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OOOBlog –  Roma Rehberi

Nasıl gidilir: Roma'ya THY ve Pegasus'un uçuşları var.

Ne zaman gidilir: Çok sıcak havada tavsiye etmem. En güzeli havanın 15-20 derece 
arası olduğu Mart-Mayıs ve Eylül-Ekim ayları.

Vize: Schengen vizesi gerekli. Başvurular IDATA aracılığıyla kabul ediliyor.

Konaklama: Otel fiyatları genelde gecelik 100 Euro civarında. Biz Radisson Blu'da 
kalmıştık. Merkeze biraz uzaktı ama otel gayet keyifliydi.

Roma'da Ulaşım: Roma'da metro var ancak çok geniş bir ağa sahip olduğu 
söylenemez. Otobüs kullanımı daha yaygın. Genelde her yer birbirine yakın ve 
yürüyerek keşfedilmesi gereken bir şehir. Havaalanından Leonardo Express treniyle 
yarım saate Roma'ya ulaşabilirsiniz. Ücreti tek yön için 14 Euro. 12 yaşından küçük 
çocuklar için ücretsiz. Taksi ortalama 50 Euro tutuyor.

Örnek Program: Roma için en az 3-4 gün ayırın derim. Eğer Vatikan, Kolezyum gibi 
tarihi yerleri ve müzeleri detaylı gezmeyi planlıyorsanız zaten epeyce bir vaktinizi 
alacak. Bir iki gün de Roma'nın daha az turistik yerleri gezmek için planlayın. Gitmeden 
önce mutlaka bir Woody Allen filmi olan 'To Rome with Love'ı izleyin.

Roma'da turistik işler: Roma tam bir turist cenneti, her köşeden tarihi bir bina 
fışkırıyor. Fotoğraf çeke çeke bir hal oluyorsun. Özellikle Uzak Doğulu gezginler için 
kudurmalık bir yer. Hal böyle olunca genelde hep kalabalık, resmen turist akınına 
uğramış bir şehir. Sürü halinde rehberlerinin peşinden giden gruplar ve elinde sopa, 
şemsiye tutan rehberlerle dolu bir şehir. Tabii ki turistik dediğim kısımları çok güzel, çok 
etkileyici ve mutlaka görülmeli. Aşağıda mutlaka görülmesi gereken yerlerin bir kaçını 
listeledim. Dediğim gibi şehir tam bir açık hava müzesi, aşağıdakiler sadece benim en 
çok beğendiklerim.

Vatikan - Vatikan müzesi
Fontana di Trevi - Meşhur aşk çeşmesi
Spanish Steps
Colloseum - Giriş ücretli, Roma'nın en önemli simgelerinden
Pantheon 
Castel Sant'Angelo
Domus Aurea ve Palatino
Villa Borghese - Roma'nın en güzel parkı
Piazza Novona - Harika tablolar alabileceğiniz meydan
Altare della Patria
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Roma'da Yeme/İçme: İtalya yemek konusunda favori ülkem. İtalya'nın herhangi bir 
yerinde kötü birşey yemek hemen hemen imkansız. Sadece çok iyi ve daha az iyi 
olarak ayrılıyor benim için mekanlar :) Pizzaları, taza makarnaları, dondurmaları 
hepsinden bol bol yiyin. Aşağıda tavsiye edebileceğim bazı mekanları bulabilirsiniz. 
Güzel ve az turistik bir deneyim için mutlaka Trastevere ve Pigneto semtlerini tercih 
edin.

•  Tazza D'oro - Kahve için - Circonvallazione Trionfale, 6
•  Antico Caffè Greco - 18. Yüzyıldan kalma enfes bir kaveci - Via dei Condotti, 86
•  Bar Fondi - Kahvaltı için - Via Magenta, 61
•  Opulentia - Enfes Panini ve Sandviçleri var - Via Ascoli Piceno, 44
•  Dar Ciriola - Pigneto'da hızlı bir atıştırma için ideal, sandviçler efsane - Via 

Pausania, 2a
•  La Casetta a monti - Kahvaltı ve pasta için ultra tatliş mekan - Via della Madonna 

dei Monti, 62
•  Giolitti - Dondurmacı - Via degli Uffici del Vicario, 40
•  Gelateria dei Gracchi - Dondurmacı - Via dei Gracchi, 272
•  Gelateria del Teatro - Bu da dondurmacı - Via dei Coronari, 65-66
•  Hotel de Russie - Avlusunda çay saati yapın - Via del Babuino, 9
•  Pompi Tiramisu - Tiramisu seviyorsanız bu mekanı kaçırmayın - Via della Croce, 

82
•  Il Vero Alfredo - Burası bayağı bir turistik ama yemeklerin lezzetlerine yansımamış, 

çok iyi - Piazza Augusto Imperatore, 30
•  Urbana 47 - Akşam yemeği için hoş bir mekan - Via Urbana, 47
•  Taverna Romana - Klasik bir Italyan mekanı, akşam veya öğle yemeği için - Via 

della Madonna dei Monti, 79
•  La Taverna dei Fori Imperiali - Roma mutfağını tadabileceğiniz bir diğer güzel 

mekan - Via della Madonna dei Monti, 9
•  Rosti - Pigneto'da tatlı bir bistro, özellikle güzel havada terası pek keyifli - Via 

Bartolomeo d'Alviano, 65
•  Trapizzino - Uygun fiyatlı ve doyurucu pizza sandviçleri - Via Giovanni Branca, 88
•  Da Enzo - Trastevere'de çok iyi bir İtalyan - Via Dei Vascellari 29
•  Cajo & Gajo - Piazza San Callisto, 10
•  Bar San Calisto -  Piazza di S. Calisto, 4
•  Taverna Trilussa - Çok keyifli, mutlaka şarküteri tabağı isteyin - Via del Politeama, 

23/25
•  Freni e Frizioni - Güzel bir bar, aperetivo için keyifli - Via del Politeama, 4/6
•  La Boccaccia - Trastevere'de ayak üstü pizzacı - Via di Santa Dorotea, 2
•  La Prosciutteria - Şarküteri ve şarap keyfi - Via della Scala, 71
•  Del Fico - Piazza del Fico, 26
•  Cantina e Cucina - Güzel bir akşam yemeği - Via del Governo Vecchio, 87


