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 SANTA اسانتا كروتشي
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 منطقة استراحة
 اROMA اميدان روما(ا TERÀ SANT’ANDREA اجدول تيرا سانتا أندريا

)الكبير

 ن الكبير، وهي مجهزة بمقاعد طويلة وس"لل مهملت، وتق"ع تح"تRomaمنطقة ظليلة مجاورة لمحطة نهاية الخط في ميدان روما ن
 ن. عل"ى بna""دSan Marcoن، وبي"ن مبني""ي موق"ف النتظ"ار المحل"ي وموق"ف انتظ"ار س"ان م"ارoو ن People Moverبيبول موتر ن

 ن الك""بير)، وص""نبور الم""اء الص""الح للش""رب ف""يRoma (ميدان روم""ا ن2ن رقر "Veritas "Veritasتاس نا متر تقريبتا توجد مراحيض تير100
ن. oCampazzo Tre Pontiامباتسو تري بونتي ن

النقاط المهمة في الجوار
ن oSanta Chiaraنيسة اسر "Veritas" المسيح المسماة سانتا oيارا ن

محطات نهاية الخط في الجوار
نPeople Mover- بيبول موتر ن
ن الكبير - محطة نهاية خط النقل الnام بالمرoباتRoma- ميدان روما ن

نSanta Lucia- محطة السكك الحديدية سانتا لوتشيا ن
- مواقف انتظار ومناطق استراحة

النقل الnام بالمرoبات وبالبحار
ن الكبير خطوط المرoبات والترام المتجهة إلى الرض الجافة.Romaتنطلق من ميدان روما ن

 ن ال""تي تنطل""ق منه""ا الخط""وطVeneziaبالسير على القدام لدقائق قليلة يمكن الوصول إلى أرصفة اتحاد ش""رoات النق"ل ف""ي فينيس""يا ن
 ن أوCanal Grandeالرئيسية للخدمة الnمومية للبحار ف"ي oاف"ة التجاه"ات ولجمي""ع الوجه"ات، س"واء ع"ن طري"ق القن"اة الك"برى ن

ن والخطوط الدائريةCanale della Giudeccaبطول قناة جوديكا ن

 Calle ن طري���ق كوس���يتي والك���بيرن Roma ن ف���ي مي���دان روم���ا2المراحي���ض - وص���ف الخ���دمات الُمقََدَم���ة (المراحي���ض رق���م 
Cossetti" 456/a(

ا - 8مواعيد الnمل   مساءت9 صباحت
مرحاض السيدات
مرحاض الرجال



الحتياجات الخاصةمرحاض أصحاب 
مساعدة

معلومات سياحية
ن الكبيرRomaنقطة المnلومات والستقبال السياحي لدى موقف انتظار السيارات المحلي في ميدان روما ن

ا - 07:30مواعيد الnمل   مساءت08:30 صباحت

المسافة
ن الكبيرRomaن إلى ميدان روما نSan Marcoمن ميدان سان مارoو ن

  دقيق""ة؛26 4.2 دقيق""ة؛ خ""ط 22 5.2ن الك""بير خ""ط Romaن - ميدان روم""ا نSan Zaccariaفي المرoب البخاري: سان زoريا ن
 دقيقة.38 2 دقيقة؛ خط 49 1خط 

ا على القدام:   دقيقة تقريبتا 45سيرت

ن الكبيرRoma ن إلى ميدان روما نRialtoمن ريالتو ن
 دقيقة؛22 1 دقيقة. خط 15 2ن الكبير خط Roma - ميدان روما نRialtoفي المرoب البخاري: ريالتو ن

ا على القدام:   دقيقة تقريبتا 30سيرت

ن الكبيرRomaمن السكك الحديدية إلى ميدان روما ن
 دقائق4 2 دقائق - خط 3 1ن الكبير خط Romaفي المرoب البخاري: السكك الحديدية - ميدان روما ن

ا على القدام:   دقائق تقريبتا5سيرت


