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10/29/11 - Róma - Utazási tippek, Látnivalók, Vatikán

? Róma (Roma)
Az i. e. 756-ban Romulus és Remus által alapított Róma (olasz nyelven: Roma,
angol nyelven: Rome), amely Olaszország f?városa, jelenleg Párizs és London után
a legnépszer?bb európai célállomások egyike. A 1,285 km2 terület? város, amely
Lazio régióban, a Tirrén-tenger (a Földközi-tenger része) partjától 28 km-re
található, a Tevere (latin nyelven: Tiberis) folyó partjának 7 dombjára (Palatinus,
Capitolinus, Caelius, Aventinus, Esquilinus, Collis Quirinalis, Viminalis) települt. A
város legmagasabb pontja a Monte Mario csúcs, melynek tengerszint feletti
magassága 139 méter. Róma lakossága 2010 közepén 2,75 millió f? volt, mellyel
Olaszország legnépesebb városának számít. Milánó és Torinó mellett az ország
harmadik legjelent?sebb ipari központjaként tartják számon. Gazdaságának f?
húzóereje a nehézipar, a kézm?ipar, és a könny?ipar, ezen belül is a textilgyártás, a
ruha- és cip?gyártás, valamint az élelmiszeripar. A város f? bevételi forrását
mégsem az ipar adja, hanem a turizmus, köszönhet?en annak, hogy évente sok
millió turista keresi fel az ókori Róma (olasz nyelven: Roma antica, angol nyelven:
Ancient Rome) látnivalóit, köztük a történelmi városközpontot is, mely 1980 óta már
az UNESCO világörökség részét képezi. A város életét több fontos dátum is
végigkísérte. 1957-ben, Rómában írták alá a Római szerz?dést, mellyel megalakult
az Európai Gazdasági Közösség. 1960-ban Róma adott otthont a XVII. nyári
olimpiai játékok rendezvényének, mely nagyszabású esemény 2012-ben, a londoni
olimpiai játékok keretén belül tovább folytatódik. 1990-ben a futball rajongói
örülhettek, ugyan is itt rendezték meg a labdarúgó világbajnokságot.
Az európai úti célok versenyében, Párizs és London után, Róma
vonzza a legtöbb látogatót.
Róma, az örök város ? a világ leglátogatottabb célállomásainak
versenyében New York, Los Angeles, Bali, Dubai, és Barcelona
városát is megel?zve, Las Vegas mögött az el?kel? 11. helyen
szerepel.
A Vatikáni Múzeumok (évi kb. 4,2 millió látogató) és a Colosseum (évi
kb. 4 millió látogató) a világ 50 leglátogatottabb turisztikai célpontja
között van számon tartva.
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Római kerületek és negyedek:
Róma történelmi központja, ami f?ként az Old Rome és a Colosseum kerületekb?l
áll nagyon kicsi, a város területének mindössze 4%-át teszi ki. Róma az alábbi
kerületekre osztható:

• Modern Center ? Trevi-kút (Fontana di Trevi), Via Veneto utca (Via
Veneto), Római Nemzeti Múzeum (Museo Nazionale Romano), Antik
M?vészeti Nemzeti Galéria (Galleria Nazionale d'Arte Antica)
• Old Rome ? Római Pantheon (Pantheon), Marcus Aurelius-oszlop
(Colonna di Marco Aurelio), Fontana dei Quattro Fiumi, Piazza Navona
• Vatican ? Szent Péter-bazilika (Basilica di San Pietro),
Sixtus-kápolna (Cappella Sistina), Vatikáni Múzeumok (Musei
Vaticani), Apostoli Palota (Palazzo Apostolico)
• Colosseum ? Forum Romanum (Foro Romano), Colosseum
(Colosseo), Constantinus diadalíve (Arco di Costantino), Mamertinus
börtöne (San Pietro in Carcere)
• North Center ? Spanyol lépcs? (Scalinata della Trinitá dei Monti),
Borghese Múzeum és Galéria (Museo e Galleria Borghese), Bárka
szök?kút (Fontana della Barcaccia), Piazza del Popolo
• Trastevere ? Angyalvár (Castel Sant'Angelo), Tempietto di
Bramante, Santa Maria in Trastevere, Ponte Sisto
• Aventino-Testaccio ? Circus Maximus (Circo Massimo), Santa
Maria in Cosmedin-templom (Basilica di Santa Maria in Cosmedin),
Santa Sabina-bazilika (Basilica di Santa Sabina)
• Esquilino-San Giovanni ? Santa Maria Maggiore bazilika (Basilica
di Santa Maria Maggiore), Gallienus diadalíve (Arco di Giallo), Santa
Prasede
• Nomentano ? Porta Maggiore, Sant'Agnese fuori le mura, San
Lorenzo fuori le mura, Santa Costanza

• North ? Monte Mario hegy (139 m), Monte Mario Obszervatórium
(Sede di Monte Mario), Olimpiai Stadion (Stadio Olimpico)
• South ? Caffarella park (Parco regionale dell'Appia antica), Római
Civilizáció Múzeuma (Museo della Civiltá Romana), Capo di Bove,
Villa dei Quintili
• Ostia ? Ostia Antica
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A mai Róma közigazgatásilag 32 negyedb?l áll, melyek az alábbiak: Flaminio
(I.), Parioli (II.), Pinciano (III.), Salario (IV.), Nomentano (V.), Tiburtino (VI),
Prenestino-Labicano (VII.), Tuscolano (VIII.), Appio Latino (IX.), Ostiense (X.),
Portuense (XI.), Gianicolense (XII.), Aurelio (XIII.), Trionfale (XIV.), della Vittoria
(XV.), Monte Sacro (XVI.), Trieste (XVII.), Tor di Quinto (XVIII.),
Prenestino-Centocelle (XIX.), Ardeatino (XX.), Pietralata (XXI), Collatino (XXII),
Alessandrino (XXIII), Don Bosco (XXIV), Appio Claudio (XXV), Appio Pignatelli
(XXVI), Primavalle (XXVII), Monte Sacro Alto (XXVIII), Ponte Mammolo (XXIX), San
Basilio (XXX), Giuliano Dalmata (XXXI), EUR (XXXII).

Vatikán (Vaticano):
Róma területén a Tevere (Tiberis) folyó mellett található Vatikán, vagy más néven a
Vatikánváros (olasz nyelven: Cittá del Vaticano, Vaticano, angol nyelven: Vatican
City), mely a katolikus egyház központja, és egyben a pápa székhelye is, jelenleg a
világ legkisebb független állama. Területe, amely teljes egészében 1984 óta az
UNESCO világörökség részét képezi csupán 0,44 km2, és becsült lakossága is
kevesebb, mint 900 f?b?l (2009-ben 826 f?) áll. A Vatikán ?rségét a 110 f?s Svájci
Gárda (a római pápa védelmét ellátó kis katonai alakulat) adja. A Vatikán Állam
területén az ismertebb látnivalók a következ?k:

• Szent Péter-bazilika (Basilica di San Pietro) ? a világ legnagyobb
keresztény temploma
• Szent Péter tér (Piazza San Pietro) ? a Szent Péter-bazilika el?tt
található tér, melynek közepén egy 25,5 m (talapzattal együtt 41 m)
magas Obeliszk áll
• Apostoli Palota (Palazzo Apostolico) ? a mindenkori pápa hivatalos
rezidenciája
• Sixtus-kápolna (Cappella Sistina) ? a pápák magánkápolnája, ezen
kívül itt tartják a pápaválasztásokat is
• Vatikáni Kertek (Giardini Vaticani) ? a 23 hektáron elterül? kertek és
parkok gazdagon diszítettek szobrokkal és szök?kútakkal
• Vatikáni Múzeumok (Musei Vaticani) ? a múzeumokban található a
pápai m?vészeti gy?jtemény, melyet a világ egyik legfontosabb és
legnagyobb gy?jteményeként tartanak számon
• Vatikáni Könyvtár (Biblioteca Apostolica Vaticana) ? a világ egyik
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legrégibb könyvtára, amely a legkülönlegesebb történelmi
iratgy?jteménnyel rendelkezik

Róma történelmi központja (Centro storico di Roma):
Róma történelmi központja (Centro storico di Roma), amely 1980 óta az UNESCO
világörökség részét képezi, Európa legnagyobb és m?emlékekben leggazdagabb
történelmi városközpontjának számít. A többnyire a Tevere (Tiberis) folyó bal
partján található történelmi központ, a 3. században felépült Aurelianus-féle falak
(Mura aureliane) által határolt területet foglalja magába. Ezen a részen találhatók az
antik világ és a kereszténység legszebb m?emlékei. Róma történelmi központja az
alábbi részekb?l áll:

• Forum Romanum ? ismertebb m?emlékei ? Tabularium, Antoninus
és Faustina temploma (Tempio di Antonino e Faustina, Romulus
temploma (Tempio del Divo Romolo), Venus és Róma temploma
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(Tempio di Venere e Roma), Titus diadalíve (Arco di Tito), Septimius
Severus diadalíve (Arco di Settimio Severo)
• Capitolium ? ismertebb m?emlékei ? Jupiter temploma (Tempio di
Giove Ottimo Massimo), Római lakóház, Tarpeii-szikla (Rupe Tarpea),
Piazza del Campidoglio
• Palatinus ? ismertebb m?emlékei ? Augustus palotája (Domus
Augustana), Flavius-palota, (Domus Flavia), Septimius Severus
palotája és fürd?je, Stadium (Stadio), Farnese-kert
• Forum Boarium és környéke ? ismertebb m?emlékei ? Circus
Maximus (Circo Massimo, a Palatinus és az Aventinus dombok között
elhelyezked? zöld terület), Santa Maria in Cosmedin-templom (Basilica
di Santa Maria in Cosmedin), Santa Sabina-bazilika (Basilica di Santa
Sabina), Janus íve (Arco di Giano)

• Császárfórumok, a Colosseum és környéke ? ismertebb m?emlékei
? Colosseum (Colosseo), Constantinus diadalíve (Arco di Costantino),
Traianus fóruma (Foro di Traiano), Caesar fóruma (Foro di Cesare),
Augustus fóruma (Foro di Augusto), Mamertinus börtöne (San Pietro in
Carcere)
• Aventinus ? ismertebb m?emlékei ? Cestius piramisa (Piramide
Cestia), Máltai Lovagok tere (Piazza dei Cavalieri di Malta), Ponte
Rotto, San Giovanni Decollato-templom
• Via Del Corso környéke és a Viktor Emánuel emlékm? ?
ismertebb m?emlékei ? Trevi-kút (Fontana di Trevi), Spanyol lépcs?
(Scalinata della Trinitá dei Monti), Bárka szök?kút (Fontana della
Barcaccia), Augustus mauzóleuma, Augustusi béke oltára (Ara Pacis
Augustae), Viktor Emánuel emlékm? (Monumento nazionale a Vittorio
Emanuele II vagy Vittoriano), Piazza del Popolo
• Piazza Navona és környéke ? ismertebb m?emlékei ? Piazza
Navona, Sant Agnese in Agone, San Salvatore in Lauro, Oratorio dei
Filippini

• Piazza della Rotonda és környéke ? ismertebb m?emlékei ? Római
Pantheon (Pantheon), Il Gesú templom (Chiesa del Santissimo Nome
di Gesú all'Argentina), Sant'Ignazio, Santa Maria sopra Minerva és
el?tte az Obeliszk, Montecitorio obeliszk, Marcus Aurelius-oszlop
(Colonna di Marco Aurelio), Palazzo Altieri
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• Campo de' Fiori környéke ? ismertebb m?emlékei ? Campo dei
Fiori, Tiberis-sziget (Isola Tiberina), Marcellus-színház, Octavia
oszlopcsarnoka, San Giovanni dei Fiorentini, Area Sacra del Largo
Argentina
• Quirinale és a keleti városrész ? ismertebb m?emlékei ?
Diocletianus termái (Terme di Diocleziano), Mózes-kút, Castor és
Pollux-kút, Sant'Agata dei Goti
• Laterán ? ismertebb m?emlékei ? Lateráni Palota (Palazzo
Laterano), Lateráni bazilika (Basilica di San Giovanni in Laterano)

• Esquilinio ? ismertebb m?emlékei ? Santa Maria Maggiore bazilika
(Basilica di Santa Maria Maggiore), Gallienus diadalíve (Arco di
Giallo), Santa Prasede
• Via Veneto és környéke ? ismertebb m?emlékei ? Palazzo
Barberini, Santa Maria della Vittoria, Fontana del Tritone
• Caelius ? ismertebb m?emlékei ? Caracalla termái (Terme di
Caracalla), Claudius-templom romjai, San Clemente, Santa Maria in
Domnica
• Trastevere ? ismertebb m?emlékei ? Angyalvár (Castel
Sant'Angelo), Tempietto di Bramante, Santa Maria in Trastevere,
Ponte Sisto
• Ókori falak, és a falakon kívüli templomok ? ismertebb m?emlékei
? Aurelianus-féle fal (Mura aureliane), Servius-féle fal (Mura serviane),
San Paolo fuori le mura, San Lorenzo fuori le mura, Santa Costanza,
Porta Maggiore

Hivatalos nyelv:
A hivatalos nyelv az olasz, de a látogatottabb nevezetességek környékén az angol
nyelvet is elég jól beszélik.

Id?járás, éghajlat:
Róma klímája tipikus mediterrán éghajlatú, tekintve, hogy mindössze 28 km-re
fekszik a Földközi-tenger partjától. A tavasz és az ?sz enyhe, olykor meleg. A nyár
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forró, párás és alapvet?en száraz, míg a tél általában enyhe és csapadékos,
havazás csak nagyon ritkán fordul el?. Augusztusban a h?mérséklet néha 30 °C
fölé is emelkedik. Általában a nyári szezon 6 hónapig, májustól egészen októberig
tart.

Id?eltolódás:
Róma ugyan abba az id?zónába esik, mint Magyarország, ezért nem kell óránkat
átállítani, ha Rómába érkezünk.

Idegenforgalmi adó:
A római önkormányzat döntése értelmében 2011. január 1-t?l a Rómában
megszálló turistáknak ? a városban töltött éjszakák számának megfelel? összeg? ?
adót kell fizetniük:

• a négy- és az öt csillagos szállodák esetén 3 euró/éj,
• az egy-, a kett?- és a három csillagos szállodák, illetve a bed and
breakfast típusú szállások esetén éjszakánként 2 euró,
• kemping esetén az adó összege éjszakánként pedig 1 euró.

Az adót a tizedik éjszakát ? kemping esetén az ötödik éjszakát ? követ?en nem
számolják fel. Mentesülnek az adó alól a tíz év alatti gyermekek, az ifjúsági szállók
vendégei, illetve azok a turisták, akik gyógykezelési célból érkeznek Rómába. Az
idegenforgalmi adót a szállásdíjjal egyidej?leg kell majd megfizetni a szálláshelyen.

Tömegközlekedés:
Róma kiterjedt tömegközlekedési hálózattal (metró, villamos, busz, trolibusz)
rendelkezik. A metró nem a leghatékonyabb tömegközlekedési eszköz az utazásra.
A 2 metróvonal (A és B vonal) használatával, melyek a Termini állomásnál (Roma
Termini) keresztezik egymást, a leglátványosabb helyeknek csak töredéke
közelíthet? meg. A városban 6 villamosvonal található. A buszok 241 vonalon, több
mint 2.300 km útszakaszon közlekednek. A menetjeggyel (biglietti), amelyek a
jegyirodákban és az üzletekben kaphatók, az összes tömegközlekedési eszköz
(metró A és B vonal, busz, villamos, trolibusz) használatba vehet?, a Met.Ro
regionális vonatokkal (Róma-Lido, Róma-Viterbo, Róma-Pantano), és a Trenitalia
regionális vonatokkal (egy útra, egy irányba, másodosztályon) egyetemben. A
tömegközlekedési eszközök használatára feljogosító egyszeri utazásra szolgáló
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menetjegyek (Biglietto, BIT), egységesen 1 euróba kerülnek. Ezek a jegyek az
érvényesítést?l számítva 75 percig használhatóak fel. A menetjegyek még az alábbi
kiszerelésekben kaphatók: egynapos (Biglietto Giornaliero, BIG, 4 euró, éjfélig
használható), háromnapos (Biglietto Turistico, BTI, 11 euró), hét napos (Carta
Integrata Settimanale, CIS, 16 euró).
A Roma Pass megvásárlása esetén a tömegközlekedési eszközök
használata ingyenes.
A 64-es busz a Termini állomástól egészen a Vatikánig közlekedik. Az
éjszakai buszjáratok a metróállomások zárása után (23:30) indulnak
el, melyek a Termini állomás és a Piazza Venezia közötti utat járják
be.
Róma f?pályaudvara (Roma Termini), le van zárva 0:30-04:30 között.
Róma történelmi városközpontja, a Colosseumtól a Spanyol lépcs?ig,
mindössze 2,5 km-t foglal magában, ezért a legtöbb nevezetesség
gyalog is könnyedén elérhet?.

Rome Hop-on / Hop-off Buses:
Az idegenvezet?s városnézést jelenleg 7 cég (Roma Cristiana Bus, Open Tour Bus,
City Sightseeing Bus, 110 Open Bus, Green Line Tour, Ciao Roma Tour, Archeobus
Tour) kínálja Rómában. A nyitott tetej? emeletes buszokkal, melyekre a napijegy
18-20 euróba kerül, szinte Róma összes híres látnivalóját és nevezetességét
bejárhatjuk. A túrák mellé többnyelv? (szinte minden európai nyelven)
idegenvezetést is kapunk. A szolgáltatás külön el?nye, hogy az állandó útvonalon
közleked? buszokról bármelyik nevezetességnél le is szállhatunk, majd akár több
óra múlva a következ? járatra egy másik megállónál ismét fel is szállhatunk. A túrák
többnyire a Termini állomástól (Roma Termini) indulnak.

Tengerjáró hajók, kiköt?k:
A legtöbb tengerjáró hajó a Civitavecchia kiköt?be érkezik. Innen az utasokat
általában maguk a hajótársaságok szokták elszállítani Rómába a saját shuttle
buszaikkal. A kiköt?t?l mindössze 10-15 perc sétára található a Civitavecchia
vasútállomás. A BIRG vonatjeggyel, melynek költsége 9 euró, Róma központját
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könnyedén elérhetjük. A vonatjegy a római metró és a városi buszok korlátlan
használatára is feljogosít.
A szerényebb méret? tengerjáró hajók többnyire már az új kiköt?be
(Porto di Roma) érkeznek. A kiköt? kb. 20 km-re (Ostia) található
Rómától.

Róma kártya (Roma Pass):
A Róma kártya (Roma Pass), egy sajátos turisztikai-kulturális kártya, melyet a
f?városi önkormányzat az ATAC közlekedési vállalattal közösen hozott létre, hogy a
helyi lakosok és a turisták is könnyedén és rugalmasan fel tudják keresni a római
látnivalók és nevezetességek helyszíneit. A Roma Pass kártya érvényesítéséhez ki
kell tölteni a hátoldalon a vezeték és keresztnevet, majd ha szükséges, akkor a
kártyát a személyazonosításra szolgáló okirattal egyetemben be is kell mutatni a
felel?s személyzetnek. A kártya érvényességi ideje 3 nap (a 3. napon éjfélig
használható, beleértve az aktiválási napot is), mely az els? múzeum vagy régészeti
lel?hely felkeresésével illetve az els? tömegközlekedési eszköz használatával
aktiválódik. A Róma kártya (Roma Pass) az alábbi kedvezményeket és
szolgáltatásokat tartalmazza:

• Ingyenes belépés az els? 2 meglátogatott múzeumhoz vagy
régészeti lel?helyhez
• Kedvezményes jegyek a további múzeumokhoz illetve régészeti
lel?helyekhez
• A tömegközlekedési hálózat ingyenes és korlátlan használata
• Kedvezményes jegyek a kiállítások és rendezvények
megtekintéséhez
• Ingyenes térkép (Roma Map) és útmutató (Roma Pass Guide)
• Részletes program (Roma News) a szolgáltatásokról, a
kedvezményekr?l, és az aktuális eseményekr?l
• Csökkentett díjak a turisták számára non-stop fenntartott többnyelv?
call center (+39 06 43 23 62 91) orvosi ügyeleti szolgálat (MET Travel
Health) használatához
• Turisztikai kulturális szolgáltatás (Roma Informa) használata az
interneten keresztül

A római múzeumok többsége hétf?n és az ünnepnapokon (január 1.,
május 1., december 25.) zárva tart.
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Róma kártya (Roma Pass) ára, 2011: 25 euró
Róma kártya: Roma Pass

Római attrakciók:

• 3D Rewind Rome (interaktív látványosság, 3D Róma) ? Via Capo
d'Africa 5, 00184 Róma, Olaszország
• Bioparco (állatkert) ? Viale del Giardino Zoologico 1, 00197 Róma,
Olaszország
• Zoomarine (vidámpark, aquapark) ? Via Zara snc, 00040 Torvaianica
(Pomezia) Róma, Olaszország
• Time Elevator Rome (5D virtuális mozi) ? Via SS Apostoli 20, 00187
Róma, Olaszország

Róma nevezetességei, látnivalók:

• Colosseum (Colosseo) ? az ókori Róma hatalmas amfiteátruma
• Constantinus diadalíve (Arco di Costantino) ? a Colosseum és a
Palatinus domb között található 21 m magas és 25,9 m széles diadalív
• Forum Romanum (Foro Romano) ? az ókori Róma f? köztere
• Cestius piramisa (Piramide Cestia) ? 36,4 m magas egyiptomi
mintára épült ókori m?emlék
• Trevi-kút (Fontana di Trevi) ? a világ egyik legismertebb szök?kútja
26 m magas és 20 m széles, h? másolata a Las Vegas-i Caesars
Palace szálloda Forum Shops bejárata el?tt is megtekinthet?
• Spanyol lépcs? (Scalinata della Trinitá dei Monti) ? a Piazza di
Spagna tövében kezd?d? lépcs?sor
• Caracalla termái (Terme di Caracalla) ? Caracalla római császár
gyógyfürd?jének épülete
• Angyalvár (Castel Sant'Angelo) ? néhai börtön, Hadrianus császár
mauzóleuma, jelenleg múzeumként funkciónál
• Viktor Emánuel emlékm? (Monumento nazionale a Vittorio Emanuele
II vagy Vittoriano) ? 135 m széles emlékm? szök?kúttal és korinthoszi
oszlopokkal, melyet Viktor Emánuel király emlékére állítottak
• Római Pantheon (Pantheon) ? az összes isten számára épített római
templom

Page 11 of 17

• Vatikán (Vaticano) ? a katolikus egyház független állama
• Piazza Navona ? városi tér, melynek kialakítása a korábbi stadion
"Stadio di Domiziano" formáját követi, a téren látható többek között
Neptun szök?kútja (Fontana del Nettuno) is
• Piazza del Popolo ? egy nagy városi tér, melynek közepén egy
egyiptomi obeliszk áll
• Via dei Condotti ? forgalmas sétálóutca, ahol szinte az összes híres
divat márka képviselteti magát

Római múzeumok:

• Vatikáni Múzeumok (Musei Vaticani) ? pápai m?vészeti gy?jtemény
• Római Nemzeti Múzeum (Museo Nazionale Romano) ? archeológiai
kiállítás
• Nemzeti Etruszk Múzeum (Museo Nazionale Etrusco) ? etruszk
civilizáció múzeuma
• Római Civilizáció Múzeuma (Museo della Civiltá Romana) ? ókori
római civilizáció múzeuma
• Római Viasz Múzeum (Museo delle Cerre) ? viasz múzeum, mintegy
250 figurával
• Római Gyermek Múzeum (Il Museo dei Bambini di Roma) ? a
múzeumban a gyermekek a tudományokat, a környezetet, és a
kommunikációt ismerhetik meg játékos formában
• Palazzo Venezia Múzeuma (Museo di Palazzo Venezia) ?
iparm?vészeti kiállítás
• Palazzo Corsini Nemzeti Galéria (Galleria Nazionale di Palazzo
Corsini) ? képtár
• Doria Pamphili Galéria (Galleria Doria Pamphilj) ? reneszánsz képtár
• Borghese Múzeum és Galéria (Museo e Galleria Borghese) ? ókori
görög illetve római szobrok
• Nemzeti Galéria (Galleria Nazionale d'Arte Moderna) ? neoklasszikus
és romantikus festmények, szobrok
• Antik M?vészeti Nemzeti Galéria (Galleria Nazionale d'Arte Antica) ?
m?vészeti galéria
• Capitolium Múzeumok (Musei Capitolini) ? az alábbi épületekben:
Palazzo Senatorio, Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo

Római hidak:
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Néhány ismertebb római híd a teljesség igénye nélkül, melyek a Tevere folyón
ívelnek át:

• Ponte Sisto ? (hossza: 108 m, épült: 1473-1479 között)
• Ponte Palatino ? (hossza: 155,5 m, épült: 1886-1890 között)
• Ponte Cavour ? (hossza: 110 m, épült: 1896-1901 között)
• Ponte Regina Margherita ? (hossza: 111 m, épült: 1886-1891 között)
• Ponte Umberto I ? (hossza: 105,65 m, épült: 1885-1895 között)
• Ponte Vittorio Emanuele II ? (hossza: 108 m, épült: 1886-1911
között)
• Ponte Garibaldi ? (hossza: 120,4 m, épült: 1884-1888 között)

Római parkok:
Róma a zöldfelületek területét tekintve az európai f?városok egyik legnagyobbika.
Rengeteg nyilvános park és kert illetve természetvédelmi terület (Parco regionale
urbano del Pineto) található a városban. Néhány ismertebb római park a teljesség
igénye nélkül:

• Villa Borghese (megközelítés: metró A vonal és a Flaminio vagy
Spagna megálló)
• Villa Ada (megközelítés: a Termini állomástól a 86-os, 92-es vagy a
310-es busszal)
• Villa Doria Pamphili (megközelítés: a 44-es, a 710-es, a 870-es, vagy
a 791-es busszal)

Római Magyar Konzulátus:

• Konzulátus címe: Via Messina 15, 00198 Róma, Olaszország
• Konzulátus megközelítése: a Konzulátus a Porta Pia kapu
közelében található, jól megközelíthet? a 90 express, a 36, 490 és
495-ös buszjáratokkal
• Konzulátus telefonszáma: +39 (06) 4424-9938 és +39 (06)
4424-9939
• Konzulátus fax száma: +39 (06) 4424-9908
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• Konzulátus ügyfélfogadási ideje: 9.00-12.00 (hétf?, szerda,
péntek)

Róma-Fiumicino repül?tér (Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport):
A Róma-Fiumicino repül?tér (IATA:FCO, ICAO:LIRF) vagy más néven a Leonardo
da Vinci nemzetközi repül?tér (olasz nyelven: Aeroporto internazionale Leonardo da
Vinci, angol nyelven: Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport, Fiumicino Airport)
Olaszország legnagyobb forgalmú légikiköt?je. A repül?tér, amely az Alitalia
légitársaság központja is egyben, Róma történelmi központjától kb. 35 km-re
található. A Róma-Fiumicino repül?teret, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi
Repül?tér termináljairól való indulással, többek között a Malév és a Wizz Air
fapados légitársaság is használja.
A belváros megközelítése tömegközlekedéssel a Róma-Fiumicino
repül?térr?l:

• a Fiumicino Aeroporto vasútállomásról a non-stop közleked? és 30
percenként induló Leonardo Express vonattal, melyek egészen a
Termini pályaudvarig közlekednek (az utazás kb. 31 percig tart, a jegy
ára 14 euró)
• a 15 percenként induló helyi vonatokat használva, melyek minden
állomáson megállnak, és az Ostiense vasútállomásig közlekednek (a
jegy ára 8 euró)
• a COTRAL/Schiaffini buszokkal, melyek az 1-es terminál el?l
indulnak, és a Tiburtina pályaudvarig közlekednek (a jegy ára 2,5 euró
+ 1 euró a metró a központig)
• a Terravision tld által m?ködtetett buszokkal (Schiaffini és
BusShuttle), melyek 30 percenként indulnak, és a Termini állomásig
közlekednek (a jegy ára 6 euró)

Róma-Ciampino repül?tér (Rome Ciampino Airport):
A többnyire a fapados légitársaságok (easyJet, Ryanair, Wizz Air) kiszolgálására
szolgáló Róma-Ciampino repül?tér (IATA: CIA, ICAO: LIRA, olasz nyelven:
Aeroporto di Roma-Ciampino, angol nyelven: Rome Ciampino Airport), Róma
központjától délkeletre, mintegy 12 km-re található. A repül?tér és Róma központja
között nincs közvetlen vasúti összeköttetés.
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A belváros megközelítése tömegközlekedéssel a Róma-Ciampino repül?térr?l:

• a Rome Airport Shuttle non-stop közleked? repül?téri transzfer
buszokkal (az utazási id? kb. 40 perc, a jegy ára 15 euró)
• a COTRAL/Schiaffini buszokkal, melyek a terminál el?tti Anagnina
metróállomástól indulnak (az utazási id? kb. 40 perc, a jegy ára 5 euró)
• a Terravision tld által m?ködtetett 30 percenként induló buszokkal
(Schiaffini és BusShuttle), melyek a Termini állomásig közlekednek (az
utazási id? kb. 40 perc, a jegy ára 6 euró)
• a Ciampino helyi vasútállomástól induló vonatokkal, melyek egészen
a Termini állomásig közlekednek (az utazási id? kb. 45 perc, a jegy ára
2 euró)

Telefonálás, Fontosabb telefonszámok:

• Csend?rség (Carabinieri): 112
• Rend?rség (Polizia): 113
• T?zoltóság: 115
• Ment?k: 118
• Idegenforgalmi Minisztérium hivatalos segélyvonal: 039 039 039 (hét
nyelven)
• Római telefonszám tárcsázása esetén: 00 39 06 xx xx xx xx vagy xxx
xxxx
• Rómából tárcsázva egy budapesti telefonszám esetén: 00 36 1 xxx
xxxx

Magyar-Olasz miniszótár:
Elektromosság:
Olaszország területén a 220 V / 50 Hz elektromos hálózat van rendszeresítve. A
hálózati csatlakozó néhol megegyezik a mienkkel, mert ez is 2 ágú, viszont vannak
olyan helyek, ahol már a 3 ágú változatát használják. Ha ilyen aljzattal találkozunk,
akkor az elektromos eszközökhöz hálózati adaptert kell vásárolnunk, amelyet
néhány euróért a villamossági üzletekben megtehetünk.
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Biztonság:
Róma alapvet?en, a turisták által leginkább kedvelt nagyvárosokhoz viszonyítva,
mint pl.: Párizs, Barcelona, London, Los Angeles, Miami vagy New York, eléggé
biztonságos. Azért a gyakran látogatott nevezetességek környékén, és különösen a
központi pályaudvaron (Stazione Termini) illetve annak közelében, valamint a
tömegközlekedési eszközökön legyünk óvatosak.
Az úti okmányaik ellopása vagy elvesztése esetén azonnal forduljanak
az illetékes olasz hatóságokhoz (Polizia di Stato, Carabinieri) és
vetessenek fel rend?rségi jegyz?könyvet; ez fontos az esetleges
visszaélések elkerülésére és az új dokumentumok beszerzéséhez,
valamint a kártérítési igények bejelentéséhez is.

Ünnepnapok, nemzeti ünnepek (országos és regionális) 2011:

• január 1. (Újév)
• január 6. (Vízkereszt)
• április 25. (A felszabadulás ünnepe)
• május 1. (A munka ünnepe)
• június 2. (A Köztársaság napja)
• június 29. (Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, csak Rómában)
• augusztus 15. (Sz?z Mária mennybemenetele)
• november 1. (Mindenszentek)
• december 8. (Szepl?telen fogantatás ünnepe)
• december 25. (Karácsony)
• december 26. (Karácsony, Szent István napja)
• Húsvét, Húsvéthétf?

Sport, labdarúgás:
Róma életében fontos szerepet tölt be a labdarúgás. A Római Olimpiai Stadion
(olasz nyelven: Stadio Olimpico di Roma), melynek színvonalát az UEFA 1999-ben
öt csillaggal ismert el, a város két rivális labdarúgócsapatának (A.S. Roma, S.S.
Lazio) a közös otthonául szolgál. A közel 83 ezer fér?helyes stadionban rendezték
meg 2009. május 27-én a BL dönt?t is, a Manchester United és az FC Barcelona (0
? 2) csapata között.

Gasztronómia, olasz konyha:
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Az olasz konyha az egyik legismertebb és legnépszer?bb szerte a világon. A
fogások elkészítéséhez szinte nélkülözhetetlen alapanyag az olívaolaj, a tengeri só,
a fekete bors, a bazsalikom, a rozmaring és a parmezán sajt. Ha Rómában járunk, a
pizza és a spagetti mellett kóstoljuk meg a makarónisalátát, a sajtos brokkolit, és a
klasszikus tiramisut.

Római, olaszországi szieszta:
A római látnivalók és nevezetességek felkeresésénél, tekintettel kell lennünk arra,
hogy Olaszországban is (tájegységenként és évszakonként egészen különböz?
rend szerint), ugyanúgy, mint a legtöbb déli országban napközben (kb. 12-16 óra
között) sziesztát tartanak, ami azt jelenti, hogy nemcsak az üzletek illetve azok egy
része, hanem a látnivalók zöme is zárva tart ebben az id?szakban.

Vásárlás, divat:
Ha márkás, divatos termékeket szeretnénk vásárolni, akkor a Piazza di Spagna
térnél található Spanyol lépcs? közelében lév? Via dei Condotti sétálóutca designer
üzleteit (Armani, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Prada) keressük fel. Az
útszakaszon, ahol több ékszer üzlet (Bulgari, Cartier) is megtalálható, az árak
eléggé borsósak. Ha a vásárlásra kevesebb költségvetést szánunk, akkor a Spanyol
lépcs?t?l néhány száz méterre lév? Via Frattina fest?i sétálóutca üzleteinek
portékáiból válogassunk. Ha kimondottan a középkategóriás, ismertebb olasz
termékeket (Diesel, Replay, Benetton, Stefanel) kedveljük, akkor a Piazza del
Popolo, a Piazza Venezia, és a Via del Corso üzleteit érdemes meglátogatnunk.
Piazza della Repubblica tért?l a Trevi-kút irányába haladva rengeteg cip?,
b?rdíszm?, és ajándéküzlettel találkozhatunk. A Vatikán környékén a vallási
tárgyakból válogathatunk, a Via Cola di Rienzo útszakaszát és a Piazza
Risorgimento tér üzleteit érdemes felkeresnünk.

Képgaléria:

Róma ? Utazási tippek, Látnivalók, VatikánÉrtékelés
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