
 
 

یقع ھذا المیدان في مركز روما القدیمة ، وقد تم 
قبل المیالد ، كان یعتبر   قلب  7بناؤه في القرن 

الحیاة العامة ومكان إجراء المحاكمات واالحتفاالت الشعبیة ، واالنتخابات الحكومیة ومركز تجارة وحیاة 
 اقتصادیة لروما القدیمة .

 
 

 ولقرون تم اضافة العدید من االضافات لھذا المبنى ، خاصة یولیوس قیصر فقد اضاف العدید من االضافات .
ویوجد العدید من االجتماعات في ایام روما الدیمقراطیة ، كما یوجد سبقا معابد قدیمة لسالطین روما في ھذا 

 المكان .
 
 

البازیلیكا ( ھو من المباني الھامة في حیاة سكان رومانیا القدیمة ) ، ثم اصبحت لقرون مھجورة ، حتى القرن 
 ، حیث تم اكتشاف الكثیر من الحفریات واالثار ،  وال زالت الحفریات مستمرة واستخراج العدید من االثار . 18
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 منتدي روماني 
 

Foro Romano 

 



 للذین یعشقون االثار والحفریات ، یعد ھذا المكان من االماكن الرائعة لھم . 
 

 ولكن علیك باالستعانھ بمرشد حتى تتضح لك الصورة فیما تشاھدة من حفریات مختلفة ومتنوعة .
 ھنا ال تنسى ان یكون صدیقك الحذاء جید للمشي ، فانت في حاجة للمشي كثیرا .

 
 ان المشي في ھذا المكان كالمشي في التاریخ ،  حیث یحیط بك التاریخ من كل اتجاه ومن كل مكان . 

 
 

 التذاكر 
 

 -لقد خصصنا عنوان باكملھ للتذاكر ، وذلك لیتم الشرح والتوضیح بصورة تمكنك من االطالع علیھا :
 

 اماكن من ضمنھا المكان المذكور وھي   3اوال : نود ان نعلمكم بان تذكرة الدخول لكولوسیوم تشمل 
1– Palatino ( ھضبة باالتین) 
2– Foro Romano ( المنتدي الروماني) 
3-  Colosseo  ( كولوسیوم) 
 

التذكرة یمكنك استخدامھا لیومین ، فان كنت تود مشاھدة واحد من االثار في یوم واالثنین الباقین في الیوم التالي 
 لك ذلك ، المھم بان التذكرة بعد یومین تصبح غیر صالحة .

 
 یورو  12سعر التذكرة 

اذا اردت شراء تذكرة لمشاھدة كولوسیوم ، فسوف یكون االمر شاق جدا علیك خاصة لالزدحام الشدید عند 
كولوسیوم ، لذلك ننصحك بشراء تذكرة من أحد المكانین المذكورین آنفا ، حیث التذكرة تشمل الثالث اماكن  مع 

، ثم یمكنك الدخول لمشاھدة   Foro Romanoاو من    Palatino   بعض ، كان تشتري التذكرة من 
 كولوسیوم براحة تامة ، حیث ال ازدحم على المكانین االخرین ، وھما قریبین من كولوسیوم . 

 
 االقتراح الثاني بالنسبة للتذاكر  

شراء التذكرة عن طریق  االنترنت ثم طباعتھا ، وعند الوصول للمكان المقصود كولسیوم ، ال یتوجب علیك  -2
االنتظار في الصف ، بل یتوجب علیك الذھاب مباشرة حیث نقطة التفتیش للحرس الخاص بالمكان والدخول 

 مباشرة ، ھذه طریقة اخرى لیسھل علیك الحصول على تذكرة لھذا الصرح الصامد كولوسیوم .
 

 -للشراء التذكرة من االنترنت علیك بزیارة الموقع التالي :
www.coopculture.it 

 
ً حیث یقل االزدحام ان اردت . -3  علیك الذھاب مساء
 
 الذھاب مع الجوالت السیاحیة . -4
 

 ھذه مقترحات نقدمھا لك ، لیسھل علیك الحصول على التذكرة للمكان المقصود .
 مساء . 5صباحا  إلى   8:30یفتح یومیا ،من الساعة 

 Colosseo-Bیمكنك الذھاب بالمترو من  : محطة : 
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www.coopculture.it

