Rejon Rzym
Trasa Świętych Piotra i Pawła
przebieg trasy

Rzym / Bazylika św. Pankracego → Bazylika św. Pawła za Murami →
Via Appia Antica → Bazylika św. Jana na Lateranie → Bazylika św.
Agnieszki za Murami → Most Mulwijski → Bazylika św. Piotra / Watykan

długość trasy

42 km

suma podejść

407 m

aktualizacja

marzec 2022

!

znakiem wykrzyknika i podkreśleniem oznaczono miejsca, w których – ze względu na
niebezpieczeństwo lub trudną nawigację – należy zachować szczególną ostrożność

†

znakiem Krzyża oznaczono miejsca, w których należy rozpocząć rozważanie kolejnej
stacji Drogi Krzyżowej.

W trakcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Obowiązuje ona
od momentu rozpoczęcia EDK, czyli od chwili wyruszenia na trasę. Uszanuj prawo innych
uczestników do głębokiego przeżywania Misterium Drogi Krzyżowej dzięki możliwości
spotkania z Bogiem w ciszy i skupieniu. Zwróć uwagę osobom łamiącym tą regułę.
Z myślą o bezpiecznym i zgodnym z prawem przebyciu trasy EDK pamiętaj o:
⇒ zachowaniu szczególnej ostrożności w (nielicznych) miejscach, gdzie nie ma

oddzielonych chodników lub przejść dla pieszych;
⇒ odpowiedzialności za siebie i za innych (szczególnie za innych uczestników EDK).
UWAGA! Część trasy prowadzi wzdłuż Tybru; gdyby się okazało, że Tyber wylał,
alternatywna trasa (prowadząca „zwykłą” ulicą) jest zaznaczona na mapie PDF (niebieska
kropkowana linia) i nie wymaga skomplikowanej nawigacji.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła nikomu w Rzymie nie trzeba przedstawiać. Trasa
w założeniu omija centralne punkty miasta (niemal w całości biegnie poza obrębem Murów
Aureliańskich) a zamiast tego daje więcej czasu na wyciszenie i kontemplację.

Bazylika św. Pankracego (0 km)
1. Po wyjściu z bramy przejdź przez dwuetapowe przejście dla pieszych (pierwszy etap
bez świateł, drugi ze światłami) i skieruj się kilka kroków w lewo aż dojdziesz do
skrzyżowania przypominającego rondo. Skręć ostro w prawo, niemal zawracając,
(„pierwszy zjazd”) w Viale di Villa Pamphili i idź wzdłuż niej ok. 300 m, przechodząc
przez Via Ottavilla, a następnie skręć w lewo w Via Andrea Busiri Vici.
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2. Idź wzdłuż Via Andrea Busiri Vici (najlepiej prawą stroną ulicy) przez 550 m
(nazwa ulicy zmieni się najpierw na Via Francesco Saverio Sprovieri a później
na Via Gabriele Rossetti) aż dojdziesz do placu Largo Giovanni Berchet. Na placu
przejdź przez Via Alessandro Poerio i idź prosto (lekko w prawo) wchodząc w Via Ugo
Bassi. Ulica po chwili skończy się schodami – zejdź po nich na dolną część Viale
Aurelio Saffi i skręć w lewo. Po kilkudziesięciu metrach, po prawej stronie zobaczysz
punkt widokowy z figurą Maryi.

† STACJA I – Viale Aurelio Saffi / Scala Righetto (1,2 km)
3. Tuż za punktem, po prawej stronie są schody, które prowadzą w dół – zejdź nimi do
pierwszego przecięcia ulicy. ! Skręć w prawo i przejdź 50 m wzdłuż Viale Aurelio
Saffi do najbliższego zakrętu: na wprost (lekko w prawo) jest ścieżka wysypana
żwirem (Viale Aleksander Podulak) przejdź nią kolejnych kilkadziesiąt metrów aż do
schodów po lewej stronie (Scala Ugo Bassi). Zejdź nimi aż do
Piazza Ippolito Nievo i Viale di Trastevere.
4. Skręć w prawo, po kilkudziesięciu krokach przejdź przez Via Pietro
Sterbini, skręć w lewo, przejdź na przejściu dla pieszych przez Viale
di Trastevere i skręcając lekko w prawo (budujący się budynek
zostaw po lewej stronie) wejdź w Via Ippolito Nievo. Idź nią (po
prawej stronie) ok. 300 m aż do Largo Alessandro Toja. Przejdź
przez plac i skręć lekko w prawo wchodząc na Via Portuense. Na
skrzyżowaniu skręć w lewo w Via Nicolò Bettoni (przejście ma
światła, ale nie ma pasów), która po kilkudziesięciu metrach (po
minięciu Via Giovanni da Castelbolognese) skręci w prawo łącząc się
z Lungotevere Portuense.
5. Idź wzdłuż Lungotevere Portuense (wygodniej po prawej stronie) aż miniesz po
lewej Ponte Testaccio. Zaraz za mostem przejdź na lewą stronę ulicy i kontynuuj w
prawo wzdłuż Lungotevere degli Artigiani (wzdłuż metalowej ogrodzenia). Po ok.
200 m (tuż przed linią kolejową) kontynuuj ulicą skręcając w prawo w Via Angelo
Bellani, po ok. 250 m skręć w lewo przechodząc pod torami i kontynuuj cały czas
prosto (Via Giovanni Volpato – Piazza della Radio – Viale Guglielmo Marconi;
ok. 1400 m) aż do Ponte Marconi.
6. Przejdź przez most, zaraz za nim skręć w lewo w Lungotevere S. Paolo. Po około
300 m przejdź na światłach na prawą stronę ulicy. Za przejściem jest niewielka ścieżka,
która prowadzi do kolejnego przejścia (przez Viale di San Paolo). Za przejściem skręć w
prawo dochodząc przed Bazylikę św. Pawła za Murami.

† STACJA II – Bazylika św. Pawła za Murami (4,9 km)
rejon Rzym – trasa Świętych Piotra i Pawła

strona 2 z 8

7. Stojąc przed Bazyliką plecami do frontonu, skręć w lewo i idź wzdłuż Viale di San
Paolo aż miniesz zabudowania Ospedale Bambino Gesù, skręć w lewo w Viale
Ferdinando Badelli aż do skrzyżowania ze światłami, na którym skręć w prawo w Via
Ostiense (idź lewą stroną tej ulicy). Po około 500 metrach, za stacją Q8 skręć w lewo,
przejdź pod torami i skręć w prawo w Via Gaspare Gozzi, która po kilku metrach
połączy się z idącą lekko w górę Via Laurentina.
8. Idź nią 600 m aż do skrzyżowania z dużą Via Cristoforo Colombo, przejdź przez nią
(przejście jest po lewej stronie) i kontynuuj w tym samym kierunku, nadal wzdłuż Via
Laurentina. Po kolejnych 600 m, za stacją IP zobaczysz po lewej stronie
wyasfaltowaną ścieżkę prowadzącą lekko w górę z ograniczeniem do 20 km/h.
9. Idąc tą ścieżką (będzie kilka zakrętów) dojdziesz aż do
Viale Tintoretto – po prawej stronie zobaczysz przejście
dla pieszych (ze światłami), przejdź przez nie a potem pod
główną częścią ulicy. Zaraz po wyjściu z przejścia skręć w
prawo i idź wzdłuż ulicy skręcając lekko w lewo. Miniesz
wjazd na parking i po chwili dotrzesz do wejścia do
opactwa

Tre

Fontane,

które

powstało

w

miejscu

męczeńskiej śmierci św. Pawła.

† STACJA III – Opactwo Tre Fontane (8,1 km)
10. Kontynuuj w tym samym kierunku wzdłuż Via Laurentina (pamiętasz, jak niepozornie
się zaczynała?). Po prawej stronie miniesz sanktuarium Tre Fontane, gdzie Maryja
miała objawić się w 1947 roku niejakiemu Bruno Cornacchiola, później kościół Maryi
Niepokalanej; po lewej miniesz siedzibę ZTE Italia a zaraz za nią, na wzgórzu, za
murkiem znajdują się zabudowania Seraphicum (vis-à-vis budynku katolickiej szkoły
prywatnej Highlands Institute).
11. Idź wzdłuż tego murku, skręcając w lewo w Via del Serafico. Kontynuuj przez 1,2 km
tą ulicą, która w pewnym momencie skręci w lewo (naprzeciwko Pewexu, przy barze
Dolce Roma warto przejść na prawą stronę ulicy) doprowadzając do dużej Via del
Tintoretto. Skręć w prawo i idź wzdłuż Via del Tintoretto (w pewnym momencie jej
nazwa zmieni się na Viale Erminio Spalla) przez 2 km – do jej końca.
12. Na końcu ulicy zobaczysz charakterystyczny budynek, który pewnie mógłby być
nowoczesnym kościołem, ale jest komisariatem policji. Niezłym miejscem, żeby się na
chwilę zatrzymać jest znajdujący się 250 m wcześniej (po prawej stronie) skwer przy
Via Valentino Mezzola.

† STACJA IV – Skwer przy Via Valentino Mezzola (11,8 km)
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13. Dokończ marsz wzdłuż Viale Erminio Spalla, skręć w prawo w Via di Grotta
Perfetta (trzymając się prawej strony ulicy), która doprowadzi po 400 metrach do
Via Ardeatina. Jakieś 50 m po prawej stronie jest przejście dla pieszych: przejdź
przez nie i idź w lewo wzdłuż Via Ardeatina aż do Via della Formelluccia (druga w
prawo).
14. Idź prosto wzdłuż Via della Formelluccia, miń skrzyżowanie z Via Castelsaraceno
i, gdy ulica będzie skręcać w lewo, zejdź niewielką ścieżką, która prowadzi prosto na
Via Viggiano – przejdź przez nią i wejdź w Via dei Turrani (na wprost). Ulica skręci
w prawo, by po kolejnych 270 m doprowadzić się do skrętu w lewo w Via Marmenia,
która – jak widać ze znaków – jest ślepa, zamknięta i w ogóle niedostępna.
15. ! Ok, nie idź tam: na wprost jest ścieżka, która prowadzi ok. 300 m przez zarośla, po
wyjściu na otwartą przestrzeń skręca w lewo, potem lekki slalom między drzewami i
wreszcie wyjście na drogę gruntową (wzdłuż żywopłotu). Skręć w prawo i idź drogą
gruntową 350 m aż do szlabanu, za szlabanem skręć w prawo (Via Papirio Carbone)
a następnie (gdy pod stopami poczujesz asfalt) pierwsza w lewo (Via degli Eugenii).
Ta ostatnia, Via degli Eugenii, po 550 m doprowadzi do rzymskiej Via Appia Antica.

† STACJA V – Via Appia Antica (15 km)
16. Skręć w lewo i idź prosto wzdłuż Via Appia Antica przez 2,8 km aż do Bazyliki św.
Sebastiana. Istnieje tradycja, która mówi, że w jej katakumbach przez pewien czas
spoczywały ciała świętych Piotra i Pawła.
Po drodze miniesz szereg grobów i pomników nagrobnych, arboretum (po lewej
stronie, 400 m od wejścia na Via Appia), Villa ‘Ave Maria’ i kompleks Capo di Bove
(po lewej, 1,7 km), ruiny kościoła św. Mikołaja (po lewej) i mauzoleum Cecylii Metelli
(po prawej, 2,2 km) oraz willę Maksencjusza (po prawej, 2,5 km).
UWAGA! Za Capo di Bove Via Appia Antica jest częściowo dostępna dla samochodów.
Zachowaj ostrożność!

† STACJA VI – Bazylika św. Sebastiana (17,8 km)
Od Bazyliki do Bramy św. Sebastiana można dojść prostszą (i krótszą o ok. 1,1 km) trasą kontynuując
wzdłuż Via Appia Antica !!! Ta trasa jest jednak niezalecana, ponieważ Via Appia Antica (zwłaszcza na
odcinku San Sebastiano – ‘Quo vadis’) jest niebezpieczna dla pieszych: wąska i bez wydzielonego
chodnika.

17. Tuż za bazyliką św. Sebastiana skręć w lewo w Vicolo delle Sette Chiese, na
skrzyżowaniu z Via Ardeatina (po 600 metrach, przy mauzoleum w Grotach
Ardeatyńskich) przejdź na przejściu na lewą stronę ulicy i kontynuuj wzdłuż Via delle
Sette Chiese. Po 500 m, gdy miniesz katakumby św. Domicylli, przed stacją Eni jest
przejście dla pieszych ze światłami – przejdź na prawą stronę ulicy i kontynuuj wzdłuż
rejon Rzym – trasa Świętych Piotra i Pawła
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Via delle Sette Chiese. Przejdź przez Via Leon Pancaldo i po dojściu do dużej Via
Cristoforo Colombo skręć w prawo (pozostając po prawej stronie ulicy) idąc wzdłuż
Via Cristoforo Colombo.
18. Po przejściu przez Via Cesare Federici (po 400 metrach) kontynuuj wzdłuż Via
Cristoforo Colombo – jako punkt odniesienia może posłużyć oznaczona na czerwono
ścieżka rowerowa (pamiętaj jednak, że człowiekiem jesteś a nie rowerem). Tuż przed
wiaduktem nad linią kolejową ścieżka zmienia swoje oznaczenie na ciąg pieszorowerowy – kontynuuj wzdłuż niego (i wzdłuż Via Cristoforo Colombo) aż do murów
miejskich.
19. Przed murami skręć w prawo w Viale di Porta Ardeatina (pozostań po prawej
stronie drogi) i idź aż do najbliższego skrzyżowania – z Via Appia Antica, naprzeciwko
Bramy św. Sebastiana.

† STACJA VII – Brama św. Sebastiana (21,3 km)
20. Kontynuuj wzdłuż Murów Aureliańskich (Viale delle Mura
Latine) do Porta Latina (tuż przed nią przejdź na lewą
stronę ulicy) i dalej wzdłuż murów (Viale Metronio, ostatni
odcinek przejdź przez Parco Metronio) do Porta Metronia.
Przejdź przez pierwsze przęsło bramy i skręć w prawo na
przejściu, idź wzdłuż bramy, a na jej końcu przejdź na
światłach w lewo na drugą stronę Via dell’Amba Aradam i
idź w prawo wzdłuż Via dell’Amba Aradam. Po ok. 650 m
dojdziesz pod Obelisk Laterański na Piazza Giovanni
Paolo II. Przejdź pod obeliskiem, miń po prawej stronie
Pałac Laterański i przejdź przed fronton Bazyliki św. Jana na
Lateranie.
21. Stojąc plecami do frontonu idź prosto przechodząc przez Piazza di Porta San
Giovanni, miń rzeźbę przedstawiającą św. Franciszka i wejdź w Viale Carlo Felice.
Na końcu tej ulicy przejdź przez Via Nola, wchodząc na Piazza di Santa Croce in
Gerusalemme, przy którym znajduje się bazylika o tej samej nazwie.

† STACJA VIII – Bazylika Świętego Krzyża z Jerozolimy (24,4 km)
22. Kontynuuj wzdłuż Piazza di Santa Croce in Gerusalemme pozostając po prawej
stronie ulicy, która skręcając lekko w lewo zmieni nazwę na Via Eleniana. Za
charakterystycznym, niemal sześciennym budynkiem kontynuuj wzdłuż tej samej ulicy,
która skręci lekko w prawo wychodząc na Piazzale Labicano. Idź prosto, przechodząc
pod murami miejskimi i kontynuuj cały czas prosto aż dojdziesz do nasypu kolejowego.
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23. Skręć w lewo a po kilkudziesięciu metrach w prawo, przechodząc pod linią kolejową
i wchodząc na Viale dello Scalo S. Lorenzo. Za wiaduktem przejdź na lewą
stronę ulicy i kontynuuj wzdłuż Viale dello Scalo S. Lorenzo przez 550 m. Następnie
skręć w lewo w Via dei Reti – jest to ulica w którą skręcają również tory tramwajowe.
Przejdź przez całą długość Via dei Reti a na jej końcu skręć w prawo (nie przechodząc
przez Via Tiburtina) i wejdź na Piazzale del Verano.
24. Idź aż do głównego wejścia na cmentarz Verano i tuż przed nim skręć w lewo, aby
dojść do kolumny stojącej przez Bazyliką św. Wawrzyńca za Murami. Kontynuuj w tym
samym kierunku przechodząc na światłach na drugą stronę Via Tiburtina. Za
przejściem skręć w prawo i idź wzdłuż Via Tiburtina. Miń Via del Castro Laurenziano
(pierwsza w lewo) i przechodząc przez Piazzale Valerio Massimo skręć w lewo
wchodząc w Viale delle Provincie. Idąc wzdłuż Viale delle Provincie po 400 m miń
rondo Piazzale delle Provincie, kontynuuj prosto (! „drugi zjazd”) wzdłuż Viale
delle Provincie (po prawej stronie). Przejdź przez Via di S. Ippolito, za którą (po
prawej stronie, wciąż przy Viale delle Provincie) znajduje się kościół św. Hipolita.

† STACJA IX – Kościół św. Hipolita (27,4 km)
25. Kontynuuj wzdłuż Viale delle Provincie, przejdź przez Piazza Bologna idąc prosto
! i wejdź w Via XXI Aprile (po lewej stronie powinien być charakterystyczny ceglany
budynek poczty a po prawej oddział Intesa Sanpaolo). Idź wzdłuż Via XXI Aprile przez
850 m (=aż do jej końca), za łukiem w lewo dojdziesz do skrzyżowania z Via
Nomentana.
26. Przejdź na drugą stronę Via Nomentana i skręć w prawo w Via Nomentana. Po ok.
200 m miniesz zabudowania Bazyliki św. Agnieszki za Murami – zaraz za nimi skręć
w lewo w Via di Sant’Agnese, po 300 m przejdź prosto (! „trzeci zjazd”) przez
Piazza Annibaliano i wejdź w Via Massaciuccoli. Idąc wzdłuż tej ulicy za łukiem
w prawo miniesz Via della Marta (po prawej) i Via Fibreno (po lewej) dochodząc do Via
Lago di Lesina (przy kinie „Lux”).
27. Skręć w lewo w Via Lago di Lesina, idź 300 m, przejdź przez Via Nemorense, przejdź
wzdłuż przez Piazza Crati (stoiska bukinistów zostaw po lewej stronie), przejdź przez
Via di Trasone i wejdź w Via di Priscilla, idąc po jej prawej stronie. Za łukiem
w prawo, na końcu Via di Priscilla, po lewej stronie zobaczysz pomarańczowy
budynek – klasztor sióstr benedyktynek od św. Pryscylli opiekujących się katakumbami
św. Pryscylli – wejście do katakumb znajduje się w tym samym budynku z drugiej
strony (od Via Salaria). Przejdź na lewą stronę Via di Priscilla, wchodząc na Piazza di
Priscilla, po wejściu na schody na ścianie klasztoru zauważysz wizerunek Maryi.

† STACJA X – Katakumby św. Pryscylli (30,4 km)
rejon Rzym – trasa Świętych Piotra i Pawła
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28. Stojąc na schodach na Piazza di Priscilla plecami do klasztoru, po lewej stronie
zobaczysz mur otaczający Villa Ada. Przejdź przez Via Salaria i idź wzdłuż tego
muru w prawo (wzdłuż Via Salaria, po lewej stronie ulicy; drogowskaz na
autostradę). ! Po ok. 300 m dojdziesz do rozstajów: przejdź na światłach przez Via di
Ponte Salario i kontynuuj wzdłuż Via Salaria po lewej stronie (drogowskaz na
autostradę). Miń stację Eni i po ok. 150 m wejdź na chodnik wzdłuż ulicy po lewej
stronie, idąc wzdłuż łuku drogi; dokładnie tak jak pokazuje drogowskaz Via Francigena.
Po kilkudziesięciu metrach wejdziesz na ścieżkę pieszo-rowerową.
29. Kontynuuj wzdłuż tej ścieżki (wzdłuż Tangenziale Est) nieco ponad kilometr. Później
ścieżka skręci w lewo, prowadząc wzdłuż Viale della Moschea. Kontynuuj wzdłuż
ścieżki, przejdź przez Via di Ponte Salario, miń meczet (po drugiej stronie ulicy),
przejdź przez Via Anna Magnani, Largo Sergio Leone, miń basen Aquanienie, ciągle
wzdłuż tej samej ścieżki po lewej stronie Viale della Moschea. Po przejściu przez Via
Ruggero Fauro, przejdź na światłach (pierwsze za Aquaniene) przez Viale della
Moschea. Zaraz za przejściem dla pieszych na wprost jest przejście nad linią kolejową –
przejdź nim a po drugiej stronie Via Enrico Elia, nieco po prawej, zobaczysz Fontana
dell’Acqua Acetosa (wzniesiona przez Pawła V w 1619 roku).

† STACJA XI – Fontana dell’Acqua Acetosa (33,9 km)
30. Stojąc plecami do fontanny skręć w prawo i idź wzdłuż ogrodzenia otaczającego
fontannę a następnie wzdłuż wysokiego żywopłotu, wchodząc w Via Enrico Elia. Idź
wzdłuż tej ulicy (zmieni nazwę na Lungotevere dell’Acqua Acetosa) po prawej
stronie ok. 300 m. Gdy po prawej stronie miniesz bramę z numerem 111 wygodniej
będzie przejść na lewą stronę ulicy (po prawej kończy się chodnik). ! Zachowaj
szczególną ostrożność – w tym miejscu nie ma przejścia dla pieszych!
31. Kontynuuj wzdłuż Lungotevere dell’Acqua Acetosa, miń stację Eni, Bowling
Brunswick, przejdź przez Via Venezuela, Via Egitto i kontynuuj prosto wzdłuż
sztucznego „żywopłotu”. Za tym „żywopłotem” przejdź przez dwie części Via Sassi di
San Giuliano i idź prosto. Tuż przed mostem Ponte Flaminio po lewej stronie znajdują
się schody – wejdź nimi i od razu skręć w prawo wchodząc na Ponte Flaminio.
32. Po przejściu wzdłuż mostu (po prawej stronie) zejdź schodami w prawo. Na dole tuż
przed dziwną sześcienną konstrukcją skręć w lewo, przejdź przez Via Pietro Lupi
(=zjazd z mostu) i przejdź na światłach przez Viale Tor di Quinto. Za przejściem skręć
w prawo i idąc wzdłuż Viale Tor di Quinto przejdź pod Ponte Flaminio.
33. Zaraz za mostem wejdź na ścieżkę pieszo-rowerową (po lewej stronie ulicy), która
doprowadzi do Mostu Mulwijskiego (Ponte Milvio), przypominającego historię in hoc

signo vinces. Miń most i zaraz za nim po lewej stronie zobaczysz figurę Chrystusa.
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† STACJA XII – Most Mulwijski (36,3 km)
34. Kontynuuj wzdłuż Tybru wchodząc w Via Capoprati (ulica ze ścieżką rowerową,
biegnąca nieco w dół i w lewo od głównego Lungotevere Maresciallo Diaz). Kontynuuj
wzdłuż Via Capoprati, mijając Ponte Duca D’Aosta i Ponte della Musica aż do
skrzyżowania (ze światłami) z Lungotevere della Vittoria.
35. Przejdź na drugą stronę Lungotevere i skręć w lewo, idąc wzdłuż Lungotevere della
Vittoria (po prawej stronie ulicy). Miń po prawej pomnik poległych i Istituto Storico e
di Cultura dell'Arma del Genio, przejdź przez Via Francesco Rismondo, Via Timavo, Via
Faiti, Via Fagarè i Via Costabella. Po prawej stronie na ścianie znajduje się wizerunek
Maryi, Królowej Pokoju.

† STACJA XIII – Lungotevere della Vittoria (38,5 km)
36. Kontynuuj wzdłuż Lungotevere della Vittoria (nadal po prawej stronie), przejdź
przez Via Ortigara, miń Piazza del Fante z placem zabaw i zaraz za nim na światłach
przejdź na drugą stronę Lungotevere Guglielmo Oberdan (owszem, właśnie
zmieniła się nazwa). Po lewej stronie kontynuuj jeszcze kilkadziesiąt metrów wzdłuż
ścieżki rowerowej a następnie zejdź ścieżką, która prowadzi lekko w lewo i w dół.
UWAGA! W przypadku zalanej ścieżki nad Tybrem kontynuuj wzdłuż Lungotevere Guglielmo
Oberdan, przejdź przez Piazza Monte Grappa, idź wzdłuż Lungotevere delle Armi, Lungotevere
Michelangelo, przejdź przez Piazza della Libertà, idź wzdłuż Lungotevere dei Mellini. Przed Ponte
Cavour zatrzymaj się, aby rozważyć XIV stację.

37. Idź wzdłuż Tybru (w dół rzeki) niecałe 2 km, przechodząc kolejno pod Ponte del
Risorgimento, Ponte Giacomo Matteotti, Ponte Pietro Nenni i Ponte Regina Margherita.
Tuż przed Ponte Cavour, naprzeciwko kościołów św. Rocha, św. Hieronima i świętych
Ambrożego i Karola Boromeusza (w głębi) zatrzymaj się, aby rozważyć XIV stację.

† STACJA XIV – Lungotevere dei Mellini / Ponte Cavour (40,7 km)
UWAGA! W przypadku zalanej ścieżki nad Tybrem kontynuuj wzdłuż Lungotevere Prati, przejdź przez
Piazza dei Tribunali, idź wzdłuż Lungotevere Castello i Via della Conciliazione.

38. Kontynuuj wzdłuż Tybru przechodząc pod Ponte Cavour i Ponte Umberto I; przy Ponte
Sant’Angelo (z aniołami trzymającymi insygnia Męki Pańskiej) wyjdź schodami na górę
na plac przed Zamkiem Anioła. Idź wzdłuż Lungotevere Castello i Via della
Conciliazione aż na Plac św. Piotra, gdzie znajduje się obelisk z relikwiami Krzyża
Świętego na szczycie.

† ZAKOŃCZENIE – Plac św. Piotra / Obelisk Watykański (42,3 km)
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