
RZYM STAROŻYTNY

KOLOSEUM

Największy antyczny amfiteatr – symbol potęgi Imperium Rzymskiego. Amfiteatr 
Flawiuszów, od średniowiecza potocznie nazywany Koloseum, jest najbardziej znanym 
symbolem Wiecznego Miasta i zarazem jedną z najwspanialszych budowli antycznych, które
dotrwały do naszych czasów. Jest on doskonałym świadectwem wielkiego poziomu 
architektury i budownictwa Imperium Rzymskiego.

Adres: Piazza del Colosseo, Roma
Dojazd: autobusy 51 – 60 – 75 – 85 – 87 – 117 – 271 – 571 – 175 – 186 – 810 – 850 – C3; tramwaj 3; metro B 
przystanek COLOSSEO.

UWAGA! W pierwszą niedzielę każdego miesiąca wstęp jest gratis!



Bilet kumulowany KOLOSEUM-FORUM-PALATYN:
– dorośli = 12 euro
– młodzież od 18 do 25 lat = 7,50 euro
– dzieci i młodzież do 18 lat = gratis.
Bilet ważny jest dwa dni, ale pozwala na jedno wejście do każdego z obiektów.
Karta ROMAPASS: tak, z wejściem priorytetowym.
Karta ARCHEOLOGIA CARD: tak, z wejściem priorytetowym.

UWAGA! Są cztery różne kasy, gdzie można kupić ten sam bilet kumulowany KOLOSEUM-FORUM-
PALATYN. Największe kolejki są w samym Koloseum i przed Koloseum. Znacznie mniej ludzi korzysta z kas 
przy wejściu na Palatyn i na Forum.

Dni otwarcia: przez cały rok we wszystkie dni tygodnia oprócz 25 grudnia i 1 stycznia; w Wielki Piątek czynne 
do 14:00 (ostatnie wejście o 13:00). 
Rezerwacja biletów on line (+2 euro)  - http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm

Godziny otwarcia:
8:30 – 16:30 od 1 stycznia do 15 lutego
8:30 – 17:00 od 16 lutego do 15 marca
8:30 – 17:30 od 16 marca do ostatniej soboty marca
8:30 – 19:15 od ostatniej niedzieli marca do 31 sierpnia
8:30 – 19:00 od 1 do 30 września
8:30 – 18:30 od 1 do 24 października
8:30 – 16:30 od 25 października do 31 grudnia
KASY zamykane są na godzinę przed zamknięciem Koloseum!

PALATYN

Pierwsze z siedmiu historycznych wzgórz rzymskich. Ruiny wielkiego kompleksu pałacowego 
imperatorów, muzeum Palatynu, taras widokowy nad Forum Romanum.

Adres: Via di San Gregorio (w połowie drogi między Koloseum a Cyrkiem Wielkim).
Przy wejściu znajdują się kasy, w których można kupić w/w bilet kumulowany KOLOSEUM-FORUM-
PALATYN.
Dni i godziny otwarcia podobne jak w Koloseum.

UWAGA! W pierwszą niedzielę każdego miesiąca wstęp jest gratis!

http://www.rzym.it/przewodnik/przydatne-informacje/karty-muzealne/
http://www.coopculture.it/en/ticket.cfm?office=Colosseo&id=2
http://www.rzym.it/przewodnik/przydatne-informacje/karty-muzealne/


FORUM ROMANUM

Główny plac dawnego Rzymu, „pępek” antycznego świata… Wciąż jeszcze czuje się tu magiczną 
atmosferę przeszłości i klasyczne piękno architektury...

Adres: Via della Salara Vecchia (w połowie drogi między Koloseum a placem Weneckim).
Przy wejściu znajdują się kasy, w których można kupić w/w bilet kumulowany KOLOSEUM-FORUM-
PALATYN.
Dni i godziny otwarcia podobne jak w Koloseum.

Palatyn i Forum Romanum połączone są ze sobą wewnętrzną drogą.

Wyjście z Forum Romanum w kierunku KAPITOLU znajduje się za Łukiem Septymiusza Sewera.
Wyjście z Forum Romanum w kierunku KOLOSEUM znajduje się w bazylice Maksencjusza.

UWAGA! W pierwszą niedzielę każdego miesiąca wstęp jest gratis!

FORUM TRAJANA – KOLUMNA TRAJANA – DOM TOWAROWY TRAJANA

Największe z forów cesarskich – Forum Trajana – kryje w sobie dwie wspaniałości historii starorzymskiej: 
kolumnę Trajana i „galerię handlową” Trajana (Mercati di Traiano).

Kolumna Trajana – zabytek najwyższej klasy światowej, „film” opisujący zdobycie Dacji (dzisiejsza Rumunia)
przez rzymskie legiony; grobowiec cesarza Trajana.

Galeria handlowa Trajana jest siedzibą Muzeum Forów Cesarskich (Museo dei Fori Imperiali), 
prezentującego historię i pamiątki głównych placów antycznego Rzymu.
Adres: Via IV Novembre 94 (Mercati di Traiano)
Godziny otwarcia:
– we wszystkie dni tygodnia 9.30-19.30
– 24 i 31 grudnia 9.30-14.00.
KASY zamykane są na godzinę przed zamknięciem muzeum!
Zamknięte: 1 stycznia, 1 maja, 25 grudnia

Bilety:
normalny = 11,00 euro;
ulgowy = 9,50 euro (dzieci i młodzież od 6 do 25 lat);
rodzinny (1 rodzic + max. 2 dzieci do 18 lat) = 11,00 euro.
Niepełnosprawni poważnego stopnia (dawna 1 kategoria) + jeden opiekun = gratis.
Karta ROMAPASS: tak, z wejściem priorytetowym.

http://www.rzym.it/przewodnik/przydatne-informacje/karty-muzealne/
http://www.mercatiditraiano.it/
http://www.mercatiditraiano.it/
http://www.rzym.it/przewodnik/perly-rzymu/kolumna-trajana/


Plac Wenecki – OŁTARZ OJCZYZNY

Plac Wenecki – centralny plac miasta.
Ołtarz Ojczyzny (Altare della Patria) – monumentalny pomnik pierwszego króla Italii, Wiktora Emanuela II 
oraz grób nieznanego żołnierza z pierwszej wojny światowej.

Do zobaczenia: taras widokowy na szczycie pomnika – wspaniała panorama 360° miasta z wysokości ok. 80 m.
Winda na taras widokowy jest czynna:
pn-czw 9.30-18.30
pt-nie 9.30 – 19.30
24 grudnia 9.30 – 15.30
26 grudnia 9.30 – 19.30
31 grudnia 9.30 – 15.30
6 stycznia 9.30 – 19.30
Zamknięte: 25 grudnia i 1 stycznia

BILETY na taras:
normalny = 7,00 euro
ulgowy = 3,50 euro (under 18 i over 65)
gratis dzieci do ukończenia 10 lat
KASA zamykana jest na 45 min przed zamknięciem tarasu!

Na poziomie windy znajduje się bar z przekąskami i napojami.
Obok wejścia do windy WC.

KAPITOL

Centrum polityczne miasta: Pałac Senatorski – ratusz , Muzea Kapitolińskie, taras widokowy na Forum 
Romanum.

Muzea Kapitolińskie – najważniesze po Muzeach Watykańskich muzeum w Rzymie; wielka kolekcja rzeźby i 
brązów antycznych (Marek Aureliusz, Wilczyca, Brutus); kolekcja obrazów z epoki renesansu i baroku (Tycjan, 
Velázquez, Caravaggio, Rubens, A.Caracci, Reni, Domenichino). Super!
Adres: Piazza del Campidoglio 1
Godziny otwarcia:
– we wszystkie dni tygodnia 9.30-19.30
– 24 i 31 grudnia 9.30-14.00.
KASY zamykane są na godzinę przed zamknięciem muzeum!
Zamknięte: 1 stycznia, 1 maja, 25 grudnia
Bilety:
normalny = 15,00 euro;
ulgowy = 13,00 euro (dzieci i młodzież od 6 do 25 lat).

http://www.museicapitolini.org/


Niepełnosprawni poważnego stopnia (dawna 1 kategoria) + jeden opiekun = 2 euro/os.
Karta ROMAPASS: tak, z wejściem priorytetowym (+ 2 euro/os.).

Wirtualne zwiedzanie Muzeów Kapitolińskich

Taras widokowy wychodzący na Forum Romanum – dobre miejsce na na ogarnięcie jednym rzutem oka 
centrum antycznego Rzymu – gratis!
Dojście: uliczka po prawej stronie Pałacu Senatorskiego (patrząc na fasadę).

Teatr Marcellusa

Mnóstwo turystów myli tę budowlę z Koloseum… a to jest monumentalny teatr na około 15 tyś. miejsc, 
zbudowany na w czasach panowania Oktawiana Augusta (ok. 13 r. p.n.e.). Został zadedykowany 
Marcellusowi, przedwcześnie zmarłemu siostrzeńcowi Augusta.

Zwiedzanie: tylko z zewnątrz

Getto

Od 1555 roku zamknięto w tej małej dzielnicy wszystkich Żydów mieszkających w papieskim Rzymie. 
Przez kilka następnych wieków, praktycznie aż do upadku Państwa Kościelnego w 1870 r. wyznawcy religii
mojżeszowej mieszkali stłoczeni za murem getta, by nie „szkodzić” innym ludziom. Wyzwoleni z getta 
przez rodzącą się Italię pozostali związani z tą częścią miasta. Nad dzielnicą dominuje Synagoga Wielka, co
krok można zobaczyć mężczyzn w jarmułkach, a miejscowych lokalach serwują koszerne potrawy…

Plac Campo de’ Fiori

Campo de’ Fiori to magiczne miejsce, do którego chętnie się wraca. To jeden z najpiękniejszych placów 
w mieście. W średniowieczu nazwa placu nie oznaczała targu kwiatowego, ale dosłownie „Pole Flory” i 
nawiązuje do łąki rozciągającej się w tym miejscu. Otoczony malowniczymi kamienicami i pałacami, 
których tło stanowią różnokolorowe kramy, stragany z owocami, kwiatami i rybami.
W pobliżu: Pałac Farnese (renesansowy pałac rodziny papieża Pawła III Farnese, dziś ambasada Francji), 
Pałac Della Cancelleria (enklawa watykańska – siedziba trybunałów papieskich).

http://tourvirtuale.museicapitolini.org/
http://www.rzym.it/przewodnik/przydatne-informacje/karty-muzealne/
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