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Istorie
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senatoriale și imperiale) a permis orașului să 
prospere cel puțin până în secolul al III-lea 
d.Hr. (1), când imperiul începe să se confrunte 

cu grave probleme de gestionare a vastelor 
teritorii și a diferențelor culturale uriașe. 
Peste toate acestea se suprapun și criza 
economică, influența unei noi credințe 

(Creștinismul, recunoscut abia în 313) și 
amenințarea popoarelor barbare. Alegerea 
organizării statului sub comanda a doi 
împărați, asistați de diverși alți cezari 
pregătiți pentru a le succeda la tron – 

în teorie – a pus punct luptelor pentru pu-
tere, dar, practic, a dus la nașterea imperiilor 
de Apus și de Răsărit (acesta din urmă cu capi-
tala la Constantinopol, oraș fondat pe malurile 
Bosforului de către împăratul Constantin (2) în 
anul 330, ). Acestor stări de fapt le urmează in-
cursiunile barbare de la începutul secolului al 
V-lea. Atacurile repetate duc în cele din urmă la 
căderea Romei în 476, în timpul ultimului îm-
părat, Romulus Augustulus.

Papa, noul conducător
Odată cu căderea Imperiului Roman de Apus 
au început pentru oraș „secolele de întuneric”, 
perioadă în care așezarea se comasează pe  

(1)

(2)
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Informaţii utile

centură rutieră. A se ţine cont că o parte importantă 
a centrului istoric este închisă traficului privat (luni-
vineri 06.30-18.00, sâmbăta 14.00-18.00) şi că 
numeroasele parcări sunt toate cu plată.

 Cu trenul
De când a fost deschisă, în 1874, gara centrală din 
Roma, Termini, este punctul de sosire pentru toa
te liniile feroviare care deservesc oraşul (informaţii: 
199892021 din reţea fixă şi de pe mobil 24 h din 24; www.
fs-on-line.it); acelaşi rol îl au şi gara Tiburtina (trenuri 
nocturne dotate cu cuşete) şi Ostiense. În fiecare oră, 
în gara centrală Termini ajung trenuri de la Milano şi 
Napoli (Intercity, Eurocity, Pendolino – tren de navetă).

 Cu avionul
Aeroportul Leonardo da Vinci din Fiumicino este un 
aeroport uriaş, care deserveşte atât zborurile naţio
nale, cât şi cele internaţionale (informaţii: www.adr.
it). Pe el operează toate marile companii aeriene şi, 
deja de ceva timp, companiile low cost. Un serviciu  

Omnia Vatican şi 
Roma

Acest card turistic per-
mite vizitarea bazilici-
lor şi a marii majorităţi 
a monumentelor de in-
teres turistic ale ora-
şului. De asemenea, dă 
posibilitatea de a be-
neficia de mijloacele 
de transport în comun 
şi de turul Romei creşti-
ne în autobuz des chis. 
Costul cardului este de 
85 euro, iar validitatea 
acestuia este de 3 zile 
(reducere pentru co-
piii între 6-12 ani, 55 
euro). Informaţii www.
omniavaticanrome.org.
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1. Piazza Venezia

Care este centrul Romei? Răspunsul e dificil, 
pentru că Cetatea Eternă a rezolvat cu mult 
timp în urmă această situație. Oricum, e greu 
de considerat Piazza Venezia ca centru al 
Romei, poate și din cauza manifestațiilor fas-
ciste și a discursurilor țipate ale lui Mussolini, 
sau poate din cauza traficului haotic, care 
contrastează cu frumusețea zonei. Cu toate 
acestea, este vorba despre o piață istorică, 
construită între jumătatea secolului al XV-lea 
și secolul al XVII-lea. Este un punct de reper 
arhitectonic, aici fiind ridicat monumentul 
lui Vittorio Emanuele al II-lea (1882-1935; 
iarna 09.30-16.30, vara 09.30-17.30), denumit 
„Vittoriano“ (1), în cinstea unificatorului 
Italiei. Albul și retoricul complex ocupă atât 

de mult spațiul încât romanii i-au găsit 
diverse supranume, poate puțin lipsite 
de respect pentru adânca lui simbo-
listică istorică (în 1921 devine Altarul 
Patriei); a fost nevoie de redeschidere 
pentru a se reda publicului imensa co-
lecție de statuete și panorama fabu-
loasă de pe portic (2). În piață, papa 

(1)

(2)
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devine axa principală a reorganizării 
urbanistice a acestui sector al capitalei.
De-a lungul străzii se află diverse 
palate (1), al căror șir este întrerupt 
pe partea stângă de Biserica Gesù 
e Maria (08.30-19.30) din secolul al 
XVII-lea și în al cărei interior sunt 
amenajate monumentele funerare 
Bolognetti, monumente poziționa-
te ca o lojă de teatru; apoi, pe partea 
dreaptă, de Biserica Ss. Ambrogio și 
Carlo al Corso (7-19), „clonă“ a do-
mului din Milano, aparținând anilor 
1600, unde este reprodusă chiar și ga-
leria dintre cor și absidă (unica gale-
rie de acest gen din Roma).

3. Mausoleul lui Augustus   
    şi Ara Pacis Augustae

În spatele acestei ultime biserici avem prive-
liștea a ceea ce înseamnă un exemplu eloc-
vent de „mână forte“ exercitată, în inima 
orașului, într-o perioadă de douăzeci de ani: 
anonimele edificii albe și reci au fost gândite 
ca și culise pentru Mausoleul lui Augustus 
(2) (actualmente închis pentru restaurare), 
construit în 27 î.Hr. în stil elenistic: partea 

(1)

(2)
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Roma „Dolce vita“

primelor ginți latine atestate documentar). 
Caldarium și tepidarium sunt reconvertite, 
începând cu 1564, după proiectul lui 
Michelangelo, în Biserica S. Maria degli 
Angeli (3) (07.00-18.30, duminica 07.00-19.30), 
dedicată acelor îngeri care, în baza unei vechi 
legende, împreună cu câțiva martiri, ar fi 
contribuit la construirea complexului termal.

2. Muzeul Național Roman
Marți-duminică 09.00-19.45
Începând cu 1992, sediul principal al Muzeului 
Național Roman se află în Palazzo del’  
ex-Collegio Massimo (4), edificiu aparținând 
epocii târzii a secolului al XIX-lea. Colecțiile 
expuse prezintă evoluția artei romane 
începând cu secolul I î.Hr. până în timpul 
imperiului târziu (secolul IV d.Hr.), 
traversând 

Două biserici în una singură
Biserica S. Lorenzo fuori le Mura (2), (iar-
na 15.30-19.00, vara 16.00-20.00), cen
tru de greutate al cartierului S. Lorenzo, 
la est de gara centrală Termini, este un  
lăcaş de cult cu totul special deoarece  
naosul corespunde bisericii ridicate de pa
pa Honoriu al IIIlea în secolul al XIIIlea 
în timp ce zona absidală aparţine bisericii 
ridicate de papa Pelagius al IIlea în seco
lul al VIlea; aici se află capodope rele bi

sericii: arhitrava, luată de la un edificiu dispărut din secolul al IVlea, pristolul 
(1148) şi masa episcopală (1254).

(2)

(4)
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1. Insula Tiberina
Se pierde în negura vremurilor legătura tra-
dițională a insulei Tiberina (1) cu medicina. 
La înălțimea ghetoului, insula a rezistat fu-
riei Tibrului. Insula este învăluită în nume-
roase legende, dintre care este celebră cea a 
șarpelui lui Esculap, care ajunge pe insulă în 
anul 293 î.Hr. pentru a vindeca o teribilă ciu-
mă și își alege aici locul pentru propriul tem-
plu. Este adevărat însă că insula a reprezentat 
dintotdeauna un punct de tranzit ușor între 
cele două maluri ale Tibrului. Acest ultim fapt 
explică vechimea celor două pasaje ce permit 

accesul pe insulă: puntea Fabricio 
(2), construită în anul 62 î.Hr., cunos-
cută și ca pons Judaeorum, pentru că 
era folosită de evrei pentru a intra și 
a ieși din ghetou, pe malul stâng, și 
puntea Cestio, construită în anul 46 
î.Hr., dar reconstruită de mai multe 
ori până în secolul al XIX-lea. Antica 
vocație terapeutică este reprezentată 
astăzi de Spitalul Fatebenefratelli, în 
timp ce inelul care marchează punctul 
de unde se naște izvorul tămăduitor 

(1)

(2)
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Shopping
ÎMBRĂCĂMINTE

Pentru cei care doresc să îşi înnoiască 
garderoba şi nu au limite la cheltuieli, 
dar şi pentru cei cu buget mic, pentru 
cei care iubesc clasicul, dar şi pentru 
cei care sunt contra curentului.

Battistoni
Via dei Condotti 61
Tel. 06.697611;  
www.battistoni.com

Un nume în moda roma
nă, atât pentru bărbaţi, cât 
şi pentru femei, care dispu
ne şi de un atelier pentru că
măşi la comandă.

Camiceria (Cămăşi) Caleffi
Via Colonna Antonina 53
Te. 06.6793773; www.caleffi.net

Cele mai bune ţesături italiene şi străine 
pentru producţie şi vânzare de cămăşi 
de cea mai bună calitate.

Davide Cenci
Via di Campo Marzio 1/7
Tel. 06.699068; www.davidecenci.com

Unul dintre numele istorice între pro
ducătorii romani de îmbrăcăminte pen
tru bărbaţi şi pentru femei propune 
creaţii proprii, împreună cu modelele 
europene prêtàporter cele mai bune, 
îşi are sediul întro veche clădire, afla
tă la doi paşi de Montecitorio şi Pala
tul Madama.

Fendi
Goldoni 420
Tel. 06.33450; www.fendi.com

Modă de înaltă clasă întrunul 
dintre cele mai elegante 
magazine pentru doamne.

Gucci
Via dei Condotti 8

Tel. 06.69940667; www.gucci.com

Nu mai are nevoie de nicio prezen
tare, de o eleganţă similară cu cea a 
clădirii în care funcţionează.

Laura Biagiotti
Via Mario dei Fiori 26
Tel. 06.6791205; www.laurabiagiotti.it

Între cele mai reprezentative în moda 
made in Roma.

Loco
Via de’ Baullari 22
Tel. 06.6880216

Pentru cine crede că şi încălţămintea 
influenţează aspectul şi nu se teme de 
modele şi culori avangardiste.

Nia
Via Vittorio 48
Tel. 06.6795198; www.niaroma.it

Boutique istoric de prêtàporter (1971) 
cu branduri celebre, dar şi cu creaţii ale 
designerilor în ascensiune, având ca 
punct comun calitatea. Dispune de un 
outlet pe Via Mario de’ Fiori 40/B.
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SCUMPE

Al Ceppo
Via Panama 2
Tel. 06.8419696; www.ristorantealceppo.it

Arome din zona Marche întrun local cu 
bucătărie clasică, foarte apreciată pen
tru primele feluri şi pentru preparatele 
din peşte.

Al Grappolo d’Oro
Via Palestro 4-10
Tel. 06.4941441; www.algrappolodoro.it

Întro atmosferă rafinată, restaurantul, 
deschis la sfârşitul anilor ’50, oferă cli
entelei un meniu rafinat, bazat în special 
pe produse din peşte şi fructe de ma
re, dar şi reţete din vechea bucătărie ro
mană, toate, asortate cu o gamă variată 
de vinuri, atât italiene, cât şi străine. Aici, 
Domenico Modugno a scris textul cele
brului cântec „Volare”, ajutânduse de 
un şerveţel.

Al Moro
Vicolo delle Bollette 13
Tel. 06.6783495  
www.ristorantealmororoma.com

La doi paşi de Fântâna Trevi, restaurantul 
este unul caracteristic zonei, cu mese în 

aer liber şi reţete din bucătăria din regi
une şi dulciuri făcute în casă.

Al Presidente
Via in Arcione 94
Tel. 06.6797342; www.alpresidente.it

În vecinătatea zidurilor care susţin Pala
tul Quirinale, un restaurant specializat în 
reţete cu ingrediente din mare, dar cine 
nu este un mare iubitor de peşte poate 
alege dintro gamă largă de preparate pe 
bază de carne.

Alfredo alla Scrofa
Via della Scrofa 104
Tel. 06.68806163  
www.alfredoallascrofa.com

Dinainte de 1900, localul este celebru 
pentru tăiţeii care, deşi de o simplitate 
uimitoare, au obţinut notorietatea inter
naţională. Au trecut pe aici staruri de la 
Hollywood, celebrităţi din toate dome
niile, dar şi capete încoronate, oameni 
politici care sau lăsat fotografiaţi şi ale 
căror fotografii sunt expuse pe pereţii 
localului. Bucătăria este cea tradiţiona
lă romană.
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Divertisment
Canova
Piazza del Popolo 16
Tel. 06.3612231

Amplasat în cea mai frumoasă piaţă a 
Romei, cu o gamă largă de cappuccino, 
salate de orice fel, ţigări aparţinând ce-
lor mai bune mărci, vara cu mese sub co-
pacii promenadei Pincio, cu muzică live, 
localul cu aspect exclusivist a fost unul 
dintre preferatele lui Fellini.

Doney
Via Vittorio Veneto 141
Tel. 06.47082805

Unul dintre localurile „vieţii dulci“ din 
Roma. Ideal pentru a gusta un brunch, 
un preparat uşor sau un aperitiv.

Duke’s
Viale Parioli 200
Tel. 06.80690143; www.dukes.it

Un colţ de California în inima Romei. 
Cocktailuri foarte bune, gamă variată de 
vinuri servite vara în curtea interioară.

Giovanni de Sanctis
Via Tagliamento 88
Tel. 06.8552287

Gamă diversificată de cafea adusă din 
America de Sud şi America Centrală.

Navona Clama
Piazza Navona 28
Tel. 06.68801996

Este adevărat că în faţa capodopere-
lor lui Bernini şi Borromini totul riscă să 
treacă pe planul doi, dar 
îngheţata servită de 
acest local este 
extraordinară.

Riccioli
Via delle Coppelle 10/A
Tel.06.68210313; www.ricciolicafe.com

Este greu să alegi dintr-o listă cu peste 
300 de etichete de vin, dar merită efor-
tul. Foarte bune gustările pe bază de 
peşte crud.

Rive Gauche II
Via dei Sabelli 43
Tel. 06.4456722

Un local la modă printre tineri şi printre 
studenţii Universităţii Sapienza din ime-
diata vecinătate.

Rosati
Piazza del Popolo 5/A
Tel. 06.3225859

Totul a rămas la fel ca la deschiderea de 
la începutul secolului al XIX-lea (decora-
ţiuni liberty, vasele din firide sunt din anii 
’20). Acest fapt şi patiseria foarte bună 
păstrează localul mereu pe val.
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sopra Minerva şi a Panteonului, resta-
urat şi dotat cu tot confortul vremurilor 
moderne. Hotelul dispune de băi cu căzi 
sau duşuri cu hidromasaj.

Hassler Villa Medici
Piazza Trinità dei Monti
Tel. 06.699340; fax 06.6789991; 
www.hotelhasslerroma.com

Este de ajuns să priveşti clădirea din ex-
terior, cu Piazza di Spagna de o parte 
şi grădinile vilei Malta de cealaltă par-
te, pentru a înţelege că acesta este unul 
dintre cele mai bune hoteluri din Roma 
ca poziţie. Este, de fapt, şi unul dintre ce-
le mai prestigioase, rafinate şi elegan-
te, ideal pentru cei care nu au probleme 
de buget.

Le Clarisse
Via Arco della Ciambella 19
Tel./fax 06.83084030;  
www.leclarissehotel.com

Situat în imediata vecinătate a 
Panteonului, hotelul are camere super-
be cu privelişti spectaculoase asupra 
oraşului. De la hotel se ajunge repede în 
modernul cartier Trastevere. Foarte fru-
moasă este grădina de pe acoperiş, de 
unde se poate admira Roma.

Parco dei Principi
Via Francesco Baldi 5
Tel. 06.854421; fax 06.8545104; 
www.parcodeiprincipi.com

Liniştea este asigurată de Grădina 
Botanică din apropiere. Ideal pentru con-
grese. Serviciu discret, dar atent la fie-
care detaliu.

4 STELE

Art
Via Margutta 56
Tel. 06.328711; fax 
06.36003995; 
www.hotelart.it

Hotelul se află pe stra-
da artiştilor, unde fi-
ecare spaţiu respiră 
ideea de decor şi de 
design avangardist. Dispune de came-
re cu confort deosebit, iar băile sunt cu 
adevărat spaţioase.

Artdeco
Via Palestro 19
Tel. 06.4457588; fax 06.4441483;  
www.travel.it/roma/artdeco

Chiar dacă se află în zona Termini din 
Roma, amenajarea hotelului este în par-
te inspirată de arta Deco, ceea ce face 
din acesta unul dintre locurile insolite 
ale Romei. Unul dintre cele mai surprin-
zătoare hoteluri ale capitalei, cu servi-
cii foarte bune (aproape toate băile sunt 
dotate cu căzi sau cabine de duş cu hi-
dromasaj).


