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כאן ועכשיו

דאנקן גארוּוד, ניקולה ויליאמס



למידע נוסף, ראו מידע שימושי )עמ' 173(.

השפה
איטלקית

אשרה
אזרחי האיחוד האירופי אינם זקוקים לאשרה 
כדי לבקר באיטליה, וגם אזרחי ישראל, 
אוסטרליה, קנדה, ניו זילנד וארצות־הברית 
יכולים לשהות בה עד 90 יום ללא אשרה.

כסף
המטבע הנהוג באיטליה הוא אירו )€(. יש 
בעיר כספומטים רבים. ברוב בתי־העסק 
מכבדים כרטיסי אשראי בינלאומיים, אך 
בחנויות קטנות, בטראטֹוריות ובמלונות 
משפחתיים נפוץ יותר תשלום במזומן.

טלפונים ניידים
כרטיס SIM מקומי הוא אפשרות 
נוחה וזולה, אך ודאו שפתחתם 
את השימוש בשירותי נדידה.

שעון
איטליה מאחרת את שעון ישראל בשעה. 
את השעון מזיזים שעה אחת קדימה ביום 
א' האחרון של מרץ, אז נכנס לתוקף שעון 
הקיץ, ובחזרה ביום א' האחרון של אוקטובר. 

חשמל
באיטליה נהוג זרם של 220 וולט, כמו בארץ. 
לתקעים יש שתיים או שלוש שיניים עגולות. 
ליתר ביטחון, מומלץ להצטייד במתאם.

טיפים
האיטלקים אינם נדיבים במיוחד במתן 
טיפים. בנסיעה במונית הם נוהגים לעגל את 
החשבון כלפי מעלה. במסעדות, דמי השירות 
)servizio( כלולים בדרך כלל בחשבון.

חשוב לדעת 17 16 

הגעה לרומא
רוב התיירים נוחתים באחד משני נמלי־התעופה 

ברומא: ליאונרדו דה וינצ’י, המוכר גם כפיּומיצ'ינֹו 
)Fiumicino(; או צ'אמּפינֹו )Ciampino(, נמל הבית 

של חברת התעופה המוזלת ריינאייר. רכבות 
מגיעות לתחנת הרכבת הראשית של רומא, 

סטאציֹוֶנה ֶטרמיני )Stazione Termini(, מערים 
רבות באיטליה ובאירופה. 

A מנמל־התעופה ליאונרדו דה וינצ׳י 
)פיּומיצ׳ינֹו(

W  נוסעות לסטא־ Leonardo Express  רכבות
ציֹוֶנה ֶטרמיני בשעות 6:23-23:23, €14; 

W   האטית יותר נוסעת מנמל־התעופה FL1 רכבת
לטראסֶטֶבֶרה, לאֹוסטֶיינֶזה ולטיּבּורטיָנה, בשעות 

 ;€8 ,5:57-22:42
W   6:05אוטובוסים נוסעים לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני מ־

עד חצות וחצי, €6; 
W   €22נסיעה בשירות הסעות פרטי עולה מ־

לאדם; 
W   נסיעה במונית תעלה לכם €48 )תעריף אחיד

ליעדים בתוך חומת ָאּוֶרליאנּוס(.

A מנמל־התעופה צ׳אמּפינֹו
W   אוטובוסים נוסעים לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני בשעות

 ;€5 ,4:00-23:15
W   ;נסיעה בשירות הסעות פרטי עולה €25 לאדם
W   נסיעה במונית עולה €30 )תעריף אחיד

ליעדים בתוך חומת ָאּוֶרליאנּוס(.

L סטאציֹוֶנה ֶטרמיני
אוטובוסים ורכבות מנמל־התעופה, וגם קווי רכבת 
בינמדינתיים, מגיעים אל סטאציֹוֶנה ֶטרמיני, ומכאן 

תוכלו לנסוע באוטובוס, במטרו או במונית לכל 
יעד בעיר.

תחבורה
התחבורה הציבורית ברומא כוללת אוטובוסים, 

חשמליות, מטרו ורכבת פרברים, וכולם מתנקזים 
אל צומת התחבורה העיקרי, סטאציֹוֶנה ֶטרמיני. 
קנו כרטיס לנסיעה חופשית ותחסכו זמן וכסף. 

ילדים עד גיל עשר נוסעים חינם.

m מטרו
נסיעה ברכבת התחתית מהירה יותר מנסיעה 

ברחובות העיר, אבל רשת המטרו מצומצמת. שני 
 B הכתום( וקו( A קווי המטרו העיקריים, קו

)הכחול(, מצטלבים בסטאציֹוֶנה ֶטרמיני. רכבות 
המטרו נוסעות בשעות 5:30-23:30 )או עד 1:30 

בלילות ו' ושבת(.

J אוטובוס
רוב הקווים עוברים בסטאציֹוֶנה ֶטרמיני. 

אוטובוסים נוסעים מ־5:30 עד חצות, ומספר 
מצומצם של קווים נוסע כל הלילה.

Q ברגל
רומא היא עיר גדולה, אבל מרכז העיר העתיקה 

קטן יחסית, המרחקים אינם גדולים במיוחד, 
ומומלץ ללכת ברגל.

תקציב יומי
טווח המחיר הזול עד €110 ליום

W  €20–35 :מיטה בחדר משותף
W  €60–130 :חדר לזוג במלון זול
W  €15 :ארוחה של פיצה ובירה

טווח המחיר הבינוני: €110-250
W  €110-200 :חדר לזוג במלון
W  €25–45 :ארוחה במסעדה שכונתית
W  5-16€ :כניסה למוזיאון

טווח המחיר היקר: מעל €250
W   חדר לזוג במלון בדירוג ארבעה או חמישה

כוכבים: €200-450
W  €45-150 :ארוחה במסעדת יוקרה
W  €17-150 :כרטיסים לאופרה
W  €10–15 :נסיעה במונית

אתרי אינטרנט מועילים
W   )www.turismoroma.it( Turismo Roma

אתר התיירות הרשמי של רומא.
W   ,אתרים, תחבורה )www.060608.it( 060608

אירועים קרובים.
W   )www.lonelyplanet.com/rome( לונלי פלנט

מידע רב על אתרים, הזמנת מלונות מקוונת, 
פורום מטיילים ועוד.

תכנון מראש
חודשיים מראש הזמינו חדר בעונת התיירות.
שבוע עד שבועיים מראש הזמינו שולחנות 

במסעדות המבוקשות ביותר; כרטיסים לפגישה 
השבועית של האפיפיור עם הקהל בוותיקן; 

ביקור בּפאלאצֹו פארֶנֶזה.
כמה ימים מראש הזמינו כרטיסים למוזיאון 

וגלריה ּבֹורֶגֶזה )חובה(, למוזיאוני הוותיקן 
ולקולוסיאום )מומלץ(.

לפני הנסיעה
חשוב לדעת

ָאקווה וירגֹו
את המים למזרקה מספקת אמת מים תת־קרקעית 

)Aqua Virgo( בת אלפיים שנה ויותר, שתכנן הגנרל 
ָאגריָּפה בימי שלטונו של הקיסר אוגוסטוס, ושמזרימה 
מים ממעיינות סאלֹוֶנה, מרחק של 19 ק"מ מכאן. השם 

טֶרבי מתייחס לשלוש הדרכים )tre vie( שהצטלבו בעבר 
בנקודה זו ממש.

כד האבן של סאלבי
בצדה המזרחי של המזרקה עומד כד אבן גדול ועגול. 

מספרים על גלב אחד שעבד בחנותו שממזרח למזרקה, 
ונהג להטריד את סאלבי בזמן בנייתה משום שהיתה לו 

ביקורת על הפרויקט ההולך ונבנה לנגד עיניו. האמן, 
בתגובה, הוסיף את הכד הגדול כדי לחסום את שדה 

הראייה של המבקר המטריד.
השליכו מטבע למזרקה

על פי המסורת )לפחות מאז הסרט שלושה מטבעות 
במזרקה משנת 1954(, עליכם לעמוד בגבכם למזרקה 

ולהשליך מטבע מעבר לכתף, כדי להבטיח את שובכם 
לעיר הנצח. בכל יום מושלכים לתוך מזרקת טֶרבי 

כ־€3000. מדי יום, אוספים את הכסף ומעבירים אותו 
לארגון הצדקה הקתולי Caritas; מאז שהמשטרה החמירה 

את הענישה נגד אנשים ששולים מטבעות מהמים, גדלה 
משמעותית התרומה לארגון.

כנסיית ָסנטיסימי וינֶצ׳נצֹו ֶא ָאָנסטאסיֹו
לאחר שתשליכו מטבע מזל אל תוך המזרקה, פנו אל 
 ;Chiesa di Santissimi Vincezo e Anastasio( הכנסייה
 Vicolo dei Modelli ;www.santivincenzoeanastasio.it

h ;73 9:00-13:00 ו־Barberini m ;16:00-20:00( מהמאה 
השבע־עשרה, שמשקיפה אל המזרקה המפוארת ברומא. 

היא נודעה בעבר ככנסייה אפיפיורית, בשל קרבתה 
למעונו של האפיפיור שעל גבעת קווירינאֶלה, וגם היום 
נשמרים בה אבריהם הפנימיים של עשרות אפיפיורים, 
בתוך כדים המונחים בקפלה קטנה ונעולה היטב מימין 

לאפסיס. המנהג החל בימי כהונתו של סיקסטּוס החמישי 
)1585-90( ונמשך עד המאה העשרים, אז האפיפיור ּפיּוס 

העשירי )1903-14( החליט לשים לו סוף.

y קבלו טיפ
W   כללי התנהגות למשליכים

מטבע: השליכו אותו ביד ימין, 
מעל כתף שמאל, כשגבכם 

מופנה למזרקה.

W   השכשוך או הרחצה
במזרקה אסורים בהחלט, ואסור 

גם לאכול או לשתות על 
המדרגות שיורדות אל המים. 
אם תיתפסו, תידרשו לשלם 

במקום קנס של עד €500.

W   המזרקה הומה מאדם
בשעות היום; מומלץ לבקר בה 

בערב, כשהיא מוארת באור 
קסום.

5 הפסקת אוכל
 San הגלידרייה הסמוכה

 ;06-679-39-24 %( Crispino
 ;www.ilgelatodisancrispino.com
Via della Panetteria 42; בסביבות 
€2.50 לכוס נייר; h א'-ה' מ־11:00 

עד חצות וחצי, ו' ושבת עד 1:30; 
Barberini m( מומלצת מאוד 

להתרעננות קלה אחרי הסלפי 
ליד המזרקה.

עם המסעדות האותנטיות 
 Vineria בקרבת המזרקה נמנות
 Hostaria-עמ' 74( ו( Il Chianti

Romana )עמ' 74(.

המזרקה )Fontana di Trevi( המפורסמת ביותר ברומא 
היא יצירת מופת ראוותנית של שיש לבן ומי אזמרגד, 

הממלאת כמעט את הפיאצה כולה. המזרקה הבארוקית 
המצועצעת מ־1732 בתכנונו של ניקולא סאלבי, מתארת 

את ֵאל הים נפטון במרכבה רתומה לטריטונים ולצמד 
סוסי־ים, המייצגים את מזגו ההפכפך של הים.

B3 ,70 '1 מפה עמ

Piazza di Trevi

Barberini m
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מזרקת טֶרבי מרהיבה במיוחד בלילה כשהיא עמוסה פחות ומוארת להפליא

מזרקת טֶרבי
עיקר האתרים

מזרקת טֶרבי68 טֶרבי והקווירינאֶלה 69

ויטֹוריַאנֹו )עמ׳ 33(
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הווסטליות, ובקּורָיה 
)עמ׳ 27( דנו הסנאטורים 

בענייני מדינה.

4 פיאצה 
ֶדל ָקמּפידֹוליֹו

צאו מהפורום אל ִוָיה ֵדיי 
פֹורי אימֶּפריָאלי, וטפסו אל 
הפיאצה )עמ׳ 32( שתכנן 

מיכלאנג׳לו. הכיכר, מהיפות 
ביותר ברומא, משתרעת על 
ראש גבעה בשם זה )גבעת 

הקפיטול(, אחת משבע 
הגבעות שעליהן נבנתה 

העיר. בעת העתיקה היה 

זה לבה הרוחני של רומא, 
ועל ראש הגבעה עמדו שני 
המקדשים החשובים בעיר.

5 מוזיאוני 
הקפיטול

משני עברי הכיכר ניצבים 
צמד ּפאלאצי, משכנם 
של מוזיאוני הקפיטול 
)עמ׳ 32(. השניים הם 
המוזיאונים הציבוריים 

העתיקים ביותר בעולם, 
ומוצג בהם אוסף נהדר של 

פיסול קלאסי, כולל פסל 
הארד האטרוסקי של הזאבה 

הקפיטולינית המיניקה 
את רֹומּולּוס וֶרמּוס.

6 ויטֹוריַאנֹו
מפיאצה ֶדל ָקמּפידֹוליֹו, 
המשיכו אל ׳הר׳ השיש 

הלבן שזכה לכינוי ויטֹוריַאנֹו 
)עמ׳ 33(. אף קיסר מעולם 

לא דרך באנדרטה הזאת, 
ובכל זאת מומלץ לבקר 
כאן כדי לעלות במעלית 

הפנורמית שתביא אתכם אל 
מרומי המבנה, משם נשקף 
נוף מרהיב של רומא כולה.

2 המסלול
לכו בעקבות הקיסרים הגדולים של רומא, במסלול הכולל את 
מיטב האוצרות העתיקים של העיר. האימפריה הרומית נוסדה 

בשנת 27 לפנה"ס, והיתה למעצמה החשובה ביותר במערב. 
בשיא עוצמתה, בסביבות 100 לספירה, השתרעה האימפריה 

מבריטניה ועד צפון אפריקה, מסוריה ועד ספרד. רומא עצמה 
מנתה מיליון וחצי תושבים ויותר, והיתה מפוארת מאין 

כמותה: מקדשי שיש, מרחצאות ציבוריים, תיאטראות, מרכזי 
קניות, וכמובן, הקולוסיאום.

Colosseo m ;נקודת מוצא הקולוסיאום

Piazza Venezia J ;נקודת סיום ויטֹוריַאנֹו

אורך המסלול שני ק"מ; שלוש שעות לפחות

5 הפסקת אוכל
בתוך מוזיאוני הקפיטול חבוי Terrazza Caffarelli )עמ' 34(, 

אך הוא נגיש גם מבחוץ ומושלם לקפה נינוח.

1 הקולוסיאום 
הקולוסיאום )עמ׳ 24( 

הוא הסמל הבולט ביותר 
לעוצמתה ולתפארתה 

של רומי. האיצטדיון בן 
50,000 המושבים הוא הישג 
הנדסי נפלא, שחנך הקיסר 

טיטוס בשנת 80 לספירה 
בפרץ אלים ועקוב מדם 
של קרבות גלדיאטורים 

שנמשכו מאה ימים ולילות.

2 ּפאלאטינֹו
במרחק הליכה 

מהקולוסיאום מתנשאת 
גבעת ּפאלאטינֹו )עמ׳ 31(, 

שהיתה שכונת המגורים 
היוקרתית בעיר - מעוזם 
של הקיסר ושל האצולה 

בתקופת האימפריה. 
העתיקות שתראו כאן היום 
מועטות ומפוזרות על פני 

השטח, אך די בגודלן העצום 
כדי להתרשם מחיי הפאר 
של עשירי העת העתיקה.

3 הפורום הרומי
רדו מגבעת הּפאלאטינֹו 

והיכנסו אל הפורום הרומי 
)עמ׳ 26( הסמוך לשער 
טיטוס, משערי הניצחון 

המרשימים ברומא. בעת 
העתיקה, היה הפורום מרכז 

העצבים של האימפריה 
עם ריכוז של בתי־משפט, 

מקדשים, פיאצות וחנויות. 
כאן התגוררו גם הבתולות 
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0 פיאצה די 200
סן מרקו

ּפארקֹו ֶדל
קֹולֶה אֹוּפיֹו

מ'
פיאצה
ונציה

פיאצה ּבֹוָקה
ֶדלָה וֶריָטה ּפאלאטינֹו

(גבעת הּפאלאטין)

פיאצה ֶדל
קֹולֹוֵסיאֹו

שער
קונסטנטינוס

שער
טיטוס

הפורום
הרומי

הקּוריָה

ָקמּפידֹוליֹו
(גבעת הקפיטול)

אֹורטי
פארנֶזיַאני

ּפארקֹו
ֶדל צֶ'ליֹו

בעקבות הקיסרים
מסלולים מומלצים
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www.atral-lazio.( Atral
com( אוטובוסים נוסעים גם 

מנמל־התעופה צ'אמּפינֹו 
 Anagnina לתחנת המטרו

)€1.20( ולתחנת הרכבת 
צ'אמּפינֹו )€1.20(, משם 
תוכלו להמשיך לֶטרמיני 

.)€1.50(

סטאציֹוֶנה ֶטרמיני 
ותחנת האוטובוסים

צומת התחבורה הראשי   §
של רומא הוא סטאציֹוֶנה 

 ;Stazione Termini( ֶטרמיני
 ;www.romatermini.com
 ;Piazza dei Cinquecento

Termini m(. קווים סדירים 
יוצאים מכאן ליעדים רבים 
באירופה, לערים הגדולות 

באיטליה ולעיירות רבות 
באזור.

למידע על רכבות, פנו   §
אל שירות הלקוחות 

)Customer Service( באולם 
הנוסעים הראשי, משמאל 

לקופות הכרטיסים. לחלופין, 
www. היכנסו לאתר

trenitalia.com או חייגו 
.892-021 %

מתחנת ֶטרמיני תוכלו   §
להמשיך במטרו, או לנסוע 

באוטובוס מתחנת 
האוטובוסים שמחוצה לה, 

בפיאצה ֵדיי צ'ינקֶווֶצ'נטֹו 
 .)Piazza dei Cinquecento(

מחוץ לכניסה הראשית יש 
גם תחנת מוניות.

יש חדר שמירת חפצים   §
)סטאציֹוֶנה ֶטרמיני; חמש 
שעות ראשונות: €6, 6-12 

שעות: €0.90 לשעה, ולאחר 
 h ;מכן: €0.40 לשעה

Termini m ;6:00-23:00( ליד 
רציף 24, בצד התחנה הפונה 

.Via Giolitti אל

תחבורה
התחבורה הציבורית ברומא 

כוללת אוטובוסים, חשמליות, 
מטרו ורכבת פרוורים. צומת 

התחבורה העיקרי הוא 
סטאציֹוֶנה ֶטרמיני.

מטרו
שני קווי המטרו של   §

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

קו B1 מגיע לפרוורים 
שמצפון לעיר, וקו C נמתח 

בפאתי העיר לכיוון דרום־

מזרח, אך סביר להניח שלא 
תזדקקו להם.

הרכבות נוסעות בשעות   §
5:30-23:30 )או עד 1:30 

בלילות ו' ושבת(.

בכל תחנות המטרו בקו   §
B יש מעליות וגישה לכיסאות 
 Circo גלגלים, למעט תחנות

 Colosseo ,Massimo
ו-Cavour. בקו A, בתחנות 

Cipro ו-Termini יש מעליות.
סעו בקו A למזרקת טֶרבי   §

)תחנת Barberini(, למדרגות 
 )Spagna הספרדיות )תחנת

ולסן פייטרו )תחנת 
.)Ottaviano-San Pietro

סעו בקו B לקולוסיאום   §
.)Colosseo )תחנת  

הגעה לרומא
נמל־התעופה 

ליאונרדו דה וינצ׳י 
)פיּומיצ׳ינֹו(

נמל־התעופה הבינלאומי של 
רומא, ליאונרדו דה וינצ׳י 

www.adr.it/ ;06-6-59-51 %(
fiumicino( נקרא גם 

 )Fiumicino( פיּומיצ׳ינֹו
ונמצא 30 ק"מ ממערב לעיר. 

יש בו ארבעה מסופים: 
במסופים 1, 2 ו־3 נוחתות 

טיסות פנים, לצד טיסות 
בינלאומיות; במסוף 5 

נוחתות טיסות מארצות־
הברית ומישראל.

הדרך הקצרה ביותר לנסוע 
מנמל־התעופה למרכז העיר 

היא ברכבת, אבל יש גם 
אוטובוסים ושירותי הסעה 

פרטיים.
רכבת ליאונרדו אקספרס 

)€14 בכיוון אחד( נוסעת אל 
סטאציֹוֶנה ֶטרמיני וממנה. 
היא יוצאת כל חצי שעה, 

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 

לתחנות הרכבת 
בטראסֶטֶבֶרה, אֹוסטֶיינֶזה 

וטיּבּורטיָנה, אבל לא 
לֶטרמיני. הרכבת יוצאת 

מנמל־התעופה כל 15 דקות 
)או כל חצי שעה ביום א' 

ובחגים(, בשעות 5:57-22:42; 
ומתחנת טיּבּורטיָנה כל 15 
דקות בשעות 5:01-19:31 

ולאחר מכן כל 30 דקות עד 
.22:01

אוטובוס של SIT )פיּומיצ'ינֹו( 
www. ;06-591-68-26 %(

 €6/11 ;sitbusshuttle.com
הלוך ושוב/בכיוון אחד( קווים 

סדירים נוסעים מנמל־
התעופה לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני 

)Via Marsala( מ־8:30 עד 
חצות וחצי; ומֶטרמיני בשעות 
5:00-20:30. כל האוטובוסים 

עוצרים בדרך גם בוותיקן 
)Via Crescenzio 2(, ואפשר 
לקנות כרטיסים באוטובוס. 

משך הנסיעה: כשעה.
 Cotral Airport Bus

www. ;800-174471 %(
cotralspa.it; €5 בכיוון אחד, 

€7 לכרטיסים שנקנו באוטובוס( 
לנסיעה מפיּומיצ'ינֹו לתחנת 

טיּבּורטיָנה דרך ֶטרמיני. 
שלושה עד שישה אוטובוסים 

נוסעים מדי יום בכל כיוון, 
כולל קווי לילה מנמל־

התעופה ב־1:15, 2:15, 3:30 
ו־5:00, ומטיּבּורטיָנה בחצות 

וחצי, 1:15, 2:30 ו־3:45. משך 
הנסיעה: כשעה.

נמל־התעופה 
צ׳אמּפינֹו

 ;Ciampino( צ’אמּפינֹו
www.adr.it/ ;06-6-59-51 %
ciampino(, המרוחק רק 15 

ק"מ מדרום־מזרח למרכז 
העיר, הוא הבסיס של 

ריינאייר )% 895-5895509; 
www.ryanair.com( לטיסות 

מאיטליה ליעדים ברחבי 
אירופה. נמל־התעופה הזה 

קטן יותר, אך בשעות העומס 
הוא סואן מאוד.

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

לתחנת צ׳אמּפינֹו, ולהמשיך 
משם ברכבת לסטאציֹוֶנה 

ֶטרמיני.
 Airport Shuttle

www. ;06-420-13-469 %(
airportshuttle.it( נסיעה 

למלון ובחזרה תעלה 
בסביבות €25 לנוסע אחד, 

ועוד €6 לכל נוסע נוסף )עד 
שמונה(.

האוטובוס של SIT )צ'אמּפינֹו( 
www. ;06-591-68-26 %(
 €6/5 ;sitbusshuttle.com

מ/אל נמל־התעופה, €9 הלוך 
ושוב( אוטובוסים סדירים 

 Via-נוסעים מנמל־התעופה ל
Marsala שמחוץ לסטאציֹוֶנה 
ֶטרמיני בשעות 7:45-23:15, 

ומֶטרמיני בשעות 4:30-21:30. 
תוכלו לקנות כרטיסים 

באוטובוס, ומשך הנסיעה 45 
דקות.

אוטובוסים מסטאציֹוֶנה ֶטרמיני

אוטובוסים לכל קצווי העיר יוצאים מפיאצה ֵדיי 
צ׳ינקֶווֶצ׳נטֹו שמחוץ לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני.

קויעד
40/64פיאצה סן פייטרו

40/64פיאצה ונציה

40/64פיאצה נאבֹוָנה

40/64קאמּפֹו ֶדה’ פיֹורי

40/64הפנתיאון

75הקולוסיאום

714מרחצאות ָקָרקאָלה

910וילה ּבֹורֶגֶזה

Hטראסֶטֶבֶרה
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טריֶדנֶטה (עמ' 54)

חנויות מעצבים וברים
אופנתיים נותנים את הטון

לשכונה המסוגננת
והיוקרתית הזו, הבנויה סביב

שתי פיאצות מרשימות.

E עיקר האתרים
המדרגות הספרדיות

ופיאצה די סּפאניָה

ָאבֶנטינֹו וֶטסטאצ'ֹו
(עמ' 108)

הפוגה רומנטית בגבעת
ָאֶבנטינֹו, ומטבח ייחודי

וחיי־לילה סוערים בֶטסטאצ'ֹו.

סן ג'ובאני וֶצ'ליֹו
(עמ' 96)

כנסיות מימי־הביניים ומקום
רוגע מהמולת העיר בשכונת

המגורים סן ג'ובאני ועל
גבעת צֶ'ליֹו המוריקה.

E עיקר האתרים
בזיליקת סן ג'ובאני

ִאין לאֶטראנֹו

מֹונטי וֶאסקווילינֹו
(עמ' 80)

מֹונטי עשירה בבוטיקים
ובברי־יין, וֶאסקווילינֹו היא
שכונה רב־תרבותית ובה
כמה כנסיות ומוזיאונים

שאסור להחמיץ.

E עיקר האתרים
המוזיאון הרומאי הלאומי:

פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

רומא העתיקה
(עמ' 22)

לבה העתיק של רומא הוא
אזור יפהפה שכולו עתיקות
מהדהדות, סיפורים אגדיים,

עצי אורן נישאים ונופים
נרחבים.

E עיקר האתרים
הקולוסיאום

הפורום הרומי

טֶרבי והקווירינאלֶה
(עמ' 66)

רובע סואן הבנוי על גבעה,
ובו המזרקה המפורסמת

בעיר, ארמון הנשיאות וכמה
גלריות אמנות מהשורה

הראשונה.

E עיקר האתרים
מזרקת טֶרבי

מצדיק נסיעה

E עיקר האתרים
וִיָה ָאּפיָה

וילה ּבֹורגֶזֶה

טראסֶטבֶֶרה וג'אניקֹולֹו
(עמ' 116)

רחובות טראסֶטֶבֶרה מימי־
הביניים עשירים במסעדות 
ובברים שוקקים, וג'אניקֹולֹו 

מתהדרת בנוף מרהיב.

E עיקר האתרים
בזיליקת סנטה מריה 

ִאין טראסֶטֶבֶרה

ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו
(עמ' 36)

מרכזה ההיסטורי של רומא
ולבה הפועם של הבירה -
מבוך מסחרר של כיכרות

מפורסמות וסמטאות צרות,
רצופות גלריות, מסעדות וברים.

E עיקר האתרים
הפנתיאון

קריית הוותיקן
וּפראטי (עמ' 130)

חגיגה של יצירות מופת
בוותיקן אומר ההוד, ואוכל
משובח בּפראטי הסמוכה.

E עיקר האתרים
מוזיאוני הוותיקן

בזיליקת פטרוס הקדוש
המדרגות הספרדיות
ופיאצה די סּפאניָה

המוזיאון הרומאי הלאומי:
פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

וילה ּבֹורגֶזֶה

בזיליקת סן ג'ובאני
ִאין לאֶטראנֹו

וִיָה ָאּפיָה

מזרקת טֶרבי

מוזיאוני
הוותיקן

בזיליקת
פטרוס הקדוש

הפנתיאון

הפורום
הרומי

בזיליקת סנטההקולוסיאום
מריה ִאין

טראסֶטבֶֶרה
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טריֶדנֶטה (עמ' 54)

חנויות מעצבים וברים
אופנתיים נותנים את הטון

לשכונה המסוגננת
והיוקרתית הזו, הבנויה סביב

שתי פיאצות מרשימות.

E עיקר האתרים
המדרגות הספרדיות

ופיאצה די סּפאניָה

ָאבֶנטינֹו וֶטסטאצ'ֹו
(עמ' 108)

הפוגה רומנטית בגבעת
ָאֶבנטינֹו, ומטבח ייחודי

וחיי־לילה סוערים בֶטסטאצ'ֹו.

סן ג'ובאני וֶצ'ליֹו
(עמ' 96)

כנסיות מימי־הביניים ומקום
רוגע מהמולת העיר בשכונת

המגורים סן ג'ובאני ועל
גבעת צֶ'ליֹו המוריקה.

E עיקר האתרים
בזיליקת סן ג'ובאני

ִאין לאֶטראנֹו

מֹונטי וֶאסקווילינֹו
(עמ' 80)

מֹונטי עשירה בבוטיקים
ובברי־יין, וֶאסקווילינֹו היא
שכונה רב־תרבותית ובה
כמה כנסיות ומוזיאונים

שאסור להחמיץ.

E עיקר האתרים
המוזיאון הרומאי הלאומי:

פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

רומא העתיקה
(עמ' 22)

לבה העתיק של רומא הוא
אזור יפהפה שכולו עתיקות
מהדהדות, סיפורים אגדיים,

עצי אורן נישאים ונופים
נרחבים.

E עיקר האתרים
הקולוסיאום

הפורום הרומי

טֶרבי והקווירינאלֶה
(עמ' 66)

רובע סואן הבנוי על גבעה,
ובו המזרקה המפורסמת

בעיר, ארמון הנשיאות וכמה
גלריות אמנות מהשורה

הראשונה.

E עיקר האתרים
מזרקת טֶרבי

מצדיק נסיעה

E עיקר האתרים
וִיָה ָאּפיָה

וילה ּבֹורגֶזֶה

טראסֶטבֶֶרה וג'אניקֹולֹו
(עמ' 116)

רחובות טראסֶטֶבֶרה מימי־
הביניים עשירים במסעדות 
ובברים שוקקים, וג'אניקֹולֹו 

מתהדרת בנוף מרהיב.

E עיקר האתרים
בזיליקת סנטה מריה 

ִאין טראסֶטֶבֶרה

ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו
(עמ' 36)

מרכזה ההיסטורי של רומא
ולבה הפועם של הבירה -
מבוך מסחרר של כיכרות

מפורסמות וסמטאות צרות,
רצופות גלריות, מסעדות וברים.

E עיקר האתרים
הפנתיאון

קריית הוותיקן
וּפראטי (עמ' 130)

חגיגה של יצירות מופת
בוותיקן אומר ההוד, ואוכל
משובח בּפראטי הסמוכה.

E עיקר האתרים
מוזיאוני הוותיקן

בזיליקת פטרוס הקדוש
המדרגות הספרדיות
ופיאצה די סּפאניָה

המוזיאון הרומאי הלאומי:
פאלאצו מאסימֹו ָאלֶה ֶטרֶמה

וילה ּבֹורגֶזֶה

בזיליקת סן ג'ובאני
ִאין לאֶטראנֹו

וִיָה ָאּפיָה

מזרקת טֶרבי

מוזיאוני
הוותיקן

בזיליקת
פטרוס הקדוש

הפנתיאון

הפורום
הרומי

בזיליקת סנטההקולוסיאום
מריה ִאין

טראסֶטבֶֶרה

רומא
חלוקה לאזורים
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רומא
אצל המקומיים

חוויות מקומיות ופנינים חבויות שיעזרו לכם לגלות 
את העיר האמיתית
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אֹוסטֶיינֶזה וסן פאולו )עמ׳ 106(
y אמנות רחוב ופסלים עתיקים y מועדונים מדליקים

בילוי לילי בטראסֶטֶבֶרה ובג׳אניקֹולֹו )עמ׳ 120(
y ָאֶּפריטיבֹו y מופעי מוסיקה

יום שלם בֶצ׳נטרֹו סטֹוריקֹו )עמ׳ 40(
 y מראות מרהיבים

y קניות ובירה מהחבית

סן לורנצו וּפינֶייטֹו )עמ׳ 78(
 y כנסיות עתיקות ובתי־קברות

y טעימות שוקולד ויין

קל מאוד להסתנוור מיופייה של רומא, אבל יש לעיר צדדים נוספים. לצד אתרי החובה 
נסקור את מתחמי הבליינות ואת הברים המדליקים, את מועדוני הריקודים החמים ואת 

השכונות שמחוץ למסלול התיירים השחוק.

דרכים נוספות לחוות את 
העיר כמו המקומיים: 

ריצה )עמ' 33(

הגטו היהודי )עמ' 47(

ִאיל קאמּפֹו )עמ' 51(

ִוָיה מארגּוָטה )עמ' 61(

ִוָיה ֵדיי קֹונדֹוטי )עמ' 64(

בתי־קפה )עמ' 74(

ָּפסטיֶצ'ִריה ֶרגֹולי )עמ' 90(

השוק החדש של ֶטסטאצ'ֹו 
)עמ' 113(

Fior di Luna )עמ' 125(

גָרטאֶקָקה )עמ' 126(

אצל המקומיים 13 12 
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בוטיקים בִוָיה ֵדיי קֹונדֹוטי )עמ׳ 64(

מיטב האופנה
Re(f)use אופנה עם אג’נדה: 

תיקים ותכשיטים מחומרים 
ממוחזרים, פרי יצירתה של 
המעצבת המקומית אילריה 

ֶונטּוריני ֶפנדי )עמ' 64(.

Tina Sondergaard שמלות 
בסגנון רטרו, מותאמות 

למידתכן, בבוטיק קטן ומתוק 
במונטי )עמ' 91(.

Gente בוטיק גדול ועתיר 
מותגים; תחנת חובה לכל 

פאֶשניסָטה באשר היא 
)עמ' 64(.

Manila Grace מותג מקומי 
שהפך לשם דבר בקרב 

שוחרות אופנה יודעות ח”ן 
)עמ' 65(.

מיטב המעדניות
Volpetti מעדנייה עמוסה 
במטעמים נפלאים, וצוות 

עובדים ידידותי וקשוב במיוחד 
)עמ' 115(.

 Antica Caciara
Trasteverina מעדניית גורמה 

נפלאה בת מאה שנה 
בטראסֶטֶבֶרה, ובה שפע של 

גבינות ונקניקים )בקשו אריזת 
ואקום כדי שתוכלו לקחת 

אותם הביתה(, מוצרים יבשים 
ועוד )עמ' 129(.

Salumeria Roscioli מבחר 
מפתה של מטעמים מרחבי 

איטליה ומכל העולם )עמ' 52(.

 Biscottificio Innocenti
חנות בישקוטי מופלאה 

באווירה של פעם, ברחוב צדדי 
בטראסֶטֶבֶרה )עמ' 129(.

 Confetteria Moriondo &
Gariglio חנות שוקולדים 

קסומה )עמ' 51(.

המיטב בחנויות 
ספרים

 Almost Corner Bookshop
חנות מצוידת היטב של 

ספרים באנגלית )עמ' 129(.

 Feltrinelli International
מבחר מוגבל אך מצוין של 
ספרים עכשוויים באנגלית, 

בספרדית, בצרפתית, 
בגרמנית ובפורטוגלית 

)עמ' 91(.

מיטב השווקים
ּפֹורָטה ּפֹורֶטֶזה שוק 

הפשפשים הוותיק של רומא 
נערך בבוקר יום א’ לגדות 

הטיבר )עמ' 129(.

השוק החדש של ֶטסטאצ’ֹו 
השוק השכונתי של ֶטסטאצ’ֹו 

ססגוני ומלא אווירה 
)עמ' 113(.

קאמּפֹו ֶדה’ פיֹורי מהשווקים 
הנודעים בעיר, בכיכר שוקקת 

בעיר העתיקה )עמ' 51(.

רומא מתהדרת במבחר עשיר של בתי כלבו, חנויות 
רשת ומגוון בוטיקים נוצצים. אך ייחודה של העיר הוא 

באינספור החנויות הקטנות שבה: מעדניות ותיקות, 
בוטיקים עצמאיים שמנהלים בני הדור השלישי של 

משפחות אּומנים, בתי־מלאכה מאובקים, וגם בתי כלבו 
היסטוריים ונוטפי שיק וזוהר של ימים עברו. 

מה לקנות
רומא היא יעד נפלא לקניית בגדי מעצבים, נעליים ומוצרי 

עור. בחירה מתבקשת לא פחות היא מוצרי מזון גורמה, 
שתוכלו לקנות באינספור מעדניות, מאפיות, ָּפסטיֶצ׳ִרֶייה 

)pasticcerie, מגדניות( וחנויות שוקולד. האיטלקים 
מתמחים גם בריהוט וכלי בית, ובחנויות רבות תוכלו לקנות 

כלי מטבח מעוצבים או לקבל השראה לעיצוב הבית.

אזורי קניות
לבגדי מעצבים, אין כמו ִוָיה ֵדיי קֹונדֹוטי )עמ׳ 64( 

והאזור שמסביב לפיאצה די סּפאנָיה. בוטיקים וחנויות 
לבגדים יד שנייה יש לאורך ִוָיה ֶדל גֹוֶברנֹו ֶוקיֹו )עמ׳ 
41( שבֶצ׳נטרֹו סטֹוריקֹו וברובע מֹונטי )עמ׳ 91(. אזור 
ֶטסטאצ׳ֹו )עמ׳ 113( מושלם לקניית אוכל, אם באחת 

מהמעדניות הטובות בעיר ואם בשוק היומי.

בעלי־מלאכה
ברומא יש מבחר מפתיע של מעצבים ואּומנים, שמוכרים 

את מרכולתם בבתי־מלאכה קטנים באווירה של פעם. 
בחנויות הללו תוכלו לקנות תיק, ארנק או חגורה בעיצוב 

מיוחד, ואפילו עניבה או שמלה בהזמנה אישית. חנויות 
שכאלה תמצאו בֶצ׳נטרֹו סטֹוריקֹו, בטריֶדנֶטה ובמֹונטי.

קניות
המיטב

166 המיטב  קניות 167

y קבלו טיפ

W   חנויות רבות במרכז
העיר סגורות ביום ב׳ 

בבוקר.
W   מכירות סוף העונה

מתקיימות בחורף 
מתחילת ינואר עד אמצע 
פברואר, ובקיץ מיולי עד 

תחילת ספטמבר.
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דרשו מהנהג להפעיל   §
מונה, ואל תסכימו על מחיר 

מראש )למעט בנסיעה אל 
נמל־התעופה וממנו(.

התעריפים הרשמיים   §
מוצגים במוניות עצמן 

 https://roma ובכתובת
mobilita.it/it/servizi/taxi/

.tariffe
תוכלו לעצור מונית   §

ברחוב, אבל קל יותר לפנות 
אל תחנת המוניות הקרובה 

או להזמין מונית בטלפון. יש 
תחנות מוניות בנמלי־

התעופה, מחוץ לסטאציֹוֶנה 
ֶטרמיני, במוקדי־העניין 

העיקריים ובכיכרות מרכזיות.

באתר האינטרנט   §
www.060608.it יש רשימה 

של תחנות מוניות - לחצו על 
הלשונית transport, לאחר 
 ,getting around מכן על

.by taxi ולבסוף

שימושון
שעות פתיחה

בנקים ב’-ו’ 8:30-13:30 
ו־14:45-16:30

ברים ובתי־קפה 7:30-20:00, 
ולפעמים גם עד 1:00 או 

.2:00

חנויות ב’-שבת 9:00-19:30 
או 10:00-20:00, וכמה חנויות 

גם ביום א' 11:00-19:00; 
חנויות קטנות ומשפחתיות 

ב'-שבת 9:00-13:00 
ו־15:30-19:30 )או 

16:00-20:00(; לא מעט 
חנויות סגורות בבוקר יום ב'

מועדונים 22:00-4:00, או עד 
5:00

מסעדות 12:00-15:00 
ו־19:30-23:00 )בקיץ עד 

שעה מאוחרת יותר(

חשמל

שירותי חירום
אמבולנס % 118
מכבי־אש % 115

משטרה % 112, 113

כסף

כספומטים
כספומטים )או בנקומט,   §

bancomat באיטלקית( 
פזורים בכל פינה, וברובם 

מקבלים כרטיסי אשראי 
בינלאומיים )בעיקר ויזה 

ומסטרקארד(.

הסכום המרבי למשיכת   §
מזומנים הוא €250 ליום.

עדכנו תמיד את הבנק   §
שלכם כשאתם נוסעים 

לחו”ל, כדי שלא יחסמו את 
הכרטיס שלכם כשיופיעו 

אוטובוס
את האוטובוסים   §

והחשמליות ברומא מנהלת 
 ;06-5-70-03  %( ATAC חברת

.)www.atac.roma.it
תחנת האוטובוסים   §

 Piazza( המרכזית של רומא
dei Cinquecento( נמצאת 
מחוץ לסטאציֹוֶנה ֶטרמיני, 

בפיאצה ֵדיי צ'ינקֶווֶצ'נטֹו, שם 
נמצא גם דלפק המודיעין 
 ;Piazza dei Cinquecento(
.)Termini m ;8:00-20:00 h

שני צמתים נוספים   §
שאליהם מתנקזים קווים 
רבים הם לארגֹו די טֹוֶרה 
ארג'נטינה ופיאצה ונציה.

אוטובוסים נוסעים   §
מ־5:30 עד חצות, ומספר 

מצומצם של קווים נוסע כל 
הלילה.

קווי הלילה של רומא   §
נוסעים במעל 25 מסלולים, 

ורבים מהם עוברים בדרך 
בֶטרמיני ו/או בפיאצה ונציה. 
 N קווי הלילה מסומנים באות

לפני המספר, ובתחנות 
האוטובוסים מתנוסס סמל 

הינשוף הכחול. הקווים 
פועלים כל 15-30 דקות, אך 

הנסיעה בהם אטית יחסית.

חשמלית
ברומא פועלת רשת 

מצומצמת של חשמליות. 
למפת הקווים, היכנסו לאתר 

.www.atac.roma.it
הקווים השימושיים ביותר 

הם:
2 מ-Piazzale Flaminio אל 

Piazza Mancini ובחזרה.
3 אל המוזיאון האטרוסקי 
הלאומי בווילה ג’וליה מסן 

לורנצו, סן ג'ובאני 
וטראסֶטֶבֶרה ובחזרה.

8 אל פיאצה ונציה 
מטראסֶטֶבֶרה ובחזרה.

 Piazza del 19 אל
Risorgimento מווילה 

 Via-ּבֹורֶגֶזה, סן לורנצו ו
Prenestina ובחזרה.

מונית
המוניות הרשמיות   §

והמורשות של רומא הן 
 Roma לבנות, עם הכיתוב
Capitale על הדלת, לצד 

מספר הרישיון של המונית.

230V/50Hz

230V/50Hz

כרטיסים וכרטיסים חופשיים

הכרטיסים לתחבורה הציבורית תקפים באוטובוסים, 
בחשמליות ובקווי המטרו של רומא, למעט רכבות 

שנוסעות לנמל־התעופה ליאונרדו דה וינצ׳י )פיּומיצ׳ינֹו(. 
הכרטיסים השונים לבחירתכם:

Biglietto integrato a tempo( BIT; כרטיס יחיד התקף 
למשך מאה דקות בכל אמצעי התחבורה 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
Abbonamento mensile )חופשי־חודשי( כרטיס 

המוגבל למשתמש יחיד €35; כרטיס שכל אחד יכול 
להשתמש בו €53

רומא פאס )מקנה שלושה ימים/יומיים של נסיעה 
חופשית בתוך העיר( €28/38.50

קנו כרטיסים בחנויות הטבק )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. נוסעים ללא כרטיס בתוקף עלולים 

להיקנס בסכום של €50 או יותר. ילדים עד גיל עשר 
נוסעים חינם.

שימושון 179  178

האתרים, המסעדות, הברים, החנויות 
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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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 לבלתי־נשכח. כדי להקל על 

ההתמצאות חילקנו את רומא 
לאזורים והוספנו מפות ברורות, 
שיעזרו לכם למצוא את דרככם 

ולהגיע בדרך הקצרה ביותר ממקום 
למקום. כתבינו המומחים חיפשו 
ומצאו את הדברים טובים ביותר 

בעיר: מסלולי הליכה, מסעדות, חיי 
לילה, חנויות ועוד. רוצים להשתלב 

בסביבה? תת־הפרק אצל המקומיים 
יביא אתכם למקומות החמים ביותר, 

שם תוכלו לחוות את רומא 
האמיתית.

וכמובן, אי אפשר בלי המידע 
השימושי הנחוץ לטיול מוצלח: 

מסלולי הליכה 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.

במדריך

סקירה מהירה
המפתחות שיסייעו 

לכם להבין את 
העיר ולהחליט מה 
תרצו לעשות ואיך

מדריך רומא
האתרים והפעילויות 

המומלצים, שכונה 
אחר שכונה 

המיטב 
של רומא

האתרים הטובים 
ביותר בעיר, 

ברשימות נוחות 
לתכנון טיולכם.

מידע שימושי
טיפים וטריקים 
לשיפור הטיול 

חשוב לדעת
 מידע חיוני 

לטיול מוצלח

חלוקה לאזורים
כדי שתדעו מה נמצא 

והיכן

עיקר האתרים
מצו את המרב 
מביקורכם בעיר

אצל המקומיים
הזדמנות להרגיש כמו 

תושבים ליום אחד

מסלולי הליכה
היכרות עם העיר ברגל

המיטב של רומא
חוויות בלתי נשכחות

תחבורה
לנסוע כמו המקומיים

שימושון
כולל מידע על מקומות 

לינה



151 המיטב  של רומא 
מסלולי הליכה מומלצים

בעקבות הקיסרים  . . . . . . . . . . . . . 152

הפיאצות של רומא  . . . . . . . . . . . . 154

המיטב של רומא
אתרים היסטוריים. . . . . . . . . . . . . . 156

158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מסעדות

רומא חינם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

161 . . . . . . . . . . . . . . . . ברים וחיי־לילה

אדריכלות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

אמנות ומוזיאונים . . . . . . . . . . . . . . 164

קניות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

תרבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

רומא לילדים. . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

טיולים מודרכים . . . . . . . . . . . . . . . 171

172 . . . . . . . . . . . . . . הומואים ולסביות 

7 סקירה מהירה 
עיקר האתרים  . . . . . . . . . 8

אצל המקומיים . . . . . . . . . 12

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

חשוב לדעת . . . . . . . . . . . 16

חלוקה לאזורים. . . . . . . . . 18

173 מידע שימושי 
174  . . . . . . . . לפני הנסיעה 

176 הגעה לרומא. . . . . . . . . 

177 תחבורה . . . . . . . . . . . . 

179 שימושון. . . . . . . . . . . . . 

184 מילון שימושי. . . . . . . . . 

21 לגלות  את רומא 

ֶצ׳נטרֹו סטֹוריקֹו

רומא העתיקה

טריֶדנֶטה

טֶרבי והקווירינאֶלה

מֹונטי וֶאסקווילינֹו

סן ג׳ובאני וֶצ׳ליֹו

ָאֶבנטינֹו וֶטסטאצ׳ֹו

קריית הוותיקן וּפראטי

טראסֶטֶבֶרה וג׳אניקֹולֹו

36
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54

66

80

96

108

116

130

מצדיק נסיעה:
סן לורנצו וּפינֶייטֹו. . . . . . . . . . . . . . . 78

ִוָיה ָאּפָיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

אֹוסטֶיינֶזה וסן פאולו . . . . . . . . . . . . 106

וילה ּבֹורֶגֶזה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146



מזרקת קּוָאטרֹו פיּומי )עמ׳ 44( בפיאצה נאבֹוָנה
BELENOS/SHUTTERSTOCK ©

עיקר האתרים                                                          8

אצל המקומיים                                                         12

תכנון יומי                                                                  14

חשוב לדעת                                                               16

חלוקה לאזורים                                                          18

סקירה מהירה

ברוכים 
הבאים לרומא

בירת איטליה מזמנת שילוב מסחרר בין חורבות מרשימות, אמנות 
מעוררת השראה וחיי רחוב תוססים, ונחשבת אחת הערים הרומנטיות 
והמפתות בעולם  ברומא, כמו ברומא, אי אפשר שלא להתמסר לאורח 

החיים המקומי, הדֹולֶצ׳ה ויָטה, וליהנות ממנה גדושה של תרבות 
ואמנות על רקע אינספור סמלים עתיקים ומפורסמים עוד מימיה 

כבירת העולם )קאּפּוט מּונדי, caput mundi(  בואו לביקור וגם אתם 
תיפלו שבי בִקסמה של רומא 

7



הקולוסיאום )עמ׳ 24(
אמפיתיאטרון עתיק ומעורר 

השתאות.

וילה ּבֹורֶגֶזה )עמ׳ 146(
פיסול סנסציוני ויצירות מופת 

מתקופת הרנסאנס.

הפנתיאון )עמ׳ 38(
פסגת אדריכלות העולם העתיק.
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מוזיאוני הוותיקן )עמ׳ 132(
הקפלה הסיסטינית ואמנות עוצרת נשימה.

עיקר האתרים
רומא

עיקר האתרים 9  8
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בזיליקת פטרוס הקדוש )עמ׳ 136(
כנסיית הדגל של הוותיקן.

ִוָיה ָאּפָיה )עמ׳ 92(
מהדרכים העתיקות ביותר בעולם.

הפורום הרומי )עמ׳ 26(
מרכז רומא העתיקה והאימפריה הרומית.

מזרקת טֶרבי )עמ׳ 68(
המזרקה המפורסמת בעיר.

בזיליקת סן ג׳ובאני ִאין לאֶטראנֹו )עמ׳ 98(
הבזיליקה המפוארת של האפיפיור.

המדרגות הספרדיות ופיאצה די סּפאנָיה )עמ׳ 56(
המדרגות המהוללות מושכות המוני מבקרים ומקומיים.

עיקר האתרים 11 10 עיקר האתרים



שמות האתרים 
 מודגשים

עמודי המפות בצבע 
אדום 

א
ָאֶבנטינֹו וֶטסטאצ'ֹו 

 Aventino &
 ,108-15 Testaccio

110
בילוי 115
ברים 114

מוקדי־עניין עיקריים 
111-12

מסלולי טיול 109
מסעדות 112-14

קניות 115
תחבורה 109
אדריכלות 53, 

162-63
אודיטוריום ּפארקֹו 

ֶדָלה מוסיקה 
 Auditorium Parco

148 della Musica
אוטובוס 178

אוטובוס, טיולים 
מודרכים 171

 Ostiense אֹוסטֶיינֶזה
106 ,106-107
אופנוע, טיולים 
מודרכים 171

אופניים, טיולים 
מודרכים 171

אופרה 114, 168, 
169

 Orto אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו
124 Botanico

 Orti אֹורטי פארֶנזיַאני
31 Farnesiani

איטלקית 184-85
אמנות 160, 

164-65, ראו 
גם תחת שמות 

האמנים
 aperitivo ָאֶּפריטיבֹו

161 ,128
אמבולנס 179

 enoteche ֶאנֹוֶטֶקה
128

ֶאסקווילינֹו, ראו מֹונטי 
וֶאסקווילינֹו

)ה(אפיפיור 142
אצל המקומיים 

12-13
אקלים 174
אשרה 183

אתרי אינטרנט 16, 
174-75

ב
ּבֹוָקה ֶדָלה ֶוריָטה 

 Bocca della Verità
33

ּבֹורֹומיני, פרנצ'סקו 
 Borromini,

 ,53 ,41 Francesco
155 ,139 ,99

בזיליקת סן ג'ובאני 
ִאין לאֶטראנֹו 

 Basilica di San
 Giovanni in

98-99 Laterano
בזיליקת 

סנט'ָאגֹוסטינֹו 
 Basilica di

46 Sant’Agostino
בזיליקת סנטה מריה 

ִאין טראסֶטֶבֶרה 
 Basilica di

 Santa Maria in
118-19 Trastevere

בזיליקת סנטה 
מריה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו 

 Basilica di Santa
 Maria del Popolo

59-60
בזיליקת סנטה מריה 

 Basilica מאג'ֹוֶרה
 di Santa Maria

85 Maggiore
בזיליקת סנטה מריה 

סֹוּפָרה מיֶנרָבה 
 Basilica di Santa

 Maria Sopra
 ,45-46 Minerva

154
בזיליקת סנטה 

 Basilica di סאּביָנה
112 Santa Sabina

בזיליקת סנטי ג'ובאני 
 Basilica ֶא פאולו

 dei SS Giovanni e
102 Paolo

בזיליקת סנטי 
קּוָאטרֹו קֹורֹונאטי 
 Basilica dei SS

 Quattro Coronati
102

בזיליקת סן לורנצו 
פּואֹורי ֶלה מּוָרה 
 Basilica di San

 Lorenzo Fuori le
79 Mura

בזיליקת סן 
 Basilica סבסטיאנו

 di San Sebastiano
95 ,93

בזיליקת סן פאולו 
פּואֹורי ֶלה מּוָרה 
 Basilica di San
 Paolo Fuori le

107 Mura
בזיליקת סן קֶלֶמנֶטה 

 Basilica di San
101 Clemente
בזיליקת פטרוס 

הקדוש ִאין וינקֹולי 
 Basilica di San

 Pietro in Vincoli
86

בטיחות 181
בילוי 168-69, ראו 

גם תחת שמות 
האזורים, אינדקס 

בילוי

בית־הקברות 
לפרוטסטנטים 

 Cimitero ולזרים
 Acattolico per gli

112 Stranieri
בית־הקברות קאמּפֹו 
 Cimitero di ֶוראנֹו

79 Campo Verano
)ה(בית הרומאי 

בפאלאצו ואֶלנטיני 
 Le Domus

 Romane di
 Palazzo Valentini

72-73
בית קיטס-ֶשלי 

 Keats-Shelley
57 House

במקרה חירום 179
ברים וחיי־לילה 161, 

ראו גם אינדקס 
שתייה, תחת שמות 

האזורים
ֶּברניני, ג'אן לורנצו 

 Bernini, Gian
 ,53 ,44  Lorenzo

 ,147 ,139 ,137 ,73
155

בתי־שימוש 182
)ה(בתים הרומיים 

102 Case Romane

ג
ג'אז 169

ג'אניקֹולֹו, גבעה 
124-25 Gianicolo

ג'אניקֹולֹו, ראו 
טראסֶטֶבֶרה 

וג'אניקֹולֹו
גארֹוֶנה, מאֶטאֹו 

 Garrone, Matteo
77

 Il ה(גטו היהודי(
47 Ghetto Ebraico

159 gelato ֶג'לאטֹו
גלריה דוריה ּפאמפילי 

 Galleria Doria
44 Pamphilj

)ה(גלריה הלאומית 
 La Galleria

148 Nazionale
גלריה קֹולֹוָנה 

 Galleria Colonna
71-72

גלריה קֹורסיני 
 Galleria Corsini

123-24
גלריות 164-65, ראו 

גם תחת שמות 
הגלריות

גלריית המפות 
 Galleria delle

 Carte Geografiche
133

גלריית התמונות 
133 Pinacoteca

 Galleria גלרי שיָאָרה
73 Sciarra

 Giardino גני ָאראנצ'י
112 degli Aranci

גני הוותיקן 142
 Giardini גני ּפינצ'ֹו

60 Del Pincio
גראמשי, אנטוניו 

 Gramsci, Antonio
112

 Garbatella ָגרּבאֶטָלה
107

גָרטאֶקָקה 
126 grattachecca

ד
 de דה סיקה, ויטוריו

77 Sica, Vittorio
דֹומּוס ָאּוֵריָאה 

86 Domus Aurea

ה
הומואים, מטיילים 

172
היסטוריה 35, 47, 
156-57 ,103 ,53

ו
 Via Appia ִוָיה ָאּפָיה

94 ,92-95

ח
חגים לאומיים 

180-81
חופשה ברומא 61

חיי־לילה, ראו ברים 
וחיי־לילה

חשמל 16, 179
חשמלית 178

ט
טוסטוס, טיולים 

מודרכים 171
טיולים מודרכים 171, 

ראו גם מסלולי 
הליכה

טיפים 16, 180
טלפון 16, 181-82

טלפונים ניידים 16, 
181-82

ֶטסטאצ'ֹו, ראו 
ָאֶבנטינֹו וֶטסטאצ'ֹו

טראסֶטֶבֶרה וג'אניקֹולֹו 
 Trastevere &

 ,116-29 Gianicolo
122

בילוי 128
ברים 126-28

מוקדי־עניין עיקריים 
123-25 ,118-19

מסלולים מומלצים 
120 ,120-21 ,117

מסעדות 125-26
קניות 129

תחבורה 117
טֶרבי וקווירינאֶלה 

 Trevi & Quirinale
70 ,66-77

בילוי 76
ברים 75

מוקדי־עניין עיקריים 
71-73 ,68-69

מסלולי טיול 67
מסעדות 74

קניות 76
תחבורה 67

 Tridente טריֶדנֶטה
58 ,54-65

ברים 62-64
מוקדי־עניין עיקריים 

59-60 ,56-57
מסלולים מומלצים 

55
מסעדות 60-62

קניות 64-65
תחבורה 55

י
ילדים, טיול עם 170

כ
כללי התנהגות 181
 Chiesa כנסיית ֶג'זּו

44 del Gesù

אינדקס
ראו גם אינדקסים נפרדים:

5 אוכל עמ' 190
6 שתייה עמ' 191

3 בילוי עמ' 191
7 קניות עמ' 191

א-כ 187 186 אינדקס



כנסיית טריניָטה 
 Chiesa ֵדיי מֹונטי
 della Trinità dei

57 Monti
כנסיית סנט'איניָאציֹו 

 Chiesa די לֹויֹוָלה
 di Sant’Ignazio di

154-55 Loyola
כנסיית סנטה מריה 

 Chiesa אנטיקה
 di Santa Maria

32 Antiqua
כנסיית סנטה מריה 

 Chiesa ֶדָלה ויטֹורָיה
 di Santa Maria

73 della Vittoria
כנסיית סנטה 

 Chiesa di ּפראֶסֶדה
87 Santa Prassede
כנסיית סנטו סטפאנו 
 Chiesa di רֹוטֹונדֹו

 Santo Stefano
101 Rotondo

כנסיית סן לואיג'י 
 Chiesa ֵדיי פרנֶצ'זי
 di San Luigi dei

45 Francesi
כסף 16, 46, 179-80

כספומטים 179-80
כרטיסי אשראי 180

כרטיסים מוזלים 180

ל
להט"בים 172

לסביות, מטיילות 
172

לשכות מידע לתיירים 
182

מ
)ה(מאוזוליאום של 

צ'צ'יליה ֶמֶטָלה 
 Mausoleo di

93 Cecilia Metella
מגורים 174-75

)ה(מדונה של 
 Madonna הּפֶייָטה

72 della Pietà
מדונות 72

מוזיאון ַאָרה ּפאצ'יס 
 Museo dell’Ara

60 Pacis
)ה(מוזיאון האטרוסקי 

הלאומי בווילה 
 Museo ג'וליה

 Nazionale Etrusco
 di Villa Guilia

147-48
)ה(מוזיאון הגרגוריאני 
 Museo האטרוסקי

 Gregoriano
135 Etrusco

)ה(מוזיאון הגרגוריאני 
 Museo המצרי

 Gregoriano Egizio
133

)ה(מוזיאון הלאומי 
לאמנות המאה 
העשרים ואחת 

 MAXXI( Museo(
 Nazionale delle

 Arti del XXI
148 Secolo

)ה(מוזיאון הרומאי 
הלאומי: מרחצאות 

דיוקלטיאנוס 
 Museo Nazionale
 Romano: Terme

 di Diocleziano
85-86

)ה(מוזיאון הרומאי 
הלאומי: ּפאלאצֹו 

 Museo ָאלֶטן
 Nazionale

 Romano: Palazzo
44-45 Altemps

)ה(מוזיאון הרומאי 
הלאומי: ּפאלאצֹו 

מאסימֹו ָאֶלה ֶטרֶמה 
 Museo Nazionale
 Romano: Palazzo

 Massimo alle
82-83 Terme
מוזיאון וגלריה 

 Museo e ּבֹורֶגֶזה
 Galleria Borghese

147
מוזיאוני הקפיטול 

 Musei Capitolini
153 ,32

מוזיאוני הקפיטול 
בֶצ'נטראֶלה 
מֹונֶטמרטיני 

 Museo Capitoline
 Centrale

107 Montemartini
מוזיאונים 164-65, 

ראו גם תחת שמות 
המוזיאונים

מוזיאון ּפיֹו־קֶלֶמנטינֹו 
Museo Pio-

133 Clementino
מוזיאון קיַאָרמֹונטי 

 Museo
133 Chiaramonti
מוזיאון קרלו ּבילֹוטי 

 Museo Carlo
148 Bilotti

מֹונטי וֶאסקווילינֹו 
 Monti & Esquilino

84 ,80-91
בילוי 90-91
ברים 89-90

מוקדי־עניין עיקריים 
85-87 ,82-83

מסלולים מומלצים 
81

מסעדות 87-88
קניות 91

תחבורה 81
מונית 178-79

מוסיקה 114, 168, 
169

מוסיקה קלאסית 
169 ,168

מוקדי־עניין עיקריים 
8-11

מוקדי־עניין עיקריים 
8-13

מזג אוויר 174
מזרקת ּבארקאָצ'ה 

 Fontana della
57 Barcaccia

מזרקת קּוָאטרֹו 
 Fontana dei פיּומי
44 Quattro Fiumi

מטבע 16
מטרו 177

מיכלאנג'לו 
 ,86 Michelangelo

139 ,137 ,135
מילון שימושי 

184-85
מיתרה, פולחן 104

מכבי־אש 179
מנזר הקפוצ'ינים 
 Convento dei
73 Cappuccini

מסלולי הליכה 
 ,153 ,171 ,152-55

155
מסלולים מומלצים 

14-15 ראו גם 
תחת שמות 

האזורים
מסעדות 126, 

158-59, 167, ראו 
גם תחת שמות 

האזורים, אינדקס 
אוכל

משטרה 179
מתת קונסטנטינוס 

 Donazione di
 ,102 Costantino

103

נ
ניידים, טלפונים 16, 

181-82
נכים, מטיילים 

182-83

ס
סֹוֶרנטינֹו, פאולו 

 Sorrentino, Paolo
77

סכנות ומטרדים 181
 San סן ג'ובאני וֶצ'ליֹו
 Giovanni & Celio

100 ,96-105
ברים 104-105

מוקדי־עניין עיקריים 
101-102 ,98-99

מסלולים מומלצים 
97

מסעדות 103-104
קניות 105

תחבורה 97

 San סן לורנצו
 ,78-79 Lorenzo

78
 San Paolo סן פאולו

106 ,106-107

ע
עלויות 16, 46, 180

פ
ּפאלאטינֹו, גבעה 

152 ,31 Palatino
ּפאלאצֹו ָּברֶּבריני 

 Palazzo Barberini
72

ּפאלאצֹו ֶדָלה 
ֶאסּפֹוזיציֹוני 

 Palazzo delle
86 Esposizioni

ּפאלאצֹו ֶדל 
 Palazzo קווירינאֶלה

71 del Quirinale
ּפאלאצֹו סּפאָדה 

41 Palazzo Spada
ּפאלאצֹו פארֶנֶזה 

 Palazzo Farnese
155 ,46

 Parco ּפארקֹו סאֶבלֹו
112 Savello

פגישה עם האפיפיור 
142

)ה(פורומים הקיסריים 
32 Fori Imperiali

פיאצה די סנטה מריה 
ִאין טראסֶטֶבֶרה 

 Piazza di
 Santa Maria in
121 Trastevere

פיאצה די סּפאנָיה 
 Piazza di Spagna

56-57

פיאצה ֶדָלה 
 Piazza רפובליקה

 della Repubblica
86

פיאצה ֶדל ּפֹוּפֹולֹו 
 Piazza del Popolo

59
פיאצה ֶדל 

 Piazza קווירינאֶלה
73 del Quirinale

פיאצה ֶדל ָקמּפידֹוליֹו 
 Piazza del

 ,33 Campidoglio
153

פיאצה נאבֹוָנה 
 Piazza Navona

155 ,44
139 Pietà ּפֶייָטה
 Pigneto ּפינֶייטֹו

78 ,78-79
 Fellini, פליני, פדריקו

77 Federico
)ה(פנתיאון 38-39, 

155
ּפראטי, ראו קריית 

הוותיקן וּפראטי

צ
צ'ירקֹו די מאֶסנציֹו 

 Circo di
92-93 Massenzio

 Circo צ'ירקֹו מאסימֹו
33 Massimo

ֶצ'ליֹו, ראו סן ג'ובאני 
וֶצ'ליֹו

ֶצ'נטרֹו סטֹוריקֹו, אזור 
 centro storico

42-43 ,36-53
בילוי 51

ברים 49-50

מוקדי־עניין עיקריים 
44-46 ,38-39

מסלולי טיול 37, 
40 ,40-41

מסעדות 45-49
קניות 51-52
תחבורה 37

ק
קאמּפֹו ֶדה' פיֹורי 

 Campo de’ Fiori
155 ,51

קווירינאֶלה, ראו טֶרבי 
וקווירינאֶלה

)ה(קולוסיאום 
 ,24-25 Colosseum

152
קולנוע 77, 168

)ה(קטקומבות של 
סנטה דומיטילה 
 Catacombe di

 Santa Domitilla
95

)ה(קטקומבות של 
סן סבסטיאנו 

 Catacombe di San
93 Sebastiano

)ה(קטקומבות 
של סן קליסטו 

 Catacombe di
95 San Callisto

קיֹוסטרֹו ֶדל 
ּבראמאנֶטה 

 Chiostro del
40-41 Bramante

 Keats, קיטס, ג'ון
112 ,57 John

קיסרי רומי 35
קניות 166-67, 170 

ראו גם תחת שמות 
האזורים, אינדקס 

קניות

כ-ק 189 188 אינדקס



קסטל סנט'אנג'לו 
 Castel

142 Sant’Angelo
קפה 74

 Caravaggio קרוואג'ו
 ,59-60 ,46 ,45

147 ,123
קריית הוותיקן 

 Città del וּפראטי
 Vaticano e Prati
140-41 ,130-45

בילוי 145
ברים 144-45

מוקדי־עניין עיקריים 
142 ,132-39

מסלולי הליכה 131
מסעדות 143-44

קניות 145
תחבורה 131

ר
רומא העתיקה, אזור 

30 ,22-35
ברים 34

מוקדי־עניין עיקריים 
31-33 ,24-29

מסלולים מומלצים 
23

מסעדות 33-34
תחבורה 23

רומא חינם 160
רוסליני, רוברטו 

 Rossellini,
77 Roberto

ריצה 33
135 Raphael רפאל

ש
שווקים 167, ראו 
גם תחת שמות 

השווקים

)ה(שוק חדש של 
 Nuovo ֶטסטאצ'ֹו

 Mercato di
113 Testaccio

שוקי טריאנוס 
ומוזיאון הפורומים 
 Mercati הקיסריים

 di Traiano &
 Museo dei Fori

32 Imperiali
 ֶשלי, ֶּפרסי ּביש 

 Shelley, Percy
112 ,57 Bysshe

שעון 16
שעות פתיחה 179

ת
תחבורה 17, 176-79

תיאטרון 169

Y אוכל

107 Eataly איטאלי
Mer�  השוק המרכזי
88 cato Centrale

Pastifi�  ּפסטיפיצ׳ֹו
61 cio

ָּפסטיֶצ׳ִריה ֶרגֹולי 
 Pasticceria Regoli

90
87 Ai Tre Scalini

41 Alfredo e Ada
107 Andreotti

 Antonello Colonna
87 Open

 Appia Antica Caffè
93

Armando al Pan�
48 theon

103 Aroma
88 Aromaticus

62 Babette

 Bistro del Quirino
74

103-104 Cafè Cafè
147 Caffè delle Arti

48-49 Casa Bleve
74 Colline Emiliane

113 Cups
121 Da Augusto

125 Da Enzo
113 Da Felice

126 Da Teo
103 Divin Ostilia

107 Doppiozeroo
47 Emma Pizzeria

83 Est Est Est
143 Fa-Bìo

 Fatamorgana Corso
62

 Fatamorgana Prati
144

Fiaschetteria Beltra�
60 mme

125 Fior di Luna
Flavio al Velavevo�

113 detto
 Forno di Campo

48 de’ Fiori
 Forno La Renella

126
47 Forno Roscioli

 Gelateria del Teatro
48

61 Ginger
 Hostaria Romana

74
104 Il Bocconcino

114 Il Gelato
 Il Giardino di Giulia

93 e Fratelli
61-62 Il Margutta

79 Il Sorì
144 Il Sorpasso

61 Imàgo
88 L’Asino d’Oro

47-48 La Ciambella
 La Prosciutteria

125
113 Mordi e Vai

79  1924 Necci dal
 Osteria Flaminio

147
125 Panattoni

87 Panella
88 Pasta Chef

46 Pianostrada
143 Pizzarium

 Pizzeria Da Remo
113-14

62 Pompi
 Ristorante

144 L’Arcangelo
 Ristorante Roof

34 Garden Circus
 Romeo e Giulietta

112
79 Said

69 San Crispino
 Sora Mirella Caffè

126
87-88 Temakinho

 Terre e Domus
33-34

48 Tiramisù Zum
79 Tram Tram
113 Trapizzino

 Vineria Il Chianti
74

À שתייה

ָאנטיקֹו קפה גֶרקֹו 
 Antico Caffè

62 Greco
בית התה ָּבּבינגטון 
 Babington’s Tea

64 Rooms
קאמּפֹו ֶדה׳ פיֹורי 

 Campo de’ Fiori
51

34  0,75
121 Bar San Calisto
120 Bar Stuzzichini

49 Barnum Cafe
144 Be.re

 Bibenda Wine
104 Concept
128 Bir & Fud

34 BrewDog Roma
63 Caffè Ciampini

 Caffè
 Sant’Eustachio

49-50
114 Casa Manfredi
 Circolo Illuminati

107
79 Co.So

105 Coming Out
50 Etablì

121 Freni e Frizioni
50 Gin Corner

107 Goa
127-28 Il Baretto

62-63 Il Palazzetto
 Il Pentagrappolo

104
79 Il Sorì

126-27 Keyhole

 L’Oasi della Birra
114

 La Bottega del
90 Caffè

 La Casa del Caffè
50 Tazza d’Oro

 La Casetta a Monti
89

 Makasar Bistrot
145

75 Moma
79  1924 Necci dal

107 Neo Club
41 Open Baladin

75 Pepy’s Bar
126 Pimm’s Good

114 23 Rec
 Rivendita Libri,

 Cioccolata e Vino
127

50 Roscioli Caffè
79 Said

144 Sciascia Caffè
79 Spirito

64 Stravinskij Bar
 Terrazza Caffarelli

34
107 Vinile

89 Vino Roma
63 Zuma Bar

V בילוי

בית האופרה של 
 Teatro רומא

 dell’Opera di
114 ,90 Roma

תיאטרו ארג'נטינה 
 Teatro Argentina

51

145 Alexanderplatz
121 Big Mama

90 Blackmarket
90-91 Charity Café

115 ConteStaccio
145 Fonclea

 Gregory’s Jazz
76 Club

128 Lettere Caffè
121 Nuovo Sacher

51 Teatro India

Á קניות

91 Abito
 Almost Corner
129 Bookshop

 Anglo American
65 Bookshop

 Antica Caciara
129 Trasteverina

 Artisanal
65 Cornucopia

52 Bartolucci
129 Benheart
 Biscottificio

129 Innocenti
קאמּפֹו ֶדה׳ פיֹורי 
 Campo de’ Fiori

51
 Confetteria

 Moriondo &
51 Gariglio

 Fausto Santini
)מֹונטי וֶאסקווילינֹו( 

76
 Fausto Santini

)טֶרבי והקווירינאֶלה( 
76

 Feltrinelli
91 International

 Flumen Profumi
65

 Galleria Alberto
76 Sordi

64 Gente
 Ibiz – Artigianato

51 in Cuoio
145 Il Sellaio

 La Bottega del
91 Cioccolato

65 Manila Grace
52 Marta Ray

 Mercato Monti
91 Urban Market

52 namasTèy
השוק החדש של 
 Nuovo ֶטסטאצ׳ֹו

 Mercato di
113 Testaccio

ּפֹורָטה ּפֹורֶטֶזה, 
 Porta Portese שוק

129
145 Rechicle
64 Re)f(use

 Salumeria Roscioli
52

41 SBU
105 Soul Food

 Tina Sondergaard
91

 Via ִוָיה ֵדיי קֹונדֹוטי
64 dei Condotti

 Via ִוָיה מארגּוָטה
61 Margutta
115 Volpetti

ק-קניות 191 190 אינדקס
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