
 
نود تذكریك اوال ، اذا كانت رحلتك مع جوالت ال یتوجب علیك 

 استخدام اي مواصالت في روما ، حیث توفر الجوالت لك ذلك . 
 

 نتحدث عن المواصالت المستخدمھ في روما بتوضیح اكثر 
 
 سیارة االجرة (التاكسي )  -1
 

اجرة التاكسي في روما مرتفعة جدا ، وال یمكنك ایقاف سیارات االجرة من الشارع ، بل یتوجب علیك الذھاب 
 للمحطة الخاصة بسیارات االجرة .

 
لون سیارة االجرة في روما بیضاء ، كما یتوجب علیك مالحظة كتابھ رقم 

 التاكسي على الباب بخط كبیر .
 

 10یورو ، ھذا في وقت النھار ، اما في المساء ومن الساعة  3یبدأ العداد 
 یورو .  6.50مساء ، فیبدأ العداد من 

 
حقیبة واحدة في صندوق سیارة االجرة مجانیة ، اما اذا كان لدیك اكثر من 

 یورو لكل حقیقبة . 1حقیبة ، تعتبر واحدة مجانیة وعلیك دفع 
 

 اذا كان البد من سیارة االجرة ، فان التاكسي العام یمكنك االتصال بھ 
 060609على رقم الھاتف :

ولكن ننبھك المر مھم ، عند 
االتصال لطلب سیارة االجرة ، 

وبدایة من انطالق سیارة االجرة 
للعنوان المقصود ، یبدأالعداد في 

 العمل فعلیك االنتبھ لذلك .
 

بالنسبة للمطار ، فأجرة 
التاكسي ثابتھ وال یستخدم 
العداد ، سواء للذھاب من 
المطار إلى قلب المدینة او 
العكس ، واجرة التاكسي 

 یورو . 48حوالي 
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 Transportation in Romeالمواصالت          

 

 

علیك االنتبھ للعالمة المرفوقة 
في االعلى على باب سیارة 

. االجرة خاصة في المطار   



 
 لترمو  -المترو  -الحافلة ( الباص )  -2
 

اوال نود التوضیح بانھ یمكنك استخدام التذكرة ، لوسائل المواصالت المذكورة آنفا 
) Tabacchiجمیعھا ، بالنسبة لتذكرة الباص لترام اولترمو یمكنك شرائھا  من (

 باللغة االنجلیزیة . Tمحالت لبیع التبغ والسیجائر ، وعالمتھا حرف 
 

 اما بالنسبة لتذكرة المترو فیمكنك شرائھا من محطة المترو .
 

 انواع التذاكر 
دقیقة لكل  100یورو،  ویمكنك استخدامھا  1.50تذكرة فقط للذھاب بسعر 

 لترمو) -المترو -من (الباص 
 

منتصف اللیل ، لجمیع  12تذكرة لیوم واحد  ، یمكنك استخدامھا إلى 
 یورو . 6المواصالت كذلك ، بسعر 

 
 یورو . 16.50ایام ، بال حدود  ، بسعر  3تذكرة 

 سنوات مجاني  10جمیع االطفال تحت 
  
 
 

 یورو .  70في حالة استخدام المواصالت دون تذكرة  یتوجب علیك غرامة 

 

یتوجب علیك قبل استخدام 
البطاقة القیام بتفعیلھا ، وذلك 

بوضعھا في الجھاز الخاص بذلك 
 ، انظر الصورة . 
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 یحتوي  المترو في روما على خطین  
 
 احمر  -1
  ازرق -2
 

ویمكنك تغییر الخط في المحطة المركزیة 
 Terminiللمترو 

وتتجمع اغلب الحافالت  عند المحطة 
، في حالة   Terminiالمركزیة للمترو 

اردت الذھاب للفاتیكان فیتوجب علیك 
 . 64استخدام الباص رقم 

 
لمزید من االطالعات عن المواصالت 

 لترمو ) -الباص -المذكورة ( المترو 
www.atac.roma.it 

 
 

في حالة اردت استخدام العدید من المواصالت والذھاب 
للعدید من المراكز والمعالم السیاحیة ، في ھذه الحالة 

، ویمكنك شرائھا   Roma Passفاالفضل شراء بطاقة 
یورو ، تمكنك من  36یورو إلى   10باسعار متفاوتھ من 

 ایام ، شاملة المواصالت العامة ، 3استخدامھا لمدة 
 (غیر محددة ) والمراكز السیاحیة ومتحفین مجاناً  

 (علیك اختیار المتحفین ) .
 
 
یورو ، یمكنك استخدامھا لیومین ، مواصالت مجاناً ومتحف واحد مجاناً  28، بسعر   Roma Passبطاقة  -2

(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 المجانیھ ال تشمل متحف الفاتیكان . 

 

 

 

www.atac.roma.it
www.romapass.it

