N

Neapol
Miasto dziesiątków kościołów, Wezuwiusza
i neapolitańskiej pizzy, licznie odwiedzane przez

Samogłoska

turystów z całego świata, zwłaszcza podczas

Każde włoskie słowo kończy
się samogłoską. Może dlatego
ten język jest tak melodyjny?

corocznego Cudu Świętego Januarego ku czci
patrona miasta.

Pech

Uśmiech

Wiecie, że według Włochów

Wybieracie się do Mediolanu? Pamiętajcie o uśmiechu!

otwarcie parasola w budynku

W tym mieście istnieje stare prawo nakazujące, aby

przynosi pecha? Warto za to

ludzie ciągle uśmiechali się w miejscach publicznych,

rozlewać wino! Jeśli rozleje

w przeciwnym wypadku stróż prawa może wypisać

się przez przypadek, na pewno

mandat.

przyniesie to szczęście!

się

są

Zwolnieni
pracownicy

od

obowiązku

szpitali

oraz

uśmiechania
uczestniczący

w uroczystościach pogrzebowych.

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZWYCZAJE
PANUJĄ WE WŁOSZECH I POZNAJ JE

Z INNEJ STRONY

W
RZYM
Wszystkie drogi prowadzą
do Rzymu! A dokąd prowadzi
Twoja droga z Grupą Raben?

!

Watykan
Najmniejsze państwo świata,
kraj w mieście i siedziba papieży,
otoczone z 3 stron murami,
codziennie odwiedzane przez
3000 osób.

Słońce, zabytki, pyszne jedzenie i uśmiechnięci ludzie – czego
chcieć więcej? Grupa Raben zaprasza w podróż do Italii!

Codzienne połączenia eksportowe z Gliwic do Cornaredo (Mediolan), Werony i Bolonii, z czasem dostawy
48-120 h w systemie door-2-door. W imporcie codzienne połączenia z Cornaredo, Werony i Bolonii do Gliwic
oraz z Cornaredo do Chlebni k. Grodziska Maz.
Przewozimy drobnicę (zarówno paczki, jak i palety), dostawy częściowe oraz ładunki całopojazdowe
(FTL). Obsługujemy projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Transportujemy wiele grup
produktowych, w tym żywność, towary przemysłowe oraz niebezpieczne (ADR). Wiemy, jak to robić dobrze!

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami w Polsce lub we Włoszech:
Raben Logistics Polska sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
tel.: +48 61 898 8800
fax: +48 61 898 88 01
poland.info@raben-group.com
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POZNAJ WŁOCHY Z RABEN

OD A DO Z!

A

F – Fontanny
Rzym to miasto fontann. Jest ich tam tak wiele, że do
dzisiaj nie udało się policzyć, ile dokładnie! Rzymianie

Miłość dla mieszkańców Włoch to świętość!

i turyści kochają fontanny, a powodów tej miłości jest

Wszak najsłynniejsza para kochanków, której

wiele. Dają wytchnienie w upalny dzień, są miejscem

życie dał William Szekspir, pochodzi właśnie

towarzyskich

z Werony. Włosi za niezwykle istotną uważają też

orientacyjnym, a przede wszystkim to niepowtarzalne

miłość do rodziny, przejawiającą się we wspólnym

dzieła sztuki. Najbardziej rozpoznawalne są jednak

biesiadowaniu i tym, że młodzi Włosi mieszkają

Fontana di Trevi, Panteonu czy della Barcaccia.

spotkań

i

niezastąpionym

punktem

H
Hymn
Wiecie, że nie tylko w polskim
hymnie znajdziemy odwołanie do
innego państwa, w tym wypadku
włoskiej ziemi? Włoski hymn
nawiązuje do Polski w czasach
zaborów.

z rodzicami do… 40 roku życia!

Chopines

stanowiły

Gesty to dla Włochów drugi język, pokazujący
pierwowzór

ich

współczesnych

noszą jedne z najpiękniejszych butów świata i znani
są ze swojego zamiłowania do mody. Potrzebujesz
najmodniejszych butów ze stolicy Włoch? Raben
chętnie przetransportuje je dla Ciebie!

Przystawiając

C – Calcio

posiłku, a Ty jak pokażesz zadowolenie z transportu
Raben?

Alessandro Del Piero, Roberto
Baggio, Gianluigi Buffon, Paolo
Maldini, Andrea Pirlo – do wyboru.
Wszyscy to wielcy włoscy piłkarze!

Loren

D

*

Najsłynniejsza

włoska aktorka
mawiała, że boskie

Dolce Vita!

ciało zawdzięcza

Włosi kochają życie i kochają żyć.
Prawdopodobnie

palec

w prawo, Włosi pokazują zadowolenie ze zjedzonego

w historycznej Wenecji. Jednak w 1430 r. zakazano
ono groźne upadki. Na szczęście dziś Włoszki i Włosi

temperament.

wskazujący do policzka i kręcąc nim raz w lewo, raz

koturnów, miały nawet 75 cm i były hitem mody
kobietom noszenia tego typu obuwia, gdyż powodowało

gorący

dlatego

mogą

spaghetti!!!

poszczycić się wysoką średnią

Espresso

długości życia, która wynosi 82

Włoska kawa, która stawia na nogi.

lata i jest jednym z najlepszych

Mała czarna, pita do śniadania i na czczo,

wyników na świecie!

jest synonimem włoskiego smaku
i leniwego przedpołudnia.

* J i K to litery alfabetu, które nie są wykorzystywane
przy zapisie słów w języku włoskim!

Przeciętny mieszkaniec zjada rocznie prawie 26 kg tego przysmaku.
Chcesz skosztować jednego z 300 rodzajów włoskich past? Zamów
transport Raben i delektuj się włoską kuchnią!

– Buty

M:Makaron

B
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