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�ة س�انتا لوتش�يا نRomaتقع في موقع استراتيجي بين ميدان روما ن��كك الحديدي� ن، يش�غل المتن�زSanta Luciatن الكبير ومحطة الس
�ة7500مساحة محاطة بسياج تبلغ ��ا يق�دم إمكاني��اب للطف�ال، مم��ة ألع��د طويل�ة وس�لل مهملت ومنطق�  متر مربع، وهو مجه�ز بمقاع

�د المراحي�ض العمومي�ة��د عش�رات الم�ترات توج��ة الخ�ط. عل�ى بُع��ة م�ع فرص�ة الوج�ود ب�القرب م�ن محط�تي نهاي� فترة اس�تراحة محبب
ن  ���" Veritasڤيرتاس���ا ن2ن رق���دان روم���تي نRoma (مي���ري بون���و ت���ي كامباتس���رب ف���الح للش���اء الص���نبور الم���بير)، وص��ن الك

Campazzo Tre Ponti.ن

النقاط المهمة في الجوار
ن Tolentiniكنيسة تولينتيني ن-
ن IUAVمقر جامعة إيواا ن-
ن San Simeon Piccoloكنيسة سان سيميون الصغير ن-
ن Scalziكنيسة سكالتسين-
ن Carmelitani Scalziالحديقة الغامضة كارميليتاني سكالتسي ن-
ن Santa Chiaraكنيسة اس" المسيح المسماة سانتا كيارا ن-

محطات نهاية الخط في الجوار
نPeople Mover- بيبول موڤر ن
ن الكبير - محطة نهاية خط النقل العام للمركباتRoma- ميدان روما ن

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

النقل العام بالمركبات وبالبحار
ن الكبير خطوط المركبات والترام المتجهة إلى الرض الجافة.Romaتنطلق من ميدان روما ن

�يا ن��ي فينيس��ل ف��وطVeneziaبالسير على القدام لدقائق قليلة يمكن الوصول إلى أرصفة اتحاد ش�ركات النق��ا الخط��ق منه��تي تنطل� ن ال
 ن أوCanal Grandeالرئيسية للخدمة العمومية للبحار ف�ي كاف�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

 Calleنن الك"""بير و طري"""ق كوo"""يaي Roma ف"""ي مي"""دان روم"""ا ن2المراحي"""ض - وص"""ف الخ"""دمات الُمقََدَم"""ة (المراحي"""ض رق"""م 
Cossetti456 ن/a(

 مساًء9 صباًحا - 8مواعيد العمل 
مرحاض السيدات



مرحاض الرجال
الحتياجات الخاصةمرحاض أصحاب 

مساعدة

معلومات oياحية
ن الكبيرRomaنقطة المعلومات والستقبال السياحي لدى موقف انتظار السيارات المحلي في ميدان روما ن

 مساًء08:30 صباًحا - 07:30مواعيد العمل 

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

  دقيقة؛ خ�ط26 4.2 دقيقة؛ خط 22 5.2ن الكبير خط Romaن - ميدان روما نSan Zaccariaفي المركب البخاري: سان زكريا ن
 دقيقة.38 2 دقيقة؛ خط 49 1

 دقيقة تقريبًا 45سيًرا على القدام:  

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

 دقيقة تقريبًا30سيًرا على القدام: 

ن إلى السكك الحديديةSan Marcoمن ميدان سان ماركو ن
�ة؛ خ�ط 28 5.2ن - السكك الحديدية خ�ط San Zaccariaفي المركب البخاري:  سان زكريا ن��ة؛34 2 دقيق�ة؛ خ�ط 46 1 دقيق�  دقيق

 دقيقة.32 4.2خط 
 دقيقة تقريبًا 35سيًرا على القدام:  

 ن إلى السكك الحديديةRialtoمن ريالتو ن
 دقيقة؛11 2 دقيقة؛ خط 19 1ن - السكك الحديدية خط Rialtoفي المركب البخاري: ريالتو ن

 دقيقة تقريبًا 20سيًرا على القدام: 

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

 دقائق تقريبًا5سيًرا على القدام:  


