Piazza del Popolo - Piata Poporului
Piazza del Popolo este situata la intrarea
principală din partea de nord a oraşului (Porta
Flaminia) si a fost reconstruita de catre
arhitectul Valadier în 1834.
Pe partea stângă a "Porta del Popolo" se afla
biserica Santa Maria del Popolo (reconstruita
de Baccio Pontelli şi Andrea Bregno între
1472 şi 1477), care găzduieşte mai multe
capodopere (picturi şi sculpturi) de Caravaggio
("Rastignirea Sfantului Petru "),
Pinturicchio, Carracci, Raffaello, Bramante,
Bernini.
Pe partea opusă există aşa-numitul "Tridente",
punctul de intalnire a 3 strazi faimoase: Via del
Corso, Via del Babuino şi Via di Ripetta.
Bisericile gemene Santa Maria dei Miracoli (1675-179) şi Santa Maria di Montesanto (1662175) sunt situate în locul unde se intalnesc cele 3 strazi.
Obeliscul Flaminio se află in centrul pietei: este un monolit de granit construit în Egipt între 1232
şi 1200 i.Hr (în timpul Ramses al II-lea şi dinastiei Mineptah) şi a adus la Roma de către împăratul
Augustus.
Metro linia A - oprire la "Spagna"sau "Flaminio"

AULA OTTAGONA SI BAILE LUI DIOCLETIAN

bronzurile antice sunt exemple admirabile ale puterii romane.
Termele lui Diocleţian au dominat Colina Quirinal
Baile aveau aproape 120 000 metri patrati cu dimensiuni apropiate de baile lui Caracalla. Sala
centrala avea 280 x 160 m si era construita dupa planurile Basilicii Constantine. Capacitatea era
enorma avand loc aproximativ 3000 de oameni.

Floorplan: 1=Caldarium 2=Tepidarium 3=Frigidarium 4=Natatio 5=Palaestra 6=main entrance
7=Exedra FRIFIGIDARIUM : bai reci; CALDARIUM : bai calde, saune ungere cu uleiuri
Aveau si sali de biblioteci !
Many of the rooms have been preserved because various parts later were converted to ecclesiastical
or other use, including:
•
•
•
•

Basilica of Santa Maria degli Angeli e dei Martiri (in the frigidarium),
the church of San Bernardo alle Terme (in one of the two circular rooms)
in the main hall, part of the Museo Nazionale Romano (National Roman Museum)
the 'octagonal aula', also now part of the National Roman Museum.[4]

Other remains of the baths are visible several streets away.

biserica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri
În anul 1535 lui Michelangelo i se acordă titlul de „arhitect, sculptor și
pictor de frunte al palatului papal”. Printre operele arhitecturale ale lui
Michelangelo se numără: Capela familiei de Medici și Biblioteca
Laurentină din Florența, Palatul Farnese, cupola Catedralei Sfântul
Petru din Roma, după modelul cupolei Domului din Florența realizată
de arhitectul Filippo Brunelleschi și biserica Santa Maria degli Angeli
e dei Martiri din Roma, ridicată pe locul uneia dintre sălile aparținând
Băilor lui Diocletian. IN FRIGIDARIUM !
[ultimul proiecxt arhitectural grandios al lui Michelangelo]
Basilica este destinata tururor martiriolor crestini stiuti sau anonimi.
Sistem dublu de pilastri si coloane.
Michelangelo Buonarroti worked from 1563 to 1564 to adapt a section
of the remaining structure of the baths to enclose a church. Some later construction directed by
Luigi Vanvitelli in 1749 only superficially distracts from the grand and harmonious
Michelangelesque volumes. At Santa Maria degli Angeli, Michelangelo achieved an unexampled
sequence of shaped architectural spaces with few precedents or followers. There is no true facade
Impãratul roman Dioclitian (243 – 313 d.Ch.), cunoscut nu numai prin contributiile sale în materie
de organizare a imperiului (este initiatorul sistemului de guvernare statalã numit “tetrarchia”), dar si
ca ultim prigonitor al crestinilor, în anul 305 renuntã la titlul sãu de Augustus, retrãgându-se si din
viata politicã. Remuscãri?... Fiul unuia dintre cei patru reprezentanti ai tetrarchiei devine împãratlul
Constantin I, cunoscut de ortodocsi sub numele de Constantin cel Mare. Acest împãrat, prin edictul
de “tolerantã” de la Milano (313), dã legitimitate religiei crestine în tot Imperiul Roman.
Peretele frontal al Bazilicii Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, de formã concavã, aidoma
cãusului unei mâini divine care tine crucea, pe Fiul-Omului, pe Fecioarã si pe îngerii prevestitori,
invitã cãlãtorul sã intre, iar pe artist îl cheamã sã-si punã amprenta în acest templu al concordiei.
Bolta centralã, albã, ridicatã de Michelangelo în 1571, este de o simplitate uimitoare, lipsitã de
picturi sau alte ornamente. Nimeni nu a intervenit cu vreo intentie de restaurare de când a atins-o
mâna lui Michelangelo, cea care i-a dat formã si rezistentã. Dar nici o imperfectiune nu se remarcã
în ansamblul ei de forme curbe, albe si majestuoase, minunat conservate. Nici mãcar timpul nu
îndrãzneste sã denatureze acele locuri sfintite de geniul maestrului. Doar artistii sacri au
permisiunea sã se alãture operelor marilor înaintasi.
Proiectul, rãmas neterminat prin moartea lui Michelangelo, a lãsat urmasilor un spatiu
deschis operelor viitorilor artisti care vor veni în veacuri, începând din secolul XVI si pânã în ziua
de astãzi. Stilul combinat, între baroc si neoclasicism,
Biserica este una speciala pentru catolici pentru ca in ea se stabileste cu precizie, cu ajutorul uni
instrument de masura astonomic, data cand este Pastele. A fost aleasa aceasta locatie, in primul rand
datorita vechimii si rezistentei la cutremure; este pozitionata spre sud si primeste lumina naturala
prin ferestre si este suficient de inalta pentru ca respectivele masuratori sa poata fi facute cu precizie
maxima. Papa Clement a fost cel care i-a cerut filozofului si omului de stiinta italian Bianchini, sa
faca respectivele calcule, pentru a reforma calendarul. Acesta a conceput un dispozitiv prin care
stabilea meridianul (nu stiu care) si prin studiera pozitiei Soarelui si a stelelor calcula data zilei de
Paste.
Cand ma pregateam sa ies din biserica, privirea mi-a fost atrasa de un pendul f. subtire si inalt.
Curiozitatea m-a facut sa ma apropii si sa vad care este rolul lui acolo. Era vorba despre pendului
lui Galilei. El a emis o lege a fizicii, prin care putea demonstara ca perioada de oscilaţie a unui
pendul, nu depinde de masa atarnată la capatul acestuia ci de lungimea lui.

San Pietro in Vincoli
Piazza di San Pietro in Vincoli, 4a, 00184 Roma, Italy

In mareala basilica numita "Sfantul Petru in Lanturi" (San
Pietro in Vincoli), din Roma, se pastreaza presupusele
lanturi cu care Apostolul Petru a fost legat in inchisoarea
din Ierusalim, precum si lanturile cu care acesta a fost
inlantuit in "Carcera Mamertinica". Lanturile din
"Carcera Mamertinica" ar fi fost descoperite la inceputul secolului al II-lea, de catre temnicerul
roman Quirinus de Neus.

The most famous work of art here is Michelangelo's Moses from 1545, found to the right of the
altar. It was made for the monumental tomb of Pope Julius II, and was supposed to be in the new St
Peter's at the Vatican. The project was never completed, and of the sculptures here, only Moses is by
Michelangelo.

FONTANA di TREVI
Piazza di Trevi, Roma, 00187

Fontana di Trevi este cea mai cunoscută și probabil cea mai frumoasa fântână arteziană din Roma.
Acest monument impresionant domină micuța piața Trevi situată in cartierul Quirinale. Fontana di
Trevi se afla la capătul unui apeduct construit în anul 19 î.Hr. ce se numește Aqua Virgo. Acest
apeduct aduce apa de la izvoarele Salone (aproximativ 20 km depărtare de Roma) și aprovizionează
fântânile din centrul istoric al Romei cu apă.
In 1732, din ordinul papei Clement al XII-lea, a fost angajat Nicola Salvi pentru a ridica o fântână
mare în Piața Trevi. Mai existase un plan de construcție al unei astfel de fântâni după un proiect de
Bernini care fusese amânat în urmă cu un secol după moartea papei Urban al VIII-lea. Salvi și-a
construit capodopera pe bază vechiului proiect al lui Bernini. Construcția monumentalei fântâni
baroce a fost finalizata abia în anul 1762.
Figura centrală a fântânii Trevi este Neptun, zeul mării, care se află
într-un car de luptă ce are forma unei scoici, tras de doi căluți de
mare. Unul dintre cai este nărăvaș iar celălalt este calm și supus.
Aceștia simbolizează dispoziția fluctuantă a mării.
La stânga lui Neptun se găsește o statuie ce reprezintă abundența,
iar cea din dreapta reprezintă sănătatea perfectă. Deasupra
sculpturilor se găsesc basoreliefuri, unul din ele înfațișând-o pe Agripa, fata dupa care a fost
denumit apeductul. iar statuile de pe frontonul fantanii, cele patru anotimpuri si darurile lor.
Apa de pe fundul fântânii reprezinta marea. Legenda spune că cel ce aruncă o monedă în apa se va
întoarce la Roma. Aceasta moneda trebuie aruncată peste umăr cu spatele la fântână.
FANTANA DORINTELOR Stralucitoare pe timp de zi si romantica dupa lasarea intunericului,
fantana Trevi este cea mai frumoasa fantana din Roma si una dintre cele mai renumite din lume.
In primele sase luni ale anului, turistii au aruncat in apele fantanii monede in valoare de 540 de mii
de euro. Cate un cent, doi sau cinci pentru a li se indeplini o dorinta. Autoritatile spun ca nici nu
incape vorba ca vizitatorii sa fi fost mai darnici. A scazut insa foarte mult numarul hotilor care furau
banii de pe fundul apei. Banii sunt donati, in mod traditional, in scop caritabil.

Piazza di Spagna din Roma si Treptele Spaniole
Piazza di Spagna este unul dintre cele mai populare locuri din Roma si in acelasi timp un loc foarte
placut ochiului. Combinatia
unor scari monumentale –
celebrele trepte spaniole, cu
un obelisc si o biserica atrage
o multime de fotografi si
turisti in aceasta piata.
In Piata Spaniei se gaseste o
biserica franceza (Trinita dei
Monti) in varful unui deal
unde se poate ajunge urcand
pe o scara foarte lunga,
cunoscuta sub numele de
Scalinata della Trinita dei
Monti sau Treptele Spaniole.
Ideea de a lega biserica de
piata a aparut in secolul al
XVII-lea, cand francezii au
proiectat si o statuie a Regelui
Ludovic al XIV-lea la capatul
scarilor. Opozitia papala a facut ca planurile sa fie amanate pana in 1723, cand treptele
monumentale au fost construite fara statuia regelui. Papa l-a angajat pe arhitectul italian Francesco
de Sanctis care a prezentat un proiect ce i-a multumit atat papalitatea cat si pe francezi.

Fantana din Piazza di Spagna
Scara foarte eleganta este formata din 137 de trepte impartite in 12 sectoare diferite. Scara este
deosebit de frumoasa in luna mai cand este decorata cu azalee. Treptele sunt in general foarte
aglomerate; atrag atat turisti cat si localnici care le folosesc ca loc de intalnire.
La baza Treptelor Spaniole se gaseste Piazza di Spagna. Piata lunga si triunghiulara este numita
dupa ambasada Spaniei pe langa Papa de la Roma. In secolul al XVII-lea, zona din jurul ambasadei
era chiar considerata teritoriu spaniol.
Fontana della Barcaccia
La baza treptelor se gaseste Fontana della Barcaccia, o fantana sobra comandata de Papa Urban al

VIII-lea si proiectata de Gian Lorenzo Bernini. Design-ul, o mica barca, a fost inspirat de iesirea din
matca a raului Tibru din anul 1598, cand o mica barca a ramas aici dupa ce apele s-au retras.
Trinita dei Monti
Aceasta este o biserica franceza foarte frumoasa situata pe un deal in apropierea unei mici piatete
numita tot piata Trinita dei Monti. De aici turistii se pot bucura de o foarte frumoasa priveliste a
orasului Roma. La sfarsitul secolului 15, numai o mica capela exista pe acest deal. In 1495, Regele
Frantei, Ludovic al XII-lea, a poruncit ridicarea unei noi biserici care sa inlocuiasca capela.
Constructia a inceput in anul 1502 si s-a prelungit pentru mai multe decade. A fost finalizata de
Papa Sistus al V-lea in anul 1585. Biserica gotica cu o fatada renascentista are doua turnuri cu
clopote. In interior mai multe picturi decoreaza diferitele capele. Printre ele se gasesc si doua lucrari
ale lui Daniele da Volterra, un elev al lui Michelangelo. Localizarea sa in apropierea Treptelor
Spaniole fac din aceasta biserica un obiectiv turistic important din Roma. Obeliscul din fata bisericii
a fost initial plasat in Gradinile lui Sallus. In 1788 a fost mutat la cererea Papei Pius al VI-lea.
Hieroglifele de pe obelisc au fost copiate de pe obeliscul din Piazza del Popolo.
Colonna dell'Immacolata
In partea sud-estica a pietei se gaseste Colonna dell'Immacolata. Aceasta a fost ridicata in anul 1857
pentru a celebra dogma conceperii imaculate. Columna a fost gasita in anul 1777 sub o manastire.
Astazi in varful columnei se gaseste si o statuie a Fecioarei Maria.

Piazza Navona - romantică noaptea...

Aceasta este piaţa care mi-a plăcut cel mai mult şi pe care am vizitat-o tot noaptea, când are un
parfum aparte.
Piaţa Navona ocupa locul arenei fostului stadion al lui Domitian (Circus Agonalis), de unde îşi are
originea şi numele acesteia. Acest stadion funcţiona înainte ca să existe Colosseum.
Piaţa are formă ovală şi este înfrumuseţata de trei fântâni. Cea mai frmoasa şi lângă care am stat cel
mai mult este Fântâna celor patru fluvii (Fontana dei Quatro Fiumi) şi a fost realizată tot de
Bernini, după ce iniţial proiectul fusese dat altui arhitect.
Citisem asta înainte de a o vedea şi am studiat-o îndeaproape, încercând să disting figurile celor
patru fluvii reprezentate de fântână: Gangele, Nilul, Dunărea şi Rio della Plata, simbolizând în
esenţă Asia, Africa, Europa şi America.
Interesant este şi obeliscul aflat în centrul fântânii, de unde pornesc toate celelalte figuri. Acesta este
adus de la un alt templu, vechi de 2000 de ani, din porunca lui Papa Inocenţiu al X-lea, care a
hotărât construitea fântânii, că de altfel a multe dintre obiectivele turistice cele mai vizitate din
Roma.
Celelalte două fântâni sunt Fântâna lui Neptun şi Fântâna Maurului (Fontana del Nettuno şi
Fontana del Moro).
Noaptea se aude muzica unor interpreţi de stradă, iar vânzătorii ambulanţi te îmbie să le cumperi
produsele. În spaţiul dintre fântâni este loc de promenadă, iar de Crăciun s-a desfăşurat chiar un târg
aici.
Artişti care pictează te aşteaptă să îţi facă portretul.
Categoric Piaţa Navona trebuie vizitată şi ziua pentru a putea vedea şi Biserica barocă Sant’Agnese
în Agone, construită pe locul unei foste capele medievale. Legenda spune că în acest loc a fost
expus trupul golaş al Sfintei Agnese şi că părul acesteia a crescut instantaneu pentru a-i proteja
goliciunea.

Pantheon

Pantheonul din Roma
Construit acum mai bine de 1800 de ani,
minunata cladire a Pantheonului inca se ridica
semeata ca o amintire a maretiei Imperiului
Roman si reprezinta un important obiectiv
turistic din Roma. Domul cladirii, cu o inaltime
de peste 43 de metri este cel mai impresionant.
A fost cel mai inalt dom din lume pana in anul
1436 cand a fost construita Catedrala din
Florenta.
In varful domului exista o deschizatura mare,
numita oculus, care era singura sursa de lumina
a cladirii. Partea din fata a impresionantei
cladiri are trei randuri a cate 8 coloane, fiecare
cu un diametru de 1.5 metri. Usa masiva din
bronz asigura accesul in cladirea cilinidrica. Diametrul sau este egal cu inaltimea interiorului 43.3
metri.
Pantheonul simbolizeaza maretia Imperiului Roman
Initial un templu pentru zeii pagani, Pantheonul a fost transformat intr-o biserica in anul 609.

Pantheonul contine mormintele lui Raphael si ale mai multor regi italieni. Design-ul din interior
contrasteaza cu structura cladirii dar podeaua de marmura inca pastreaza liniile originale din vremea
romanilor.
Inainte ca actualul Pantheon, doua alte cladiri au ocupat acelasi loc. Prima, o cladire in forma de T a
fost construita in anul 27 i.Ch. de imparatul Marcus Agripa, ginere al imparatului Augustus.
Templul a fost dedicat zeilor Marte si Venus. A ars in anul 80 dar a fost reconstruit de imparatul
Domitian. In anul 110 cladirea a fost lovita de traznet si a ars iarasi din temelii. In anul 118
imparatul Hadrian a platit pentru construirea acestui Pantheon dar sub o forma total diferita. De data
aceasta Pantheonul avea sa reziste mult mai multa vreme.
Cea mai mare problema intampinata in timpul constructiei Pantheonului a reprezentat-o greutatea
imensa a acoperisului. Pentru ca aceasta sa poata fi suportata fara alte ranforsari, tipul betonului si
grosimea domului difera de la baza la varf. La baza au fost construite ziduri foarte groase de 6
metri. Pentru varful acoperisului, un tip mai usor de beton a fost folosit iar spre deschizatura numita
oculus, grosimea este de numai 2.3 metri. Folosirea de cofraje si deschizatura din varf au ajutat si
ele la reducerea greutatii imense a domului.
Imensele coloane ce cantaresc 60 de tone au fost facute in Egipt si au fost transportate pana la Roma
cu vapoare. Coloanele suporta un fronton care atribuie Patheonul lui Marcus Agrippa desi acesta a
fost ctitorit de Hadrian.
Pantheonul se afla langa Piazza della Rotonda, o piata rectangulara cu o fantana centrala si un
obelisc. Este situata in centrul istoric al Romei, nu departe de Piazza Navone, una dintre cele mai
frumoase piete ale Romei.
Adresa:
Piazza della Rotonda
Orar:
Zilnic este deschis intre 8:30 - 18:30;
Duminica este deschis intre 9:00 - 18:00;
In zilele de sarbatoare este deschis intre 9:00 – 13:30.
Preturi:
La Pantheon intrarea este gratuita

Arcul lui Constantin
Chiar langa Coloseum se gaseste Arcul lui Constantin, cel mai nou dintre cele trei arcuri imperiale
din Roma care au mai supravietuit trecerii timpului - celelalte doua sunt Arcul lui Titus si Arcul lui
Septimius Severus. Arcul lui Constantin, inalt de 21 de metri este foarte bogat decorat si s-a pastrat
intr-o conditie excelenta.

Victoria lui Constantin
Dupa ani si ani de razboi civil, victoria armatei lui Constantin de la Podul Milvian din anul 312
d.C., asupra armatei mult superioare numeric a lui Maxentius, a adus pacea in Imperiul Roman.
Pentru a comemora aceasta victorie, Senatul Romei i-a dedicat lui Constantin acest arc triumfal ce a
fost finalizat in anul 314 d.C.

Arcul de triumf al Imparatului Constantin de langa Coloseum
Acest arc foarte masiv cu trei arcade are 26 de metri latime si 21 de metri inaltime. Pentru ridicarea
sa, multe materiale din alte constructii mai vechi au fost refolosite, o practica des intalnita in acele
vremuri. Spre exemlpu statuile din partea de sus au fost luate din Forumul lui Traian. Acestea
infatiseaza soldati capturati de Romani din armata Dacilor in timpul razboaielor dintre Traian si
Decebal.
Basoreliefurile dintre statui au fost create pentru Marcus Aurelius iar blazoanele rotunde (si posibil
chiar arcul in intregime) sunt din vremea Imparatului Hadrian. Unele figuri de pe blazoane au fost
modificate pentru a semana mai mult cu Constantin.

Detalii de pe Arcul lui Constantin din Roma
Decoratiunile din partea de jos si din partea centrala, au fost create special pentru acest arc de
triumf. Friza infatiseaza armata lui Constantin izgonind trupele lui Maxentius in Tibru. Aceste
decoratiuni sunt de o calitate vizibil mai scazuta decat cele din epoca lui Hadrian sau Traian,
aratand ca in perioada lui Constantin, talentul artistic era mult mai greu de gasit decat in trecut.

Acest lucru simbolizeaza decaderea Imperiului Roman.
Imparatul Constantin
Constantin credea ca victoria sa neasteptata asupra lui Maxentius a fost rezultatul ajutorului acordat
de Zeul Crestin. Drept urmare, in timpul domniei lui Constantin, persecutia crestinilor a luat sfarsit
si Crestinismul a devenit religie oficiala in Imperiul Roman. Tot Imparatul Constantin a mutat
capitala Imperiului de la Roma la Constantinopol in anul 325 d.C. (oras cunoscut pana atunci sub
numele de Bizant, astazi Istanbul).
Adresa:
Via di San Gregorio, Roma, in apropiere de Coloseum.
Transport:
Metrou: statia Colosseo

Coloseumul din Roma
Coloseumul este probabil cea mai impresionanta cladire a Imperiului Roman. Cunoscut initial sub
numele de Amfiteatrul Flavian, Coloseumul era cea mai mare cladire a epocii. Structura
monumentala este astazi o ruina, dar chiar si asa este un obiectiv turistic foarte frumos si impozant.
Imparatul Vespasian, primul din dinastia Flaviana, a inceput constructia Coloseumului in anul 72 d.
Ch. Constructia a fost terminata in anul 80 d.Ch. la un an dupa moartea lui Vespasian. Imensul
amfiteatru a fost construit pe suprafata unui lac artificial, ce facea parte dintr-un parc urias construit
din porunca lui Nero, in centrul Romei care includea si Casa de Aur (Domus Aurea) precum si
statuia lui Colossus – o imensa statuie a lui Nero care da si numele actual al cladirii.

Coloseumul din Roma - Simbol al orasului si al puterii Imperiului Roman
Coloseumul este o structura imensa, ce masoara 188m lungime, 156 latime si 48m inaltime.
Coloseumul putea primi in jur de 55.000 de spectatori care puteau intra in incinta prin nu mai putin
de 80 de porti. Cladirea are patru etaje, ultimul dintre acestea continea locuri pentru clasele
inferioare si pentru femei. Cel mai jos dintre etaje avea locuri rezervate pentru cetatenii cei mai de
seama ai Romei. Sub nivelul solului se gaseau camere si custi pentru animalele salbatice si
dispozitive mecanice cu ajutorul carora custile puteau fi ridicate pentru ca animalele sa apara direct
in mijlocul arenei.
Coloseumul era acoperit cu o enorma aparatoare de soare numita “velarium”. Era atasata de niste
stalpi foarte mari in varful Coloseumului si ancorata in pamant cu ajutorul unor funii foarte mari. O
echipa de aproape o mie de oameni era folosita pentru a instala velariumul.

Imparatii foloseau Coloseumul pentru a oferi publicului jocuri gratuite. Aceste jocuri erau un simbol
al prestigiului si puterii si constituiau o modalitate pentru imparat de a isi mari popularitatea.
Jocurile se desfasurau pentru o zi intreaga sau chiar timp de mai multe zile la rand. Acestea
incepeau cu spectacole de comedie si prezentari de animale exotice si se terminau prin lupte pana la
moarte intre animale si gladiatori sau doar intre gladiatori. Gladiatorii erau in general sclavi,
prizonieri de razboi sau criminali condamnati. In unele cazuri romani liberi sau chiar imparati luau
parte la lupte.
La inaugurarea Coloseumului au fost organizate jocuri timp de o suta de zile de catre Titus,
succesorul lui Vespasian pentru a celebra darea in folosinta a Coloseumului. In timpul acestor jocuri
peste 9000 de animale salbatice au fost omorate.
Partea de sud a Coloseumului a fost daramata de un cutremur in anul 847. Parti ale cladirii –
inclusiv fatada de marmura – au fost folosite pentru a construi monumente mai noi, printre care se
numara chiar si Basilica Sf. Petru.
Adresa:
Piazza del Colosseo
Preturi:
Bilet intreg: 15.50 €
Pentru tineri intre 18 si 25 ani: 10.50 €
Pentru persoane sub 18 ani si peste 65 de ani: 4.50 €
Copiii sub 6 ani nu platesc intrare.
Orar:
Coloseumul este deschis spre vizitare intre orele 9:00 dimineata si 5:00 seara pe timpul iernii si
pana la 7:00 seara in timpul verii.
Transport:
metrou - linia albastra; statia Colosseo.

Forumul Roman (Foro Romano)
Forumul Roman a fost centrul vietii politice din Imperiul Roman, lucru evidentiat de multe vestigii,
temple si biserici. Pana in anul 509 i. Ch. cand Roma a devenit republica, orasul a fost condus de o
dinastie etrusca. Aceasta a construit un sistem de canalizare numit “Cloaca Maxima” pentru a aduce
apa de la tinuturile mlastinoase din valea situata intre dealurile Palatin, Capitol si Esquiline spre raul
Tibru. Dupa constructia acestui apeduct, zona a devenit centrul cel mai activ din Roma si locul
primului Forum. Aici aveau loc procesiuni triumfale, alegeri si tot aici se reunea si Senatul.

Forumul Roman
Astazi, forumul cunoscut sub denumirea de Forum Romanum poate parea o colectie dezordonata de
ruine si pietre pentru ochiul celor neinitiati, dar cu putina imaginatie turisitii pot vedea Imperiul
Roman revenind la viata in acest loc. Parti ale multor cladiri din diverse perioade sunt vizibile.
Forumul era inconjurat de temple, biserici si arcuri de triumf. Trei arcuri de triumf au fost construite
la Forum Romanum. Acestea erau folosite de imparati pentru a celebra victoriile militare ale
Imperiului Roman. Foarte putin se mai poate vedea din primul arc de triumf, construit de Augustus
in anul 29 i.Ch.
Arcul de triumf al lui Titus, construit in anul 81 d.Ch. comemoreaza victoria in “Razboiul din
Iudeea” cand Imperiul Roman a cucerit Ierusalimul. Acest monument este asezat la Via Sacra pe
partea de est a forumului. In celalalt capat al forumului, in apropierea Capitoliului, se afla arcul de
triumf al lui Septimius Severus.
Curia
Curia era locul in care se reunea Senatul. Cladirea din caramida putea gazdui pana la 200 de
senatori. Curia a fost construita de al treilea rege al Romei (intr-o alta locatie). A ars de patru ori,
prima data in anul 80 i. Ch. dar a fost reconstruita de fiecare data. Dupa un incendiu, in anul 53
i.Ch., Cezar a mutat Curia in Forumul Roman. Cladirea care poate fi vazuta astazi a fost construita
de Diocletian in anul 283 d.Ch. In secolul al VII-lea, Curia a fost transformata intr-o biserica si din
fericire a reusit sa supravietuiasca trecerii timpului.
Rostra
Rostra era platforma de pe care se tineau discursurile. Aceasta a fost construita initial in secolul IV
i.Ch. Numele de Rostra care inseamna berbeci de lupta provine de la berbecii de lupta facuti din fier
ce au fost capturati in batalia de la Actium in anul 338 i.Ch. Platforma a fost decorata cu multi
dintre acesti berbeci de lupta.
In urma modificarilor aduse Forumului de catre Cezar, Rostra a fost construita in locul in care se
gaseste si astazi insa de data aceasta a fost facuta din marmura. Unul dintre cele mai celebre
discursuri tinute aici a fost cel a lui Marc Antoniu in anul 44 I.Ch. la inmormantarea lui Cezar,
discurs ce a fost facut celebru de Shakespeare.
Templul lui Saturn
Primul Templu al lui Saturn a fost construit in ultimii ani inainte de instaurarea republicii si a fost
inaugurat la inceputurile acesteia in anul 497 i.Ch. Ruinele care pot fi vazute astazi dateaza din anul
42 i.Ch. Templul a fost folosit pe post de trezorerie. De asemenea a adapostit stindardele legiunilor
romane si decretele senatoriale. In anul 20 i. Ch., in fata Templului lui Saturn, Imparatul Augustus a
ridicat o coloana inalta, Miliarum Aureum.
Templul lui Vespasian si Titus
Constructia acestui templu a fost inceputa in primul secol al erei noastre de Titus in onoarea tatalui
sau Vespasian. Imparatul Domitian, fratele si succesorul lui Titus, a terminat constructia templului si
l-a inchinat amandurora. Templul avea forma de hexagon si un sanctuar mare cu statuile celor doi
imparati.
Templul lui Castor si Polux
Numai trei coloane au mai ramas pana in zilele noastre din Templul lui Castor si Polux. Templul
initial a fost construit in anul 484 i.Ch. iar ruinele actuale dateaza de la ultima sa reconstructie in
anul 6 d.Ch. Templul a fost ridicat de dictatorul roman Postumius, care a jurat sa construiasca acest
templu daca armata sa invinge regii din dinastia Tarquinius, care conduceau Roma. Conform
legendei, Castor si Polux, gemenii mitologici, au ajutat armata romana in lupta si au anuntat victoria
in Forum Romanum.
Templul lui Antoniu si Faustina
Templul lui Antoniu si Faustina a fost construit in anul 141 d.Ch. de imparatul Antoniu Pius spre a

isi cinsti sotia decedata, Faustina. Dupa moartea sa in anul 161, templul i-a fost inchinat si
imparatului. In secolul 7, templul a fost transformat in biserica San Lorenzo in Miranda. Biserica a
fost reconstruita in anul 1601. Santurile adanci din coloanele de marmura sunt atribuite unor
tentative de a darama coloanele. Cordoanele au ars in coloane dar din fericire nu le-au clintit.
Basilica Julia
In anul 54 i.Ch. Iulius Cezar a pus piatra de temelie la Basilica Julia, o cladire folosita ca sediu
pentru tribunalul civil, unde magistratii tineau procesele. Cladirea de 101 metri lungime si 49 de
metri latime a fost distrusa de flacari in anul 9 i.Ch. dar a fost reconstruita sapte ani mai tarziu.
Dupa caderea Romei Basilica Julia a fost inchisa. Astazi nu se mai poate vedea mare lucru insa se
distinge clar planul cladirii dupa podeaua acesteia.
Basilica Aemilia
Basilica Aemilia este cea mai veche biserica din Forum Romanum si a fost construita in 179 i.Ch.
de catre consulii Marcus Aemilius Lepidus si Marcus Fulvius Nobilor. Scopul era acela de a oferi
adapost pentru ca multe din afacerile si treburile care se desfasurau afara sa poata continua in caz de
vreme rea. A fost modificata pentru ultima oara in anul 22 d.Ch.; in acea perioada sala mare de
marmura cu patru altare cuprindea si un numar de magazine publice. Basilica a fost distrusa de un
incendiu, in timpul jefuirii Romei de catre Vizigoti in anul 410 d.Ch.
Templul lui Vesta
Templul circular al lui Vesta, dateaza din secolul al IV-lea i.Ch. Micul templu era unul dintre cele
mai importante din Roma din cauza ca era dedicat protectoarei familiei si Statului Roman. Aici
virginele vestale, pazeau eterna flacara sacra, simbol al vietii eterne a Romei. Fecioarele ce pazeau
flacara erau alese de Pontifex Maximus, autoritatea religioasa suprema in Statul Roman. Fetele care
trebuiau sa fie membre ale aristocratiei, aveau datoria sa serveasca la templu timp de 30 de ani. In
aceasta perioada trebuiau sa ramana virgine, in caz contrar riscand sa fie ingropate de vii (acest
lucru s-a intamplat cu 10 dintre ele). Virginele Vestale erau foarte bine vazute si primeau o multime
de daruri.
Templul virginelor vestale
Chiar langa templul lui Vesta, se gasea casa Virginelor Vestale. Imediat ce o fata era aleasa sa faca
parte din randul Virginelor Vestale (la varsta de 6 ani), ea se muta in aceasta casa. Casa avea 50 de
camere pentru cele sase fete si servitoarele lor si se ridica pe trei etaje.
Templul lui Divus Romulus
In partea opusa Casei Virginelor Vestale se gaseste Templul lui Romulus, un templu circular
construit in secolul IV d.Ch. Cladirea a supravietuit in principal datorita incorporarii sale in cadrul
bisericii Santi Cosma e Damiano. Usa foarte mare si bine pastrata este din bronz si este chiar cea
originala. Exista inca dubii asupra celui caruia ii era dedicat acest templu. Se presupune ca este
dedicat fiului lui Maxentius, care a murit foarte tanar in anul 307 i.Ch.
Printre alte vestigii din cadrul Forumului Roman se mai numara: Basilica lui Maxentius, Templul
lui Venus si al Romei, Columna lui Phocas, Templul lui Divus Julius si Templul lui Concord.
Fiecare dintre aceste vestigii are propria istorie si poveste, ceea ce face din Forumul Roman un loc
unde trebuie neaparat sa ajungeti daca va aflati in vacanta la Roma si manifestati un cat de mic
interes fata de civilizatia Imperiului Roman.
Informatii utile pentru vizita la Forumul Roman
Adresa:
Intrarea in Foro Romano este chiar in apropierea Coloseumului.
Preturi:
Un bilet la Forumul Roman costa 6.5 € sau 10 € pentru o vizita cu ghid
Orar:

Forumul Roman este deschis zilnic de la ora 8:30 AM cu exceptia zilei de Craciun si a Anului Nou.
Ora de inchidere este cu o ora inainte de apusul soarelui dupa cum urmeaza:
Ultima duminica din Martie si pana la sfarsitul lunii August: 7:30 PM
Septembrie: 7:00 PM
Octombrie: 6:30 PM
Noiembrie - 15 Februarie: 4:30 PM
16 Februarie - 15 Martie: 5:00 PM
16 Martie - ultima duminica din Martie: 5:30 PM
Transport:
Metrou: statia Colosseo

Circus Maximus
Circus Maximus era cel mai mare stadion din Roma antica si putea gazdui 250.000 de oameni in
acelasi timp, cifra ce reprezenta un sfert din populatia Romei din acele timpuri.
Intrecerile intre carele de lupta erau una dintre cele mai populare modalitati de divertisment ale
cetatenilor romani. Se spune ca pana si Romulus, primul dintre cei sapte regi ai Romei, obisnuia sa
organizeze intreceri intre care de lupta. Circus Maximus are o istorie ce se intinde pana in secolul al
6-lea i.Ch. cand Tarquinius Priscus, al cincilea rege al Romei, a creat o pista pentru astfel de
intreceri intre colinele Palatino si Aventino. Primele porti de unde se lua startul in intreceri au fost
facute in anul 329 i.Ch. In 174 i.Ch. portile au fost refacute si sapte oua de lemn au fost amplasate
pe “spina”, zidul din centrul arenei. Aceste oua erau folosite pentru a numara tururile, dupa fiecare
tur fiind indepartat cate un ou. In anul 33 i.Ch sapte delfini de bronz au fost adaugati pe “spina”
pentru acelasi scop.

Macheta Circus Maximus
Un incendiu ce a avut loc in anul 31 i.Ch., primul dintr-o serie de trei astfel de evenimente, a distrus
structura de lemn lemn a imensului stadion. Circus Maximus a fost reconstruit de Imparatul
Augustus care a adauga si o loja imperiala pe dealul Palatino. “Spina” a fost decorata cu un obelisc
foarte inalt adus din Heliopolis. Obeliscul se gaseste acum in Piazza del Popolo. Un alt obelisc a
fost adaugat pe “spina” de la Circus Maximus mult mai tarziu, in secolul al 4-lea. Cel de-al doilea
incendiu a avut loc in anul 64 d.Ch. si a inceput la magazinele din jurul pistei. Acest incendiu a fost
cu adevarat devastator, distrugand mare parte din Roma in vremea Imparatului Nero.
Dupa inca un incendiu, Circus Maximus a fost reconstruit in anul 103 d.Ch. de catre Traian.

Imperiul Roman se afla la apogeul puterii sale iar Circus Maximus reflecta acest statut. Circus
Maximus era acum o constructie de piatra, inalta de 3 etaje. Partea cea mai de jos, cavea – zona
tribunelor – era construita din marmura. Circus Maximus devenise o arena complexa cu o lungime
de 600 de metri si o latime de 150 de metri in care intrecerile capatau o cu totul alta dimensiune si
grandoare, starnind emotii si urale din partea publicului numeros.

Circus Maximus in zilele noastre
Circus Maximus era folosit ocazional pentru alte evenimente cum ar fi procesiuni religioase sau
lupte intre gladiatori, dar in majoritatea datilor era folosit pentru curse. Intrecerile erau extrem de
populare printre romani si acestia se aduna pentru a isi sustine frenetic favoritii. Competitorii erau
impartiti in patru grupari: rosie, alba, verde si albastra reprezentand vara, iarna, primavara si
toamna. Se puneau si pariuri pe diferitele grupari iar sustinatorii ajungeau de multe ori sa se incaiere
si chiar sa se omoare intre ei. Accidente se mai petreceau si in urma ciocnirilor puternice intre carele
de lupta angrenate in cursa.
Ultima cursa de la Circus Maximus a avut loc in anul 549 d.Ch., la aproape un mileniu dupa prima
intrecere. Astazi nu se mai poate deslusi decat locul unde a existat candva aceasta constructie
grandioasa a lumii antice. Majoritatea partilor din structura originala au fost folosite ca materiale de
constructii pentru alte cladiri medievale sau renascentiste.

Muzeele Vaticanului (Musei Vaticani)
Ceea ce a inceput doar ca o mica colectie de sculpturi, a devenit peste secole, un complex al celor
mai minunate muzee ale lumii continand una dintre cele mai importante colectii de arta ale
omenirii.
Muzeele Vaticanului au fost fondate sub patronajul a doi papi din secolul al XVIII-lea – Clement al
XIV-lea si Pius al VI-lea. Acestia au fost printre primii care au permis accesul la colectiile de arta
publicului larg, promovand astfel cultura in randul maselor. Prima cladire din complexul muzeal,
Muzeul Pio-Clementin a fost numit dupa acesti doi pontifi.

Capela Sixtina de la Muzeele Vaticanului
Cu trecerea anilor, mai multi papi au adaugat lucrari colectiei deja impresionante a Vaticanului.
Astazi exista 13 muzee si colectii si inca 14 Palate ale Vaticanului care sunt incluse in tururile
complexului de muzee ale Vaticanului. Complexul de muzee merita vizitat fie numai si pentru
interiorul cladirilor care sunt decorate cu fresce si marmura. Muzeele ce compun complexul de
muzee al Vaticanului sunt foarte vaste si diverse. Fiecare dintre acestea este interesant, cel care
place cel mai mult depinzand strict de gusturile fiecarui turist si preferintele sale artistice.
Muzeul Gregorian Egiptean a fost fondat in anul 1839 de Papa Grigore al XVI-lea, care a
manifestat un interes deosebit pentru Egipt. Cu noua camere, obiectele de arta din acest muzeu
variaza de la hieroglife din secolul III i.C. pana la diverse obiecte din Mesopotamia si Siria sau
Palestina, datand din secolul III d.C.
Muzeul Gregorian Etrusc, fondat de acelasi papa, este foarte mare si interesant de vazut. Cele 23 de
camere includ de toate de la sarcofage toscane la bijuterii romane, portelanuri si obiecte de fildes
pana la fresce din secolul al XVI-lea, opere ale celor mai buni maestri italieni.
Pinacoteca Vaticanului, unul dintre muzeele mai noi, deschis in anul 1932, este o expozitie de
picturi. Tablourile expuse aici dateaza din secolul al 12-lea pana in secolul al 19-lea si ocupa camere
intregi dedicate operelor unor mari artisti cum ar fi DaVinci, Bernini sau Raphael. Tot aici se
gaseste si o expozitie unica de icoane din secolul al 15-lea pana in secolul 19.
Fondat de Pius al XI-lea in anul 1926, Muzeul Misionar Etnologic expune obiecte de natura
religioasa din patru zone geografice diferite – Asia, Oceania, Africa si America. Peste 80.000 de
piese compun colectia acestui muzeu spectaculos. Printre celelalte muzee se regasesc Colectia de
Arta Religioasa Moderna fondata de Papa Paul al VI-lea in anul 1973 compusa din 55 de camere;
Muzeul Antichitatilor Clasice (grecesti si romane); Muzeul Pio Cristian; Tapiteriile; Ceramicile;
Mozaicurile in miniatura; Muzeul Sacru; Muzeul Gregorian Profan si Muzeul de Istorie al
Vaticanului – care ofera o retrospectiva a istoriei lungi si tumultoase a Vaticanului.

Turul muzeelor Vaticanului include si faimoasa Capela Sixtina, unde vizitatorii se pot bucura nu
numai de celebrul tavan pictat de Michelangelo dar si de alte opere de arta de cea mai buna calitate,
printre care se numara si “Cina cea de taina” de pe zidul altarului (opera lui Cosimo Rosselli - a nu
se confunda cu mult mai celebra pictura a lui Leonardo da Vinci, numita tot "Cina cea de taina" ce
se gaseste la Milano). Cele patru camere, cunoscute sub numele de “Stanze di Raffaello”, gazduiesc
operele lui Rafael si ale altor artisti membri ai scolii sale. Stanzele lui Rafael sunt si ele incluse in
turul muzeelor Vaticanului.
Dupa ce v-ati cumparat biletele pentru Muzeele Vaticanului puteti alege sa urmati unul dintre cele
patru tururi marcate prin diverse culori ce variaza ca durata de la o ora jumatate pana la peste cinci
ore. Toate itinerariile sfarsesc la Capela Sixtina. Chiar si cu turul de cinci ore, este imposibil sa
vedeti totul, dar va puteti face o impresie foarte buna despre ceea ce poate fi vazut in aceste muzee
extraordinare.
Orar:
Muzeele Vaticanului sunt inchise duminica, cu exceptia ultimei duminici din luna cand nu sunt
disponibile tururile cu ghid.
Alte zile cand muzeele sunt inchise: 1, 6 ianuarie; 11 februarie; 19 martie; 13 aprilie; 1,21 mai; 11,
29 iunie; 15 august; 8, 25, 26 decembrie.
Preturi:
Pretul unui bilet normal este de 14.00 €;
Bilet redus: 8.00 €.
Biletele sunt valabile pentru muzee si Capela Sixtina.
Biletele pentru tururile cu ghid costa in jur de 41 € in functie de durata turului.
Accesul in Muzeele Vaticanului este permis numai persoanelor cu tinuta decenta. Muzeele pot fi
inchise fara a se anunta inainte in functie de deplasarile si activitatile Sfintelui Parinte.

Vaticanul, Statul Papal si cea mai mica tara din lume
Un obiectiv turistic important, cea mai mica tara din lume, Orasul Vatican ocupa o suprafata de 0.44
km patrati si serveste drept centru spiritual pentru milioane de credinciosi romano-catolici din
intreaga lume.
Orasul Stat asa cum este deseori numit, Vaticanul este resedinta pentru aproximativ 800 de locuitori,
insa nici unul dintre ei nu este rezident permanent. Populatia acestei zone micute din jurul Basilicii
San Pietro este compusa din preoti, calugari, gardieni, demnitari de rang inalt si bine-inteles tot aici
se gaseste si cel mai de seama locuitor, Papa.

Piata San Pietro din Vatican
Orasul Vatican nu a fost mereu atat de mic. La mijlocul secolului al XIX-lea, Statul Papal avea o
suprafata de peste 44000 de km patrati. In anii urmatori, in urma eforturilor pentru unificarea Italiei,
majoritatea statelor care existau au devenit parte ale Italiei. Puterea Papei a fost restransa si
teritoriul Statului Papal a fost restrans la dimensiunile Vaticanului. In 1929, Tratatul de la Lateran a
oferit Vaticanului autonomie si a delimitat in mod oficial aceasta zona care atrage astazi milioane de
turisti anual. Orasul Stat al Vaticanului este aparat de propria sa armata, Garda Elvetiana.
Turistii din Vatican sosesc prin Piata San Pietro. Aceasta piata este un obiectiv turistic din Roma pe
care nimeni n-are trebui sa-l rateze, indiferent de convingerile religioase. Piata San Pietro a fost
proiectata de Bernini in timpul pontificatelor lui Alexandru VII si Clement IX. Vizitatorii acestei
piete superbe, sunt inconjurati de doua randuri de coloane cu 284 de coloane aranjate in patru
randuri, in varful carora exista 140 de sfinti.
In centrul pietei, se gaseste un obelisc egiptean cu o inaltime de peste 25 de metri, adus in Roma de
Caligula de la Heliopolis, in Delta Nilului. De-o parte si de alta a obeliscului exista doua fantani.
Mii de oameni se aduna in aceasta piata pentru a auzi discursurile si binecuvantarile Papei sau
pentru a participa la slujbe, mai ales la sarbatorile importante romano-catolice, cum ar fi Pastele sau
Craciunul.
Basilica San Pietro, bijuteria coroanei Orasului Vatican, este cea mai importanta biserica din lume.
Piatra de temelie a acestei biserici a fost pusa acum mai bine de 500 de ani, in 1506. Altarele si
monumentele din interiorul bisericii sunt prea numeroase pentru a fi enumerate iar turistii, chiar si
cei care nu sunt in mod special atrasi de arta, sunt fascinati de interiorul mirific al bisericii. Domul
basilicii poate fi accesat cu ajutorul unui lift pana la acoperis, apoi exista inca 323 de trepte care va
pot duce spre locul de unde poate fi admirata cea mai spectaculoasa priveliste a orasului Roma.
Apartamentele papale se gasesc si ele tot aici, ca si Muzeele Vaticanului, ce gazduiesc cele mai mari
si valoroase colectii de arta din lume. Un tur al muzeelor este imperios necesar pentru orice turist
care ajunge sa viziteze Vaticanul.
Vaticanul este loc uimitor, asa ca va trebui sa fiti siguri ca nu pierdeti nimic din toate lucrurile pe
care le are de oferit. Vaticanul are propriul sau birou turistic, in partea stanga a pietei San Pietro.
Acest birou turistic este un loc perfect pentru inceperea vizitei. Aici se gasesc carti si brosuri despre
Vatican, pot fi rezervate tururi pentru vizitarea gradinilor Vaticanului, pot fi achizitionate harti si
alte lucruri care se pot dovedi utile pentru vizitarea orasului papal. Se spune ca sistemul postal al
Vaticanului este mai bun decat cel al orasului Roma asa ca puteti trimite vederile pentru cei de acasa
de aici.

Basilica di San Pietro
Aceasta cladire mareata este centrul crestinismului. Opulenta interiorului sau sta marturie pentru
bogatia bisericii catolice din secolul al XVI-lea. Imparatul Constantin, primul imparat crestin al
Romei, a ordonat construirea Basilicii Sf. Petru pe dealul Vaticanului. Locatia a fost aleasa
simbolic, pe locul in care Sfantul Petru, unul dintre apostoli, a fost ingropat in anul 64 d. Ch. Un
mic altar exista deja in locul respectiv, dar acesta a fost inlocuit cu biserica ce a fost finalizata in
anul 349 d.Ch.

Basilica di San Pietro
La jumatatea secolului al XV-lea basilica se afla in ruina si Papa Nicolae al V-lea a ordonat
restaurarea si largirea bisericii conform unui plan al lui Bernardo Rossellino. Dupa moartea acestui
papa, lucrarile au fost oprite. In 1506, Papa Iulian al II-lea a pus piatra de temelie a unei noi basilici
ce urma sa fie cea mai mare din lume. Papa Iulian al II-lea l-a numit pe Donato Bramante drept
arhitect sef al noii Basilici. In 1547 Michelangelo i-a luat locul lui Bramante. Acesta a proiectat
domul impunator si a modificat cateva dintre planurile initiale. Michelangelo a murit in 1624, cu
doi ani inainte de terminarea domului. In 1626, basilica a fost inaugurata si de atunci biserica a fost
centrul crestinismului, atragand pelerini din toate colturile lumii.
Cladirea in sine este foarte impresionanta. Cea mai mare biserica din lume are un naos lung de 218
metri. Domul Basilicii Sf. Petru, proiectat de Michelangelo este cel mai mare dom din lume, avand
42 de metri in diametru si o inaltime de 138 de metri. Interiorul, care are nu mai putin de 45 de
altare, este decorat de lucrarile multor artisti faimosi. Unele dintre cele mai importante lucrari din
biserica sunt “Pieta” de Michelangelo, altarul papal de Bernini, Tronul Sfantului Petru tot de
Bernini si Monumentul Stuarzilor de catre Canova. Biserica se poate vizita gratuit, in fiecare zi cu
conditia ca turistii sa aiba o tinuta foarte decenta.
Se poate vizita de asemenea si domul, unde intrarea nu mai este gratuita dar costul acesteia merita
din plin. Exista doua optiuni: un lift sau scari. A doua alternativa este ceva mai ieftina. Liftul duce
turistii la baza domului de unde o scara in spirala duce pana in varf. De acolo poate fi admirata o
priveliste absolut splendida a Romei si a pietei San Pietro. Celebra piata Sf. Petru a fost proiectata
de Bernini. In centru are un obelisc si doua fantani identice.
La intrarea in Basilica Sf Petru se pot intalni cativa membri ai celebrei Garzi Elvetiene Pontificale.
Garda Elvetiana Pontificala exista inca din anul 1506 cand Papa Iulian al II-lea a invitat niste soldati
elvetieni sa se alature unei mici armate a Vaticanului. Acestia sunt strajerii Papei si ai Vaticanului.
Toti membrii acestei garzi trebuie sa fie elvetieni, catolici si trebuie sa jure loialitate papei.
Juramantul este depus pe 26 mai pentru a comemora pradarea Romei din aceeasi zi a anului 1527
cand Garda Elvetiana Pontificala l-a protejat pe Papa Clement VII in timpul exilului sau spre
Castelul Sant’Angelo. Dintre cei 189 de membrii ai garzii doar 42 au supravietuit.
Basilica Sf Petru este localizata in Vatican, peste raul Tibru, la vest de centrul orasului Roma.
Orasul Vatican este complet inconjurat de Roma.
Adresa:
in centrul Vaticanului.
Preturi:
Intrarea este gratuita la Basilica San Pietro. Pentru a urca pe cupola se percep insa taxe dupa cum
urmeaza:
Lift: 7.00 €

Scari: 6.00 €
Orar:
Zilnic: 7:00 - 19:00 (aprilie - septembrie); 7:00 - 18:00 (octombrie - martie).
Cupola: 8:00 - 18:00 (aprilie - septembrie) 8:00 - 16:45 (octombrie - martie)
Muzeul trezoreriei: 9:00 - 18:15 (aprilie - septembrie) 9:00 - 17:15 (octombrie - martie)
Transport:
Metrou: statia Ottaviano - S. Pietro.
Se mai poate ajunge si pe jos din centrul Romei traversand raul Tibru si mergand pe Via
Conciliazioni
Cod de tinuta:
Nu este permis accesul persoanelor in pantaloni scurti, cu umerii goi sau fuste scurte. Chiar si in
zilele calduroase de vara cei in pantaloni scurti sunt intorsi din drum si nu li se permite sa viziteze
Basilica.

