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Thanh Quảng sdb 

 
Toàn cảnh của Khu biệt thự nghỉ mát của Đức Thánh Cha ở Gandolfo,                      

nơi Đức Thánh Cha đi nghỉ mấy tháng hè và vào các ngày mở cửa                         
có các sạp bán tranh và đồ lưu niệm. 

 



Cung điện Gandolfo, là một địa điểm du lịch, đặc biệt vào thời gian nghỉ 
hè, vì đây thường là nơi nghỉ hè của các Đức Thánh Cha, ngoại trừ Đức 

Thánh Cha Phanxicô thì Ngài muốn ở lại Vatican trong dịp hè. Nhưng cung 
điện Gandolfo này là nơi nghỉ mát của các Đức Thánh Cha. 

Năm nay từ ngày 8/6/2020 đến 13/6/2020 toàn khu Nghỉ mát Gandolfo       
được mở cửa cho khách thập phương vào thăm viếng và nhìn xuống                
một hồ nước trong xanh thật thơ mộng được bao bọc bởi núi đồi… 

Cung điện Gandolfo với những khu vườn đẹp xinh nằm trong một quần 
thể gọi là những khu vườn thiên thai của Cung điện Barberini thường 

được mở cửa vào các ngày thứ Bảy và Chúa nhật từ 10 giờ sáng                            
tới 6 giờ chiều, du khách không được vào sau 5 giờ chiều! 

 

Đây là lối dẫn vào cung điện Gandolfo, khu nghỉ mát của Đức Thánh Cha. 
Lối dẫn vào sân của Cung điện, nơi du khách thường tụ họp tương tự        

như ở quảng trường thánh Phêrô, để cùng đọc kinh Truyền tin và nghe 
Đức Thánh Cha phát biểu, trong thời gian Ngài đi nghỉ ở đây.                           

Quảng trường này chứa được khoảng 1000 du khách mà thôi… 



 

 

Trong sân biệt thự đôi khi được triển lãm các xe chở Đức Thánh Cha 
trong quảng trường thánh Phêrô hay các chuyến tông du xưa trước. 

Trên ngọn đồi ngôi biệt thự được xây,                                                                      
nhìn xuống hồ nước trong xanh thơ mộng 



 

 

 

 

 

 

 

Mời quí vị bước vào bên trong 
cung điện, đi ngang qua 

những dẫy hành lang được     
lát bằng đá cẩm thạch rất đẹp, 
trạm trổ hoa văn và tranh vẽ 
thật tuyệt đẹp từng gian… 

 



  

 

 

Những kỷ vật như giầy dép 
của các Đức Thánh Cha dùng 
trong các mùa nghỉ hè tại đây. 

Bục và ghế Đức Thánh Cha 
Phaolô VI, xưa ngồi để tiếp 
kiến các phái đoàn như vua 

chúa, các hồng y v.v…                   
trong thời gian ĐTC nghỉ                  

tại cung điện này. 

 

 

 

Phòng ngủ của Đức Thánh Cha 

 

Phòng ngủ và bàn làm việc                
của Đức Thánh Cha 

 

Khu vườn trong cung điện này là một khu vườn thật đẹp,                                   
được cắt tỉa chu đáo và chăm sóc rất kỹ lưỡng.                                                    

Vùng Gandolfo là núi có mật độc cao nên khí hậu tương đối mát                      
quanh năm. Mời quí vị thưởng lãm nét đẹp của khu vườn: 



 

 



 

 

 


