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Značilno zgodovinsko središče se dviga
na dveh otokih ob reki, katerih bregovi
spregledajo številne plemiške palače
beneškega obdobja

Piazza Martiri Garibaldini, odlično
izhodišče za vse turistične poti v okolici

PIAZZA DEL POPOLO
Glavni trg Sacile, ki se nahaja v osrčju
mesta, je bil prvotno emporij,
namenjen blagovnemu pristanišču
rečnega pristanišča. Obod kvadrata je v
beneškem slogu, ki so ga posredovali
vplivi Trevisa, omejen z nizom stavb,
obojenih s posadkami iz zgodnjih
desetletij sedemnajstega stoletja.

GrAD

#1

#2

Palazzo ragazzoni
Elegantna palača iz šestnajstega
stoletja, ki nosi ime zadnjih
družin, ki so živele tam, je
morda najboljša
reprezentativna zgradba
Sacilejeve preteklosti. Zgrajena
je bila na prejšnji stavbi iz
petnajstega stoletja okoli
sedemdesetih let šestnajstega
stoletja. Danes se uporablja za
razstave, koncerte in še kaj.

San gregorio
Ospitale San Gregorio je majhna
zgradba, v bližini reke Livenza, v
Via Garibaldi, v zgodovinskem
središču Sacile.
Od starodavnega hospica do
romarjev v časih svetih
križarskih vojn, do bolnišnice
revnih v občinski upravi, danes
sestavlja cerkev San Gregorio,
pomembno kulturno središče
mesta.

Pohod v zgodovinsko središče mesta
predstavlja priložnost za sprehod
med najstarejšimi vasmi, spomeniki
izjemnega zgodovinskega in
umetniškega zanimanja ter
naravnimi razgledi, ki jih je ustvarila
reka Livenza. Sacile se obiskovalcu
predstavlja kot popolna zveza med
zemljo in vodo, med srednjeveškimi
sledmi, renesančnim razvojem in
spretnimi rekonstrukcijami, ki
ponuja čustva, ki jih bodo lahko
doživeli skozi njegove uličice,
mostovi in vasi.
Elegantna beneška arhitektura se
odraža v mirnih vodah reke Livenze
in si je prislužila naziv "Giardino
della Serenissima" in "male Benetke".

Caneva je videti kot država, vgrajena v
grad - praktično edini primer na tem
območju - ki je bil starodavni Canipa
(zapuščen v 17. stoletju in preplavljen
grm).
V mesecu juliju se odvija tradicionalni
gradski festival, ki promovira
kulturo, zgodovino, glasbo, hrano
in vino, plesne večere, vrhunec pa
je zgodovinski poudarek.

Comune limitrofo che si trova sulle

Vila FroVa

colline adiacenti Sacile.

Vila Frova je čudovita
zgodovinska zgradba s stilskim
opomnikom na beneške vile in
nedavno obnovljena s strani
občine, postala večnamenski
kulturni zabojnik. V stavbi ob vili
je ogled starih sušilnikov za
proizvodnjo svile, redek primer
"industrijske arheologije".

La zona di Caneva,
archeologicamente importante,
si presenta ricca di reperti
verosimilmente riferibili
al Neolitico
(tra i più importanti dell'Italia
settentrionale e sito Patrimonio
Mondiale dell'Umanità UNESCO).

za ljubitelje
pohodništva so
številne planinske koče,
potopljene v zelenje
okoliških hribov.

Znotraj Naturalističnega parka se v
izobraževalne in predstavitvene namene
izvajajo dejavnosti gojenja in
razmnoževanja, namenjene študentom,
tehnikom in kmetom. Glavni cilj tega dela
je obnova in povečanje lokalnih sadnih in
zelenjavnih sort ter vzreja manjših ali
ogroženih pasem živali.

GOrGAZZO
Izvir Gorgazza (pritok Livenze) je očarljiv
del vode z intenzivno modro barvo.
Izvir neznanske naravoslovne
vrednosti izvira z vodo, ki se po
potopu planote Cansiglio ali
Monte Cavallo ponovno pojavi na
površju.

grad
Je beneška vila, zgrajena v drugi
polovici osemnajstega stoletja na
ostankih srednjeveške trdnjave.
Postavljen je na hribu, ki dominira
država s severa.

Palù di liVenza
Je gomila iz neolitika, eno
najzanimivejših v severni Italiji.
Zahvaljujoč izjemnim datiranjem
najdb in popolnemu stanju
ohranjenosti arheoloških ostankov
je bil Palù leta 2011 vpisan na
seznam Unescove svetovne
dediščine skupaj z drugimi
podobnimi naselji, razporejenimi v
številnih vlažnih območjih
alpskega loka
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Zaradi naravnih, zgodovinskih in
umetniških elementov velja za
eno najlepših vasi v Italiji.
Priče o svoji dolgi zgodovini so
danes ostanki srednjeveškega
gradu, nekateri dvorci
šestnajstega in sedemnajstega
stoletja ter različne cerkve,
vključno s cerkvijo SS. Trojice, ki
se nahaja v čudoviti pokrajini
izvirov reke Livenze.

