne uzdrowienie z zarazy w 1631 roku. Szczegóły i program TUTAJ. 

24 XI – Maraton we Florencji (Firenze Marathon, Toskania)
• To już 36. edycja maratonu we Florencji. Krok po kroku na 42 kilometrach i 195 metrach uczestników

biegu otaczać będzie wielowiekowa sztuka, historia i kultura. Organizatorzy spodziewają się ponad 
10.000 uczestników. Szczegóły i trasa TUTAJ. 

https://events.veneziaunica.it/it/content/festa-della-madonna-della-salute
http://www.firenzemarathon.it/en/marathon/

