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11/18/11 - Colosseum, Forum Romanum, Trevi-kút - Róma látnivalók 1. rész

? Colosseum (Colosseo)
A Róma jelképévé vált Colosseum (olasz nyelven: Colosseo vagy Anfiteatro Flavio,
angol nyelven: Colosseum), mely az ókori Rómában gladiátor- és állatviadalok
színhelyéül szolgált, a Forum Romanum délkeleti végének közelében található. A 4
szintes, 6 hektár alapterület?, 189 m hosszú és 156 m széles, valamint 48,5 m
magas aréna építése, még Vespasianus császár ideje alatt kezd?dött, ami aztán
Titus római császár uralkodása alatt fejez?dött be. A travertin k?b?l készült,
elliptikus alaprajzú amfiteátrum (kör vagy ovális alakú, különféle rendezvények
tartására használt tér), 50 ezer ember befogadására volt alkalmas. A
tömegszórakoztatást szolgáló ókori római épülettípus, mely a Római Birodalom
legnagyobb építményének számított, 1980 óta az UNESCO világörökségi listáján is
szerepel.
A Colosseum, mára Róma egyik legnépszer?bb látványosságává vált,
melynek földalatti része 2010 júliusától, a látogatók számára is
bejárható.
A Colosseum, ma az olasz kormány halálbüntetések elleni
tiltakozásának szimbóluma. Minden év november 30-án, a
halálbüntetés elleni világnapon díszvilágítást kap, és minden egyes
alkalommal aranyló fényárban úszik akkor is, ha valahol a világban
megváltoztatnak egy halálos ítéletet, vagy egy ország törvényhozása
eltörli a legsúlyosabb büntetés kiszabásának a lehet?ségét.

• Belép?jegy árak, 2011: 12 euró (kombinált jegy feln?tteknek:
Colosseum + Forum Romanum + Palatinus domb, 2 napig érvényes),
7,50 euró (kedvezményes ár, a 18 és 24 éves kor közötti európai uniós
polgárok számára), ingyenes (európai uniós polgárok számára 18
éves kor alatt és 65 éves kor felett)
• Nyitvatartási id?, 2011: 08:30-tól a napnyugta el?tt 1 óráig az alábbi
id?pontok szerint ? 08:30-16:30 (október utolsó vasárnapja és február
15-e között), 08:30-17:00 (február 16-a és március 15-e között),
08:30-17:30 (március 16-tól március utolsó szombatjáig), 08:30-19:15
(március utolsó vasárnapjától augusztus 31-ig), 08:30-19:00
(szeptember 1-t?l szeptember 30-ig), 08:30-18:30 (október 1-jét?l
október utolsó szombatjáig)
• Jegypénztárak: Via di San Gregorio 30-as szám alatt a Palatinus
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dombon, 200 méterre a Colosseumtól a Piazza Santa Maria Nova
53-as szám alatt, és a Forum Romanum bejáratánál
• Jegyiroda (információ és foglalás) telefonszáma: +39 06 399 677
00 (Call Center)
• Megjegyzés: A jegypénztárak a Colosseum zárása el?tt 1 órával
bezárnak.
• Megközelítés: metró (B vonal, közvetlen a Colosseo állomás vagy
kissé távolabb a Cavour állomás, valamint A vonal, Manzoni állomás
és innen villamossal két megálló), busz (Piazza Venezia állomásról ?
60, 75, 85, 87, 271, 571, 175, 186, 810, 850, C3, és az elektromos
117-es kisbusz), villamos (3-as vonal)
• GPS koordináták: 41.8900565° (szélesség), 12.4942623°
(hosszúság)
• Cím: Anfiteatro Flavio ? Colosseum, Piazza del Colosseo 1, 00184
Róma, Olaszország

? Constantinus diadalíve (Arco di Costantino)
Constantinus diadalíve (olasz nyelven: Arco di Costantino, angol nyelven: Arch of
Constantine), melyet 315-ben Constantinus császár trónralépésének tizedik
évfordulójára, és a Maxentius felett aratott gy?zelem emlékére építettek, a Palatinus
domb tövében, közvetlen a Colosseum mellet található. A három boltíves, 21 m
magas és 25,9 m széles emlékm? mindkét oldalát négy-négy sárga márványból
készült oszlop díszíti. A két oldalsó boltív felett, mindkét oldalon két-két mintegy 2 m
átmér?j? kör alakú domborm? látható. A nyolc domborm?b?l négy
vadászjeleneteket (vadászni egy vaddisznót, egy oroszlánt, és egy medvét,
valamint indulás a vadászatra) ábrázol, a másik négyen áldozatokat mutatnak be az
isteneknek (Apollo, Hercules, Silvanus, Diana). A diadalív tetejére a két széls? ív
fölé Marcus Aurelius uralkodása alatt készült domborm?veket helyeztek el. A
középs? boltív felett, az emlékm? legjelent?sebb felirata látható, mely az eredeti
bronz bet?k elkopása végett (azok mélyedése látható csak) nagyon nehezen
olvasható.

• Megtekintés: díjtalan
• Megközelítés: metró (B vonal, közvetlen a Colosseo állomás vagy
kissé távolabb a Cavour állomás, valamint A vonal, Manzoni állomás
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és innen villamossal két megálló), busz (Piazza Venezia állomásról ?
60, 75, 85, 87, 271, 571, 175, 186, 810, 850, C3, és az elektromos
117-es kisbusz), villamos (3-as vonal)
• GPS koordináták: 41.8884098° (szélesség), 12.4901686°
(hosszúság)
• Cím: Arco di Costantino, Via di San Gregorio, 00186 Róma,
Olaszország

? Forum Romanum (Foro Romano)
A Forum Romanum (olasz nyelven: Foro Romano, angol nyelven: Roman Forum),
amely egykoron az ókori Róma f? köztere (a rómaiaknál a köztereket és piacokat,
fórum néven jellemezték) volt, jelenleg az egyik leglátogatottabb turista attrakció
Rómában. A Capitolium és a Palatinus domb közötti tér, mely 1980 óta az UNESCO
világörökség részét képezi, 220 m hosszú és mintegy 50 m széles területet foglal
magában. A Forum Romanum területén, kis mérete ellenére is, rengeteg épület és
emlékm? található. A legjelent?sebb látnivalók, az isteneknek állított templomok
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mellett, a diadalívek és a császárfórumok.

Császárfórumok a Forum Romanum területén:

• Traianus Fóruma (Foro di Traiano)
• Caesar Fóruma (Foro di Cesare)
• Augustus Fóruma (Foro di Augusto)
• Nerva Fórum (Foro di Nerva)

Néhány impozáns látnivaló a Forum Romanum keleti oldalán:

• Titus diadalíve (Arco di Tito)
• Vesta temploma (Tempio di Vesta)
• Antoninus és Faustina temploma (Tempio di Antonino e Faustina)
• Vespasianus temploma (Tempio di Vespasiano)
• Constantinus és Maxentius bazilikája (Basilica di Massenzio)

Néhány impozáns látnivaló a Forum Romanum nyugati oldalán:

• Septimius Severus diadalíve (Arco di Settimio Severo)
• Phocas oszlopa (Colonna di Foca)
• Saturnus temploma (Tempio di Saturno)
• Castor és Pollux temploma (Tempio dei Cástori)
• Julius Caesar temploma (Tempio del Divo Giulio)

• Belép?jegy árak, 2011: 12 euró (kombinált jegy feln?tteknek: Forum
Romanum + Colosseum + Palatinus domb, 2 napig érvényes), 7,50
euró (kedvezményes ár, a 18 és 24 éves kor közötti európai uniós
polgárok számára), ingyenes (európai uniós polgárok számára 18
éves kor alatt és 65 éves kor felett)
• Nyitvatartási id?, 2011: 08:30-tól a napnyugta el?tt 1 óráig az alábbi
id?pontok szerint ? 08:30-16:30 (január 2-a és február 15-e között),
08:30-17:00 (február 16-a és március 15-e között), 08:30-17:30
(március 16-tól március utolsó szombatjáig), 08:30-19:15 (március
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utolsó vasárnapjától augusztus 31-ig), 08:30-19:00 (szeptember 1-t?l
szeptember 30-ig), 08:30-18:30 (október 1-jét?l október utolsó
szombatjáig), 08:30-16:30 (október utolsó vasárnapjától december
31-ig), zárva (január 1. és december 25.)
• Jegypénztárak: Via di San Gregorio 30-as szám alatt a Palatinus
dombon, 200 méterre a Colosseumtól a Piazza Santa Maria Nova
53-as szám alatt, és a Forum Romanum bejáratánál
• Jegyiroda (információ és foglalás) telefonszáma: +39 06 399 677
00 (Call Center)
• Megjegyzés: Utolsó belépés egy órával zárás el?tt. A Forum
Romanum a Colosseumtól mindössze 10 perc sétára található.
• Megközelítés: metró (B vonal, közvetlen a Colosseo állomás vagy
kissé távolabb a Cavour állomás, valamint A vonal, Manzoni állomás
és innen villamossal két megálló), busz (Piazza Venezia állomásról ?
60, 75, 85, 87, 271, 571, 175, 186, 810, 850, C3, és az elektromos
117-es kisbusz), villamos (3-as vonal)
• GPS koordináták: 41.8928537° (szélesség), 12.4848998°
(hosszúság)
• Cím: Foro Romano, Via della Salaria Vecchia 5/6, 00100 Róma,
Olaszország

? Trevi-kút (Fontana di Trevi)
A 17. században, Nicolo Salvi által épített barokk stílusú Trevi-kút (olasz nyelven:
Fontana di Trevi, angol nyelven: Trevi Fountain), amely a Poli-palota (Palazzo Poli)
déli homlokzatán került kialakításra, a világ egyik legismertebb szök?kútja. A
Trevi-kút 26 m magas és 20 m széles, és formája leginkább, egy római diadalívhez
hasonlít, melyet hatalmas korinthoszi oszlopok vesznek közre. A szök?kúthoz
tartozó szoborcsoport központi témája a víz megfékezése. A Trevi-kút, mely Róma
egyik legismertebb látnivalója, több nagysiker? mozifilm (Római vakáció, 1953 ? Az
édes élet, 1960) háttereként is szolgált. A szök?kút, Róma történelmi központjának
részeként, 1980 óta az UNESCO világörökségi listáján is szerepel.
A hagyományos legenda úgy tartja, hogy az a látogató, aki háttal, jobb
kézzel a bal válla fölött dob be a kútba egy pénzérmét, az még
biztosan visszatér Rómába.
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A becslések szerint, naponta kb. 3000 eurónak megfelel? pénzérmét
dobnak a szök?kútba. Ezeket éjjel összegy?jtik, és a római rászorulók
megsegítésére fordítják.
A Trevi-kút h? másolata, a Las Vegas-i Caesars Palace szálloda
Forum Shops bejárata el?tt is fellelhet?.

• Megtekintés: díjtalan
• Megjegyzés: A Trevi-kút mindössze 550 m távolságra található a
Piazza Venezia tért?l.
• Megközelítés: metró (A vonal, Barberini Fontana di Trevi állomás)
• GPS koordináták: 41.9005175° (szélesség), 12.4825606°
(hosszúság)
• Cím: Fontana di Trevi, Via delle Muratte 90, 00187 Róma,
Olaszország

? Spanyol lépcs? (Scalinata della Trinitá dei Monti)
A Piazza di Spagna az egyik legkedveltebb találkozóhely Rómában. A háromszög
alakú spanyol tér, a Spanyol lépcs? (olasz nyelven: Scalinata della Trinitá dei
Monti, angol nyelven: Spanish Steps) által egy domb tetején keresztül, egy
hatalmas obeliszket érintve, a Trinitá dei Monti templomhoz is csatlakozik. A
Francesco de Sanctis és Alessandro Specchi építészek által tervezett 138
lépcs?fokból álló lépcs?sort, még Étienne Gueffier francia diplomata építette 1723
és 1725 között, hogy az akkori spanyol nagykövetség épületét összekösse a
Bourbon királyok védnöksége alá tartozó Trinitá dei Monti francia templommal. A
Spanyol lépcs? tövében tekinthet? meg a korai barokk stílusban épült Bárka
szök?kút (olasz nyelven: Fontana della Barcaccia, angol nyelven: Fountain of the
Old Boat) is, mely az 1958-as árvíz utáni, a Tevere folyón megfeneklett kis csónakot
mintáz.

• Megtekintés: díjtalan
• Megjegyzés: A Spanyol lépcs? mindössze 10 perc sétára található a
Trevi-kúttól.
• Megközelítés: metró (A vonal, Spagna állomás)
• GPS koordináták: 41.906145° (szélesség), 12.4827882°
(hosszúság)
• Cím: Scalinata della Trinitá dei Monti, 00187 Róma, Olaszország
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A Róma kártya (Roma Pass) által a római látnivalók és
nevezetességek, ingyenesen vagy kedvezményesen megtekinthet?k,
és a tömegközlekedési eszközök is ingyen használatba vehet?k.
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