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الفنادق الموصى بها 

02

فندق دينغيلتيريا روما 
ستارهوتيلز كوليزيون

فندق  تاريانو

فندق  كوزموبوليتا

فندق  بيازا فينيسيا

فنادق ٤ نجوم 

فنادق ٥ نجوم 

فندق
أمباسياتوري باالس

انقر
هنا

انقر
هنا

انقر
هنا

انقر
هنا

انقر
هنا

https://www.booking.com/hotel/it/ambasciatori-palace.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/it/d-inghilterra.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/it/hotel-piazza-venezia.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/it/cosmopolita.ar.html?aid=1539411
https://www.booking.com/hotel/it/traiano.ar.html?aid=1539411
https://banatbatuta.com/
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فــعــالــيــات اليوم األول

1 الخروج من الفندق 2 كنيسة سانتا ماريا
(11:00-10:00)

3 نافورة تريفي 
(12:00-11:00)

4 البانثيون
(03:00-12:00) 

5 ساحة نافونا
(04:00-03:00) 6 قلعة سانتا انجيلو

(05:30-04:00)

7 ساحة سانت بيرتس
(06:00-05:30) 8 العودة إىل الفندق

نهاية اليوم

الرکوب يف مترو االنفاق نحو محطة 
Termini والنزول فیها السیر یلع 
االقدام مسافة (٤٥٠ متر)  مدة ٦ 

دقائق وصوال الی کنیسة سانت ماریا 
Basilica Papale di Santa Maria

املسار هنا

السیر یلع االقدام 
مسافة (٤٥٠ متر) مدة ٦ 
دقائق وصوًال إلی ساحة 
 Piazza Navona نافونا

املسار هنا

السیر یلع االقدام 
مسافة (١,٥ کم) مدة ١٧ 
دقیقة وصوال الی نافورة 
  Trevi Fountain تریفي

املسار هنا

السیر یلع االقدام 
مسافة (٦٥٠ متر) مدة 

٧ دقائق وصوال إلی 
 Pantheon البانثیون

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٨٠٠ 
متر) مدة ٩ دقائق وصوًال إلی قلعة 
Castel Sant'Angelo سانتا انجیلو

املسار هنا

فترة الغداء يف احد 
املطاعم القریبة 

یلع املبنی أو من 
أفضل مطاعم روما 

السیر یلع االقدام مسافة 
(٨٥٠ متر) مدة ٩ دقائق وصوًال 
 St. إلی ساحة سانت بیترس

Peter's Square
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(١,١ کم) مدة ١٣ دقیقة 

وصوًال إلی محطة 
 Ottaviano

املسار هنا

https://banatbatuta.com/rome-hotels/
https://www.google.com.tr/maps/place/Termini/@41.8980764,12.4942851,16.62z/data=!4m5!3m4!1s0x132f61a6a8e8ca13:0x31451fdebeefce51!8m2!3d41.9011731!4d12.4996009?hl=en&amp;authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Termini,+Via+Amedeo+VIII,+00185+Roma+RM,+Italy/''/@41.8993899,12.4973209,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61a6a8e8ca13:0x31451fdebeefce51!2m2!1d12.4996019!2d41.9011732!1m5!1m1!1s0x0:0xf7b354fb8f8c357a!2m2!1d12.4984084!2d41.8975986!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Basilica+Papale+di+Santa+Maria+Maggiore,+Piazza+di+S.+Maria+Maggiore,+42,+00100+Roma+RM,+Italy/Fontana+di+Trevi/@41.8997868,12.4864833,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61a4db7d30d7:0xf7b354fb8f8c357a!2m2!1d12.4984084!2d41.8975986!1m5!1m1!1s0x132f6053278340d5:0xf676f1e1cc02bbb6!2m2!1d12.483313!2d41.9009325!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Trevi+Fountain,+Piazza+di+Trevi,+00187+Roma+RM,+Italy/''/@41.8997756,12.4779824,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f6053278340d5:0xf676f1e1cc02bbb6!2m2!1d12.483313!2d41.9009325!1m5!1m1!1s0x0:0xcad165fa2036ce2c!2m2!1d12.4768729!2d41.8986108!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/rome-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/dir/Pantheon,+Piazza+della+Rotonda,+00186+Roma+RM,+Italy/''/@41.8991422,12.4738792,18z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f604f678640a9:0xcad165fa2036ce2c!2m2!1d12.4768729!2d41.8986108!1m5!1m1!1s0x0:0xa35724562e82334a!2m2!1d12.4730742!2d41.8991633!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Piazza+Navona,+00186+Roma+RM,+Italy/Castel+Sant'Angelo/@41.9011172,12.4675677,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f6083c19d1c3d:0xa35724562e82334a!2m2!1d12.4730742!2d41.8991633!1m5!1m1!1s0x13258a8711e7a4d1:0x366c111ce77d4189!2m2!1d12.466276!2d41.9030632!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Castel+Sant'Angelo,+Lungotevere+Castello,+50,+00193+Roma+RM,+Italy/Piazza+San+Pietro/@41.9013796,12.4591704,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x13258a8711e7a4d1:0x366c111ce77d4189!2m2!1d12.466276!2d41.9030632!1m5!1m1!1s0x132f606638eb1621:0x702007e5da842c39!2m2!1d12.456796!2d41.902218!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/St.+Peter's+Square,+Piazza+San+Pietro,+00120+Citt%C3%A0+del+Vaticano,+Vatican+City/Ottaviano/@41.9052552,12.4531732,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f606638eb1621:0x702007e5da842c39!2m2!1d12.456796!2d41.902218!1m5!1m1!1s0x132f6061b54c387d:0x1896aa1d980f2634!2m2!1d12.457999!2d41.9093454!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/
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معلومات عن أماكن الجذب

كنيسة سانتا ماريا

أمور يجب معرفتها عن كنيسة سانتا ماريا

أشياء يمكن القيام بها في  كنيسة 
سانتا ماريا

البازیلیك الکاثولیکي املریمي الروماني يف روما
”الکنائس  وتسمی  الفاتیکان  أمالك  من  تعتبر 

الکبرى“
اسم  یلع  بنیت  رومانیة  کنیسة  أقدم  تعتبر 

مریم العذراء
بنیت الکنیسة يف القرن الرابع یلع طراز عصر 

النهضة الباروکیه

الکنیسة ومشاهدة  القیام بجولة حول 
البناء املعماري الخارجي

الکنیسة  يف  الرواق  مشاهدة  یمکنکم 
الذي یبلغ طوله ٩٢ مترًا

الفنیة  القطع  من  العدید  مشاهدة 
التراثیة الفریدة من نوعها

04

11:00 - 10:00

أيام وساعات العمل:
کافة أیام األسبوع

من الساعة ٧ صباحًا حتی ٧ مساًء
مجانًا 

أسعار الدخول:

املزید من
 املعلومات والصور

عن کنیسة سانتا ماریا 

https://banatbatuta.com/santa-maria-maggiore/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

نافورة تريفي

أمور يجب معرفتها عن نافورة تريفي 

أشياء يمكن القيام بها في نافورة تريفي 

فخم،  عتیق  قصر  تحت  النافورة  تلك  بناء  تم 
وقد انتهی بناء النافورة يف عام ١٧٦٢

یقف تمثال نبتون الشهیر يف منتصف النافورة 
یلع عربة یجرها حصانین.

هذه النافورة أکبر نافورة يف املدینة بارتفاعها 
الذي یصل الی ٢٦ متر واتساع ٢٠ مترا

القاء  وهي  مسلیة  بتجربة  القیام 
والتمني  النافورة،  يف  نقود  قطعة 

بأمنیة
الجلوس حول هذه النافورة، ومشاهدة 
الذي  الضخم  واملبنی  الفنیة  املناظر 

یقع خلف النافورة

05

12:00 - 11:00

املزید من 
املعلومات والصور
عن نافورة تریفي

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/trevi-fountain-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

البانثيون 

أمور يجب معرفتها عن البانثيون 

أشياء يمكن القيام بها في البانثيون 

انها  الکلمة  هذه  تعني  روما  يف  البانثیون 
معبد کل األلهة

يف  قائمًا  مازال  بقبة  مبنی  أقدم  یعتبر 
مدینة روما

اي  العصر  ذلك  من  مبنی محفوظ  أفضل  هو 
من القرن التاسع عشر

من  البانثیون  مبنی  حول  التجول 
الخارج والتقاط بعض الصور التذکاریة

التجول يف الرواق الذي یتألف من بهو 
منها  لتدخل  مثقوبة  قبة  تعلوه  کبیر 

اشعة الشمس
لکم  لیشرح  سیاحي  مرشد  مرافقة 

تاریخ املکان

06

3:00 - 12:00

أيام وساعات العمل:
کافة أیام األسبوع

من الساعة ٩ صباحًا حتی ٧:٣٠ مساًء
مجانًا 

أسعار الدخول:

المزيد من
 المعلومات والصور

عن البانثيون  

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/pantheon-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

ساحة نافونا 

أمور يجب معرفتها عن ساحة نافونا 

أشياء يمكن القيام بها في ساحة نافونا  

من أشهر ساحات مدینة روما ایطالیا واکثرها جذبًا 
للسیاح

تضم العدید من معالم روما السیاحیة مثل نافورة 
االنهار االربعة ونافورة مور وکنیسة سانت اغنیس 
تعج  التي  واملقاهي  املطاعم  من  العدید  تضم 

بالحیاة لیًال

والتعرف  الساحة  انحاء  التجول يف 
ذات  مباني  من  تحتویه  ما  یلع 

عمارة ابداعیة
التقاط أجمل الصور التذکاریة 

07

4:00 - 3:00

www.banatbatuta.com

المزيد من
 المعلومات والصور

عن ساحة نافونا

https://banatbatuta.com/piazza-navona-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

قلعة سانتا انجيلو 

أمور يجب معرفتها عن سانتا انجيلو 

أشياء يمكن القيام بها في سانتا انجيلو 

تعتبر القلعة من اجمل االثار الرومانیة والتي 
تعني تسمیتها باملالك املقدس

یعود تاریخ بنائها الی عامي ١٣٤-١٣٩ م من 
قبل االمبراطور الروماني هاردیان

یزینها من الخارج عدد من التماثیل التي ترمز 
الی املالئکة

ما  ورؤیة  القلعة  داخل  التجول  یمکنك 
تحتویه من زخارف فخمة وعجیبة

التي تتضمنها  السبعة  الطوابق  مشاهدة 
القلعة

التي  القلعة  بحدیقة  واالستمتاع  التجول 
یجري بجانبها نهر التیبر الشهیر

08

5:30 - 4:00

أيام وساعات العمل:
کافة أیام األسبوع ما عدا االثنین

من الساعة ٩ صباحًا حتی ٧:٣٠ مساًء
تتراوح أسعار البطاقات بین ٧ و ١٤ یورو

أسعار الدخول:

المزيد من
 المعلومات والصور
عن قلعة سانتا انجيلو

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/castel-sant-angelo-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

ساحة سانت بيترس 

أمور يجب معرفتها عن ساحة سانت بيترس  

أشياء يمكن القيام بها في ساحة
 سانت بيترس   

الی  یصل  الذي  وعرضها  البیضوي  بشکلها  تتمیز 
٢٤٠ متر

تقع الساحة امام کاتدرائیة القدیس بطرس
اکثر ما یمیز الساحة هو الجدار الطویل املؤلف من 

٢٨٤ عمود بارتفاع ١٨,٥ متر

أشهر  امام  من  التذکاریة  الصور  التقاط 
ساحات العالم

املوجودة يف منتصف  املسلة  مشاهدة 
الساحة املزینة بالنوافیر والتماثیل

ذو  الجدار  تصمیم  بمشاهدة  االستمتاع 
طول  یلع  املمتد  االنیق  التصمیم 

الساحة

09

6:00 - 5:30

www.banatbatuta.com

المزيد من
 المعلومات والصور

عن ساحة سانت بيترس

https://banatbatuta.com/st-peters-square-rome/
https://banatbatuta.com/


فترة الغداء يف احد 
القریبة  املطاعم 
من  او  الساحة  یلع 

افضل مطاعم روما.

الرکوب يف مترو االنفاق نحو محطة 
Spagna والنزول فیها السیر یلع االقدام 
مسافة (١٦٠ متر) مدة ٣ دقائق وصوال الی 

Spanish Steps الساللم االسبانیة
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٢٢٠ متر) مدة ٣ دقائق 

وصوال الی حدائق بورغیزي 
Villa Borghese

 املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٧٠٠ متر) مدة ٨ دقائق وصوال 

الی حدیقة حیوانات روما 
  Bioparco di Roma

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٨٠٠ متر) مدة ١٠ دقائق 
وصوال الی ساحة بوبولو 

Piazza del Popol
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٥٥٠ 
متر) مدة ٦ دقائق وصوال الی 
 Borghese متحف بورغیزي

     Gallery and Museum
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(١,٥ کم) مدة ١٧ دقیقة وصوال 
      Castro Pretorio الی محطة

املسار هنا

السیر یلع االقدام 
مسافة (١٧ متر) مدة 
دقیقة واحدة وصوال 
الی ساحة اسبانیا 

Piazza di Spagna
املسار هنا

www.banatbatuta.com10

فــعــالــيــات اليوم الثاني

1 الخروج من الفندق السالمل االسبانية
(11:00-10:00)2

3 سـاحة اسـبانيـا
(12:00-11:00)

4 ســاحـة بوبولو
(02:00-12:00)

5 حدائق بورغيزي
(03:30-02:00)6 حديقة حيوانات بيوباركو

(05:00-03:30)

8 العودة إىل الفندق
7نهاية اليوم متحف بـورغيزي

(06:00-05:30)

https://www.google.com.tr/maps/place/Spagna/@41.9066318,12.4817448,16.38z/data=!4m5!3m4!1s0x132f605560efd5f7:0x758d03a3986995a6!8m2!3d41.906547!4d12.4830544?hl=en&amp;authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Spagna/''/@41.9062199,12.480585,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f605560efd5f7:0x758d03a3986995a6!2m2!1d12.4830554!2d41.9065475!1m5!1m1!1s0x0:0x7fc0d4978aae690f!2m2!1d12.482775!2d41.90599!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Basilica+Papale+di+Santa+Maria+Maggiore,+Piazza+di+S.+Maria+Maggiore,+42,+00100+Roma+RM,+Italy/Fontana+di+Trevi/@41.8997868,12.4864833,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61a4db7d30d7:0xf7b354fb8f8c357a!2m2!1d12.4984084!2d41.8975986!1m5!1m1!1s0x132f6053278340d5:0xf676f1e1cc02bbb6!2m2!1d12.483313!2d41.9009325!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Piazza+di+Spagna,+00187+Roma+RM,+Italy/Piazza+del+Popolo/@41.907712,12.4801686,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f60551bc4f4e3:0xe876d6d8db1d5938!2m2!1d12.482327!2d41.9056978!1m5!1m1!1s0x132f60f8e5e81687:0x43ee9ffffdce4350!2m2!1d12.4763579!2d41.9107038!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Piazza+del+Popolo,+00187+Roma+RM,+Italy/Villa+Borghese,+Piazzale+Napoleone+1,+00197+Roma+RM,+Italy/@41.9117995,12.47849,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f60f8e5e81687:0x43ee9ffffdce4350!2m2!1d12.4763579!2d41.9107038!1
https://www.google.com.tr/maps/dir/Villa+Borghese,+Piazzale+Napoleone+1,+00197+Roma+RM,+Italy/Bioparco+di+Roma/@41.9145788,12.4848467,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61021d3c538f:0xeb3d7c3dff838e44!2m2!1d12.4852085!2d41.9128873!1m5!1m1!1s0x132f61033153a3af:0xe8184ce727ddba2c!2m2!1d12.4878747!2d41.9177599!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Bioparco+di+Roma,+Viale+del+Giardino+Zoologico,+1,+00197+Roma+RM,+Italy/''/@41.9158104,12.4880365,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61033153a3af:0xe8184ce727ddba2c!2m2!1d12.4878747!2d41.9177599!1m5!1m1!1s0x0:0x1bb4a47639e07bbf!2m2!1d12.4921442!2d41.9142103!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Borghese+Gallery+and+Museum,+Piazzale+Scipione+Borghese,+5,+00197+Roma+RM,+Italy/Castro+Pretorio/@41.9085646,12.4979137,15.21z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f610456d7e6ab:0x1bb4a47639e07bbf!2m2!1d12.4921442!2d41.9142103!1m5!1m1!1s0x132f610abd6c71ed:0x193a35895b864bf!2m2!1d12.5055003!2d41.9062071!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/rome-restaurants/
https://banatbatuta.com/rome-hotels/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

الساللم االسبانية 

أمور يجب معرفتها عن الساللم االسبانية

أشياء يمكن القيام بها في
الساللم االسبانية

هو عبارة عن درج واسع یربط بین دوار اسبانیا 
وساحة تریینیتادي مونتي

دوار  یتوسطه  کبیر  میدان  يف  الساللم  تقع 
القارب الذي یرمز لحادثة غرق روما

مدینة  يف  االسبانیة  الساللم  منطقة  تعتبر 
روما من افضل اماکن السیاحة يف روما

ومشاهدة  داود،  امللك  تمثال  مشاهدة 
تمثال النبي موسی

بإمکانکم املشي باتجاه الجنوب الشرقي 
حیث توجد نافورة تریفي

11 www.banatbatuta.com

11:00 - 10:00

املزید من 
املعلومات والصور

عن الساللم االسبانیة 

https://banatbatuta.com/spanish-steps-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

ساحة اسبانيا 

أمور يجب معرفتها عن قصر ساحة اسبانيا

أشياء يمكن القيام بها في ساحة اسبانيا 

تعد من أجمل ساحات روما
بالساللم  تتصل  والتي  ١٧٢٥م  عام  بناؤها  تم 

االسبانیة
باإلضافة  فیها  تقع  التي  بالنافورة  تتمیز 

إلطاللة الساحة یلع اشهر شوارع التسوق

تحیط  التي  املعالم  اهم  زیارة  یمکنکم 
بهذه الساحة

املوجودة  املارکات  اشهر  من  التسوق 
بالقرب من الساحة

الجلوس يف احد املقاهي القریبة یلع 
الساحة

12

12:00 - 11:00

املزید من
 املعلومات والصور
عن ساحة اسبانیا

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/piazza-di-spagna-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

ساحة بوبولو 

أمور يجب معرفتها عن ساحة بوبولو

أشياء يمكن القيام بها في ساحة بوبولو

تعد الساحة من أجمل والطف الساحات يف 
روما

واملحاط  منحرف  الشبه  بشکلها  تتمیز 
بالنوافیر واالحواض والتماثیل 

تم االنتهاء من بنائها عام ١٧٩٣م حیث کانت 
يف القدم من الطرق املهمة يف السفر

یمکنکم زیارة اهم املعالم التي تحیط 
بهذه الساحة

املوجودة  املارکات  اشهر  من  التسوق 
بالقرب من الساحة

القریبة  املقاهي  احد  يف  الجلوس 
یلع الساحة

13

2:00 - 12:00

املزید من
املعلومات والصور
عن ساحة بوبولو

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/piazza-del-popolo-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

حدائق بورغيزي 

أمور يجب معرفتها عن حدائق بورغيزي

أشياء يمكن القيام بها في حدائق بورغيزي

يف  املوجودة  الحدائق  أکبر  من  تعتبر 
مدینة روما بمساحة ٨٠ هکتار 

تقع الحدائق شمال الساللم االسبانیة یلع 
هضبة بانشیانا

تحوي الحدائق یلع مجموعة من املباني 
واملتاحف والنوافیر والتماثیل باإلضافة الی 

حدیقة حیوانات

الحدیقة  ارجاء  يف  التجول  يف  االستمتاع 
والتعرف یلع ما تحتویه 

التماثیل  ومشاهدة  الحدیقة  يف  الجلوس 
والنوافیر املنتشرة يف ارجاء الحدیقة

ضمن  املوجودة  الحیوانات  حدیقة  زیارة 
الحدیقة

14

3:30 - 2:00

املزید من
املعلومات والصور

عن حدائق بورغیزي 

www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/villa-borghese-gardens/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

حديقة حيوانات بيوباركو 

أمور يجب معرفتها عن حديقة حيوانات
 بيوباركو

أشياء يمكن القيام بها في حديقة
 حيوانات بيوباركو

کافة أیام األسبوع
من الساعة ٩:٣٠ صباحًا حتی ٥ مساًء

تعتبر من حدائق الحیوانات الساحرة يف روما
أنواع  من  وطیر  حیوان   ١٠٠٠ تقریبا  تحوي 

مختلفة
کما تحوي یلع حوض سمك فیه العدید من 

أنواع األسماك واملخلوقات البحریة

یمکنك التجول داخل الحدیقة والتعرف 
یلع ما تحتویه من أنواع حیوانات

من  الحدیقة  حول  بجولة  االستمتاع 
خالل القطار الذي توفره الحدیقة

التي  املقاهي  احدى  يف  الجلوس 
توفرها الحدیقة

15

5:00 - 3:30

أيام وساعات العمل:
للبالغین ١٦ یورو

للمزید من األسعار یرجی زیارة
املوقع الرسمي للحدیقة

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
املعلومات والصور عن

 حدیقة حیوانات بیوبارکو  

https://banatbatuta.com/bioparco-di-roma/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

متحف بورغيزي 

أمور يجب معرفتها عن متحف بورغيزي

أشياء يمكن القيام بها في متحف
 بورغيزي

کافة أیام األسبوع
من الساعة ٩ صباحًا حتی ٧ مساًء

وحدة  یعد  سابقًا  کان  الذي  املبنی  هو 
متکاملة مع حدائقه املمیزة املحیطة به

لفیال  السابق  املقر  يف  ویستقر  یقع 
بورغیزیبونشیانا

یعد من اهم املتاحف املوجودة يف روما

املتحف  بناء  بمشاهدة  االستمتاع 
الخارجي، والتجول بالحدائق املمیزة من 

حوله
أجمل  املتحف ومشاهدة  داخل  التجول 
من  واملنحوتات  الفنیة،  اللوحات 

التماثیل الرائعة
من  واملشروبات  املأکوالت  بعض  شراء 
واالستمتاع  هناك  املوجود  املارکت 

برحلتکم.

16

6:00 - 5:30

أيام وساعات العمل:

١٥,5  یورو
وملعرفة  الدخول  قبل  الحجز  یجب 
الرسمي  زیارة املوقع  التفاصیل یرجی 

للمتحف

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
املعلومات والصور

عن متحف بورغیزي 

https://banatbatuta.com/galleria-borghese-rome/
https://banatbatuta.com/
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فــعــالــيــات اليوم الثالث

1 الخروج من الفندق

3 متحف كابيتولني
(12:30-11:00)

4 مدرج الكولوسيوم
(03:00-12:30)

6 البالتينو
(06:00-04:30) 7 العودة إىل الفندق

نهاية اليوم

الرکوب يف مترو االنفاق نحو محطة 
Spagna والنزول فیها ، السیر یلع االقدام 
مسافة (١,٢ کم) مدة ١٣ دقیقة وصوال الی 

Campidoglio ساحة کامبیدولیو
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٢٩ متر) مدة دقیقةواحدة

 وصوال الی متحف کابیتولین 
Capitoline Museums

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(٦٥٠ متر) مدة ٨ دقائق وصوال 

الی املنتدى الروماني  
Roman Forum

 املسار هنا

فترة الغداء يف احد 
املطاعم القریبة 

یلع املدرج او من 
افضل مطاعم روما

السیریلع االقدام مسافة 
(٦٥٠ متر) مدة ٨ دقائق وصوال 

Palatino الی البالتینو
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة 
(١,٣ کم) مدة ١٥دقیقة وصوال 

Cavour الی محطة
املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (١ 
کم) مدة ١٢ دقیقة وصوال الی 

  Colosseum مدرج الکولوسیوم
املسار هنا

ساحة كامبيدوليو
(11:00-10:00)2

5 املنتدى الروماين
(04:30-03:00)

https://banatbatuta.com/rome-hotels/
https://banatbatuta.com/rome-restaurants/
https://www.google.com.tr/maps/dir/Cavour,+00184+Roma+RM,+Italy/Campidoglio,+Piazza+del+Campidoglio,+00186+Roma+RM,+Italy/@41.8947156,12.4838514,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61b05959ba8f:0x225f7ad808f95106!2m2!1d12.4938183!2d41.8950665!1m5!1m1!1s0x132f604c9b68c939:0xe1efbb238bd1c51!2m2!1d12.4828018!2d41.8933592!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Campidoglio,+Piazza+del+Campidoglio,+00186+Roma+RM,+Italy/Capitoline+Museums/@41.893155,12.4805283,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f604c9b68c939:0xe1efbb238bd1c51!2m2!1d12.4828018!2d41.8933592!1m5!1m1!1s0x132f604f7906ecf3:0xdea1467ab6c9ecfb!2m2!1d12.4825577!2d41.8929428!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Capitoline+Museums,+Piazza+del+Campidoglio,+1,+00186+Roma+RM,+Italy/''/@41.8927959,12.4852056,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f604f7906ecf3:0xdea1467ab6c9ecfb!2m2!1d12.4825577!2d41.8929428!1m5!1m1!1s0x0:0x28f1c82e908503c4!2m2!1d12.4922309!2d41.8902102!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Colosseum,+Piazza+del+Colosseo,+1,+00184+Roma+RM,+Italy/''/@41.8913528,12.4865893,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61b6532013ad:0x28f1c82e908503c4!2m2!1d12.4922309!2d41.8902102!1m5!1m1!1s0x0:0xfa914007c0ec7de6!2m2!1d12.485325!2d41.8924623!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/''/Palatino/@41.8890117,12.4852176,16.5z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x0:0xfa914007c0ec7de6!2m2!1d12.485325!2d41.8924623!1m5!1m1!1s0x132f61b57f5f02a3:0x5188a7842ad0612e!2m2!1d12.487105!2d41.888436!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Palatino,+Via+di+San+Gregorio,+30,+00186+Roma+RM,+Italy/Cavour/@41.8917788,12.486033,16z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61b57f5f02a3:0x5188a7842ad0612e!2m2!1d12.487105!2d41.888436!1m5!1m1!1s0x132f61b05959ba8f:0x225f7ad808f95106!2m2!1d12.4938183!2d41.8950665!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

ساحة كامبيدوليو

أمور يجب معرفتها عن ساحة كامبيدوليو

أشياء يمكن القيام بها في ساحة
 كامبيدوليو

الشهیر  املعماري  قبل  من  الساحة  تصمیم  تم 
مایکل انجلو

الذي یعتبر مرکز  الکامبیدولیو  امام مبنی  تقع 
للنشاط السیاسي والدیني

یمکن الوصول الی الساحة من خالل سلم أثرى 
منحدر ذو تصمیم رائع

الصغیرة  التفاصیل  مشاهدة  یمکنکم 
التي تتمیز فیها الساحة

واالستمتاع  الکامبیدولیو  مبنی  زیارة 
بأخذ أجمل الصور التذکاریة فیه

11:00 - 10:00

18 www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور

عن ساحة کامبیدولیو

https://banatbatuta.com/piazza-del-campidoglio/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

متحف كابيتولين

أمور يجب معرفتها عن متحف كابيتولين

أشياء يمكن القيام بها في متحف كابيتولين

متاحف  عدة  یحوي  مبنی  عن  عبارة  هو 
بداخله

یعود تاریخ املتحف الی عام ١٤٧١م تقریبا
الرومانیة  التماثیل  من  مجموعة  یحوي 

والنقوش ومجوهرات وغیرها 

املتحف  اقسام  اهم  زیارة  یمکنکم 
ومشاهدة ما یحتویه من اثار تعود الی 

الحضارة الرومانیة 
 مشاهدة مجموعة االعمال الفنیة التي 

تعود الی العصور الوسطی

12:30 - 11:00

کافة أیام األسبوع 
من الساعة ٩:٣٠ صباحًا حتی ٧:٣٠ مساًء

أيام وساعات العمل:
١٥ یورو

أسعار الدخول:

املزید من
 املعلومات والصور

عن متحف کابیتولین

19 www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/capitoline-museums-rome/
https://banatbatuta.com/


املزید من
 املعلومات والصور

عن مدرج الکولوسیوم

معلومات عن أماكن الجذب

مدرج الكولوسيوم 

أمور يجب معرفتها عن مدرج الكولوسيوم

أشياء يمكن القيام بها في مدرج
 الكولوسيوم

روما  مدینة  وسط  عمالق  روماني  مدرج  هو 
یبلغ طوله ١٨٩  اذ  وهو مبنی بیضاوي ضخم 

متًرا
اإلمبراطوریة  عهد  إلی  بنائه  تاریخ  یرجع 
الرومانیة يف القرن األول فیما بین عامي ٧٠ 

و ٧٢ میالدي.
هزة  هو  الکولوسیوم  من  جزء  تحطم  سبب 

أرضیة عنیفة يف القرون الوسطی

الکولوسیوم  مبنی  حول  التجول 
الروماني من الخارج

واالرضي  الثالث  الطابق  فتح  مؤخرًا  تم 
للمدرج والسماح للسیاح بدخوله

03:00 - 12:30

کافة ایام األسبوع
حتی  صباحًا   ٩:٠٠ الساعة  من 

الساعة ١٩:٠٠ مساًء.
ويف فصل الشتاء من الساعة ٩:٠٠ 

صباحًا حتی الساعة ١٦:٠٠ مساًء.

أيام وساعات العمل:
للکبار ١٢ یورو

تحت ١٨ سنة مجانا

أسعار الدخول:

20 www.banatbatuta.com

https://banatbatuta.com/colosseum-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

المنتدى الروماني 

أمور يجب معرفتها عن المنتدى الروماني

أشياء يمكن القيام بها في المنتدى الروماني

هو عبارة عن میدان مستطیل الشکل کان یقع 
يف قلب روما القدیمة

کانت تقام فیه االحتفاالت الشعبیة واالنتخابات 
الحکومیة

ملتقی  اشهر  کان  الروماني  املنتدى  ان  یعتقد 
يف التاریخ

القدیمة يف املنتدى  أبنیة روما  رؤیة أعتق 
الروماني

السابع  للقرن  العائد  فیستا  معبد  مشاهدة 
قبل املیالد

مشاهدة بقایا املباني التاریخیة وکیف کانت 
مدینة روما قدیمًا.

04:30 - 03:30

کافة ایام األسبوع
من الساعة ٨:٣٠ صباحًا

حتی الساعة ٦:٠٠ مساًء.

أيام وساعات العمل:

للکبار ١٢ یورو.
٧,٥ یورو لألشخاص تحت ١٧ سنة

أسعار الدخول:
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املزید من
 املعلومات والصور

عن املنتدى الروماني

https://banatbatuta.com/roman-forum-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

البالتينو 

أمور يجب معرفتها عن البالتينو

أشياء يمكن القيام بها في البالتينو

تعتبر هضبة البالتینو من الهضاب املرکزیة 
يف مدینة روما

تعتبر هذه الهضبة هي بدایة مهد األسطورة 
التي تحکي القصة التي ادت إلنشاء املدینة

التجول يف الهضبة ومشاهدة اآلثار التي 
تعود الی بدایة نشأت روما

احدى  امام  من  التذکاریة  الصور  التقاط 
اجمل واشهر االثار يف العالم

06:00 - 04:30

کافة أیام األسبوع
من الساعة ٨:٣٠ صباحًا

حتی الساعة ٥:٣٠ مساًء.

أيام وساعات العمل:

١٢ یورو للشخص
أسعار الدخول:

22 www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور

عن البالتینو

https://banatbatuta.com/palatine-hill-rome/
https://banatbatuta.com/
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Restaurant

أفضل مطاعم
 روما

 Circo الرکوب يف مترو االنفاق نحو محطة
Massimo والنزول فیها

السیر یلع االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٨ دقائق 
Baths of Caracalla وصوال الی حمامات کارکال

املسار هنا

السیر یلع االقدام مسافة (٦٥٠ متر) مدة ٨ دقائق 
وصوال الی محطة Circo Massimo     املسار هنا

النزول يف محطة EUR Palasport والسیر یلع االقدام وصوال 
الی مدینة العاب لونور بارك Luneur Park         املسار هنا

فترة الغداء يف احد املطاعم القریبة یلع املدرج او 
من افضل مطاعم روما

اخذ سیارة اجرة مسافة (١٧ کم) مدة١٧ دقیقة وصوال 
Castel Romano الی قلعة رومانو

املسار هنا

اخذ سیارة اجرة مسافة (١٥ کم) مدة١٤ 
      EUR Palasport  دقیقة وصوال الی محطة

املسار هنا
الصعود يف محطة املترو

1 الخروج من الفندق

2 حاممات كاركال 
( 11:00 - 10:00 )

3 مدينة لونور بارك 
(04:30-11:30)

4 قلعة رومانو
(03:30-02:00)

5 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

Restaurant

أفضل مطاعم
 روما

1 الخروج من الفندق

2 حاممات كاركال 
( 11:00 - 10:00 )

3 مدينة لونور بارك 
(04:30-11:30)

4 قلعة رومانو
(5:00-7:00)

5 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

23 www.banatbatuta.com

فــعــالــيــات اليوم الرابع

https://www.google.com.tr/maps/place/Circo+Massimo/@41.8791479,12.4919792,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x132f61cb8e9d0b41:0x79e7521fdd03b4be!8m2!3d41.883409!4d12.4878582?hl=en&amp;authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/place/Circo+Massimo/@41.8791479,12.4919792,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x132f61cb8e9d0b41:0x79e7521fdd03b4be!8m2!3d41.883409!4d12.4878582?hl=en&amp;authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Circo+Massimo,+00153+Roma+RM,+Italy/Baths+of+Caracalla/@41.8816214,12.4882806,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61cb8e9d0b41:0x79e7521fdd03b4be!2m2!1d12.4878576!2d41.8834094!1m5!1m1!1s0x132f61ce333e85d5:0x6a2b4006ea5b98dc!2m2!1d12.4924394!2d41.8790382!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Circo+Massimo,+00153+Roma+RM,+Italy/Baths+of+Caracalla/@41.8816214,12.4882806,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61cb8e9d0b41:0x79e7521fdd03b4be!2m2!1d12.4878576!2d41.8834094!1m5!1m1!1s0x132f61ce333e85d5:0x6a2b
https://www.google.com.tr/maps/dir/EUR+Palasport,+00144+Roma+RM,+Italy/Luneur+Park,+Via+delle+Tre+Fontane,+100,+00144+Roma+RM,+Italy/@41.8352553,12.4638799,16z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x13258b1e72757a3d:0xfab517104046888b!2m2!1d12.4660062!2d41.8301391!1m5!1m1!1s0x13258ae54491f211:0x5e1c80220a428e29!2m2!1d12.475239!2d41.838802!3e2?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Castel+Romano+Designer+Outlet,+Via+del+Ponte+di+Piscina+Cupa,+64,+00128+Castel+Romano+RM,+Italy/Luneur+Park/@41.778552,12.3818714,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x13258d57b3d81535:0x946b0e95e6647303!2m2!1d12.4440202!2d41.7166378!1m5!1m1!1s0x13258ae54491f211:0x5e1c80220a428e29!2m2!1d12.475239!2d41.838802!3e0?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Castel+Romano+Designer+Outlet,+Via+del+Ponte+di+Piscina+Cupa,+64,+00128+Castel+Romano+RM,+Italy/41.8303003,12.4660705/@41.7733254,12.3871223,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0x13258d57b3d81535:0x946b0e95e6647303!2m2!1d12.4440202!2d41.7166378!1m0!3e0?hl=en
https://banatbatuta.com/rome-hotels/
https://banatbatuta.com/rome-restaurants/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب
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حمامات كاركال 

أمور يجب معرفتها عن حمامات كاركال

أشياء يمكن القيام بها في حمامات كاركال

وتتسع  املیالدي  الثالث  القرن  الی  تعود 
لحوالي ١٧٠٠ شخص

من  بقیت  والتي  شهرة  االثار  أکثر  من  تعد 
الحمامات الرومانیة

و١٨٥  طوال  متر   ٢٢٥ حوالي  مساحتها  تبلغ 
متر عرضا 

ورؤیة  املکان  انحاء  يف  التجول  یمکنکم 
البقایا االثریة

مشاهدة أماکن البرك التي کانت تمأل باملیاه 
الساخنة والدافئة والباردة

التقاط أجمل الصور من داخل هذه الحمامات

12:30 - 11:00

طیلة أیام األسبوع باستثناء یوم األحد
من الساعة ٩ صباحا وحتی ٦:١٥ مساء

أيام وساعات العمل:

١٠ یورو للبالغین
٧ یورو لألطفال

أسعار الدخول:

www.banatbatuta.com

املزید من
 املعلومات والصور
عن حمامات کارکال

https://banatbatuta.com/baths-of-caracalla/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

مدينة لونور بارك

أمور يجب معرفتها عن مدينة لونور بارك

أشياء يمكن القيام بها في 
مدينة لونور بارك

عن  کم   ٥ تبعد  التي  األلعاب  مدن  احداجمل 
مرکز املدینة

تحوي یلع العاب متنوعة تناسب جمیع االعمار
مطاعم  مجموعة  یلع  املتنزه  یحوي  کما 

ومقاهي ألخذ قسط من الراحة

املکان  انحاء  يف  التجول  یمکنکم 
ورؤیة البقایا االثریة

التي کانت تمأل  البرك  مشاهدة أماکن 
باملیاه الساخنة والدافئة والباردة

هذه  داخل  من  الصور  امل  التقاط 
الحمامات

04:30 - 11:30

طیلة أیام األسبوع باستثناء یوم األحد
من الساعة ٩ صباحا وحتی ٦:١٥ مساء

أيام وساعات العمل:
١٠ یورو للبالغین
٧ یورو لألطفال

أسعار الدخول:

25

املزید من
 املعلومات والصور

عن مدینة لونور بارك

https://banatbatuta.com/luneur-park-rome/
https://banatbatuta.com/


معلومات عن أماكن الجذب

قلعة رومانو 

أمور يجب معرفتها عن قلعة رومانو

أشياء يمكن القيام بها في قلعة رومانو

هي عبارة عن قریة للتسوق تبعد حوالي ٢٧ 
کم عن مرکز املدینة

الفرصة  دیزاینراوتلت  الرومانو  قلعة  توفر 
ملحبي التسوق ومتابعي دور االزیاء

واملقاهي  املطاعم  من  العدید  ویحوي  کما 
ألخذ قسط من الراحة خالل التجول

التجول يف انحاء القریة 
العاملیة  املارکات  أشهر  من  التسوق 

ودور األزیاء
واالستمتاع  املقاهي  أحد  يف  الجلوس 

باملشروبات التي یقدمها

05:00 - 07:00

کافة أیام االسبوع
صباحا   ١٠ الساعة  من 

حتی ٨ مساء

أيام وساعات العمل:

26

املزید من
 املعلومات والصور
عن قلعة رومانو

https://banatbatuta.com/castel-romano-rome/
https://banatbatuta.com/


1 الخروج من الفندق

2 بحرية البانو
(05:00-11:00)

3 العودة إىل الفندق
نهاية اليوم

فــعــالــيــات اليوم الخامس
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 Roma الرکوب يف القطار من محطة
Termini

 Castel والتوجه نحو محطة
Gandolfo  والنزول فیها  املسارهنا

فترة الغداء يف احد مطاعم البحیرة
 Castel Gandolfo الصعود يف محطة
،Roma Termini والتوجه نحو محطة

املسار هنا

https://banatbatuta.com/rome-hotels/
https://www.google.com.tr/maps/place/Roma+Termini/@41.8976559,12.4953124,14.79z/am=t/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x132f61a439c0ffef:0xa4307dbef261a994!2sRoma+Termini!2m2!1d12.5019037!2d41.9010032!1m6!1m2!1s0x132585bbda1fdff5:0x9f87828b1e3d7c28!2sCastel+Gandolfo,+00040+Castel+Gandolfo+RM,+Italy!2m2!1d12.652274!2d41.746788!3e3!3m4!1s0x132f61a439c0ffef:0xa4307dbef261a994!8m2!3d41.9010032!4d12.5019037?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/place/Roma+Termini/@41.8976559,12.4953124,14.79z/am=t/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x132f61a439c0ffef:0xa4307dbef261a994!2sRoma+Termini!2m2!1d12.5019037!2d41.9010032!1m6!1m2!1s0x132585bbda1fdff5:0x9f87828b1e3d7c28!2sCastel+Gan
https://www.google.com.tr/maps/place/Roma+Termini/@41.8976559,12.4953124,14.79z/am=t/data=!4m22!1m16!4m15!1m6!1m2!1s0x132f61a439c0ffef:0xa4307dbef261a994!2sRoma+Termini!2m2!1d12.5019037!2d41.9010032!1m6!1m2!1s0x132585bbda1fdff5:0x9f87828b1e3d7c28!2sCastel+Gan
https://www.google.com.tr/maps/place/Castel+Gandolfo/@41.74728,12.6655262,14.96z/data=!4m5!3m4!1s0x132585bbda1fdff5:0x9f87828b1e3d7c28!8m2!3d41.7467899!4d12.652275?hl=en&amp;authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/place/Castel+Gandolfo/@41.74728,12.6655262,14.96z/data=!4m5!3m4!1s0x132585bbda1fdff5:0x9f87828b1e3d7c28!8m2!3d41.7467899!4d12.652275?hl=en&amp;authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/place/Castel+Gandolfo/@41.74728,12.6655262,14.96z/data=!4m5!3m4!1s0x132585bbda1fdff5:0x9f87828b1e3d7c28!8m2!3d41.7467899!4d12.652275?hl=en&amp;authuser=0
https://www.google.com.tr/maps/dir/Roma+Termini/Castel+Gandolfo,+00040+Castel+Gandolfo+RM,+Italy/@41.8240023,12.5113298,12z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61a439c0ffef:0xa4307dbef261a994!2m2!1d12.5019037!2d41.9010032!1m5!1m1!1s0x132585bbda1fdff5:0x9f87828b1e3d7c28!2m2!1d12.652274!2d41.746788!3e3?hl=en
https://www.google.com.tr/maps/dir/Circo+Massimo,+00153+Roma+RM,+Italy/Baths+of+Caracalla/@41.8816214,12.4882806,17z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x132f61cb8e9d0b41:0x79e7521fdd03b4be!2m2!1d12.4878576!2d41.8834094!1m5!1m1!1s0x132f61ce333e85d5:0x6a2b4006ea5b98dc!2m2!1d12.4924394!2d41.8790382!3e2?hl=en
https://banatbatuta.com/
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معلومات عن أماكن الجذب

بحيرة البانو

أمور يجب معرفتها عن بحيرة البانو

أشياء يمكن القيام بها في بحيرة البانو

هي من البحیرات البرکانیة الصغیرة والتي 
تقع يف تالل البان

يف  کم   ٢٠ حوالي  روما  مدینة  عن  تبعد 
الجنوب الشرقي من املدینة

االثریة  املباني  کبیر من  تحوي یلع عدد 
والقصور واملتاحف

الفنادق واملطاعم  العدید من  یوجد فیها 
البحیرة  هذه  یلع  املطلة  واملقاهي 

البدیعة

یلع  والجلوس  البحیرة  من  بالقرب  التجول 
ضفافها

القیام بجولة عبر القارب يف البحیرة
بالسباحة  القیام  او  الصید  ریاضة  ممارسة 

يف املیاه العذبة التي توفرها البحیرة
يف  املنتشرة  االثریة  األماکن  بزیارة  القیام 

ارجاء املنطقة
املقاهي  او  املطاعم  احد  يف  الجلوس 
االستمتاع بما تقدمه من وجبات ومشروبات

05:00 - 11:00

املزید من
 املعلومات والصور

عن بحیرة البانو

https://banatbatuta.com/lake-albano-rome/
https://banatbatuta.com/


مواصالت روما
وروعة  عمارتها  بجمال  شهرة  السیاحیة  املدن  أکثر  من  روما  تعتبر 
معاملها السیاحیة املنتشرة يف مختلف أنحاء املدینة، لذا البد من 
املدینة  تعتبر  کما  األماکن،  هذه  بین  للتنقل  املواصالت  استخدام 
والتي قمنا بجمع املعلومات عن کافة  النقل  مجهزة بأحدث وسائل 

أنواعها املتاحة لکي یتم االستعانة بها عند زیارة املدینة

29www.banatbatuta.com

مترو ا�نفاق الرابط
هنا

الحافالت الرابط
هنا

الرابطقطار السكة الحديدية
هنا

الترام الرابط
هنا

الرابطالتكسي
هنا

تذاكر المواصالت الرابط
هنا

الرابطالباص السياحي
هنا

https://banatbatuta.com/rome-transport/
https://banatbatuta.com/rome-transport/
https://banatbatuta.com/rome-transport/
https://banatbatuta.com/rome-transport/
https://banatbatuta.com/rome-transport/
https://banatbatuta.com/rome-transport/
https://banatbatuta.com/rome-transport/
https://banatbatuta.com/
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توفير المال في روما

ال بد من تسلیط الضوء یلع کیفیة توفیر املال اثناء 
التجول يف روما وزیارة معاملها السیاحیة   

استخدم املواصالت العامة

اشتري کرت روما باس

استبدل جولة الباص السیاحي 
بالباص العادي

احجز شقة

حّکم زیارتك يف یوم االحد من 
اول اي شهر

اشتري تذاکر املترو الیومیة

اختر وقت رحلتك بعنایة

قم باملشي

اشتري خط جوال

بتوفیر  ستقوم  التي  الطرق  اهم  إلیکم 
الکثیر من األموال خالل زیارتکم الی روما

الرابط
هنا

https://banatbatuta.com/save-money-in-rome/


الرشطة 113

اإلسعاف 118

اإلطفاء 115

هواتف مهمة

• 1 كانون األول-راس السنة امليالدية
• 6 كانون الثاين – عيد الغطاس

• 1 نيسان – فصح االحد
• 2 نيسان – فصح االثنني 
• 25 نيسان – يوم التحرير

• 1 أيار – عيد العامل
• 2 متوز – يوم الجمهورية

• 15 اب – يوم انتقال مريم
• 1 ترشين الثاين – عيد كل القديسني 

• 8 كانون الثاين – يوم عذارة مريم
• 25 كانون األول - يوم امليالد 

• 26 كانون األول – عيد القديس ستيفن

معلومات عامة

ساعات العمل وايام العمل الرسمية
من یوم االثنین الی یوم الجمعة من الساعة ٩ صباحا حتی ١ ظهرًا 

ومن الساعة ٣ حتی ٧ مساء
یومي السبت واألحد عطلة .

31

العطالت الرسمية 

https://banatbatuta.com/


املطارات
یوجد يف مدینة روما ثالث مطارات :  

  Ciampino (CIA)
یقع يف القسم الجنوبي الشرقي من مدینة روما ویبعد عنها حوالي ١٥ کم حیث 

لدیك ٤ خیارات من وسائل املواصالت للوصول الی مدینة روما وهم:
•مترو االنفاق: حیث تبعد املحطة Anagnina حوالي ٦ کم غرب املطار، والتي 
قلب  الی  للوصول  دقیقة   ٢٠ ویستغرق  یورو   ١ حوالي  تذکرته  تکلفة  تبلغ 

املدینة
حیث  املطار،  شمال   Ciampino القطار  محطة  تقع  الحدیدیة:  السکة  •قطار 
ویستغرق حوالي  دقائق   ٥ کل  یتوفر  والذي  املطار،  ٤ کم عن  تبعد حوالي 

١٥-٢٠ دقیقة للوصول الی مرکز املدینة
•سیارة األجرة: تتوفر سیارات األجرة بکثرة امام املطار اویمکن طلبها عن طریق 

األرقام املنتشرة داخل مبنی املطار، تستغرق الرحلة ٢٥-٦٠ دقیقة للوصول 
الی مرکز املدینة، وتبلغ التکلفة حوالي ٣٠-٤٠ یورو

•الحافالت: یوجد اکثر من شرکة التي تخدم املطار وتعمل يف کافة األوقات، 
وتستغرق نحو ٤٠ دقیقة للوصول الی مرکز املدینة، اما سعر التذکرة فتتراوح 

بین ٥-١٠ یورو حسب نوع الحافلة
  Fiumicino/Leonardo da Vinci (FCO)

 ٤ یلع  یحتوي  حیث  فقط،  کم   ٣٣ عنها  ویبعد  روما  مدینة  غرب  جنوب  یقع 
مباني، ویوفر ٣ خیارات من وسائل املواصالت للوصول لقلب املدینة

•قطار السکة الحدیدیة: تقع محطة القطار Fiumicino Aeroporto شرق املطار، 
حیث تبعد حوالي ٩٥٠ متر عن املطار، والذي یتوفر کل ٣٠ دقیقة  وتبلغ سعر 

التذکرة ١٤ یورو، ویستغرق حوالي ٣٠ دقیقة للوصول الی مرکز املدینة
Fiumicino Aeroporto، حیث  داخل محطة  تکون محطته يف  والذي  •الترام: 
تبلغ سعر التذکرة حوالي ٥٫٥٠ یورو ویستغرق حوالي ٣٠-٤٠ دقیقة للوصول 

الی مرکز املدینة
•سیارة األجرة: تتوفر سیارات األجرة بکثرة امام املطار اویمکن طلبها عن طریق 

األرقام املنتشرة داخل مبنی املطار، تستغرق الرحلة ٤٠-٦٠ دقیقة للوصول 
الی مرکز املدینة، وتبلغ التکلفة حوالي ٦٠ یورو
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•الحافالت: یوجد اکثر من شرکة التي تخدم املطار وتعمل يف کافة األوقات، 
التذکرة  سعر  اما  املدینة،  مرکز  الی  للوصول  دقیقة   ٤٠-٤٥ نحو  وتستغرق 

فتتراوح بین ٥-١٠ یورو حسب نوع الحافلة

  Urbe (LIRU)
ویوفر  مباني،   ٤ یلع  یحتوي  حیث  فقط،  کم   ٦ عنها  ویبعد  روما  شمال  یقع 

خیارات من وسائل املواصالت للوصول لقلب املدینة
•قطار السکة الحدیدیة: تقع محطة القطار Nuovo Salario شرق املطار، حیث 
تبعد حوالي ١ کم عن املطار، والذي یتوفر کل ١٥ دقیقة وتبلغ سعر التذکرة ٤ 

یورو، ویستغرق حوالي ٤٠ دقیقة للوصول الی مرکز املدینة
•سیارة األجرة: تتوفر سیارات األجرة بکثرة امام املطار اویمکن طلبها عن طریق 

األرقام املنتشرة داخل مبنی املطار، تستغرق الرحلة ٢٥-٣٠ دقیقة للوصول 
الی مرکز املدینة، وتبلغ التکلفة حوالي ٢٠-٣٠ یورو 
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 أماكن الجذب السياحية
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 BoccadellaVerità  فم الحقيقة

Quirinal Palace   قرص كريينايل

كاتدرائية القديس يوحنا الالتراين
Basilica di San Giovanni in Laterano 

Mostri Park  حديقة الوحوش

مقربة كاليكستوس
Catacombs of St. Callixtus

Fontana della Barcaccia نافورة القارب

Ponte Milvio جرس ميليفو

Villa Ada Savoia  حديقة فيال ادا

املتحف الروماين الوطني  
Palazzo Massimo alle Terme
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