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דאנקן גארוּוד

עיקר האתרים • אצל המקומיים • תכנון יומי

רומא
כאן ועכשיו



למידע נוסף, ראו הפרטים 
החשובים )עמ' 173(

המטבע
אירו )€(

השפה
איטלקית

אשרה
אזרחי האיחוד האירופי, וגם אזרחי 
ישראל, אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד 
וארה"ב, אינם זקוקים לאשרה 
לשהייה של עד 90 יום באיטליה.

כסף
כספומטים נפוצים בכל פינה. כל כרטיסי 
האשראי הבינלאומיים מכובדים ברוב 
בתי־העסק, אם כי לא בכל החנויות 
הקטנות והטראטֹוריֹות המשפחתיות. 
הצטיידו במזומנים, ליתר ביטחון.

טלפונים ניידים
כרטיס SIM מקומי עשוי להיות 
שימושי מאוד, אף שתוכלו גם 
להשתמש בשירותי נדידה.

שעון
שעון איטליה מאחר את שעון 
ישראל בשעה. כשבישראל השעה 
12:00, ברומא השעה 11:00.

חשמל
באיטליה נהוג זרם של 220 וולט, כמו בארץ. 
בתקעים שניים או שלושה פינים עגולים.

טיפים
לא חובה להשאיר טיפ, אך בפיצריות נהוג 
לעגל את התשלום או להשאיר אירו או 
שניים; ובמסעדות בטווח המחיר הבינוני 
והיקר נהוג להשאיר תשר של 10 אחוז.

הגעה לרומא
רוב התיירים נוחתים באחד משני נמלי־התעופה 

של רומא: נמל־התעופה ליאונרדו דה וינצ'י, 
המוכר גם כפיּומיצ'ינֹו )Fiumicino(; או צ'אמּפינֹו 

)Ciampino(, המשמש בעיקר את חברות התעופה 
 .www.adr.it המוזלות — לפרטים, היכנסו לאתר
רכבות בינמדינתיות מגיעות לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני 

)Stazione Termini( שבמרכז העיר.

A נמל־התעופה ליאונרדו דה וינצ'י 
)פיּומיצ'ינֹו(

אמצעי תחבורה מומלץ יעד 
רכבת Leonardo Express, מֹונטי וֶאסקווילינֹו

B או A ומשם במטרו בקו

רכבת Leonardo Express, ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו
ומשם באוטובוס בקו 40 או 64

רכבת FL1, ומשם בחשמלית טראסֶטֶבֶרה
בקו 8

רכבת Leonardo Express, הוותיקן
ומשם במטרו קו A; אוטובוס 

SIT של

רכבת Leonardo Express, טריֶדנֶטה
A ומשם במטרו קו

A נמל־התעופה צ'אמּפינֹו

אמצעי תחבורה מומלץ יעד 
אוטובוס של Terravision/SIT, מֹונטי וֶאסקווילינֹו

B או A ומשם במטרו בקו

אוטובוס של Terravision/SIT, ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו
ומשם באוטובוס קו 40 או 64

אוטובוס של Terravision/SIT, טראסֶטֶבֶרה
H ומשם בקו

אוטובוס של Terravision/SIT, הוותיקן
A ומשם במטרו קו

אוטובוס של Terravision/SIT, טריֶדנֶטה
A ומשם במטרו קו

L סטאציֹוֶנה ֶטרמיני
אוטובוסים ורכבות מנמל־התעופה, וגם קווי רכבת 

בינמדינתיים, מגיעים כולם לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני. 
מכאן, תוכלו לנסוע כמעט לכל מקום בעיר, 

באוטובוס או במטרו בקו A או B. יש גם תחנת 
מוניות מחוץ לכניסה העיקרית.

תחבורה
התחבורה הציבורית בעיר זולה ויעילה, אך 

השביתות התכופות יוצרות לא פעם בלגן. קנו 
כרטיס לנסיעה חופשית )ליום אחד או לשלושה 

ימים( ותחסכו זמן וכסף. למידע נוסף, לוחות 
www. זמנים ומפה של הקווים, היכנסו לאתר

.atac.roma.it

m מטרו
הנסיעה במטרו היא הדרך המהירה ביותר 

להתנייד במרכז רומא, אף שמספר התחנות 
בֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו מצומצם יחסית. קו A )הכתום( 
ו-B )הכחול( חוצים את העיר לאורכה ולרוחבה 
ונפגשים בסטאציֹוֶנה ֶטרמיני. הרכבות נוסעות 

בשעות 5:30-23:30 )או עד 1:30 בלילות ו' ושבת(.

J אוטובוס
הנסיעה באוטובוס עלולה להיות אטית בתנועה 

הכבדה של רומא, אך זו הדרך הטובה ביותר 
להתנייד בֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו. תחנת האוטובוסים 
המרכזית של רומא נמצאת מחוץ לסטאציֹוֶנה 
 Piazza dei( ֶטרמיני, בפיאצה ֵדיי צ'ינקֶווֶצ'נטֹו

Cinquecento(. האוטובוסים נוסעים מ־5:30 ועד 
חצות, ומספר מצומצם של קווים נוסע כל הלילה. 

אל תשכחו להחתים את הכרטיס במכונה 
הצהובה עם העלייה לאוטובוס.

U חשמלית
החשמלית בקו 8 שימושית ביותר, ומקשרת בין 

מרכז העיר לבין טראסֶטֶבֶרה, שמעבר לנהר. 
הנסיעה בחשמלית שימושית גם לנוסעים לסן 

לורנצו ולּפינֶייטֹו.

K מונית
הנסיעה במונית שימושית במיוחד בלילה, אחרי 

שהמטרו נסגר וקווי האוטובוס מתמעטים. הגיעו 
לכל תחנת מוניות או הזמינו מונית בטלפון. אחרי 

22:00, או אם יש לכם מטען, תשלמו יותר.

תקציב יומי
טווח המחיר הזול: עד €100 ליום

W  €15-35 מיטה בחדר משותף

W  €15 ארוחת פיצה כולל בירה

W  שתו קפה בעמידה ליד הבר

טווח המחיר הבינוני: €100-250 ליום
W  חדר לזוג €110-200 ליום

W  €25-50 ארוחה של שלוש מנות במסעדה

W   רומא פאס, כרטיס חופשי לשלושה ימים
שיקנה לכם כניסות למוזיאונים ונסיעה בתחבורה 

הציבורית €36

טווח המחיר היקר: מעל €250
W  €200 חדר לזוג מעל

W  €50-150 ארוחה במסעדת יוקרה

W  €10-15 נסיעה עירונית במונית

W  €25-90 כרטיסים לקונצרט באודיטוריום

אתרי אינטרנט מועילים
W   )www.lonelyplanet.com/rome( לונלי פלנט

מידע רב על אתרים, הזמנת מלונות מקוונת 
ופורום מטיילים.

W   ,מידע על אתרים )www.060608.it( 060608
אפשרויות לינה, מופעים, תחבורה ועוד.

W   מידע )www.coopculture.it( Coop Culture
והזמנת כרטיסים מראש לאתרים, למוזיאונים 

ולגלריות בעיר.

W   הזמנת כרטיסים )www.vatican.va( הוותיקן
מראש למוזיאוני הוותיקן.

תכנון מוקדם
W  .חודשיים מראש הזמינו חדר בעונת התיירות

W   שבוע עד שבועיים מראש הזמינו שולחנות
במסעדות המבוקשות ביותר. הזמינו כרטיסים 

לפגישה השבועית של האפיפיור עם הקהל 
בוותיקן.

W   כמה ימים מראש הזמינו כרטיסים מראש
למוזיאון וגלריה ּבֹורֶגֶזה, ולמוזיאוני הוותיקן.

לפני הנסיעה חשוב לדעת

חשוב לדעת 17 16 

אסור להחמיץ
מבחוץ

מעל הּפֹורטיקֹו שתכנן במאה השמונה־עשרה קרלו 
פונטנה מתנשאים ארבעה פסלי אפיפיורים, אך החזית 

המאופקת מהמאה השתיים־עשרה ידועה בעיקר 
בפסיפס יפהפה מימי־הביניים. בפסיפס המוזהב 

והנוצץ מוצגת מריה הקדושה כשהיא מאכילה את ישו, 
ומסביבה עשר נשים נושאות עששיות.

על הכנסייה חולש מגדל פעמונים רומאנסקי מהמאה 
השתיים־עשרה, שגם עליו פסיפס — הציצו בגומחה 

הקטנה, קרוב לראש המגדל.

מעשי הפסיפס
מוקד־העניין העיקרי בבזיליקה הוא מעשי הפסיפס 

המוזהבים מהמאה השתיים־עשרה. באפסיס, שימו לב 
לתיאור המקסים של ישו ושל אמו המוקפים בקדושים. 
בצד השמאלי המרוחק תראו את האפיפיור אינֹוֶקנטיּוס 
השני, מחזיק בדגם של הכנסייה. מתחת לשני אלה יש 
סדרה של שישה מעשי פסיפס מאת פייטרו קאבאליני 

)סביבות 1291( על חיי מריה.

חלל פנים מעוצב
חלל הפנים טיפוסי למאה השתיים־עשרה, כולל 

אולם תווך ושני מעברי צד, וגם 21 עמודים רומיים 
שמפרידים ביניהם — כמה מהם נבזזו ממרחצאות 

ָקָרָקָלה. מימין למזבח הראשי, ליד פמוט פסחא 
לולייני, תוכלו לראות את הכיתוב fons olei, המציין 

את המקום שבו נבע באורח נס מעיין השמן. מעל 
לראשיכם תראו תקרת קסטונים מוזהבת, שתכנן 

דֹוֶמניקינֹו ב־1617.

קפלה ָאביָלה
הקפלה האחרונה משמאל )Cappella Avila( ראויה 

גם היא להצצה, בזכות הכיפה המרשימה מהמאה 
השבע־עשרה. העיצוב המתוחכם של אנטוניו ֶגרארדי 

)1680( כולל ארבעה מלאכים האוחזים בבסיס המעוגל 
של קומת תאורה גדולה, שעמודיה מתנשאים ויוצרים 
רושם של כיפה שנייה בתוך הכיפה החיצונית הגדולה.

y קבלו טיפ
W   ,הכינו כמה מטבעות

שלשלו אותן לתוך הקופסה 
שבצד והאורות ידלקו ויאירו 

את הפסיפס.

W   אל תבקרו בבזיליקה בשעת
המיסה )ב'-ו' בשעות 9:00, 

17:30 ו-20:30; בשבת בשעות 
17:30 ו־20:00; וביום א' בשעות 

 17:30 ,11:30 ,10:00 ,8:30
ו־18:45( יש פחות מיסות 

ביולי־אוגוסט.

W   כדי לראות את החזית
בשלמותה, צעדו כמה צעדים 

לאחור ושאו מבטכם מעל 
 לּפֹורטיקֹו.

 הפסקת אוכל
דלגו על מלכודות התיירים 

שבפיאצה. במקומן, גשו למשקה 
 Ombre-או לארוחה קלה ב

Rosse )עמ' 126(, ונסו לתפוס 
שולחן בחוץ. לחלופין, צפויה 

לכם ארוחה מענגת 
 Pianostrada Laboratorio di-ב
Cucina )עמ' 125(, השם החם 

ביותר בזירה הקולינרית 
המקומית.

 Basilica di Santa Maria in( הבזיליקה המרהיבה
Trastevere( היא הכנסייה העתיקה ביותר ברומא 

שמוקדשת למריה. היא נבנתה בתחילת המאה השלישית, 
בהוראת האפיפיור קליקסטּוס השלישי, במקום שבו על־

פי המסורת נבע באורח נס מעיין של שמן מתוך האדמה. 
הבזיליקה עברה שיפוצים רבים במשך השנים, והמבנה 

הרומאנסקי הנוכחי הוא תוצר של שיפוצים מהמאה 
השתיים־עשרה. את הּפֹורטיקֹו תכנן קרלו פונטנה ב־1702.

B3 ,122 'מפה עמ D

 Piazza Santa Maria in
Trastevere

7:30-21:00 h

 ,Viale di Trastevere g
Viale di Trastevere j
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פסיפס בבזיליקה די סנטה מריה ִאין טראסֶטֶבֶרה

בזיליקה די סנטה מריה ִאין טראסֶטֶבֶרה
עיקר האתרים

בזיליקה די סנטה מריה ִאין טראסֶטֶבֶרה118 טראסֶטֶבֶרה וג'אניקֹולֹו  119

דוכני רחוב בפיאצה נאבֹוָנה )עמ' 44(
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קייזה די סנט'איניאציו 
די לֹויֹוָלה )עמ' 45(, ובה 

פרסקו תקרה קסום 
בסגנון תעתוע העין.

4 פיאצה 
ֶדָלה רֹוטֹונָדה

 Via del-טיול קצר ב
Seminario יביא אתכם 
אל פיאצה ֶדָלה רֹוטֹונָדה 

 )Piazza della Rotonda(
הסואנת, שעליה חולש 

הפנתיאון )עמ' 38( הנודע. 
המבנה השמור ביותר 

ברומא מהעת העתיקה 
הוא גם מנקודות הציון 
הבולטות בעיר בזכות 

הּפֹורטיקֹו המרשים 
והכיפה פורצת הדרך.

5 פיאצה נאבֹוָנה
מהפנתיאון, לכו בעקבות 

השלטים אל פיאצה נאבֹוָנה 
)עמ' 44(, הכיכר המפורסמת 

ביותר במרכז רומא, ואחת 
היפות שבהן. כאן, בין 

שלל אמני הרחוב, המוני 
התיירים והיונים, תוכלו 

להשוות בין שניים מענקי 
הבארוק: ג'אן לורנצו ֶּברניני, 

שתכנן את פונטנה ֵדיי 
קּוָאטרֹו פיּומי; ופרנצ'סקו 
ּבֹורֹומיני, שבנה את קייזה 

די סנט'אנֶייֶזה ִאין ָאגֹוֶנה.

6 קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי
 Corso מעברו האחר של
 ,Vittorio Emanuele II

הרחוב הסואן שחוצה 

את ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו, 
מתרכזים החיים סביב 
קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי )עמ' 

46(. ביום מארחת הכיכר 
התוססת שוק ססגוני, 

ובלילה היא הופכת לפאב 
פתוח וקולני במיוחד. 

7 פיאצה פארֶנֶזה
כמה צעדים מהקאמּפֹו 
שוכנת פיאצה פארֶנֶזה 

השקטה והאלגנטית, עם 
ּפאלאצֹו פארֶנֶזה )עמ' 46( 

שחולש עליה. הארמון 
הנפלא, כיום שגרירות 

צרפת, מתהדר בפרסקאות 
נפלאים, שלדעת רבים 

אינם נופלים מאלו 
שבקפלה הסיסטינית.

2 המסלול
המרכז ההיסטורי הצפוף של רומא מתהדר בכמה 

מהפיאצות המהוללות בעיר, וכן בכמה כיכרות יפהפיות 
אך מוכרות פחות. לכל פיאצה אופי משלה — פאר 

הבארוק של פיאצה נאבֹוַנה; הקולניּות העממית של 
קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי; האלגנטיות הרנסאנסית של פיאצה 

פארֶנֶזה — אבל במקובץ הן משמרות הרבה מההיסטוריה, 
מהיופי ומהחן של רומא. טיילו בין הכיכרות היפות 

ביותר, ותיהנו מחיי הרחוב התוססים של האזור.

 Largo di jg ;נקודת מוצא לארגֹו די טֹוֶרה ארג'נטינה
Torre Argentina

Corso Vittorio Emanuele II g ;נקודת סיום פיאצה פארֶנֶזה

אורך המסלול ק"מ וחצי; שלוש שעות

5 הפסקת אוכל
Caffè Sant’Eustachio )עמ' 50(, בין הפנתיאון 
לפיאצה נאבֹוָנה, הוא מקום נפלא למנוחה קלה. 

עבור רבים, זה הקפה המשובח בעיר.

1 לארגֹו די טֹוֶרה 
ארג'נטינה

התחילו את המסלול 
בלארגֹו די טֹוֶרה ארג'נטינה, 

כיכר הבנויה סביב 
עתיקות ארבעה מקדשים 

מתקופת הרפובליקה. בצד 
המערבי של הכיכר ניצב 
תיאטרו ארג'נטינה )עמ' 
52(, התיאטרון המוביל 
ברומא, שניצב במקום 
שבו נרצח יוליוס קיסר.

2 פיאצה ֶדָלה 
מיֶנרָבה

 Via dei Cestari-לכו ב
עד לפיאצה ֶדָלה מיֶנרָבה 

 .)Piazza della Minerva(
כאן תראו את ֶאֶלפנטינֹו, 

פסל חמוד של פיל, 
שנושא על גבו אובליסק 
מצרי. את הכיכר תוחמת 
הכנסייה הגותית בזיליקה 

די סנטה מריה סֹוּפָרה 
מיֶנרָבה )עמ' 45(, ובה 
פרסקאות רנסאנסיים 

לצד יצירה מוכרת פחות 
של מיכלאנג'לו.

3 פיאצה 
די סנט'איניָאציֹו 

די לֹויֹוָלה
 Via Santa פנו אל

Caterina da Siena, ומשם 
 Via del Piè di Marmo אל

 ,Via di Sant’Ignazio ואל
עד לפיאצה די סנט'איניאציו 

די לֹויֹוָלה, כיכר נפלאה 
מהמאה השמונה־עשרה. 

אל הכיכר משקיפה 
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קייזה
די סנט'אניֶיזֶה

ִאין ָאגֹונֶה

ּפאלאצֹו
פארנֶזֶה

פיאצה
פארנֶזֶה

פונטנה ֵדיי
קּוָאטרֹו פיּומי

הפנתיאון
בזיליקה

די סנטה מריה
סֹוּפָרה מינֶרבָה

לארגֹו די
טֹוֶרה ארג'נטינה

תיאטרו
ארג'נטינה

קייזה
די סנט'איניָאציֹו

די לֹויֹולָה

ֶאלֶָפנטינֹו

צ מ'

הפיאצות של רומא
מסלולים מומלצים
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 ;06-591-68-26 %( SIT Bus
 ;www.sitbusshuttle.com
€4/6 אל/מנמל־התעופה( 

אוטובוסים סדירים מנמל־
 Via Marsala-התעופה ל

שמחוץ לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני 
בשעות 7:45-23:15, ומֶטרמיני 

בשעות 4:30-21:30; אפשר 
לקנות כרטיסים באוטובוס. 

משך הנסיעה 45 דקות.

 )www.atral-lazio.com( Atral
אוטובוסים מתחנת המטרו 

Anagnina )€1.20( ומתחנת 
הרכבת של צ'אמּפינֹו 
)€1.20(, משם תוכלו 

להמשיך לֶטרמיני )€1.30(.

סטאציֹוֶנה ֶטרמיני 
ותחנת האוטובוסים

סטאציֹוֶנה ֶטרמיני   §
)Stazione Termini; מפה 

עמ' D2 ,84( היא תחנת 
הרכבת הראשית וצומת 
התחבורה החשוב ביותר 

ברומא, וקווים סדירים יוצאים 
מכאן ליעדים רבים באירופה, 

לערים הגדולות באיטליה 
ולעיירות רבות באזור.

מתחנת ֶטרמיני תוכלו   §
 A לנסוע בקווי המטרו

ו-B; ומתחנת האוטובוסים 
שמחוצה לה, בפיאצה 

ֵדיי צ'ינקֶווֶצ'נטֹו, יוצאים 
קווי אוטובוס רבים.

יש תחנת מוניות   §
מחוץ לכניסה הראשית. 
נסיעה בתוך מרכז רומא 

עולה בסביבות €10.

תחבורה
רומא היא עיר גדולה, 

אך מרכז העיר העתיקה 
קטן יחסית, וברובו אפשר 

לטייל ברגל. התחבורה 
הציבורית בעיר כוללת 
אוטובוסים, חשמליות, 

מטרו ורכבת פרוורים. יש 
אמנם סוגים רבים של 

כרטיסים, אך כולם תקפים 
בכל אמצעי התחבורה.

מטרו
y מומלץ ל… דילוג על פקקי 

התנועה ולהתניידות מהירה.
שני קווי המטרו של   §

 B הכתום( וקו( A רומא, קו
)הכחול(, מצטלבים בֶטרמיני.

הרכבות נוסעות   §
בשעות 5:30-23:30 )או עד 

1:30 בלילות ו' ושבת(.

סעו בקו A לפונטנה די   §
 ,)Barberini טֶרבי )תחנת

למדרגות הספרדיות )תחנת 

הגעה לרומא
y קבלו טיפ לדרך 
הנוחה ביותר להגיע 

למלונכם, ראו עמ' 17.

נמל־התעופה 
ליאונרדו דה וינצ'י 

)פיּומיצ'ינֹו(
הדרך הקלה ביותר   §

לנסוע מנמל־התעופה 
למרכז העיר היא ברכבת, 

אך יש גם אוטובוסים 
ושירותי הסעה פרטיים.

התעריף הקבוע לנסיעה   §
אל מרכז העיר וממנו הוא 
€48; המחיר הוא לארבעה 

נוסעים, כולל מטען. במוניות 
שרשומות בפיּומיצ'ינֹו 

מחייבים במחיר קבוע של 
€60, כך שמומלץ יותר 

לנסוע במונית הרשומה 
 Comune di( ברומא

Roma( — המוניות האלה 
לבנות, עם כובע על הגג 

והכיתוב Roma Capitale על 
הדלת, לצד מספר הרישיון 
של המונית. משך הנסיעה 
45-60 דקות, תלוי בתנועה.

 Leonardo Express רכבת
)€14 בכיוון אחד( נוסעת אל 
סטאציֹוֶנה ֶטרמיני וממנה. 

הרכבות יוצאת כל 30 דקות, 
מנמל־התעופה בשעות 
6:23-23:23, ומֶטרמיני 

בשעות 5:35-22:35. משך 
הנסיעה 30 דקות.

FL1 train )€8 בכיוון אחד( 
מקשרת בין נמל־התעופה 

לבין טראסֶטֶבֶרה, אֹוסטֶיינֶזה 
וטיּבּורטיָנה, אך אינה 

מגיעה לֶטרמיני. הרכבת 
יוצאת מנמל־התעופה כל 

15 דקות )או כל חצי שעה 
ביום א' ובחגים(, בשעות 
5:57-22:42; ומסטאציֹוֶנה 

טיּבּורטיָנה כל 15 דקות 
בשעות 5:46-19:31 ולאחר 
מכן כל 30 דקות עד 22:02.

06-591-68- %( SIT bus
 ;www.sitbusshuttle.it ;26
€6 בכיוון אחד( אוטובוסים 

סדירים מנמל־התעופה 
לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני 

)Via Marsala( בשעות 
8:30-23:50; ומֶטרמיני 

בשעות 5:00-20:30. כל 
האוטובוסים עוצרים 

בדרך גם בוותיקן; אפשר 
לקנות כרטיסים באוטובוס. 

משך הנסיעה: כשעה.

www.cotralspa.( Cotral
it; €5 בכיוון אחד, או €7 אם 

תקנו את הכרטיס באוטובוס( 
האוטובוס נוסע מסטאציֹוֶנה 

טיּבּורטיָנה לפיּומיצ'ינֹו 
ובחזרה, דרך סטאציֹוֶנה 

ֶטרמיני. שמונה אוטובוסים 
נוסעים מדי יום בכל כיוון, 

כולל קווי לילה מנמל־
התעופה ב־1:15, 2:15, 

3:30 ו־5:00, ומטיּבּורטיָנה 
ב־0:30, 1:15, 2:30 ו־3:45. 

משך הנסיעה: כשעה.

www.( Airport shuttle
airportshuttle.it( נסיעה 

למלון ובחזרה תעלה 
בסביבות €25 לאדם, ועוד €5 
לכל נוסע נוסף )עד שמונה(.

נמל־התעופה 
צ'אמּפינֹו

הדרך הנוחה ביותר   §
לנסוע למרכז העיר היא 
באוטובוס. תוכלו לנסוע 

באוטובוס גם לתחנת 
 ,)Ciampino( צ'אמֹּפינֹו
ולהמשיך משם ברכבת 

לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני.

התעריף הקבוע לנסיעה   §
אל נמל־התעופה וממנו 

הוא €30. נסיעה ממוצעת 
נמשכת 30-45 דקות.

§   Airport shuttle
 )www.airportshuttle.it(

נסיעה למלון ובחזרה תעלה 
בסביבות €25 לאדם, ועוד €5 
לכל נוסע נוסף )עד שמונה(.

www.( Terravision Bus
terravision.eu; €6 בכיוון אחד, 
€4 למזמינים ברשת( אוטובוס 

של החברה יוצא פעמיים 
 Via Marsala-בשעה מ

שמחוץ לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני. 
מנמל־התעופה נוסעים 

האוטובוסים מ־8:15 עד 0:15; 
ומ-Via Marsala בשעות 

4:30-21:20. קנו כרטיסים 
ב-Terracafè, מול תחנת 

 .Via Marsala-האוטובוסים ב
משך הנסיעה 40 דקות.

כרטיסים וכרטיסים חופשיים
הכרטיסים לתחבורה הציבורית תקפים בכל אמצעי 
התחבורה, למעט רכבות שנוסעות לנמל־התעופה 

ליאונרדו ָדה וינצ'י )פיּומיצ'ינו(.
Biglietto integrato a tempo( BIT( כרטיס יחיד  §

התקף למשך 100 דקות ולנסיעה אחת במטרו; €1.50
Roma 24h )תקף 24 שעות( €7 §
Roma 48h )תקף 48 שעות( €12.50 §
Roma 72h )תקף 72 שעות( €18 §
Carta integrata settimanale( CIS(; חופשי־ §

שבועי; €24.
ילדים עד גיל עשר נוסעים חינם.

קנו כרטיסים בחנויות הטבק )טבקי, tabacchi(, בדוכני 
העיתונים ובמכונות הכרטוס האוטומטיות שבתחנות 

המטרו והאוטובוסים הגדולות. חובה לקנות כרטיס לפני 
העלייה לקרון או לאוטובוס, ולהחתים אותו במכונות 

שנמצאות בכניסות לתחנות המטרו והרכבת, או 
באוטובוסים עצמם.

רומא פאס )€28/36 לשלושה ימים/יומיים( מקנה שלושה 
ימים/יומיים של נסיעה חופשית בתחבורה הציבורית 

בתוך העיר.
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טריֶדנֶטה (עמ' 54)

חנויות מעצבים וברים
אלגנטיים נותנים את הטון
ברובע היוקרתי, הדחוס בין

שתי כיכרות מרשימות.

E עיקר האתרים
המדרגות הספרדיות

ופיאצה די סּפאניָה

סן ג'ובאני וֶצ'ליֹו
(עמ' 96)

לצד כנסיות מימי־הביניים,
יש כאן הזדמנות להתרחק
ממסלול התיירים השחוק

אל רובע צֶ'ליֹו המוריק ואל
שכונת המגורים סן ג'ובאני.

E עיקר האתרים
בזיליקה די סן ג'ובאני

ִאין לאֶטראנֹו

טֶרבי וקווירינאלֶה
(עמ' 66)

ברובע ההררי הסואן פזורים
כמה מוזיאונים מהשורה

הראשונה, המזרקה
המפורסמת ביותר ברומא

וארמון הנשיאות של איטליה.

E עיקר האתרים
פונטנה די טֶרבי

מֹונטי וֶאסקווילינֹו
(עמ' 80)

רובע מֹונטי רצוף בוטיקים
וברי־יין; ֶאסקווילינֹו ידוע

כרובע רב־תרבותי, ובו גם
כמה מוזיאונים וכנסיות

שחייבים לבקר בהם.

E עיקר האתרים
המוזיאון הרומאי הלאומי:

פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

מצדיק נסיעה

E עיקר האתרים
וִיָה ָאּפיָה

וילה ּבֹורגֶזֶה

ָאבֶנטינֹו וֶטסטאצ'ֹו
(עמ' 108)

גבעת ָאֶבנטינֹו המתנשאת
מעל ֶטסטאצ'ֹו מתאימה

מאוד לטיול רומנטי.
ֶטסטאצ'ֹו ידוע במטבח

הרומאי ובחיי־הלילה
השוקקים שלו.

רומא העתיקה
(עמ' 22)

לבה של רומא בעת העתיקה
הוא אזור יפהפה עם שרידים
מרשימים הקשורים לאגדות

מרתקות, עצי אורן נישאים
ונוף מרהיב.

E עיקר האתרים
הקולוסיאום

הפורום הרומי

טראסֶטבֶֶרה
וג'אניקֹולֹו (עמ' 116)

הרחובות ברובע העתיק
רוחשים חיים ורצופים

מסעדות וברים תוססים,
ומגבעת ג'אניקֹולֹו נשקף

נוף מרהיב.

E עיקר האתרים
בזיליקה די סנטה מריה

ִאין טראסֶטֶבֶרה

ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו
(עמ' 36)

מרכז העיר העתיקה הוא
לבה של רומא - מבוך קסום

של כיכרות מפורסמות
וסמטאות צרות, הרצופות

גלריות, מסעדות וברים.

E עיקר האתרים
הפנתיאון

קריית הוותיקן
וּפראטי (עמ' 136)

אמנות עוצרת־נשימה
בקריית הוותיקן

המונומנטלית ואוכל נפלא
ברובע ּפראטי.

E עיקר האתרים
בזיליקה די סן פייטרו

מוזיאוני הוותיקן

מוזיאוני
הוותיקן

בזיליקה
די סן פייטרו

הפנתיאון

בזיליקה
די סנטה מריה
ִאין טראסֶטבֶֶרה

וילה
ּבֹורגֶזֶה

פונטנה
די טֶרבי

הפורום
הרומי

המוזיאון הרומאי הלאומי:
פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

הקולוסיאום

בזיליקה
די סן ג'ובאני
ִאין לאֶטראנֹו

וִיָה ָאּפיָה

המדרגות הספרדיות
ופיאצה די סּפאניָה

מוזיאוני
הוותיקן

בזיליקה
די סן פייטרו

הפנתיאון

בזיליקה
די סנטה מריה
ִאין טראסֶטבֶֶרה

וילה
ּבֹורגֶזֶה

פונטנה
די טֶרבי

הפורום
הרומי

המוזיאון הרומאי הלאומי:
פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

הקולוסיאום

בזיליקה
די סן ג'ובאני
ִאין לאֶטראנֹו

וִיָה ָאּפיָה

המדרגות הספרדיות
ופיאצה די סּפאניָה
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E
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E
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E

E

טריֶדנֶטה (עמ' 54)

חנויות מעצבים וברים
אלגנטיים נותנים את הטון
ברובע היוקרתי, הדחוס בין

שתי כיכרות מרשימות.

E עיקר האתרים
המדרגות הספרדיות

ופיאצה די סּפאניָה

סן ג'ובאני וֶצ'ליֹו
(עמ' 96)

לצד כנסיות מימי־הביניים,
יש כאן הזדמנות להתרחק
ממסלול התיירים השחוק

אל רובע צֶ'ליֹו המוריק ואל
שכונת המגורים סן ג'ובאני.

E עיקר האתרים
בזיליקה די סן ג'ובאני

ִאין לאֶטראנֹו

טֶרבי וקווירינאלֶה
(עמ' 66)

ברובע ההררי הסואן פזורים
כמה מוזיאונים מהשורה

הראשונה, המזרקה
המפורסמת ביותר ברומא

וארמון הנשיאות של איטליה.

E עיקר האתרים
פונטנה די טֶרבי

מֹונטי וֶאסקווילינֹו
(עמ' 80)

רובע מֹונטי רצוף בוטיקים
וברי־יין; ֶאסקווילינֹו ידוע

כרובע רב־תרבותי, ובו גם
כמה מוזיאונים וכנסיות

שחייבים לבקר בהם.

E עיקר האתרים
המוזיאון הרומאי הלאומי:

פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

מצדיק נסיעה

E עיקר האתרים
וִיָה ָאּפיָה

וילה ּבֹורגֶזֶה

ָאבֶנטינֹו וֶטסטאצ'ֹו
(עמ' 108)

גבעת ָאֶבנטינֹו המתנשאת
מעל ֶטסטאצ'ֹו מתאימה

מאוד לטיול רומנטי.
ֶטסטאצ'ֹו ידוע במטבח

הרומאי ובחיי־הלילה
השוקקים שלו.

רומא העתיקה
(עמ' 22)

לבה של רומא בעת העתיקה
הוא אזור יפהפה עם שרידים
מרשימים הקשורים לאגדות

מרתקות, עצי אורן נישאים
ונוף מרהיב.

E עיקר האתרים
הקולוסיאום

הפורום הרומי

טראסֶטבֶֶרה
וג'אניקֹולֹו (עמ' 116)

הרחובות ברובע העתיק
רוחשים חיים ורצופים

מסעדות וברים תוססים,
ומגבעת ג'אניקֹולֹו נשקף

נוף מרהיב.

E עיקר האתרים
בזיליקה די סנטה מריה

ִאין טראסֶטֶבֶרה

ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו
(עמ' 36)

מרכז העיר העתיקה הוא
לבה של רומא - מבוך קסום

של כיכרות מפורסמות
וסמטאות צרות, הרצופות

גלריות, מסעדות וברים.

E עיקר האתרים
הפנתיאון

קריית הוותיקן
וּפראטי (עמ' 136)

אמנות עוצרת־נשימה
בקריית הוותיקן

המונומנטלית ואוכל נפלא
ברובע ּפראטי.

E עיקר האתרים
בזיליקה די סן פייטרו

מוזיאוני הוותיקן

מוזיאוני
הוותיקן

בזיליקה
די סן פייטרו

הפנתיאון

בזיליקה
די סנטה מריה
ִאין טראסֶטבֶֶרה

וילה
ּבֹורגֶזֶה

פונטנה
די טֶרבי

הפורום
הרומי

המוזיאון הרומאי הלאומי:
פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

הקולוסיאום

בזיליקה
די סן ג'ובאני
ִאין לאֶטראנֹו

וִיָה ָאּפיָה

המדרגות הספרדיות
ופיאצה די סּפאניָה

מוזיאוני
הוותיקן

בזיליקה
די סן פייטרו

הפנתיאון

בזיליקה
די סנטה מריה
ִאין טראסֶטבֶֶרה

וילה
ּבֹורגֶזֶה

פונטנה
די טֶרבי

הפורום
הרומי

המוזיאון הרומאי הלאומי:
פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

הקולוסיאום

בזיליקה
די סן ג'ובאני
ִאין לאֶטראנֹו

וִיָה ָאּפיָה

המדרגות הספרדיות
ופיאצה די סּפאניָה

רומא
חלוקה לאזורים
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לוח תפריט במסעדה 

לגלות את העיר האמיתית

רומא
אצל המקומיים

טראסֶטֶבֶרה )עמ' 120(
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יום שלם בֶצ'נטרֹו 
סטֹוריקֹו )עמ' 40(

W מראות מרהיבים
W קניות ופיצה

אחרי דילוג בין אתרי החובה 
שבמרכז העיר, האטו את 

הקצב: ברומא, התנהגו 
כרומאים — בקרו בתערוכה, 
קנו מכנסי ג'ינס ושבו לאכול 

פיצה ולשתות כוס בירה.

סן לורנצו וּפינֶייטֹו 
)עמ' 78(

W ברים בוהמיים
W אמנות אלטרנטיבית

בקרו בסן לורנצו העשיר 
בגרפיטי ובּפינֶייטֹו הבוהמי, 

הציצו לתוך אחת הבזיליקות 

החשובות בעיר, התרשמו 
מאמנות בת־זמננו ואל תוותרו 

על חיי־הלילה הנינוחים. 
הצטרפו לסועדים האלגנטיים 
במסעדות היוקרה, ושבו עם 

סטודנטים לשתות משקה 
בברים בוהמיים.

אֹוסטֶיינֶזה וסן פאולו 
)עמ' 106(

W מועדונים מדליקים
W תרבות נסתרת

רובע אֹוסטֶיינֶזה ידוע במפעליו 
הנטושים, באמנות רחוב 

ובקמפוס האוניברסיטה, אבל 
יותר מכל הוא משמש בית 
למועדוני ריקודים ולברים 

הלוהטים בעיר. עוד לפני שחיי־

הלילה מתחממים, כדאי לטייל 
בין כמה מאוצרות התרבות 

המרתקים שבאזור וגם בשכונת 
ָגרּבאֶטָלה הייחודית.

בילוי לילי בטראסֶטֶבֶרה 
ובג'אניקֹולֹו )עמ' 120(

W  נקודות תצפית
וברים שוקקים

W מרתפי בלוז

טראסֶטֶבֶרה הוא רובע ציורי, 
העשיר בברים, בבתי־קפה 

ובטראטֹוריֹות וחביב על תיירים 
זה שנים רבות. אך גם הרומאים 

אוהבים את האזור, ובתוך 
ההמולה שיוצרים התיירים 

תגלו גם הרבה פנינים 
אותנטיות.

קל מאוד להסתנוור מיופייה של רומא, אך אם תגרדו קצת את פני השטח תגלו פנים 
חדשות לגמרי. בהמשך נסקור את מקומות הבילוי החלופיים של העיר ואת מקומות 

הבילוי הבוהמיים, את מועדוני הריקודים החמים ביותר ואת הרבעים שמחוץ למסלול 
התיירים השחוק.

עוד מקומות נפלאים 
שאהובים על המקומיים:

הגטו היהודי )עמ' 46(

ִוָיה מארגּוָטה )עמ' 59(

פיאצה ֶדל קווירינאֶלה 
)עמ' 71(

ִוָיה ֶדל ּבֹוסֶקטֹו )עמ' 90(

ָּפסטיֶצ'ִריה ֶרגֹולי )עמ' 88(

טראסֶטֶבֶרה, ֶפסָטה 
ֶדה' נֹוָאנטרי )עמ' 124(

ּפסטיפיצ'ֹו )עמ' 64(

מֹונֶטה ֶטסטאצ'ֹו )עמ' 112(

אצל המקומיים 13 12 

מיטב האזורים
ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו הרבה 

מאוד ברים וכמה מועדונים, 
ושילוב מצוין בין התיירותי 

למתוחכם )עמ' 50(.

טראסֶטֶבֶרה אזור בילויים 
האהוב על כולם ובו שלל 

ברים ובתי־קפה )עמ' 120(.

ֶטסטאצ'ֹו מאזורי הבילויים 
השוקקים בעיר, בזכות שורה 

של מועדונים פופולריים 
במֹונֶטה ֶטסטאצ'ֹו )עמ' 114(.

אֹוסטֶיינֶזה ברובע 
מרוכזים כמה ממועדוני 
הריקודים המחוספסים 

יותר, רובם במבני תעשייה 
לשעבר )עמ' 106(.

סן לורנצו וּפינֶייטֹו הברים 
האופנתיים והמועדונים 
האלטרנטיביים מושכים 
אליהם סטודנטים, אנשי 

בוהמה והיפסטרים )עמ' 78(.

מיטב הברים 
ובתי־הקפה

Barnum Cafe בר אופנתי 
בֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו; עיצוב 

בסגנון וינטג', אווירה נינוחה 
וקוקטיילים מצוינים )עמ' 50(.

Sciascia Caffè בית־קפה 
מסוגנן בּפראטי, וקפה 

מהטובים בעיר )עמ' 144(.

Co.So בר פופולרי 
בּפינֶייטֹו הידוע בקוקטיילים 

פורצי דרך )עמ' 79(.

 Ma Che Siete Venuti a Fà
בירה מהחבית בפאב קטנטן 

בטראסֶטֶבֶרה )עמ' 126(.

 Caffè Sant’Eustachio
המקום אינו מרשים, אך 
הקפה הוא מהמשובחים 

בעיר )עמ' 50(.

מיטב המועדונים
Goa מועדון ותיק באֹוסטֶיינֶזה, 

עם די.ג'ייז בינלאומיים 
שמרקידים את הקהל 

האופנתי )עמ' 107(.

Conte Staccio אחד 
המועדונים המוצלחים 

ביותר ברצועת המועדונים 
של ֶטסטאצ'ֹו )עמ' 115(.

מיטב המקומות 
לאמנות חינם

בזיליקה די סן פייטרו הּפֶייָטה 
של מיכלאנג'לו היא רק אחת 

מיצירות המופת המוצגות 
בכנסייה )עמ' 136(.

בזיליקה די סן פייטרו 
ִאין וינקֹולי פסל משה 

מעורר־היראה של 
מיכלאנג'לו )עמ' 85(.

קייזה די סן לואיג'י ֵדיי 
פרנֶצ'זי מחזור ציורי־הקיר 

של קארוואג'ו על חיי 
מתי הקדוש )עמ' 44(.

קייזה די סנטה מריה 
ֶדל ּפֹוּפֹולֹו בכנסייה הזו 

מתקופת הרנסאנס תמצאו 
זה לצד זה את קארוואג'ו, 

רפאל וֶּברניני )עמ' 59(.

קייזה די סנטה מריה ֶדָלה 
ויטוריה יצירתו עוצרת־

הנשימה של ֶּברניני האקסטזה 
של תרזה הקדושה, מיצירות 

המופת החשובות של 
תקופת הבארוק )עמ' 71(.

מזיאוני הוותיקן הכניסה 
חופשית ביום א' האחרון 

של החודש )עמ' 132(.

מיטב הפיאצות 
והפארקים

פיאצה נאבֹוָנה אמני רחוב 
ססגוניים תורמים לאווירת 
הקרנבל בכיכר הבארוקית 

המרהיבה )עמ' 44(.

קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי השוק 
היומי השוקק של 

הקאמּפֹו )עמ' 46(.

פיאצה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו שבו 
מתחת לאובליסק שבמרכז 

הכיכר וצפו בעוברים 
ושבים )עמ' 59(.

וילה ּבֹורֶגֶזה הפארק הנודע 
הוא אתר מושלם לטיול 

נינוח או פיקניק )עמ' 147(.

ג'אניקֹולֹו נוף מרהיב מראש 
הגבעה הירוקה )עמ' 120(.

מיטב האתרים 
החינמיים

הפנתיאון לא תצטרכו לשלם 

אגורה כדי לבקר בכנסייה 
המרשימה הזאת )עמ' 38(.

פונטנה די טֶרבי השליכו 
מטבע לתוך המזרקה כדי 

להבטיח את חזרתכם 
לרומא )עמ' 68(.

ּבֹוָקה ֶדָלה ֶוריָטה אם יש לכם 
אומץ, הכניסו את היד לתוך 

הפה ונראה איך תוציאו אותה 
)עמ' 33; תמונה למעלה(.

המדרגות הספרדיות תפסו 
מדרגה פנויה ובלו לרגע 
על גרם המדרגות הנודע 

של רומא )עמ' 56(.

y קבלו טיפ
W   למדו מהמקומיים

והתלבשו היטב לבילוי, 
במיוחד בֶטסטאצ'ֹו 
ובֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו.

W   בכמה ממועדוני
הריקודים הפופולריים 

נהוגה סלקציה, וגברים 
בגפם או בקבוצה קטנה 

עלולים להישאר בחוץ.
W   מסיבות רבות אמורות

להתחיל ב־22:00, אבל 
העניינים מתחילים 

להתחמם רק אחרי 23:00, 
ובמועדונים רבים רק 

בסביבות 1:00.
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חיי־הלילה ברומא מהנים במיוחד בזכות אווירת 
'החיים הטובים' ותפאורת הרקע המרשימה. 

הרחובות במרכז העיר רוחשים פעילות כל הלילה, 
והמקומיים פוקדים את הברים ואת בתי־הקפה 

הפופולריים לפני שהם פונים למועדון כדי לפזז 
אל עד השעות הקטנות. האקשן במועדונים קולע 

כמעט לכל טעם, והדי.ג'ייז בעיר מנגנים הכל — 
מלאונג' וג'אז ועד האוס, מדאנס ועד היפ הופ.

y קבלו טיפ
W   הכניסה לכל

המוזיאונים והאתרים 
הציבוריים חופשית ביום 

א' הראשון בחודש.
W   תוכלו לחסוך כמה

אירו אם תמלאו את 
בקבוקי המים שלכם 

במים ממזרקות השתייה, 
הנאזֹוני, שברחבי העיר.

Ja
m

e
s

 H
a

r
d

y/
G

e
t

t
y

 I
m

a
G

e
s

 ©

רומא היא עיר יקרה, אבל לא צריך לקחת משכנתה 
כדי ליהנות ממנה. הכניסה למספר מפתיע של מוקדי־
עניין — כולל כנסיות העשירות באמנות — אינה כרוכה 

בתשלום, וגם הטיול ברחובות העתיקים, בפארקים 
הפורחים ובפיאצות המקסימות חינם אין כסף.

ברים וחיי־לילהרומא חינם
המיטבהמיטב
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חגים לאומיים
ראש השנה החדשה 
)Capodanno( 1 בינו'

חג ההתגלות 
)Epifania( 6 בינו'

יום ב' של חג הפסחא 
)Pasquetta( מרץ/אפר'

 Giorno della( יום השחרור
Liberazione( 25 באפר'

 Festa del( 1 במאי
Lavoro( 1 במאי

 Festa( יום הרפובליקה
della Repubblica( 2 ביוני

חג פטרוס ופאולוס 
 Festa dei Santi Pietro(

e Paolo( 29 ביוני

חג עליית מרים 
)Ferragosto( 15 באוג'

 Festa( יום כל הקדושים
di Ognisanti( 1 בנוב'

חג ההתעברות בלא חטא 
 Festa dell’Immacolata(

Concezione( 8 בדצ'

חג המולד )Natale( 25 בדצ'

 Festa di( יום סטפנו הקדוש
Santo Stefano( 26 בדצ'

בטיחות
y קבלו טיפ תיירים הם 

טרף קל לכייסים. שמרו 
על עירנות במיוחד באזורי 

התיירות הסואנים.
רומא איננה עיר מסוכנת, 
אבל כמו בכל עיר גדולה, 

גם כאן יש בעיה של פשיעה 

קלה. הישמרו מכייסים 
באזור הקולוסיאום, בפיאצה 

די סּפאנָיה, בפיאצה 
סן פייטרו, בסטאציֹוֶנה 

ֶטרמיני, וכן בחשמליות, 
באוטובוסים ובקרונות המטרו 

העמוסים — קו 64 שנוסע 
לוותיקן ידוע לשמצה.

כדי לצמצם סיכונים:

קחו אתכם את   §
הכסף הדרוש לכם לאותו 

יום בארנק נפרד.

שאו את התיק או את   §
חגורת המצלמה בהצלבה על 
גופכם, והרחיקו אותם מהצד 

הפונה אל הכביש — גנבים 
על קטנועים נוהגים לחטוף 
חפצים ולהיעלם תוך שניות.

אל תניחו את התיק   §
שלכם על כיסא ריק בבית־

קפה עם שולחנות בחוץ, 
או מחוץ לטווח ראייה.

בדקו תמיד את   §
העודף שקיבלתם, ּוודאו 

שלא רימו אתכם.

במקרה של אובדן או של   §
גניבה, דווחו על התקרית 
למשטרה תוך 24 שעות, 

ואל תשכחו לקחת אתכם 
העתק של התצהיר.

טלפון
טלפונים ניידים

מידע מעודכן על   §
שימוש בטלפונים ניידים 
www. בחו"ל ראו באתר
.haolam.co.il/info/cell

הטלפונים הניידים   §
באיטליה פועלים בשיטת 

GSM 900/1800, הנהוגה גם 

שירותי חירוםחשמל
אמבולנס )% 118(
מכבי־אש )% 115(

משטרה )% 112, 113(

כסף
y קבלו טיפ הסכום 

המרבי למשיכת מזומנים 
מכספומט הוא €250 ליום.

המטבע באיטליה הוא 
האירו )€(. במחזור יש 

שטרות בערכים של 500, 
200, 100, 50, 20, 10 ו־5 
אירו; המטבעות נקובים 

בערכים של 2 ו־1 אירו, או 
50, 20, 10, 5, 2 ו־1 סנט.

כספומטים
כספומטים )או בנקומטי,   §

bancomati באיטלקית( 
פזורים בכל פינה, וברובם 

מכבדים כרטיסי אשראי 
בינלאומיים )בעיקר 
ויזה ומסטרקארד(.

עדכנו תמיד את   §
הבנק שלכם כשאתם 

נוסעים לחו"ל, כדי שלא 
יחסמו את הכרטיס שלכם 
כשיופיעו בחשבון עסקאות 

במקומות מוזרים.

כרטיסי אשראי
כמעט בכל המלונות   §

בטווח המחיר הבינוני והיקר 
מכבדים כרטיסי אשראי, 
וכך גם ברוב המסעדות 

והחנויות הגדולות. בכמה 
מהֶּפנסיֹוני הזולים, 

מהטראטֹוריֹות ומהפיצריות 
מקבלים מזומן בלבד. אל 

תסמכו על כרטיסי אשראי 
גם במוזיאונים ובגלריות.

כרטיסי האשראי   §
הנפוצים ביותר הם ויזה 

ומסטרקארד. אמריקן 
אקספרס מתקבל במקומות 

רבים, אך נפוץ פחות.
במקרה של אובדן או גניבה, 
התקשרו למספרים הבאים 

וחסמו את הכרטיס:
אמריקן אקספרס 
)06-7290-0347 %(

דיינרס )% 800-393939(
מסטרקארד )% 800-870866(

ויזה )% 800-819014(

משרדי חלפנות
יש כמה משרדי   §

חלפנות בסטאציֹוֶנה 
ֶטרמיני ובנמלי־התעופה 

פיּומיצ'ינו וצ'אמּפינֹו.
בעת החלפת   §

כספים, הצטיידו בדרכון 
או בתעודה מזהה.

טיפים
§   )servizio( דמי השירות

כלולים בדרך כלל בחשבון 
— ואם לא, מספיק להשאיר 
אירו או שניים בפיצרייה, או 
10 אחוז במסעדת יקרה. אין 

צורך להשאיר טיפ בבר.
עגלו את התשלום לנהגי   §

מוניות לאירו הקרוב ביותר.
לסבלים במלונות היוקרה   §

השאירו טיפ בסך €4 לערך.

230V/50Hz

230V/50Hz

טיפים לחיסכון בכסף

הכניסה לכל המוזיאונים הציבוריים חופשית ביום א'  §
הראשון של החודש.

יצירות האמנות המרהיבות שמוצגות בכנסיות של  §
רומא זמינות לכם בחינם.

אם בכוונתכם לבקר במוקדי־עניין רבים, הצטיידו  §
ברומא פאס.

הסתפקו בריבוע פיצה ובגלידה לארוחת צהריים;  §
אכלו כאוות נפשכם מהמזנון הָאֶּפריטיבֹו שליד הבר 

בארוחת הערב.
שתו קפה בעמידה ליד הבר, במקום לשבת ליד  §

שולחן.
מלאו את בקבוקי השתייה שלכם במים ממזרקות  §

השתייה שנקראות נאזֹוני.
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מדריך רומא 
של לונלי פלנט

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
נועדו להכניס אתכם ישר ללבה של 

העיר.
הם כוללים את כל האתרים שאסור 

להחמיץ, לצד טיפים שיהפכו את 
הביקור בלתי־נשכח. חילקנו את 

רומא לאזורים כדי להקל את 
ההתמצאות והוספנו מפות ברורות 

שיעזרו לכם למצוא את דרככם 
ולהגיע בדרך הקצרה ביותר ממקום 

למקום. כתבינו המומחים חיפשו 
ומצאו את המיטב של העיר: מסלולי 

הליכה, מסעדות, חיי־לילה, חנויות 
ועוד. רוצים להשתלב בסביבה? 
תחת הכותרת אצל המקומיים 
תמצאו סקירה של המקומות 

השוקקים ביותר, שם תוכלו לחוות 
את רומא האמיתית.

וכמובן, אי אפשר בלי המידע 
השימושי הנחוץ לטיול מוצלח: 

מסלולי הליכה מומלצים לביקורים 
קצרים, מידע על אמצעי התחבורה 
וכמה טיפ לתת לברמן שמוזג לכם 

משקה בסוף היום.
מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
יבטיחו לכם חוויה מהנה ומוצלחת.

ההתחייבות שלנו
אתם יכולים לסמוך על המידע 

במדריכים שלנו: כותבי לונלי פלנט 
שבים ומבקרים במקומות הכלולים 

במדריך לקראת כל מהדורה חדשה. 
אתם יכולים להיות בטוחים כי 

הסיקור שלנו נטול פניות: אנחנו לא 
מקבלים טובות הנאה בתמורה 

לסיקור חיובי.

האתרים, המסעדות, הברים, החנויות במדריך
והבילויים המומלצים שלנו:

  אתרים
  אוכל

  שתייה
  בילוי

  קניות

מספרים מקלים את מציאת האתרים 
במפות:

הסמלים הבאים יספקו לכם מידע חשוב 
על האתרים ועל בתי־העסק במדריך:

%  מספרי טלפון

h  שעות פתיחה

p  חניה

n  אסור לעשן

i  גישת אינטרנט

W  אינטרנט אלחוטי

v  מנות לצמחונים

E  תפריט באנגלית

c  מתאים לילדים

P  מתאים לחיות 
מחמד

g  אוטובוס

f  מעבורת

m  מטרו

j  רכבל

d  רכבת
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www. ;ממולאת בקצפת ומצופה קרמל
 51 rue ;בצרפתית בלבד ,stohrer.fr

2e ,Montorgueil; מנה: €11.50-14.90;
Étienne Marcel  m  ;7:30-20:30  h או 

.(Sentier

צרפתי €€€  L'Escargot
G4 ,56 'מפה עמ Y 21

שבלול ענק ומוזהב מקשט את חזיתו 
הירוקה של המוסד הפאריזאי הוותיק. כפי 
שניתן להבין מהשם, שבלולים מככבים גם 

בתפריט, לצד רגלי צפרדעים, סטייק 
שאטֹוּבריאן ברוטב ֵּבָארֶנז, אברים פנימיים 

ולובסטר המוגש בוער (פלאמֶּבה). עם 
אורחי העבר הידועים נמנו בין השאר 
הסופר מרסל ּפרּוסט וכוכבי הוליווד 

האמפרי בוגארט ולורן באקאל 
 38 rue ;01-42-36-33-51 x)

1er ,Montorgueil; תפריט: €80-150;
h א'-ו' לארוחת צהריים, מדי יום לארוחת 

.(Les Halles  m ;ערב

לשתות
בר  Harry's New York Bar

C2 ,56 'מפה עמ À 22
הבר היפהפה וספון־המהגוני העניק לעולם 

את הבלאדי מרי, כך לפחות מספרים; 
המשקה הידוע הוגש כאן לראשונה ב־1921, 

בעקבות המצאתו של מיץ העגבניות 
המשומר (כאן הומצא גם קוקטייל 'הלגונה 

הכחולה' ב־1960, אבל נסלח לכם אם לא 
ידעתם). במרתף ניתן להאזין לצלילי ג'אז 

 ;2e ,5 rue Daunou ;www.harrys-bar.fr)
 h א'-ה' 12:00-2:00, ו' ושבת עד 3:00, 

הפיאנו בר: ג'-ה' 22:00-2:00, ו' ושבת עד 
.(Opéra  m ;3:00

בר בר המינגוויי 

C2 ,56 'מפה עמ À 23

האגדה מספרת שהמינגוויי בכבודו 
ובעצמו השתתף במלחמת העולם השנייה 

בשחרורו של הבר ספון־העץ ומרופד העור 
(Bar Hemingway), כשהוא מנופף 

במכונת ירייה. כיום מקושט הבר הזה 
שבמלון ריץ בצילומים שצילם הסופר 

הנודע, ומגישים בו את המרטיני הכי טוב 
www.) בעיר. מומלץ לדפוק הופעה
 15 place ,מלון ריץ ;ritzparis.com

  ;18:30-2:00  h  ;1er ,Vendôme
.(Madeleine או Concorde m

בית־תה אנֶז'לינה 

C3 ,56 'מפה עמ À 24

בית־התה היפהפה (Angelina) מ־1903, 
מאחורי אכסדרת העמודים של רּו ֶדה 

ריבֹולי, מפורסם כל כך בשוקו החם והסמיך 
שמוגש בו (עם קערית של קצפת), עד 

www.) שבחוץ משתרכים תורים ארוכים
angelina-paris.fr, בצרפתית בלבד; 226 
h ;1er ,rue de Rivoli ב'-ו' 7:30-19:00, 

.(Tuileries  m ;8:30שבת וא'  מ־

בר יין  Verjus
E3 ,56 'מפה עמ À 25

הצמד שמנהל את בר היין החדש מגיש 
כאן אוכל מתוחכם, ועד שתגיעו לפאריז 
אמור לפתוח גם מסעדה סמוכה. מומלץ 

www.) לעקוב אחר ההתפתחויות
 47 rue de ;verjusparis.com

h ;1er ,Montpensier ב'-שבת 
.(Tuileries  m ;18:00-23:00
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סקירה מהירה
המפתחות שיסייעו 

לכם להבין את 
העיר ולהחליט מה 
חשוב לדעתתרצו לעשות ואיך

 מידע חיוני 
לטיול מוצלח

חלוקה לאזורים
כדי שתדעו מה נמצא 

ואיפה

מדריך רומא
האתרים והפעילויות 

המומלצים, שכונה 
עיקר האתריםאחר שכונה 

מצו את המרב 
מביקורכם בעיר

אצל המקומיים
הזדמנות להרגיש כמו 

תושבים ליום אחד

המיטב 
של רומא

האתרים הטובים 
ביותר בעיר, 

ברשימות נוחות 
לתכנון טיולכם.

מסלולי הליכה
היכרות עם העיר ברגל

המיטב של רומא
חוויות בלתי נשכחות

מידע שימושי
טיפים וטריקים 
לשיפור הטיול 

תחבורה
לנסוע כמו המקומיים

שימושון
כולל מידע על מקומות 

לינה
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שולחנות בחוץ בטראסֶטֶבֶרה )עמ' 116(
Boris-B/Getty imaGes ©

עיקר האתרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

אצל המקומיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

תכנון יומי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

חשוב לדעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

חלוקה לאזורים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

 סקירה 
מהירה

ברוכים הבאים לרומא

רומא היא עיר הנצח, אך קל להתאהב בה גם בביקור בזק, תעמדו משתאים 

מול יצירות מופת ושרידים המרשימים, מול פיאצות מפוארות וחיי רחוב 

תוססים. בתי־הקפה והטראטֹוריֹות השכונתיות רוחשים פעילות, בבוטיקים 

מלאי־השיק מוצגת האופנה העדכנית ביותר, והברים עמוסים עד השעות 

הקטנות של הלילה. בקרו ברומא פעם אחת, ותתמכרו לה לעד.

7



מוזיאוני הוותיקן 
)עמ' 132(

מתחם המוזיאונים הענק 
מתהדר בכמה מיצירות 

המופת החשובות בעולם, 
כולל הפרסקאות של 

מיכלאנג'לו בקפלה 
הסיסטינית ואסכולת אתונה 

של רפאל.

הפנתיאון )עמ' 38(
אחד המבנים השמורים ביותר 

מהעת העתיקה הוא גם 
מיצירות המופת המהפכניות 

והמשפיעות ביותר על 
האדריכלות בעולם המערבי. 

תכנון המבנה, והכיפה פורצת 
הדרך, העניקו השראה 

לאדריכלים לאורך אלפיים 
שנה ומעוררים השתאות גם 

היום.

בזיליקה די סן פייטרו 
)עמ' 136(

הכנסייה החשובה ביותר 
בעולם הקתולי היא גם 

הבזיליקה הגדולה והמפוארת 
ביותר ברומא. מאחורי החזית 
המפוארת, מעוטר חלל הפנים 
המחופה בשיש יצירות אמנות 

יקרות מפז.

הקולוסיאום )עמ' 24(
המבנה המפורסם ביותר בעיר הוא מחזה מעורר פליאה. יצירת המופת האדריכלית היא אבן 

שואבת להמונים עוד מימי קרבות הגלדיאטורים שהתקיימו כאן החל מהמאה הראשונה לספירה.
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וילה ּבֹורֶגֶזה )עמ' 146(
הפארק הגדול והחשוב של רומא טומן 

בחובו שלל מוקדי־עניין, בהם גם מוזיאון 
וגלריה ּבֹורֶגֶזה, שבה אוסף יקר־ערך של 
יצירות של ֶּברניני, קאנֹוָבה, קארוואג'ו, 

רפאל וטיציאן.

המוזיאון הרומאי הלאומי: 
ּפאלאצֹו מאסימֹו ָאֶלה ֶטרֶמה 

)עמ' 82(
המוזיאון הוא מהפנינים החבויות של 

העיר, ומוצגים בו פסלים חשובים 
מהתקופה הקלאסית, וגם כמה מעשי 

פסיפס עתיקים ומרשימים.

ִוָיה ָאּפָיה )עמ' 92(
הדרך העתיקה, המוקפת שדות ירוקים 

ועצי אורן מצלים, ידועה בעבר המצמרר 
שלה: כאן נצלב ספרטקוס, ובקטקומבות 

שבאזור קברו הנוצרים הקדומים את 
מתיהם.

הפורום הרומי )עמ' 26(
לכו בעקבות אוגוסטוס, יוליוס קיסר ושאר 

דמויות היסטוריות שהיו לאגדה, ובואו 
לטייל בין עתיקות הפורום — שהיה בעבר 

לב האימפריה הרומית.

המדרגות הספרדיות 
ופיאצה די סּפאנָיה )עמ' 56(

המדרגות הספרדיות מספקות לתיירים נקודת 
תצפית מרשימה עוד מהמאה השמונה־

עשרה. מראש המדרגות נשקף מראה מרהיב 
של גגות העיר, ובפיאצה שלמרגלותיהן 

שוררת אווירת קרנבל תמידי.

בזיליקה די סן ג'ובאני 
ִאין לאֶטראנֹו )עמ' 98(

הבזיליקה העתיקה ביותר בעיר נוסדה עוד 
בימי האימפריה הרומית; כיום זו 

הקתדרלה הרשמית של העיר, והיא מזמנת 
מראות בלתי־נשכחים, מבפנים ומבחוץ.

בזיליקה די סנטה מריה 
ִאין טראסֶטֶבֶרה )עמ' 118(

הבזיליקה נחבאת אל הכלים בפיאצה 
מקסימה. היא נבנתה במקום שבו לפי 

האמונה התרחש נס, ויש בה כמה מעשי 
פסיפס נהדרים מהמאה השתיים־עשרה.

פונטנה די טֶרבי )עמ' 68(
המזרקה המפורסמת ביותר ברומא היא גם 
הראוותנית ביותר, ושימשה תפאורת רקע 
לסרטי קולנוע רבים. המוני תיירים נוהרים 

לכאן כדי לזרוק מטבע לתוך המזרקה 
מתוך אמונה שכך יבטיחו את שובם 

לרומא.
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 שמות האתרים מודגשים
עמודי המפות בצבע אדום 

א
ֶא.אּו.ֶאֶרה, רובע 
 Esposizione

 Universale di Roma
163 )EUR(

 Aventino ָאֶבנטינֹו
110 ,108-115

אדריכלות 48, 74, 
162-163

אוגוסטוס קיסר 
34 Augustus

אודיטוריום ּפארקֹו ֶדָלה 
 Auditorium מוסיקה
 Parco della Musica

148
אוטובוס 178

אוטובוס, טיולים 
מודרכים 171

 Ostia אֹוסִטָיה אנטיקה
157 Antica

 Ostiense אֹוסטֶיינֶזה
106 ,106-107

אופניים, טיולים מודרכים 
171

 Orto אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו
124 Botanico

 Isola איזֹוָלה טיֶּבריָנה
46 Tiberina

איטלקית 184-185
 Il ִאיל ויטֹוריַאנֹו
32 Vittoriano

אמבולנס 180

אמנות 48, 164-165, 
ראו גם תחת שמות 

האמנים
 ,Esquilino ֶאסקווילינֹו

ראו מֹונטי וֶאסקווילינֹו
)ה(אפיפיור 142

129 aperitivo ָאֶּפריטיבֹו
 Ekberg, אקברג, אניטה

73 Anita
)ה(אקדמיה 

הפילהרמונית של 
 Accademia רומא

 Filarmonica Romana
169

אקלים 174
אקספלורה - מוזיאון 

הילדים של רומא 
 Explora – Museo dei

 Bambini di Roma
170

אשרה 183
)ה(אתר הארכיאולוגי 
תיאטרו די מארֶצ'לֹו 

וּפֹורטיקֹו ד'אֹוטאבָיה 
 Area Archeologica

 del Teatro di
 Marcello e del

46 Portico D’Ottavia
אתרי אינטרנט 16, 

174-175

ב
בארוק, אדריכלות 48, 

162-163 ,74
בארוק, אמנות 48, 

164-165

 Barcaccia ּבארקאָצ'ה
57

 Bocca ּבֹוָקה ֶדָלה ֶוריָטה
33 della Verità

 ,48 Borromini ּבֹורֹומיני
74

בזיליקה די מאֶסנציֹו 
 Basilica di Massenzio

28
בזיליקה די סן ג'ובאני 

 Basilica ִאין לאֶטראנֹו
 di San Giovanni in
98-99 ,11 Laterano
בזיליקה די סן לורנצו 

פּואֹורי ֶלה מּוָרה 
 Basilica di San

 Lorenzo Fuori le
79 Mura

בזיליקה די סן סבסטיאנו 
 Basilica di San
93 Sebastiano

בזיליקה די סן פאולו 
פּואֹורי ֶלה מּוָרה 

 Basilica di San Paolo
107 Fuori le Mura

בזיליקה די סן פייטרו ִאין 
 Basilica di וינקֹולי

 San Pietro in Vincoli
85

בזיליקה די סן קֶלֶמנֶטה 
 Basilica di San

101 Clemente
בזיליקה די סנטה מריה 
 Basilica di מאג'ֹוֶרה

 Santa Maria
85 Maggiore

בזיליקה די סנטה 
 Basilica di סאּביָנה
111 Santa Sabina

בזיליקה די סנטה 
ֶצ'צ'ילָיה ִאין 

 Basilica טראסֶטֶבֶרה
 di Santa Cecilia in

123 Trastevere
בזיליקה די סנטי קּוָאטרֹו 

 Basilica di קֹורֹונאטי
 SS Quattro Coronati

101
בזיליקה סנטה מריה ִאין 
 Basilica טראסֶטֶבֶרה

 di Santa Maria in
 ,11 Trastevere

118-119
בטיחות 181

170 Bioparco ִּביֹוּפארקֹו
בית הבתולות הווסטליות 
28 Casa delle Vestali

Keats- בית קיטס־שלי
59-60 Shelley House
בית־הטבילה )ָּבטיסֶטרֹו( 

101 Battistero
בית־הקברות קאמּפֹו 
 Cimitero di ֶוראנֹו

79 Campo Verano
בית־קברות 

לפרוטסטנטים ולזרים 
 Cimitero Acattolico
112 per gli Stranieri

)ב(מקרה חירום 180
ברים 161, ראו גם 

אינדקס שתייה, תחת 
שמות האזורים

74 ,48 Bernini ֶּברניני
 Case ה(בתים הרומיים(

103 Romane
בתי־שימוש 182
ג'אניקֹולֹו, ראו 

טראסֶטֶבֶרה וג'אניקֹולֹו

ג
 Il Ghetto ה(גטו היהודי(

46 Ebraico
76 gelato ֶג'לאטֹו

גלריה גאגֹוזיאן 
72 Gagosian Gallery

גלריה דוריה ּפאמפילי 
 Galleria Doria

44 Pamphilj
)ה(גלריה הלאומית 
לאמנות מודרנית 

 Galleria ובת־זמננו
 Nazionale d’Arte

 Moderna e
148 Contemporanea

)ה(גלריה הלאומית 
לאמנות עתיקה 

בּפאלאצֹו קֹורסיני 
 Galleria Nazionale

 d’Arte Antica di
124 Palazzo Corsini

)ה(גלריה הלאומית 
לאמנות עתיקה: 
ּפאלאצֹו ָּברֶּבריני 

71 Palazzo Barberini
)ה(גלריה לאמנות 

 Galleria מודרנית
72 d’Arte Moderna
 Galleria גלריה קֹולֹוָנה

72 Colonna
גלריות 48, 164-165, 
ראו גם תחת שמות 

הגלריות
גלריית התמונות 

133 Pinacoteca
 Garbatella ָגרּבאֶטָלה

107

ד
 Domus דֹומּוס ָאּוֵריָאה

85 Aurea

ה
הומואים, מטיילים 172

היסטוריה 34, 156-157

ו
 ,10 Via Appia ִוָיה ָאּפָיה

95 ,92
 Via ִוָיה ָאּפָיה אנטיקה

 ,92 ,10 Appia Antica
95

41 Via Giulia ִוָיה ג'וליה
 Via dei ִוָיה ֵדיי קֹונדֹוטי

60 Condotti
 Via ִוָיה ֶדל גֹוֶברנֹו ֶוקיֹו

 del Governo Vecchio
41

ִוָיה ֶדל ּפֹורטֹו פלּוביָאֶלה 
 Via del Porto

107 Fluviale
 Via ִוָיה מארגּוָטה

59 Margutta
 Via Sacra ִוָיה סאקָרה

27
ויזה ראו אשרה

 Villa וילה ּבֹורֶגֶזה
 ,10 Borghese
149 ,146-149

 Villa di וילה די מאֶסנציֹו
93 Massenzio

 Villa Medici וילה מדיצ'י
60

 Villa וילה פארֶנזיָנה
123 Farnesina

 Villa וילה ֶצ'לימֹונָטָנה
102 Celimontana

 Le וסטאליות, הבתולות
28 Vestali

 Muesi ותיקן, מוזיאונים
 ,132-135 ,9 Vaticani

135

 Grotte ותיקן, מערות
139 Vticane

ח
חגים לאומיים 181

 Roman חופשה רומאית
73 Holiday

חיי־לילה 161, ראו גם 
אינדקס שתייה ובילוי

)ה(חפירות 
הארכיאולוגיות 

באֹוסִטָיה אנטיקה 
 Scavi Archeologici di

157 Ostia Antica
חשמל 180

חשמלית 178

ט
טיולים מודרכים 171

טיפים 180
טלפון 181-182

טלפונים ניידים 181-182
)ה(ֶטמּפֶייטֹו של 

ּבראמאנֶטה 
 Tempietto di

123 Bramante
 Testaccio ֶטסטאצ'ֹו

110 ,108-115
טראסֶטֶבֶרה וג'אניקֹולֹו 

 Trastevere e
 ,116-129 Gianicolo

122
  בידור 127

  ברים 126-127
  מוקדי־עניין עיקריים 

123-124 ,118-119
  מסלולים מומלצים 
120 ,120-121 ,117
  מסעדות 124-126

  קניות 128
  תחבורה 117

 Trevi טֶרבי וקווירינאֶלה
 ,66-77 e Quirinale

70

  בידור 77
  ברים 77

  מוקדי־עניין עיקריים 
71-74 ,68-69

  מסלולי טיול 67
  מסעדות 74-77

  קניות 77
  תחבורה 67

 Trevi, טֶרבי, פונטנה די
68-69 ,11 Fontana di

 Tridente טריֶדנֶטה
58 ,54-65

  ברים 63-64
  מוקדי־עניין עיקריים 

59-60 ,56-57
  מסלולים מומלצים 

55
  מסעדות 60-62

  קניות 64-65
  תחבורה 55

י
ילדים, טיול עם 170

 La grande יפה לנצח
73 bellezza

כ
כללי התנהגות 182

כמו מקומי 12-13
כסף 16, 179-181

כספומטים 180
כרטיסי אשראי 180

כריסטינה, מלכת שבדיה 
 Christina, Regina di

139 Svezia

ל
 Lapis לאּפיס ניֶז'ר

27 Niger
 La לה דולצ'ה ויטה

73 Dolce Vita
לסביות, מטיילות 172
לשכות מידע לתיירים 

182

אינדקס
ב-ל 187  186

ראו גם אינדקסים נפרדים:
5 אוכל עמ' 190

6 שתייה עמ' 191
3 בילוי עמ' 191

7 קניות עמ' 191



מ
)ה(מאוזוליאום של 

צ'צ'יליה ֶמֶטָלה 
 Mausoleo di Cecilia

93 Metella
)ה(מאוזוליאום של 

 Mausoleo di רֹומּולּוס
93 Romolo

מגורים 174-175
)ה(מדרגות הספרדיות 
 Scalinata di Trinità
56-57 ,11 dei Monti
)ה(מדרגות הקדושות 
וסנקטה סנקטֹורּום 

 Santuario della Scala
 Santa e Sancta
101 Sanctorum

מוזיאון ַאָרה ּפאצ'יס 
 Museo dell’Ara Pacis

59
)ה(מוזיאון האטרוסקי 

הלאומי בווילה ג'וליה 
 Museo Nazionale

 Etrusco di Villa
147 Giulia

)ה(מוזיאון הלאומי 
לאמנות המאה ה־21 

148 MAXXI
)ה(מוזיאון הלאומי 

לאמנות המאה ה־21 
 )MAXXI( Museo

 Nazionale delle Arti
148 del XXI Secolo

)ה(מוזיאון הלאומי 
לאמנות המזרח 

 Museo Nazionale
86 d’Arte Orientale

)ה(מוזיאון הרומאי 
הלאומי: מרחצאות 

 Museo דיוקלטיאנוס
 Nazionale Romano:

 Terme di
85-86 Diocleziano

)ה(מוזיאון הרומאי 
הלאומי: ּפאלאצֹו ָאלֶטן 

 Museo Nazionale

 Romano: Palazzo
44 Altemps

)ה(מוזיאון הרומאי 
הלאומי: ּפאלאצֹו 

מאסימֹו ָאֶלה ֶטרֶמה 
 Museo Nazionale
 Romano: Palazzo

 Massimo alle Terme
82-83 ,10

)ה(מוזיאון הרומאי 
הלאומי: קריפטה 

 Museo ּבאלּבי
 Nazionale Romano:

46 Crypta Balbi
 Museo מוזיאון השעווה

170 delle Cere
מוזיאון וגלריה ּבֹורֶגֶזה 
 Museo e Galleria

147 Borghese
)ה(מוזיאון לאמנות בת־

זמננו: ֶטסטאצ'ֹו 
 MACRO Testaccio

112
)ה(מוזיאון ליהדות רומא 

 Museo Ebraico di
46 Roma

)ה(מוזיאון לתולדות 
 Museo האמנות

139 Storico Artistico
מוזיאון ּפיֹו־קֶלֶמנטינֹו 

Museo Pio-
133 Clementino

מוזיאון קרלו ּבילֹוטי 
 Museo Carlo Bilotti

148
 Musei מוזיאוני הקפיטול

31 Capitolini
מוזיאונים 164-165, ראו 

גם תחת שמות 
המוזיאונים

 Monte מֹונֶטה ֶטסטאצ'ֹו
112 Testaccio

 Monti מֹונטי וֶאסקווילינֹו
 ,80-91 e Esquilino

84

  בידור 89-90
  ברים 89

  מוקדי־עניין עיקריים 
85-87 ,82-83

  מסלולים מומלצים 
81

  מסעדות 87-89
  קניות 90-91
  תחבורה 81

מונית 178-179
מוסיקה 168-169, ראו 

גם אינדקס בילוי
מועדונים 161, ראו גם 
אינדקסי שתייה ובילוי

מוקדי־עניין עיקריים 
8-11

מוקדי־עניין עיקריים 
12-13 ,8-11

מזג־האוויר 174
מטבע 180

מטרו 177-178
מיכלאנג'לו 

 ,48 Michelangelo
164 ,136 ,132

מילון שימושי 184-185
מיתרה, פולחן 104

מסלולי הליכה 12-13, 
 ,153 ,171 ,152-155

155
מסלולים מומלצים 

 ,78-79 ,40-41 ,14-15
 ,120-121 ,106-107

152-155 ראו גם תחת 
שמות האזורים

מסעדות 114, 158-159, 
ראו גם אינדקס אוכל, 

תחת שמות האזורים
 aperitivo ָאֶּפריטיבֹו  

129
76 gelato ֶג'לאטֹו  

  קווינטֹו קּוָאטרֹו 
114 quinto quarto

 Tempio di מקדש ֶוסָטה
28 Vesta

מקדש יוליוס קיסר 
 Tempio di Giulio

27 Cesare
 Tempio מקדש סאטּורן

28 di Saturno
מקדש קסטור וּפֹולּוקס 

 Tempio di Castore e
28 Polluce

מרחצאות ָקָרָקָלה 
 Terme di Caracalla

111
מרכז העיר העתיקה, 
ראו ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו

משטרה 180
משקאות 161, ראו גם 
אינדקס שתייה, תחת 

שמות האזורים
מתת קונסטנטינוס 

 Donazione di
102 Costantino

נ
נכים, מטיילים 183

ס
סכנות ומטרדים 181

 San סן ג'ובאני וֶצ'ליֹו
 Giovanni e Celio

100 ,96-105
  ברים 104-105

  מוקדי־עניין עיקריים 
101-103 ,98-99

  מסלולים מומלצים 
97

  מסעדות 103-104
  קניות 105

  תחבורה 97
 San Lorenzo סן לורנצו

78 ,78-79
 San Paolo סן פאולו

106 ,106-107
סן פייטרו, בזיליקה די 
 San Pietro, Basilica

138 ,136-39 ,9 di

 San סן פייטרו, פיאצה
142 Pietro, Piazza

סנטה מריה ִאין 
 Piazza טראסֶטֶבֶרה

 Santa Maria in
121 Trastevere

סקּוֶדרֶייה ּפאּפאלי ָאל 
 Scuderie קווירינאֶלה
 Papali al Quirinale

72

ע
עלויות 16, 179-181

פ
31 Palatino ּפאלאטינֹו

ּפאלאצֹו ֶדל קווירינאֶלה: 
 Palazzo del
72 Quirinale

ּפאלאצֹו ֶדָלה 
 Palazzo ֶאסּפֹוזיציֹוני

86 delle Esposizioni
ּפאלאצֹו ֶדלה צ'יבילָטה 

 Palazzo ֶדל לאבֹורֹו
 della Civiltà del

163 Lavoro
 Palazzo ּפאלאצֹו ונציה

33 Venezia
ּפאלאצֹו לאֶטראנֹו 

 Palazzo Laterano
101

ּפאלאצֹו סּפאָדה 
41 Palazzo Spada

ּפאלאצֹו פארֶנֶזה 
46 Palazzo Farnese

 passeggiata ּפאֶסג'אָטה
61

 Parco ּפארקֹו סאֶבלֹו
111 Savello

ּפֹונֶטה סנט'אנג'לו 
 Ponte Sant’Angelo

142
פונטנה ֵדיי קּוָאטרֹו 

 Fontana dei פיּומי
44 Quattro Fiumi

פונטנה ֶדל מאסֶקרֹוֶנה 
 Fontana del

41 Mascherone
 Foro ה(פורום הרומי(

 ,26-29 ,10 Romano
29

)ה(פורומים הקיסריים 
32 Fori Imperiali

 Porta ּפֹורָטה מאג'יָקה
86 Magica

פיאצה די סּפאניה 
 ,11 Piazza di Spagna

56-57
 Piazza פיאצה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו

59 del Popolo
פיאצה ֶדל קווירינאֶלה 

 Piazza del Quirinale
71

פיאצה ֶדל ָקמּפידֹוליֹו 
 Piazza del

31 Campidoglio
פיאצה ֶדָלה רפובליקה 

 Piazza della
87 Repubblica

פיאצה ויטוריו ֶעמנּוֶאֶלה 
 Piazza ֶסקֹונדֹו

 Vittorio Emanuele II
86

 Piazza פיאצה מיניָאֶנלי
57 Mignanelli

 Piazza פיאצה נאבֹוָנה
44 Navona

פיאצה ּפאסקווינֹו 
41 Piazza Pasquino

137 Pietà ּפֶייָטה
 ,78-79 Pigneto ּפינֶייטֹו

78
 Fellini, פליני, פדריקו

74 ,73 Federico
 Pantheon ה(פנתיאון(

38-39 ,9
ֶפסָטה ֶדה' נֹוָאנטרי 

 Festa de’ Noantri
124

ּפסטיפיצ'ֹו ֶצ'ֶרֶרה 
79 Pastificio Cerere

ּפראטי, ראו קריית 
הוותיקן וּפראטי

ּפִריֹוראטֹו ֵדיי קאבאלֶיירי 
 Priorato dei די מלטה

 Cavalieri di Malta
111

צ
ֶצ'ליֹו, ראו סן ג'ובאני 

וֶצ'ליֹו
ֶצ'נטראֶלה מֹונֶטמרטיני 

 Centrale
107 Montemartini

 Centro ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו
42-43 ,36-53 Storico

  בידור 52
  ברים 50-52

  מוקדי־עניין עיקריים 
44-47 ,38-39

  מסלולי טיול 37, 
40 ,40-41

  מסעדות 47-50
  קניות 52-53
  תחבורה 37

ק
קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי 

 Campo de’ Fiori
46-47

 Caravaggio קארוואג'ו
164 ,48 ,44

קברו של פטרוס הקדוש 
 Tomba di San Pietro

139
קווירינאֶלה, ראו טֶרבי 

וקווירינאֶלה
קֹולֹוָנה די פֹוָקה 

28 Colonna di Foca
קֹולֹוָנה ֶדל'אימאקֹולאָטה 

 Colonna
57 dell’Immacolata

)ה(קולוסיאום 
24-25 ,8 Colosseum

קולנוע 73, 168-169
קֹונֶבנטֹו ֵדיי קאּפּוצ'יני 

 Convento dei
74 Cappuccini

27 Curia ה(קּורָיה(
)ה(קטקומבות 94

)ה(קטקומבות של סן 
סבסטיאנו 

 Catacombe di San
93 Sebastiano

)ה(קטקומבות של סן 
 Catacombe קליסטו

94 di San Callisto
)ה(קטקומבות של סנטה 
 Catacombe דומיטילה

 di Santa Domitilla
94

קידומות 182
קיֹוסטרֹו ֶדל ּבראמאנֶטה 

 Chiostro del
40-41 Bramante

 Keats, John קיטס, ג'ון
112 ,59-60

קייזה די סן לואיג'י ֵדיי 
 Chiesa di San פרנֶצ'זי
44 Luigi dei Francesi

קייזה די סן פייטרו ִאין 
 Chiesa di מֹונטֹוריֹו

 San Pietro in
123 Montorio

קֶייָזה די סן פרנצ'סקו 
 Chiesa ד'ָאסיזי ָא ריָּפה

 di San Francesco
123 d’Assisi a Ripa
קייזה די סן קרלו ָאֶלה 

קּוָאטרֹו פֹונטאֶנה 
 Chiesa di San Carlo

 alle Quattro Fontane
71

קייזה די סנט'איניָאציֹו די 
 Chiesa di לֹויֹוָלה
 Sant’Ignazio di

45-46 Loyola

ס-ק 189 188 ל-ס



 Pianostrada
 Laboratorio di

125 Cucina
142 Pizzarium

113 Pizzeria Da Remo
125 Pizzeria Ivo
79 Pommidoro

 Qui Non se More Mai
93

 Ristorante L’Arcangelo
143

 Ristorante Roof
35 Garden Circus

143 Romeo
79 Said

76 San Crispino
47 Supplizio

 Taverna dei Quaranta
104

88 Temakinho
33 Terre e Domus

113 Trapizzino
87 Trattoria Monti
 Velavevodetto Ai

143 Quiriti
49 Venchi

À שתייה
 Caffè Greco קפה גֶרקֹו

64
35 0,75

89 Ai Tre Scalini
121 Bar San Calisto
120 Bar Stuzzichini

50 Barnum Cafe
126 Big Star

35 Caffè Capitolino
 Caffè Sant’Eustachio

50
64 Canova Tadolini

35 313 Cavour

51 Circus
79 Co.So

104 Coming Out
126 Da Biagio

107 Doppiozeroo
50 Etablì

89 Fafiuché
121 Freni e Frizioni

127 Il Barretto
51 Il Goccetto

104 Il Pentagrappolo
115 L’Alibi

89 La Barrique
 La Bottega del Caffè

89
 La Casa del Caffè

50 Tazza d’Oro
126 La Mescita

63 La Scena
115 Linari

 Ma Che Siete Venuti a
126 Fà

145 Makasar
77 Moma
79 Necci

51 No.Au
126 Ombre Rosse
41 Open Baladin

144 Passaguai
114 23 Rec

52 42 Salotto
144 Sciascia Caffè
63 Stravinskij Bar

V בילוי
בית האופרה של רומא 

 Teatro dell’Opera di
89 Roma

תיאטרו ארג'נטינה 
52 Teatro Argentina

145 Alexanderplatz
121 Big Mama

90 Blackmarket
90 Charity Café

115 ConteStaccio
145 Fonclea

107 Goa
77 Gregory’s

107 La Saponeria
 Lettere Caffè Gallery

127
107 Neo Club

121 Nuovo Sacher

Á קניות
 Via dei ִוָיה ֵדיי קֹונדֹוטי

57 Condotti
 Via del ִוָיה ֶדל ּבֹוסֶקטֹו

90 Boschetto
 Via ִוָיה ֶדל גֹוֶברנֹו ֶוקיֹו

 del Governo Vecchio
41

 Via Sannio ִוָיה סאניֹו
105

 Porta ּפֹורָטה ּפֹורֶטֶזה
128 Portese
64 Fendi ֶפנדי

91 101
91 Abito

 Antica Caciara
128 Trasteverina

 Antica Manufattura
145 Cappelli

53 Borini
 Bottega di Marmoraro

64
 Bottega Pio La Torre

53
65 .C.U.C.I.N.A

 Confetteria Moriondo
52 & Gariglio

64 Danielle
 Enoteca Costantini

145
90 Fabio Piccioni
65 Fausto Santini

 Galleria Alberto Sordi
77

91 Giacomo Santini
 Ibiz – Artigianato in

52 Cuoio
 La Bottega del
90 Cioccolato
53 Le Artigiane

77 Lucia Odescalchi
53 Luna & L’Altra

 Mercato Monti Urban
90n Market

53 Nardecchia
 Nuovo Mercato di

115 Testaccio
 Officina della Carta

128
 Officina Profumo
 Farmaceutica di

 Santa Maria Novella
52

65 Pelletteria Nives
128 Roma-Store

41 SBU
 Scala Quattorodici

128 Clothing
65 Sermoneta

105 Soul Food
90 Spot

90 Tina Sondergaard
77 Underground
65 Vertecchi Art

115 Volpetti

קייזה די סנט'אנדריאה 
 Chiesa ַאל קווירינאֶלה

 di Sant’Andrea al
72 Quirinale

קייזה די סנטה מריה ִאין 
 Chiesa di ָאראקֹוֶאלי

 Santa Maria in
31 Aracoeli

קייזה די סנטה מריה ֶדל 
 Chiesa di ּפֹוּפֹולֹו
 Santa Maria del

59 Popolo
קייזה די סנטה מריה 

 Chiesa di ֶדָלה ויטֹורָיה
 Santa Maria della

71 Vittoria
קייזה די סנטה מריה 

סֹוּפָרה מיֶנרָבה 
 Basilica di Santa

 Maria Sopra Minerva
45

קייזה די סנטה ּפראֶסֶדה 
 Chiesa di Santa

85 Prassede
קייזה די סנטו סטפאנו 

 Chiesa di רֹוטֹונדֹו
 Santo Stefano

102 Rotondo
 Chiesa del קייזה ֶדל ֶג'זּו

44-45 Gesù
קייזה ֶדָלה טריניָטה ֵדיי 
 Chiesa della מֹונטי

57 Trinità dei Monti
קניות 166-167, ראו גם 
אינדקס קניות ותחת 

שמות האזורים
קסטל סנט'אנג'לו 

 Castel Sant’Angelo
142

)ה(קפלה הסיסטינית 
134 Cappella Sistina
קריית הוותיקן וּפראטי 

 Città del Vaticano e
 ,130-145 Prati

140-41

  בידור 145
  ברים 144-145

  מוקדי־עניין עיקריים 
142 ,132-139

  מסלולי הליכה 131
  מסעדות 142-144

  קניות 145
  תחבורה 131

ר
רומא העתיקה, אזור 

30 ,22-35
  ברים 35
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רומא חינם 160
רֹומּולּוס וֶרמּוס 

 Romulus e Remus
32

רומית, האימפריה 34, 
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רכבת, ראו מטרו
רנסאנס, אדריכלות 48, 
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רנסאנס, אמנות 48, 
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ש
שוקי טריאנוס ומוזיאון 
הפורומים הקיסריים 
 Mercati di Traiano

 Museo dei Fori
32 Imperiali

 Shelley, ֶשלי, ֶּפרסי ביש
112 ,59-60 Percy

שעון 16
שעות פתיחה 179

 Arco di שער טיטוס
28 Tito

שער ֶסּפטימּוס ֶסֶוורּוס 
 Arco di Settimio

27 Severo
 Arco שער פארֶנֶזה

41 Farnese
 Arco שער קונסטנטינוס

25 di Costantino

ת
תחבורה 176-179, ראו 

גם תחת שמות 
האזורים

תיאטרו אֹולימּפיקֹו 
169 Teatro Olimpico

תיאטרון 168-169
תכנון הטיול 16-17

Y אוכל
107 Eataly איטאלי

64 Pastificio ּפסטיפיצ'ֹו
ָּפסטיֶצ'ִריה ֶרגֹולי 

88 Pasticceria Regoli
61 Al Gran Sasso

76 Al Moro
41 Alfredo e Ada

 Alimentari Pannella
35 Carmela

107 Andreotti
 Armando al Pantheon

47
103 Aroma
62 Babette

75 Baccano
62 Buccone

103 Cafè Cafè
147 Caffè delle Arti

104 Caffè Propaganda
49 Casa Bleve
62 Casa Conti

47 Casa Coppelle
 1887 Checchino dal

114
88 Ciuri Ciuri

74 Colline Emiliane

50 Cul de Sac
126 Da Corrado

113 Da Felice
75 Da Michele
121 Da Olindo

88 Da Valentino
62 Dei Gracchi

144 Del Frate
49 Ditirambo

 Enoteca Regionale
60 Palatium

 Fatamorgana –
124 Trastevere
60 Fatamorgana

 Flavio al
112 Velavevodetto
 Forno di Campo de’

49 Fiori
49 Forno Roscioli

144 Gelarmony
61 Gina

125 Glass Hostaria
 Hostaria Dino e Tony

144
103 Il Bocconcino

75 Il Chianti
113 Il Gelato

 Il Margutta RistorArte
62

144 Il Sorpasso
61 Imàgo

87 L’Asino d’Oro
47 La Ciambella
124 La Gensola

125 Le Mani in Pasta
76 Le Tamerici

103 Li Rioni
76 Nanà Vini e Cucina

87 Open Colonna
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88
125 Paris
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