
 
لعشاق التاریخ واآلثار القدیمة ، ھذه واحدة من اآلثار الثریة 

 الواقعة في قلب روما .
 

سنة   753بحسب االساطیر الرومانیة تعود ھذه الھضبة لعام 
 قبل المیالد .

 
 

ویقال بان االخوین رومولوس ورموس قاموا ببناء روما 
) ، والمعبد القدیم Domitianالقدیمة في ھذا الموقع ، ویعد اكبر منطقة في ھذه الھضبة ھو قصر دومیتیان (

 ) .Apolloابولو (ِ
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 ھضبة باالتین 
 

Palatino - Palatine Hill   

 



في ھذا القسم یوجد متحف قد جمعت 
بھ جمیع الحفریات والمجسمات 

 لقریة روما القدیمة  .
 
 

من اجمل اماكن ھضبة باالتین منزل 
Livia   ، زوجة امبراطور اغسطس

ویحتوي ھذا المنزل على العدید من 
 السیرمیك والزخارف والرسوم .

 
 

اذا وددت الذھاب إلى ھضبة باالتین 
فتذكر بانھ یلزمك السیر على 

 االقدام . 
 

 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 اآلثار 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 ، 
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 Foroاو من    Palatino   حیث التذكرة تشمل الثالث اماكن  مع بعض ، كأن تشتري التذكرة من  
Romano   ، ثم یمكنك الدخول لمشاھدة كولوسیوم براحة تامة ، حیث ال ازدحم على المكانین االخرین ،

 وھما قریبین من كولوسیوم . 
 
 

 االقتراح الثاني بالنسبة للتذاكر 
شراء التذكرة من 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

