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Se & gJøRe
i 2500 år har mennesker valfartet til Den evige 
stad. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. 
Dagens Roma er fremdeles en av verdens mest 
storslagne og romantiske byer. her finnes alt det 
gode i livet; den beste kunsten, de mest omtalte 
bygningene, fløteis, skummende cappuccino, 
utsøkte viner og shopping i verdensklasse.

tydelige landemerket er 
Colosseum, alle kjempea-
renaers mor. Herfra går Via 
dei Fori Imperiale opp forbi 
Forum til Capitoline Hill og 
Piazza Venezia. Denne 
korte turen kan ta pusten fra 
også de mest upåvirkelige.

Likevel er dette bare en 
brøkdel av Romas mange 
førsteklasses severdigheter. 

Gå ikke glipp av de kose-
lige bydelene Trastevere 
(på den andre siden av 

pågikk i 150 år) og fikk 
ansvaret for kuppeldesig-
nen. Her finnes også den 
eneste kjente skulpturen 
som Michelangelo har sig-
nert, mesterverket Pietá, 
som kunstnergeniet skulp-
turerte angivelig bare 25 år 
gammel. Pietá forvares nå 
bak skuddsikkert glass. 
Pris: Gratis til basilikaen, 
4–7 euro til domen.
Adresse: Piazza San Pietro
www.vatican.va

 få plaSSeR haR 
et Slikt konSentRat 
av MenneSkehetenS 
hiStoRie SoM RoMa... 

Tiberen) og Monti. Besøk 
gjerne lille Pigneto som 
regnes som den mest 
romerske bydelen.

peteRSkiRken  
i vatikanStaten
Man behøver ikke være 
religiøs for å få åpenbar-
elser i Peterskirken, katoli-
sismens hovedkirke. I  
1547 tok den da 72-årige 
Michelangelo over byg-
ningsprosjektet (som 

Mye er sagt oM roMa; 
Den evige staden – Verdens 
hovedstad (”Caput Mundi”) 
– Alle veier fører til Rom …

Det sies også at et helt liv 
ikke er nok – ”Roma, non 
basta una vita” – for å få 
med seg alle byens sever-
digheter. Det stemmer. Og 
det er kanskje den viktig-
ste innsikten en gjest med 
bare noen dager eller uker 
til rådighet kan ha i denne 
myriaden av menneske-
skapte underverk. Få plas-
ser har et slikt konsentrat 

av menneskehetens his-
torie som Roma, og det er 
en viss fare for at denne 
overfloden driver ambisiøse 
gjester til grensen av utmat-
telse. Det første rådet er 
altså: Prioriter hvilke sever-
digheter du virkelig vil se og 
spar resten til neste gang. 
Gi deg også tid til planløs 
vandring. 

Akkurat som det antikke 
Rom er dagens by delt opp 
i syv høydedrag: Capitol, 
Palatin, Quirinale, Viminale, 
Esquilin, Celio og Aventin. 
De sentrale delene kalles 
for Campo Marzio, Marsfel-
tet, og her ligger mange av 
de mest kjente attraksjonene. 

Romas antikke hjerte 
ligger i den sørlige delen  
av sentrum, og det mest 

Det SixtinSke 
kapellet i vatikan-
Staten
De fleste som besøker 
Vatikan-museene er fram-
for alt ute etter et glimt av 
verdens mest kjente kunst-
verk; Michelangelos tak-
fresker med scener fra ska-
pelseshistorien samt alter-
veggen med fresken som 
fremstiller Dommens dag 
(1534–1541). Michelangelo 
lå på ryggen i over fire år, 
heist opp på en planke, for 
å ferdigstille freskene som 
gjengir skapelsesberetningen.

Det sixtinske kapellet er 
pavens private kapell i Vati-
kanet, men det brukes også 
ved en konklave, nemlig når 
kardinalene samles for å 
velge neste pave. 
Pris: 12 euro, gratis siste 
søndag i måneden
www.vatican.va
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ColoSSeuM
Av Romas alle monumen-
ter er det kanskje Colos-
seum som vekker størst 
nysgjerrighet hos så vel 
unge som gamle. Nesten 
alle kan relatere til de død-
bringende gladiatorspillene 
med ville dyr, som gikk for 
seg i denne kjempeare-
naen. Colosseum ble inn-
viet i år 80 etter Kristus 
med en 100 dager lang inn-
vielsesseremoni der 5000 
dyr ble slaktet.
Pris: 8 euro
Adresse: Piazza del  
Colosseo
www.the-colosseum.net/

foRuM RoManuM
Forum Romanum var det 
antikke Roms kommersi-
elle, politiske og religiøse 
sentrum. Et eventyrland, 
en mosaikk av tempelrui-
ner, slitte marmorgater og 
basilikaer. Gratis inngang, 
men det kan være verd å 
koste på seg en audioguide 
som forklarer hva du ser 
omkring deg. Eller skaff 
deg et kart med rekonstruk-
sjon over hvordan torget, 
som hele Romerriket ble styrt 
fra, så ut under antikken.

DoMuS auRea – 
neRoS gylne huS
Keiser Nero bygget i år 64 
et palass som var nesten 
en mil lang – fra høyden 
Palatin og helt bort til 
Oppio-høyden. Visse deler 
var dekket av gull, edelstei-
ner og praktfulle utsmyk-
ninger. 

Etter Neros død ble alt 
fylt med jord for å fjerne 
minnet om tyrannen. På 
1400-tallet ble palasset 

gjenoppdaget ved en tilfel-
dighet, og i dag kan man, 
under gatenivå, vandre 
gjennom 30 av Neros 150 
rom.
Pris: 6 euro
Adresse: Via della Domus 
Aurea (rett overfor Colos-
seum)
Tlf. +39 06 399677 00

fontana Di tRevi
Fontenen ble verdens-
berømt da den svenske 
skuespilleren Anita Ekberg 
vasset omkring i den i Fel-
linis ”La Dolce Vita”. Ser 
mer imponerende ut i virke-
ligheten enn i filmen. 
Adresse: Piazza di Trevi.

piazza navona
Verdens vakreste torg 
mener noen – ikke bare 
på grunn av statuene og 
fontenene, som Lorenzo 
Berninis store Fontana dei 
Quattro Fiumi, men også 
på grunn av dimensjonene. 
Det avlange torget er stort, 
men likevel intimt.

 av RoMaS alle MonuMenteR eR Det 
kanSkJe ColoSSeuM SoM vekkeR StøRSt 
nySgJeRRighet hoS Så vel unge SoM 
gaMle. 

pantheon
Det antikke Roms best 
bevarte bygning gir de 
besøkende et underlig 
synsbedrag. Det som fra 
utsiden ikke synes særlig 
spektakulært, får helt andre 
dimensjoner så snart man 
har kommet inn og gisper 
over kuppelens mektige 
åpenbarelse. At romerne 
oppførte den for over 2000 
år siden, er en bedrift man 
må beundre. 
Pris: Gratis
Adresse: Piazza della 
Rotonda MuSeo e galleRia 

BoRgheSe og vila 
BoRgheSe
Parken like nordøst for 
Piazza del Popolo er per-
fekt for den som vil kjøpe 
med seg noen oster, brød, 
druer og en flaske vin og 
ha piknik i det grønne. 
Samtidig kan man passe 
på å besøke kunstmuseet, 

ett av Romas aller beste, 
med verk av blant andre 
Caravaggio, Bernini, Bot-
ticelli og Raphael. Det er 
nødvendig å bestille billett 
på forhånd.
Pris: 8,50 euro
Adresse: Piazzale del 
Museo Borgese
Tlf. +39 06 854 85 77
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BologneSe
Da Tom Cruise fylte 43 
år, var han i Sør-Amerika. 
Plutselig fikk han et vold-
somt sug etter pasta. Hva 
gjorde han? For Cruise var 
svaret selvsagt; han fløy 
inn tre kokker fra favorittre-
stauranten Dal Bolognese 
i Roma. Prislapp: 137 000 
kroner. 

Du kommer billigere unna 
hvis du besøker restauranten  
selv, akkurat som Tom 
Cruise pleier å gjøre når 
han er i Italia. Her spiser 
du det beste fra kjøkkenet i 
regionen Emilia-Romagna. 
Uslåelige biffer. Ved bordet 
ved siden av har du kan-

skje en politiker, filmstjerne 
eller TV-kjendis (derfor 
henger det paparazzier 
utenfor). Bestill bord.
Adresse: Piazza del Popolo
Tlf: + 39 06 361 14 26

Da fRanCo
En lys og enkelt innredet 
fiskerestaurant med svært 
rimelig meny. Seksretters  
helgelunsj med blant 
annet friterte grønnsaker 
og dampkokte muslinger), 
med en halvliter vin koster 
bare cirka 170 euro. Ligger 
i studentkvartalet San 
Lorenzo.
Adresse: Via del Falisci 2
Tlf. +39 06 49 57 675

aRanCia Blu
I trendy San Lorenzo ligger 
også denne utmerkede 
vegetarrestauranten.
Adresse: Via dei Latini, 65
Tlf. +39 06 445 41 05 

Betto e MaRy
Fellini-ståkete og høylytt. 
Stedet lager sin egen egg-
pasta, gramiccia, som ser-
veres med en rekke ulike 
sauser. Prøv også husets 
saltimbocca alle romana, 
rullader av kalvekjøtt, par-
maskinke og salvie.
Adresse: Via dei  
Savorgnan 99.
Tlf: +39 06 454 217 80

Da enzo
Et hull i veggen med sje-
nerøse porsjoner av enkle 
klassiske retter. Kanskje 
byens beste carbonara? 
Her er det alltid fullt så det 
kan være lurt å bestille 
bord.
Adresse: Via dei Vascellari 29
Tlf: +39 06 581 83 55

pepito’S
Her kan du velge mellom 

mer enn 40 ulike pizzaer 
med perfekt konsistens og 
tykkhet. Mange unge rome-
res favoritsted noen kvarta-
ler vekk fra turisttråkkene. 
Adresse: Via degli Stradi-
vari 17—19
Tlf: +39-06-589 76 49

antiCo aRCo
I koselige, men turistpre-
gede Trastevere ligger 
denne elegante restau-
ranten med spennende 
meny. Test for eksempel 
flan di taleggio con salsa di 
funghi, flan av tallegio-ost 
og soppsaus eller lamme-
karré med foie gras-saus 
og pærer i portvin.
Adresse: Piazzale Aurelio 7
Tlf. +39 06 581 5274

Mat & DRikke
ReStauRanteR
å spise er en sosial sak som betyr mer enn tre 
retter i italia – ofte også til lunsj. De klassiske 
romerske pastaene er Carbonara, som lages av 
kvernet svinekjøtt og oppvispet eggeplomme 
med masse parmesan og svart pepper, eller 
all’amatriciana med sideflesk, tomat og løk.  
let dere bort fra turiststrøket til de enkle restau-
rantene og trattoriaene for å få gode matopp-
levelser. grønnsaker bestilles som tilbehør,  
contorno, til hovedretten; eksempelvis spinat 
eller cicoria med hvitløk og pepperoncino 
(spansk pepper). 
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BologneSe
Da Tom Cruise fylte 43 
år, var han i Sør-Amerika. 
Plutselig fikk han et vold-
somt sug etter pasta. Hva 
gjorde han? For Cruise var 
svaret selvsagt; han fløy 
inn tre kokker fra favorittre-
stauranten Dal Bolognese 
i Roma. Prislapp: 137 000 
kroner. 

Du kommer billigere unna 
hvis du besøker restauranten  
selv, akkurat som Tom 
Cruise pleier å gjøre når 
han er i Italia. Her spiser 
du det beste fra kjøkkenet i 
regionen Emilia-Romagna. 
Uslåelige biffer. Ved bordet 
ved siden av har du kan-

skje en politiker, filmstjerne 
eller TV-kjendis (derfor 
henger det paparazzier 
utenfor). Bestill bord.
Adresse: Piazza del Popolo
Tlf: + 39 06 361 14 26

Da fRanCo
En lys og enkelt innredet 
fiskerestaurant med svært 
rimelig meny. Seksretters  
helgelunsj med blant 
annet friterte grønnsaker 
og dampkokte muslinger), 
med en halvliter vin koster 
bare cirka 170 euro. Ligger 
i studentkvartalet San 
Lorenzo.
Adresse: Via del Falisci 2
Tlf. +39 06 49 57 675

aRanCia Blu
I trendy San Lorenzo ligger 
også denne utmerkede 
vegetarrestauranten.
Adresse: Via dei Latini, 65
Tlf. +39 06 445 41 05 

Betto e MaRy
Fellini-ståkete og høylytt. 
Stedet lager sin egen egg-
pasta, gramiccia, som ser-
veres med en rekke ulike 
sauser. Prøv også husets 
saltimbocca alle romana, 
rullader av kalvekjøtt, par-
maskinke og salvie.
Adresse: Via dei  
Savorgnan 99.
Tlf: +39 06 454 217 80

Da enzo
Et hull i veggen med sje-
nerøse porsjoner av enkle 
klassiske retter. Kanskje 
byens beste carbonara? 
Her er det alltid fullt så det 
kan være lurt å bestille 
bord.
Adresse: Via dei Vascellari 29
Tlf: +39 06 581 83 55

pepito’S
Her kan du velge mellom 

mer enn 40 ulike pizzaer 
med perfekt konsistens og 
tykkhet. Mange unge rome-
res favoritsted noen kvarta-
ler vekk fra turisttråkkene. 
Adresse: Via degli Stradi-
vari 17—19
Tlf: +39-06-589 76 49

antiCo aRCo
I koselige, men turistpre-
gede Trastevere ligger 
denne elegante restau-
ranten med spennende 
meny. Test for eksempel 
flan di taleggio con salsa di 
funghi, flan av tallegio-ost 
og soppsaus eller lamme-
karré med foie gras-saus 
og pærer i portvin.
Adresse: Piazzale Aurelio 7
Tlf. +39 06 581 5274

Mat & DRikke
ReStauRanteR
å spise er en sosial sak som betyr mer enn tre 
retter i italia – ofte også til lunsj. De klassiske 
romerske pastaene er Carbonara, som lages av 
kvernet svinekjøtt og oppvispet eggeplomme 
med masse parmesan og svart pepper, eller 
all’amatriciana med sideflesk, tomat og løk.  
let dere bort fra turiststrøket til de enkle restau-
rantene og trattoriaene for å få gode matopp-
levelser. grønnsaker bestilles som tilbehør,  
contorno, til hovedretten; eksempelvis spinat 
eller cicoria med hvitløk og pepperoncino 
(spansk pepper). 
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BaReR & natteliv

Den mest trendy bydelen etter klokken 23 om 
kvelden er testaccio. her, blant restene av det 
antikke Rom, finnes det nå mengder av locali, 
små lokaler som rommer alt fra pianobarer til 
diskoteker. for eksempel rockebarene akab 
og Radio londra, latinolekre Caruso og Romas 
første gaydisco, alibi.

BaR Della paCe
Det beste stedet for cock-
tails og kjendisspotting.  
Til tross for trengsel og 
stadig flere turister kommer 
fremdeles filmstjerner og 
mediakjendiser hit.
Adresse: Via della Pace 
4–7

 Det BeSte 
SteDet foR CoCk-
tailS og kJenDiS-
Spotting. til tRoSS 
foR tRengSel og 
StaDig fleRe tuRiS-
teR koMMeR fReM-
DeleS filM-StJeR-
neR og MeDiakJen-
DiSeR hit.

BlooM
Romas mest trendy vann-
hull, en sushi-restaurant 
som etter midnatt blir cock-
tailbar.
Adresse: Via del Teatro 
Pace 30

Salotto 42
Trendy bar som eies av 
den svenske modellen 
Malin Persson og hennes 
italienske mann. Gode drin-
ker, flashy innredning og 
vakre mennesker. 
Adresse: Piazza di Pietra 42
www.salotto42.it

goa
Da ”Gangs of New York” 
ble spilt inn i Cinecittà, 
danset Leonardo di Caprio 
på Goa. Men også uten 
ham er dette et av Romas 
største og beste diskoteker 
med lasershows og hundre- 

talls mennesker på danse-
gulvet. Vegg i vegg ligger 
Le Distillerie som har en 
annen karakter, mer soft, 
med bar- og restaurantdel.
Adresse: Via Libetta 13

gilDa
Den klassiske nattklubben 
Gilda, ikke langt fra Spanske- 
trappen, holder fremdeles  
stilen og lokker først og fremst  
et mer modent publikum.
Adresse: Via Mario  
de’Fiori 97 

kafeeR
Caffè 
Sant´euStaChio
Kaffesekker på gulvet, kaf-
felister og bilder av kaf-
feplantasjer på veggen ... 
så lenge folk kan minnes, 
har det sett ut sånn her på 
Sant´Eustachio. Foruten 
alle de ulike

kaffevariantene kan man 
også få en gran caffè, det 
vil si en cappucino uten 
melk. Bartenderen skum-
mer i stedet selve kaffen.
Adresse: Piazza 
Sant’Eustachio 82.

gelato Di San 
CRiSpino
Byens beste iskrembar, 
ifølge de fleste romere. 
Først og fremst takket 
være sin zabaione som 
blant annet lages med en 
20-årig Marsala. Andre 
smaker å nevne er lam-
pone (bringebær) og pis-
tacchio (pistasjeis).
Adresse: Via della Panet-
teria 42
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Shopping
Spansketrappen er det beste utgangspunktet 
for eksklusiv shopping. på via Condotti ligger 
prada, valentino, gucci, armani, MaxMara, og 
på via Borgognona finner man Dolce & gab-
bana, versace, gianfranco ferré, laura Biagiotti 
og gai Mattiolo.

NærMere Piazza NavoNa 
ligger Via dei Giubbonari 
med en hel rekke street 
fashion-butikker som 
McQueen og Liquid. 

I nærheten ligger også 
Via del Governo Vecchio 
med elegante second-
handbutikker.

På via MarMorata 47 
i Testaccio går det an å 
kjøpe inn massevis av 
delikatesser som Latini-
pasta fra Osimo, salsic-
cias og krydret kjøttpålegg. 
Husets spesialitet er imid-
lertid oster. For eksempel 
fromaggio di fossa, som 
har vært lagret i store hull 
i marken. To andre delika-
tessebutikker der man kan 
fråtse i vei, er eldgamle 
Franchi og Castroni på Via 

Cola di Rienzo. Castroni  
har et litt mer internasjonalt 
sortiment.

Hver MorgeN stiller sel-
gerne opp sine boder på 
Campo de´ Fiori, et mat-
marked som virkelig yter 
ord som pittoresk og far-
gerik rettferdighet. Kom hit 
tidlig mens skyggene er 
lange og morgenen frisk. 

I den lange shopping-
gaten Via del Corso, fra 
Piazza Venezia ned til 
Piazza del Popolo, finnes 
butikker som passer de 
fleste lommebøker. Kjeder 
som Stefanel, Etam, The 
Group, Benetton blandes 
med spesialbutikker. Også 
mange skobutikker og 
sportsartikler samt musikk-
varehuset Il Messaggero 
Musicale.

BoalteRnativeR

hotel loCaRno
Intakt 1920-tallsstil. Her 
er en rekke filmer blitt spilt 
inn. Ligger i en liten gate 
mellom elven Tiberen og 
Piazza del Popolo.
Dobbeltrom: 200 euro og 
oppover.
Adresse: Via della Penna 22
Tlf.+39 06 3610841
www.hotellocarno.com

CaRMel
Ett av få hoteller i Traste-
vere. Fordelen er gang-
avstanden til mange av 
Romas severdigheter og 
aktive bydeler. Har en ter-
rasse for solfylte dager. 
Dobbeltrom: rundt 100 euro 
Adresse: Via Goffredo 
Mameli 11
Tlf. +39 06 580 99 21
www.hotelcarmel.it

fawlty toweRS
Et av Romas beste lavpris-
hoteller – navnet til tross.
Dobbeltrom: fra 75 euro
Adresse: Via Magenta 39
Tlf. +39 06 445 03 74

hotel San  
fRanCeSCo
Sentralt og friskt i Tras-
tevere, vegg i vegg med 
kirken San Francesco 
d’Assisi og et kloster. 
Frokostrommet i en reno-
vert klostergang vender ut 
mot en liten hage. Fin tak-
terrasse der man også kan 
spise frokost eller ta en 
kveldsdrink.
Dobbeltrom fra 150 euro
Adresse: Via Jacopade’ 
Settesoli 7
Tlf. +39 06 58300051
www.hotelsanfrancesco.net

hotel De RuSSie
Luksuriøst og stilig innre-
det hotell som ble åpnet i 
2000. Har en søt bakgård 
og hage bygget i terrasser, 
som strekker seg opp mot 
Pincio. 
Pris dobbeltrom: fra 410 euro.
Adresse: Via del Babuino 9, 
like ved Spansketrappen.
Tlf. +39-06-32 8881.
www.hotelderussie.it

 i Den lange Shoppinggaten via 
Del CoRSo, fRa piazza venezia neD til 
piazza Del popolo, finneS ButikkeR 
SoM paSSeR De fleSte loMMeBøkeR.  
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flyplaSS
Romas hovedflyplass er 
Leonardo da Vinci og ligger 
i Fiumicino, cirka 30 kilo-
meter fra sentrum. Den 
beste måten å komme seg 
dit på er med direktetoget 
til hovedstasjonen Termini. 
Det langsommere og kan-
skje triveligere lokaltoget 
koster 5 euro. Taxi koster 
drøyt 40 euro. Den andre 
flyplassen heter Ciampino. 
Enkleste måten å komme 
seg inn til Roma på herfra 
er med buss. Billettene 

koster cirka 8 euro en vei. 
Og tar man ikke denne 
bussen, kan man ta en 
annen buss (koster 1 euro) 
til undergrunnstasjonen 
Anagnina like ved. Å reise 
med taxi mellom flyplassen 
og det sentrale Roma tar 
cirka 20 minutter og koster 
drøyt 32 euro. For mer 
informasjon: www.adr.it

lokaltRafikk
Termini stasjon er utgangs-
punktet for Romas kol-
lektivtrafikk. Det lokale 

buss- og trikkselskapet 
heter ATAC. Alle billetter 
må kjøpes i forkant i ATAC-
automater, avisboder eller 
billettautomater i under-
grunnen. Billettene koster 
fra 1,60 euro og er gyldige i 
75 minutter. Undergrunnen 
går fram til midnatt. Deret-
ter starter nattbussene opp 
og stanser ved stasjoner 
merket ”N”.

taxi
Taxistasjoner finnes utplas-
sert i bykjernen, og turister  

anbefales å bruke bare de 
godkjente gule og hvite 
taxibilene. En ekstra sum 
debiteres for kofferter per 
antall ved transport til og 
fra flyplassen, ved nattra-
fikk samt på helligdager og 
søndager. Det er billigere å 
stoppe en bil på gaten eller 
ved taxistasjonene enn å 
ringe og bestille. 5–10 pro-
sent driks er vanlig.
Tlf. 06-3570, 06-4994, 
06-6645

poSt
Postkontorene har normalt 
åpent mandag–fredag 
09.00–14.30 og lørdag 
09.30–13.00. Frimerker 
kan kjøpes i tobakkskiosker 
og hos tobakkshandlere 
merket med et blått og hvitt 
skilt med ”Tabacchi” eller 
bare ”T” på.

apotek (vakt)
Apotekene bytter på å ha 
åpent i helgene og om net-
tene. For å finne ut hvil-
ket som er åpent når du 
trenger det, kan du ringe 
228 941.

fakta

innByggeRe
3,8 millioner

valuta 
Euro

åpningStiDeR
Butikkene i Roma har 
vanligvis åpent 09.00–
13.00 og 15.00–20.00, 
litt avhengig av årstid. 
Større varehus har 
åpent hele dagen.

inteRnett
www.romaturismo.com
www.romaonline.net
en.turismoroma.it/

aviSeR
Nettavis: 
www.romaonline.net
Roma Explorer
 
nøDnuMRe
Brann: 115
Lege: 118
Politi: 112

elektRiSitet
220 volt

gReit å vite

kaRt

tannlege (vakt)
OSPEDALE G. EASTMAN
Adresse: Vl. Regina Elena 287
Tlf. 8448 3232 eller 844 831

telefon
Landsnummer: +39
Retningsnummer Roma: 06 
(slås også innen Roma)
Hvis du ringer til Italia fra 
utlandet, må du alltid slå 
nullen i retningsnummeret 
(ikke utelate det, slik det 
er vanlig ved internasjonal 
telefoni). Eksempel: +39 06 
+ nummeret. 

tuRiStByRå i Byen
Adresse: Via Parigi 11
Tlf. +39 06 488 991
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