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R Ó M A  - 3 napos programterv   

Egy nap:   

- Vatikáni Múzeumok (javasolt online előrefoglalni jegyet)   

- Szt.Péter Bazilika, pápák sírja (II.János Pál most már  a bazilikában van), kupola 
megmászása, Szt.Péter tér. Ezek közül csak a kupola kerül pénzbe.  5 euro és 551 lépcső, 
vagy 7 euro és a tetőig lifttel lehet felmenni és onnan még kb. 320 lépcső.   

- Ezután egy rövid séta az Angyalvárig, majd át a St.Angelo hídon. Buszra szállni és a 
Piazza   

San Giovanni (M metrómegállóig buszozni)    

- Itt van a Lateráni Szent János bazilika, amelyben van a pápai trón. Itt van egy emléktábla, 
hogy Istvánnak küldte a koronát Szilveszter pápa. (ingyenes)    

- Ezzel szemben van a Santa Scala. (Szent lépcső. Ezen ment fel Jézus Pilátus elé. 28 fokból 
áll és minden fokra térdelve egy-egy imát elmondva lehet felmenni. Természetesen csak a 
nagyon hívők teszik ezt meg) (ingyenes)    

- Innen ha még van idő - legyen!!! - metróval (A vonal, piros) a Barberini állomásig. A Via   

Veneto felé kell feljönni az aluljáróból. Rögtön jobbra van a kapucinusok temploma, Santa 

Maria della Concenzione. A templom mellett lévő jobb oldali ajtón kell bemenni a 
kapucinusok kriptájába, ahol minden csontból van. (belépő a kriptába: 6 EUR)   

    

Egy következő nap lehetne:     

- Foro Boario. Itt van az a templom, ahol az Igazság szája van. (Bocca della Veritas) ez a 
tér neve is. (0,50 centet kérnek egy fotózásért).    

- Innen balra egy kis emelkedőn eljutni a Circus Massimushoz. A bal oldalán haladva 
elmentek a Palatinus mellett, majd balra kanyarodva már látszik a diadalív és a Colosseum 
is. Ha szeretnétek bemenni, akkor inkább itt, még mielőtt a Diadalívhez érnétek lesz bejárat 
a Forumra. Itt kevesebben állnak sorba és mint mondtam érvényes mindhárom helyre a 
belépő. De ha van RP-tek akkor arra külön sor van, amelyben nem állnak sokan.   

- ha végignéztétek ezt a részt, akkor a II.Vittorio Emanuel emlékműig lehet továbbmenni a 
Forum mellett. Ez is ingyenes, a teraszáról (nem a liftes, mert az 7 euro) jó a kilátás a 
Forumra és a Colosseumra. A bejárat a jobb oldalán van!    

- Itt a jobb oldalától pár lépesre van a Capitolium. (Palazzo dei Conservatori). Innen is 
nagyszerű a kilátás.   

    

És egy nap:    

-A (piros) metró Spagna megálló, Spanyol lépcső.    

- A lépcsővel szembeni úton (Corso) lehet eljutni a Trevi-kúthoz (balra a Corsotól). A 
Trevikúttól nem messze van a Quiraline palota, ahol 3-kor van a zenés őrségváltás 
(vasárnap 4kor).    

- Visszafelé a Corso másik oldalán lehet eljutni a Pantheonhoz, majd tovább    

- a Piazza Navona felé. (minden ingyenes, kivéve a Trevibe dobott pénzt)   



 


