
 المثل االیطالي یقول  
 

 )Roma,non basta una vita! ( 
 الحیاة كاملة ال تكفي لمشاھدة روما ! 

 
لذلك یقوم العدید بوضع النقود المعدنیة في نافورة ترتفي ، وذلك للعودة مرة اخرى إلى روما ومشاھدتھا اكثر 

 فاكثر .
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 روما 
 
   

 ROMA 

 



  
لیس سھل الحدیث عن روما ، فھي 

تعنى الحدیث عن التاریخ ، روما 
التي كانت وال زالت من المدن 

الرائعة التي یجعلھا عشاق 
السیاحة في المقدمة ، نعطي لمحة 

 سریعة عن ھذه المدینة الرائعة .
 
 
 

روما ھي عاصمة ایطالیا وھي 
مدینة تاریخیة ، تاریخ روما یعود 
لسبعة  قرون قبل المیالد ، وتحمل 

ھذه المدینة العدید  من التاریخ  
واآلثار الیام استثنائیة في 

 امبراطوریة وجمھوریة روما ، وھي اثار ال یمكن تصور وجودھا في تلك االیام ، لما بھا من روعة واستثناء .
 

 في اواخر القرن الخامس سقطت امبراطوریة روما ، واصبحت الكنیسة ھي الطرف المسیطر على روما .
 

 لقد تعرضت روما للكثیر من الكوارث الطبیعیة ، ولكنھا استطعت القیام بسرعة وعزم .
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لقد غیر عصر النھضة روما بشكل واضح وكبیر ، وذلك 

، حیث برز ت االعمال الفنیة ، وتعدد   16في القرن 
الفنانون سواء في الرسم او النحت او المجسمات ، وھذه 

الفترة كانت لصنع آثار استثنائیة لروما ، حیث استطاع 
ھؤالء الرسامین خلق ابداعات مختلفة ، بقیت على مر 
القرون كواجھة زاخرة بالثراء واالفتخار لمدینة روما 

 رافاییل ).  -الیوناردا فینشي  -امثال ( مایكل انجلو 
 
 
 

عند الحدیث عن روما كذلك البد من االشارة إلى انھا 
، بعد ان كانت   1871اصبحت عاصمة الیطالیا في عام 

 فلورنسا ھي العاصمة .
 

تحتوي روما على دولة الفاتیكان (راجع الفاتیكان ) ، مما 
ال شك فیھ  بان الفاتیكان اعجاز خرافي في العمران ، 

حیث یصعب علیك تصدیق ما سوف تشاھدة من عمران 
 وزخارف ورسوم في الفاتیكان .

 
 

ودولة الفاتیكان ، وتنحصر   Terminiتتمركز روما القدیمة تقریبا ما بین  محطة القطار المركزیة في روما 
 روما  القدیمة  بینھم .

 
 
 
 

اما في الوسط 
فیوجد بانثیون 

 . Navonaوساحة 
 
 
 

باالضافة للكنائس  
التاریخیة المتعددة  
في روما ، وكذلك 
المتاحف المتعددة 

منھا التاریخیة 
 والفنیة والثقافیة .
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اذا كنت تطمح بمشاھدة المزید من ثروات 
روما التاریخیة من المتاحف الرائعة ، علیك 
بزیارة المتاحف التالي لمزید من االطالعات 

 -عن المتاحف :
  

http://en.museiincomuneroma.it  
 

لشراء تذاكر للمتاحف علیك بزیارة ھذا 
 -الموقع :

 www.coopculture.it 
 

روما لدیھا العدید من االبداعات لتقدمھا لك 
 منھا 

 
2– Galleria Doria Pamphilj 

فان كنت من عشاق الفن المعمارى والزخارف ، فان ھذا الغالیري ، البد ان یكون ضمن برنامجك السیاحي عند 
 الوصول إلى روما .

 
 لمزید من االطالعات 

www.doriapamphilj.it 
 

تتمیز روما بوجد الساحات المتعددة الرائعة ، فان كنت من عشاق السیر على االقدام ، یمكنك استخدام الخریطة ، 
 والمشي من الفندق المقیم بھ إلى مناطق مختلفة في روما . 

 
 مدینة روما من المدن المثیرة لالھتمام في التسوق ، وھي مدینة العدید من المقاھي والبیتزا واالیس كریم .

 
للعثور على الطعام الحالل في روما ، ال یتوجب علیك المعاناة وذلك لوجود العدید من المسلمین في روما ، 

 وخاصة في االماكن السیاحیة یمكنك العثور على الطعام الحالل بكل سھولة .
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 Galleria Doria Pamphilj 

 

http://en.museiincomuneroma.it
www.coopculture.it
www.doriapamphilj.it


یمكنك العثور على مكتب للھیئة  
السیاحة لروما في المطار الصالة 

صالة القادمون ، وكذلك  3رقم 
 في االماكن السیاحیة .

 
 

لعلك عند وصولك إلى روما تود 
الذھاب إلى دولة اوربیة اخرى ، 

من الدول المستخدمة للشنغن 
فیزا ، لك ذلك ، وعلیك استخدام 
القطار ،جمیع القطارات تنطلق 

من المحطة المركزیة 
Termini   . 

 
 

لمزید من االطالعات عن القطار 
المتجھ للدول االوربیة االخرى 

  -التي تستخدم  الشنغن فیزا :
www.ferroviedellostato.it 

 
بالنسبة للجوالت المحلیة یمكنك العثور على العدید من الكتیبات الخاصة بالجوالت في الفندق المقیم بھ ، حیث 
 یمكنك اختیار ما یناسبك من الجوالت ، وھي افضل من ذھابك بنفسك خاصة وان كانت زیارتك االولى لروما .

 
 من افضل الشركات للجوالت المحلیة 

Enjoy Rome 
 -لمزید من االطالعات عن ھذه الجوالت :

www.enjoyrome.com 
 

بقي ان تعرف عن روما ، بان بالقرب منھا یوجد 
العدید من السواحل التي یقصدھا الكثیرون ، طلبا 

لالسترخاء وھروبا من زحمة روما وضغوطات 
 الروتین    لمعرفة المزید ( راجع سواحل روما ) .

 
 المدن التوأم   لمدینة روما من الدول العربیة 

 الجزائر  -1
 القاھرة -2
 تونس  -3
 

نتمنى لكم عطلة رومانیة ممتعة ، وقول الحقیقة 
 وانت في روما . 
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 اغلب المتاحف مغلقة یوم االثنین . 
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في حالة اردت استخدام العدید من المواصالت 
والذھاب للعدید من المراكز والمعالم السیاحیة ، في 

،   Roma Passھذه الحالة فاالفضل شراء بطاقة 
یورو إلى   10ویمكنك شرائھا باسعار متفاوتھ من 

ایام ،  3یورو ، تمكنك من استخدامھا لمدة  36
 شاملة المواصالت العامة ،

 
 (غیر محددة ) والمراكز السیاحیة ومتحفین مجانا  

 (علیك اختیار المتحفین ) .
 
 
 
یورو ، یمكنك  28، بسعر   Roma Passبطاقة  -2

استخدامھا لیومین ، مواصالت مجانا ومتحف واحد مجانا 
(علیك اختیار المتحف الذي یناسبك ) ، اما باقي المتاحف 

والمراكز السیاحیة ، فتحصل على خصم عند استخدامك 
 .ھذه البطاقة 

 
 
 

   Roma Passلمزید من االطالعات عن بطاقة 
www.romapass.it 

 
 
 

تذكر بان الجوالت الحرة ھي االفضل بالنسبة لك 
، فھي تتیح لك الفرصة لمشاھدة معالم روما 

 واماكنھا السیاحیة والتاریخیة كما ینبغي . 
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 المتاحف المجانیة ال تشمل متحف الفاتیكان  

 

 

  
Roma Pass بطاقة                    

 اغلب المتاحف مغلقة یوم االثنین . 

www.romapass.it

