RZYM
• Metrem dojeżdżamy do stacji Colloseo.

1. Wychodzimy ze stacji metra wprost na Koloseum.
2. Jeśli pora jest dosyć wczesna (godzina 8:00 – 9:00) to kolejka do Koloseum może być

krótka i wtedy możemy od razu się w niej ustawić. W kasie biletowej prosimy o bilet na
Koloseum i Palatyn (!) aby nie trzeba było stać później w drugiej kolejce. Pamiętajmy o
dowodzie osobistym, gdyż dla obywateli Unii Europejskiej są zniżki.

3. Po wyjściu z Koloseum kierujemy się do Łuku Konstantyna Wielkiego i idziemy wzdłuż
głównej ulicy (na południe od Koloseum i Łuku) aż do wejścia na Pallatyn.

4. Podczas zwiedzania Palatynu warto wejść na „taras widokowy”, który znajduje się mniej
więcej w centrum całego obszaru Palatynu i Forum Romanum (patrz mapa, plac zieleni
nad literą C).
5. Następnie schodzimy na Forum Romanum (idziemy za drogowskazami).
6. Przechodząc przez Forum docieramy pod Kapitol.
7. Przecinając główną ulicę za Kapitolem udajemy się w kierunku wysepki na Tybrze (na
południowy zachód od Kapitolu).
8. Przechodzimy przez wyspę (obok kościoła Św. Bartłomieja) na drugą stronę Rzymu po to
aby za chwile znowu wrócić się przez most będący po lewej stronie (na południe) mostu
prowadzącego z wyspy.

9. Po zejściu z mostu kierujemy się na wprost do skrzyżowania, gdzie widzimy Świątynie i
Fontannę Herkulesa, a po drugiej stronie znajduje się kościół wraz z „Ustami Prawdy”.

10. Mijając kościół po jego prawej stronie znajduje się Circus Maximus, największy cyrk, na
którym odbywały się wyścigi rydwanów i igrzyska.

11. Nie wchodzimy na plac cyrku tylko skręcamy w prawo (na południe) w uliczkę Clivio dei
Publicii, która prowadzi lekko pod górkę. Idziemy wzdłuż ulicy aż do rozwidlenia, z

którego wychodzimy na via Santa Sabina i idziemy aż do parku (po prawej stronie ulicy)
skąd widać panoramę Rzymu.

12. Kilka kroków dalej niż wejście do parku znajduje się kościół Świętej Sabiny.

13. W drodze powrotnej z parku (lub kościoła) poruszamy się na południowy wschód do
metra Circus Maximus (albo wracamy drogą jaką przyszliśmy od Circus Maximus i
idziemy wzdłuż cyrku do metra).

Trasa piesza:
•

około 6km (od wyjścia z metra przy Koloseum aż do wejścia do metra przy Circus
Maximus).

Czas wyprawy:
•

około 10h (w dużej mierze zależy od długości kolejki do Koloseum, dużo przystanków w
cieniu, jedzenie po wyjściu z Forum Romanum)

Mapa trasy wraz z zaznaczonymi głównymi zabytkami

