Roma (actualitzat el 10.11.05)

Apartament
L’Alessandro te dos apartament per llogar cappelli.a@tin.it, un a la via Giulia
105, a prop de la Piazza Campo dei Fiori, hi ha un llit gran per a dues persones
una petita cuina (amb cafe i te) i un bany molt correcte, Es un espai molt i molt
agradable.
L’altre a la Via dei Panico, es un petit palauet que dona a una plaça. Hi ha un llit
doble en un altell de fusta i un sofà llit. Te molta llum i també es molt agradable.
El mòbil de l’Alessandro es 00 39 338 8665099

Com arribar des de l’aeroport?
Des de Fiumicino el millor es agafar el tren express fins a la Stazione Termini.
Els bitllets es poden comprar a diferents maquines expendores que hi ha al
mateix aeroport o també es venen els bitllets al costat de la sortida del tren.
Tarda uns 30 0 35 minuts i costa 10 euros per persona. Un cop a Terminus
agafar un taxi, costera uns 10 euros. La tornada es quasibe aconsellable agafa
un taxi per anar directament a l’aeroport, crec que costa uns 30 euros. En canvi
de l’aeroport a la ciutat costa uns 50.
Horaris de sortida de l’aeroport a Roma
6.37 - 7.37 - 8.07 - 8.37 - 9.07 - 9.37 - 10.07 - 10.37 - 11.07 11.37 - 12.07 - 12.37 - 13.07 - 13.37 - 14.07 - 14.37 - 15.07 - 15.37 16.07 - 16.37 - 17.07 - 17.37 - 18.07 - 18.37 - 19.07 - 19.37 - 20.07 20.37 - 21.07 - 21.37 - 22.07 - 23.37
De Roma a Fiumicino
5.51 - 6.51 7.21 - 7.51 - 8.21 - 8.51 - 9.21 - 9.51 - 10.21 - 10.51 - 11.21 - 11.51
- 12.21 - 12.51 - 13.21 - 13.51 - 14.21 - 14.51 - 15.21 - 15.51 - 16.21
- 16.51 - 17.21 - 17.51 - 18.21 - 18.51 - 19.21 - 19.51 - 20.21 20.51.21.21 - 21.51 - 22.51
Si s’arriba de Ciampino el millor es agafar l’autobús de la Ryan Air que deixa a
la Stazione Termini i desprès agafar un taxi

Visites
Roma es un museu a l’aire lliure, a partir de la Via Giulia queda molt a prop tot
el que interessa visitar de Roma. A mi el que mes m’agrada son els carrers i les
places d’aquest barri: Campo dei Fiori, la Piazza navona amb la impressionant
fon de Bernini, la Fontana de Trevi, el Pantenon.........es l’esplendor del barroc
de Borromini i de Bernini.
Es bonic passejar pel Trastevere, anar-hi a menjar.
Al Vaticà, també val la pena clar, entrar a la basilica, veure la Pieta de Miquel
Angel, també pujar a la cúpula, i el Museu, si es te poc temps val la pena visitar
la Capilla Sixtina, una de les meravelles de Miquel Angel. Hi sol haver-hi molta
cua, però cap al mitgdia es un bon moment.
A la montanya dei Gianicolo, es pot pujar a peu des de el Trastevere, hi ha una
bona vista pero sobretot al Academia espanyola hi ha el templete de
Bramante, una petita meravella del renaixement.
A la plaça Espanya, la famosa escalinata de Roma, també val la pena anar-hi,
es pot fer caminant, al costat hi ha la zona de botigues mes important de Roma.
El coliseum, el foro romano............

Restaurants
•

Trastevere. Il Galeone. (Pzza S. Cosimato 27). D’un nivell alt (entre 60 i
80 euros 2 pax). Si fa bon temps potser encara es pot menjar a la
terrassa. El meu plat favorit en aquest restaurant es spaghetti alle
vongole (spaghetti amb cloïsses i sense tomàquet, plat molt típic), també
es molt bona l’amanida de peix, els carpaccios........... el peix espada i
també una espècie d'assortit de peix fresc que en realitat és marisc però
que ells n’hi diuen peix a la carta.
Val la pena que feu una volta per la plaça perquè hi ha mercat i moltes
botigues d’italians, no de turistes.

•

Al Trastevere també hi ha "Taberna de'Mercanti" més barat i molt xulo,
encara que menys cèntric. Està a la piazza de Mercanti, 3a. Tf.
065881693. Aquest és més tipus pitzeria amb forn de llenya. Està en
una caseta molt antiga però mona. Aquí no hi vam poder sopar perquè
estava tot ocupat però ens l'havien recomenat i ens va agradar molt des
dels afores

•

Pel barri, per sobre de l’Avinguda Vittorio Emmanuelle.
Trattoria Antonio Bassetti, lloc senzillet però barat i molt bo a la Via del
Governo Vecchio 18, molt i molt bo i molt i molt barat per ser Roma
(menys de 30 euros 2 pax). Els dissabtes al vespre hi sol haber cua al
carrer. Qualsevol pasta amb melanzara, el tiramisu es exquisit
Antica Taverna. Via Monte Girodano 12, es un altre descobriment.
Cuina romana. Peix, la tripa es sensacional, pizza....també sobre els 30
euros dos persones. També es un lloc senzill

•

I el que no us haurieu de perdre encara que fos pel lloc i l'ambient és el
Ristorante "Pierluigi", està al costat de la Piazza Campo di Fiori, entre
Campo di Fiori i Via Giulia (el carrer que diu la guia que és el més
elegant del casc antic). L'adreça és Piazza dé Ricci, 144, tf. 066861302.
No us el perdeu, no és barat però tampoc no molt molt car si us hi mireu
una mica.

•

Aperitius : la vinateria del la Piazza Campo dei Fiori, tenen vins a
copes de la majoria de vins d’italia. Tene a 6 euros la copa un dels
millors vins el Brunello de Montalcino, pero tambe d’altres mes barats,
de dia la terrassa però l’interior de fusta es molt bonic.

No ho domino molt però els vins negres de Valpolicella que son del Veneto son
bons, i els vins de Montalcino tambe, no cal que sigui el Brunello perque aquest
si que es car.

