
РИМРИМ

Рим е единственото место каде Рим е единственото место каде 
на ист простор можат да се про-на ист простор можат да се про-
најдат тишината и убавината. Со најдат тишината и убавината. Со 
сите карактеристики на голем град сите карактеристики на голем град 
тој во светот е ексклузивец по сто-тој во светот е ексклузивец по сто-
тината музеи, по археолошките тината музеи, по археолошките 
пронаоѓалишта, црквите, гале рии-пронаоѓалишта, црквите, гале рии-
те, спомениците и по фонтаните. те, спомениците и по фонтаните. 
Градот грижливо го чува сè она што Градот грижливо го чува сè она што 
во него го внесувал секој народ и во него го внесувал секој народ и 
сè она што му го дава посебниот сè она што му го дава посебниот 
печат за "вечен". печат за "вечен". 

Бесмртен и вечно жив со својата Бесмртен и вечно жив со својата 
способност да го помеша старото и способност да го помеша старото и 
новото, тоа е град во кој вечно се новото, тоа е град во кој вечно се 
живее за некоја идеја. Кога сте во живее за некоја идеја. Кога сте во 
Рим имате чувство како да сте Рим имате чувство како да сте 
дома.дома.

Во својата богата историја Ка пи-Во својата богата историја Ка пи-
тол брег бил оригинална пре стол-тол брег бил оригинална пре стол-
нина на античкиот град, а денес се нина на античкиот град, а денес се 
користи како седиште  на градската користи како седиште  на градската 
влада. Главно обележје на оваа влада. Главно обележје на оваа 
област е Микеланџеловиот пло ш-област е Микеланџеловиот пло ш-
тад, дел од Кампидоло, кој се од-тад, дел од Кампидоло, кој се од-
ликува со три палати: "Палата Кон-ликува со три палати: "Палата Кон-
зерватори", близначката струк тура зерватори", близначката струк тура 
на "Палата Сенатори" и "Палата Нуо-на "Палата Сенатори" и "Палата Нуо-
во", во која е сместен музејот "Ка-во", во која е сместен музејот "Ка-
питолини", кој содржи најголема питолини", кој содржи најголема 
колекција на класични статуи во колекција на класични статуи во 
светот.светот.

На пат кон урнатините на стариот На пат кон урнатините на стариот 
Рим, кон форумот "Романум" можат Рим, кон форумот "Романум" можат 
да се видат многу базилики и хра-да се видат многу базилики и хра-
мови, остатоци на некогашната сла-мови, остатоци на некогашната сла-
ва. Тука се наоѓаат театарот "Фла-ва. Тука се наоѓаат театарот "Фла-
вијо Беспазијан", познатиот Коло-вијо Беспазијан", познатиот Коло-
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Ексклузивец по стотината музеи, Ексклузивец по стотината музеи, 
по археолошките пронаоѓалишта, по археолошките пронаоѓалишта, 
црквите, галериите, спомениците црквите, галериите, спомениците 
и фонтаните. Капитол брег бил и фонтаните. Капитол брег бил 
оригинална престолнина на оригинална престолнина на 
античкиот град. Во оваа област се античкиот град. Во оваа област се 
наоѓа Микеланџеловиот плоштад, наоѓа Микеланџеловиот плоштад, 
дел од Кампидоло, кој се одликува дел од Кампидоло, кој се одликува 
со "Палата Конзерватори", со "Палата Конзерватори", 
близначката структура на "Палата близначката структура на "Палата 
Сенатори" и "Палата Нуово", во која Сенатори" и "Палата Нуово", во која 
е сместен музејот "Капитолини". е сместен музејот "Капитолини". 
Форум "Романум"... театар Форум "Романум"... театар 
"Флавијо Беспазијан"... Колосеум... "Флавијо Беспазијан"... Колосеум... 
Пантеон... 450 цркви... Ватикан Пантеон... 450 цркви... Ватикан 
палата и музеј... базилика "Свети палата и музеј... базилика "Свети 
Петар"... средиште на светот...Петар"... средиште на светот...



ТРАВЕЛ ХАУСТРАВЕЛ ХАУС

сеум - траен симбол на античкиот сеум - траен симбол на античкиот 
Рим, кој се наоѓа покрај Римскиот Рим, кој се наоѓа покрај Римскиот 
форум.форум.

Величенствениот Пантеон е една Величенствениот Пантеон е една 
од светските најинспиративни ар-од светските најинспиративни ар-
хитектури. Овој храм на богови го хитектури. Овој храм на богови го 
изградил Адријан во 126 година.изградил Адријан во 126 година.

Во Рим има околу 450 цркви: Во Рим има околу 450 цркви: 
"Света Марија Маџоре" е со нај-"Света Марија Маџоре" е со нај-
големо ѕвоно во Рим, "Свети Петар", големо ѕвоно во Рим, "Свети Петар", 
Римската катедрала... Сјајот и рас-Римската катедрала... Сјајот и рас-
кошот на ренесансата се нај очи-кошот на ренесансата се нај очи-
гледни во Ватикан палатата или во гледни во Ватикан палатата или во 
ремек делото на Микеланџело на ремек делото на Микеланџело на 

покривот на Сикстинската палата.покривот на Сикстинската палата.
Ватикан е папска држава и све т-Ватикан е папска држава и све т-

ски центар на католичките цркви, ски центар на католичките цркви, 
ограден со средновековни ѕидини, ограден со средновековни ѕидини, 
освен на исток каде што се наоѓа освен на исток каде што се наоѓа 
плоштадот на Св. Петар, каде нај-плоштадот на Св. Петар, каде нај-
големиот дел го зафаќа базиликата големиот дел го зафаќа базиликата 
"Свети Петар", која воедно е и нај-"Свети Петар", која воедно е и нај-
голема црква на светот, со нај им-голема црква на светот, со нај им-
пресивна ризница на сликарски и пресивна ризница на сликарски и 
скулпторски дела од непроценлива скулпторски дела од непроценлива 
вредност. Сликите, скулптурите и вредност. Сликите, скулптурите и 
музејските вредности, кои папите музејските вредности, кои папите 
ги собирале со векови, се сместени ги собирале со векови, се сместени 
во Ватиканскиот музеј.во Ватиканскиот музеј.

Рим е град во кој најсилно може Рим е град во кој најсилно може 
да се почувствува здивот на по-да се почувствува здивот на по-
минатите векови. Таму светлината минатите векови. Таму светлината 
прави чуда, а ноќите почнуваат со прави чуда, а ноќите почнуваат со 
сјај кој предизвикува чувство дека сјај кој предизвикува чувство дека 
пред вас се буди некој друг Рим. пред вас се буди некој друг Рим. 
Потонат во длабокото царство на Потонат во длабокото царство на 
тишината, облеан со ѕвездена свет-тишината, облеан со ѕвездена свет-
лина која потреперува се чини дека лина која потреперува се чини дека 
цел град гори во разнобојни пла-цел град гори во разнобојни пла-
мени. Сè наоколу е големо и светло. мени. Сè наоколу е големо и светло. 
Побожно. Со дух кој целиот е во Побожно. Со дух кој целиот е во 
радост и во страст за живот и уба-радост и во страст за живот и уба-
вина на овој свет, Рим е и остана вина на овој свет, Рим е и остана 
средиште на светот. средиште на светот. 
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