SNABBFAKTA OM ROM
Invånare: 2,6 miljoner
Statsskick: republik
Religion: ca: 90 % katoliker
Valuta: Euro
Språk: italienska är det officiella språket
men engelska fungerar ganska bra.
Landsnr: 39
Svenska ambassaden i Rom: Piazza Rio
de Janeiro 3, tel 39-(06)-44 19 41
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Rom,den eviga staden !
Rom är genomsyrad av historia som går
ända tillbaka till antiken samtidigt pulserar
staden av de senaste trenderna.

Ta sig hit
Buss avgår 40 minuter efter flygets ankomsttid.
Restid: 40 minuter.
Kostnad: singel 4.00 € För mer information besök deras
hemsida Terravision .

Flyg

Rom har två stora flygplatser
Leonardo da Vinci (Fiumicino)
Ligger 32 km från centrala Rom
Till och från Leonardo da Vinci:

Cotral Buss och tåg

Avgår var 20 minuter.
Restid: 5 minuter till Ciampino järnvägsstationen.
Kostnad: 1,00 €.
Tåg förbinder Ciampino med järnvägsstationen Termini.

Leonardo Express

Avgår varje 30 minuter från 6:37 till 23:37.
Restid: 30 minuter.
Kostnad: 9,50 €

Taxi

Ciampino flygplats 15 km från Roms centrum.
Till och från Ciampino:

Terravision Bus

Gäller endast för passagerare som flyger med vissa flygbolag - kontrollera innan du reser.

Använd endast licensierade förarhytter med taxametrar.
Restid: 30 minuter.
Kostnad: 40,00 €, men tillskott kan läggas till för extra bagage, samt för resor nattetid och under helger.

Med tåg

Stazione Termini Roms centralstation.
Nav för de flesta av stadens transportsystem inklusive
bussnät, med busstationen utanför.

Ta sig runt
Fördelen med Rom är att allt är mycket centrerat kring stadskärnan. Det absolut bästa sättet att upptäcka Rom är att sätta
på sig bekväma skor och promenera!

Metro

Fungerar från 5:30 till 23:30 (00:30 på lördagar).
2 linjer som ansluter till Termini och korsa staden diagonalt:
Linea A . (röd linje) går från Battistini till Anagnina och tar i Vatikanen, Spanska trappan och Via Cola di Rienzo shoppingområdet Linea B (blå linje) går från Rebibbia till Laurentina,
och tar i Circus Maximus och Colosseum.

Buss

Huvudleverantör: ATAC. De flesta bussar går till / från stationen utanför Termini, och operera från cirka 6:00 till 0:00.
tel 035 356 81

I den historiska stadskärnan finns elektriska bussar (måndag till lördag) Busskarta och närmare info finns vid Termini eller busstationen. Biljetterna är giltiga både tunnelbana och bussystem.
Det finns många olika biljetter tillgängliga från 75 min som
kostar 1,00 € till en veckoiljett CIS (Carta Integrata Settimanale) för 16.00 € . Biljetter kan köpas i automater på
tunnelbanestationer, tobaksaffärer, och SMA livsmedelskedja.

Taxi

Taxi kan vara dyrt och långsamt, eftersom trafiken brukar
vara hårt belastad. Tänk på att använda licensierade bilar
med gula eller vita bilar med taxameter.
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Måste se!
Colosseum

Man kan bara inte missa Roms mest kända antika landmärken! Den ellipsformade amfiteatern byggdes mellan 70 och
80 e.Kr för att underhålla sin publik med kamper mellan vilda
djur, avrättningar, gladiatorspel och teater. Colosseum rymde
som mest 87 000 åskådare, den har en omkrets på 524 meter
och är 48 meter hög. Colosseum fick sitt namn efter en koloss,
det vill säga en 40 meter hög staty av kejsar Nero. Statyn som
var utförd i förgylld brons smältes senare ner för tillverkning av
vapen. Även armeringen till Colosseum drogs ut och smältes
ner till vapen, vilket ledde till att en stor del av byggnadens yttre del rasade samman vid ett jordskalv. Den del av byggnaden
som återstår är ännu en mäktig syn och ett populärt turistmål.

Forum Romanum ”Det Romerska torget”

Det här är hjärtat i den antika delen av Rom. Det var här som
var den offentliga platsen för politiska möten, handel och religiösa ceremonier. Det är beläget mellan kullarna Capitolium,
Palatinen och den mindre och lägre Velia. Ena änden av torget sluttar svagt upp mot kullen Palatinen, där en del av Via
Sacra, ”Den heliga vägen”, som användes för processioner,
fortfarande syns.
Ett stort antal tempel och nyttobyggnader uppfördes på Forum Romanum. Bland de mest kända monumenten är Vestatemplet samt de båda triumfbågarna uppförda till kejsarna
Titus (80 e.Kr.) och Septimius Severus (203 e.Kr.) ära.
Forum Romanum utgör en av världens främsta turistattraktioner.

Vatikanmuseer, Peterskyrkan, Sixtinska kapellet

Man kan inte missa att besöka Vatikanmuseerna, Sixtinska
kapellet och Peterskyrkan. Vatikanens magnifika museikomplex i Vatikanstaten har cirka 12 000 rum och spänner över
en nästan 4 000-årig historia. Museerna hyser en omfattande
samling målningar, skulpturer och gobelänger.
Peterskyrkan är uppkallad efter aposteln Petrus, som led martyrdöden omkring år 64 e.Kr. och som antas ha blivit begravd
på denna plats.
Sixtinska kapellet är påvens privata kapell i Vatikanen som
används vid en konklav. Kapellet består av ett långt, enkelt
rum som är smyckat med en mängd kända konstnärer. Bland
andra Sandro Botticelli, Pinturicchio och Michelangelo.

Fontana di Trevi och Spanska trappan

Båda dessa berömda romerska landmärken kan ganska lätt integreras tillsammans. Fontana di Trevi byggdes vid slutpunkten
av Aqua Virgo, och är en av Roms största fontäner.
Legenden säger att om du vänder ryggen mot fontänen och kastar ett mynt i över höger axel, kommer din återkomst till Rom
garanteras. Spanska trappan är känt som en plats att träffas och
brukade vara en plats där modeller av Rom skulle vänta i hopp
om att bli vald av en rik konstnär.
Stegen leder till Trinita dei Monti kyrka, och kan nås med hiss för
dem som inte kan klättra dem.

tel 035 356 81
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Shopping
Rom är känt för sitt stora utbud av butiker från världens mest
exklusiva butikerna till pittoreska marknader.
Området runt Piazza di Spagna är känt för trendiga designerbutiker med sina unika och extravaganta skyltfönster. De
stora modehusen och smyckesdesigners håller till vid Via
Condotti.
Det finns många speciella marknader i Rom, en är den klassiska
Campo de ’Fiori (Piazza Campo de’ Fiori). Här finns förutom
bra shopping en matmarknad som funnits i århundraden. Här
kan man strosa runt och känna dofter och smaker av lokala
delikatesser, grönsaker och andra spännande livsmedel.

Restauranger
Mat och dryck är en del av upplevelsen när man besöker
Rom! Och här kryllar det av underbara små restauranger.
Givtevis måste man ju bara hugga in på pasta och pizzor men
sedan finns så myckt mer! Middagen är handlar ju inte bara
om att bli mätt utan här är det ett sätt atta umgås. En middag
startar senare och slutar inte förrän fram emot tio, elva tiden.
I Trastevere och kring Piazza Navona och Pantheon hittar du
många små och trevliga restauranger med uteserveringar.
Området runt Pantheon och Fontana di Trevi är det mer turister och kanske prislappen där något höger. Men undviker
du restaurangerna närmast de större turiststråken kommer du
undan betydligt billigare.

Nattliv
Roms nattliv är känt för sin eleganta och trendiga klubbar och
barer. Rom sover aldrig, här finns ställen öppna hela veckan
lång. De flesta klubbarna tar ut en entréavgift, men det finns
oftast med en drinkbiljett. Den huvudsakliga clubbing området ligger kring Testaccio, medan billigare utekvällar kan
vara i San Lorenzo.
Bar del Fico
Piazza del Fico 2728, 00186 Rom
Populär bar, särskilt med lokalbefolkningen. Räkna med att
köa om du går hit.
Il Nolano
Campo de’Fiori 11, 00186 Rom
Wine bar perfekt för avkoppling och i den livliga staden.
Giulio passami l’Olio
Via Monte 28 Giordano, 00186 Rom
Traditionell romersk bar, perfekt för avkoppling och njuta av
en kopp kaffe eller ett glas vin. Beläget utanför huvudgatorna, så att du kan undvika folksamlingar.
tel 035 356 81

• info@golfjoy.se •

www.golfjoy.se

