
 

 

Sayın Sema Atena, 

14- 21 Mart 2018 tarihli Roma ve civarı seyahatiniz için 

kişiye özel seyahat planınızdır! 

arihin en önemli imparatorluğunun başkentliğini yapmış olan Roma, 

görkemli geçmişi ve olağanüstü yapılarıyla seni çağırıyor. 2800 yıllık bir 

şehir. Sırasıyla ve resmi adlarıyla; eski Roma'nın, Roma Krallığı'nın, 

Roma Cumhuriyeti'nin, Roma İmparatorluğu'nun, Papalık yönetiminin, İtalyan 

Krallığı'nın ve İtalya Cumhuriyeti'nin merkezi ya da başkenti olan Roma, bugün üç 

milyona yaklaşan nüfusuyla, Avrupa’nın en çok turist çeken şehirlerinden biri.  

14 yıl önceki seyahatinden beri tarihi dokuda bir değişiklik olmasa da, güncel 

sergiler, sanat galerileri ve kültürel etkinlikleri bir araya getirerek, yerel 

arkadaşlarımızın tavsiyelerinin de yer aldığı denenmesi elzem restaurantlari 

derleyerek, günübirlik ve bir gece konaklamalı alternatifiyle, kız kıza geçireceğiniz 

harika bir hafta için tasarladığımız seyahat planın seni bekliyor.  

Seyahat tarihinde Roma’da mevsim normalleri: 16-17oC 

 

Para birimi: Euro 

T 



 

 

Konuşulan diller: Italyanca (resmi dil). Genc kusak yaygin olarak Ingilizce konusmakta. 

Romanesk diller (Fransizca, Ispanyolca, Portekizce) yaygin olarak anlasilmakta. 

 

 Varis:  

 Roma’da iki havalimani bulunmaktadir: Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport 

(FCO) ve Ciampino International Airport (Rome Ciampino, CIA) 

 FCO bölgenin ana havalimanidir. CIA’ya ise RyanAir ve WizzAir ucmaktadir. 

 

 

 Otelinize transfer:  

 Bazi otellerin havalimaninda karsilama ve havalimanina birakma hizmeti 

bulunmaktadir. Transfer icin otelinizle dogrudan iletisime de gecebilirsiniz. 

 FCO havalimani: 

 Leonardo Express Trains: havalimanina 400m yürüyüs mesafesindedir. 23/24 

nolu perondan hareket eden trenler ara istasyonda durmaksizin RomaMerkez 

Istasyonu Termini’ye giderler. Trenler her 30 dakikada birdir. Ulasim süresi 31 

dakikadir. Bileti online alabilmeniz mumkun olsa da, havalimanindaki bilet 

otomatlarindan almak daha kolaydir. Tek yön ücreti 14 Euro’dur. 

 Otobüsle, tek yön 5-8 Euro ücret karsiliginda da sehir merkezine 

ulasabilirsiniz. Otobüsler Terminal 3’ten hareket ederler ve Termini Istasyonu’na 

giderler. Bu hatta hizmet veren otobüs sirketleri sunlardir: Terravision, 

SITBusShuttle, RomeAirportBus, TAM bus 

 Taksi ile havalimani sehir merkezi arasindasabit ucret uygulamasi vardir ve 48 

Euro’dur. 

 Roma taksileri beyaz renklidir. Bazen Fiumicino sehrine ait taksiler de 

havalimaninda taksi duragi sirasina gireler, bunlar dikkat edin, cunku bu 

taksiler sabit ucret uygulamasina dahil degildirler.  

 CIA havalimani: 

http://www.adr.it/fiumicino
http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-cia-ciampino
http://www.terravision.eu/airport_transfer/bus-fiumicino-airport-rome/
http://www.sitbusshuttle.com/
http://www.romeairportbus.com/
http://www.tambus.it/index.php?lang=en


 

 Otobüs ile: 4-6 Euro ücret karsiliginda SITBusShuttle, Terravision, 

RomeAirportBus (Schiaffini) veya COTRAL's otobüsleri ile 40 dakikalik bir 

yolculuk sonrasi Termini Istasyonu’na ulasabilirsiniz.  

 Taksi: 30 Euro sabit ucret karsiliginda sehir merkezi dahilindeki 

herhangi bir nokaya ulasmaniz mumkundur.  

 

 

 Konaklama 

 Merkezi ve temiz bir otel tercihiniz ve bütceniz dogrultusunda asagidaki otellerin 

indirimli fiyatlarindan yararlanabilirsiniz.  

 Roma'nın kalbinde yer alan Classic Roma, İspanyol Merdivenleri ve 

Trevi Çeşmesi'ne 450 metre mesafededir. 20. yüzyılın başlarından kalma bir 

binanın 2. ve 3. katlarında hizmet veren tesiste özel sanat koleksiyonları içeren 

şık odalar sunulmaktadır. 

 Vatikan'ın hemen yanında, Aziz Petrus Meydanı'na 10 dakikalık yürüme 

mesafesinde yer alan Starhotels Michelangelo Rome, klasik bir dekorasyon 

sergileyen klimalı odalara ev sahipliği yapmaktadır. Odalar ve ortak kullanım 

alanları 2013 yılında baştan aşağı yenilenmiştir. 

 Pantheon Inn: Roma'daki Panteon'un hemen arkasında yer alan bu göz 

alıcı tesis, bir zamanlar Giuseppe Garibaldi'nin evi olan bir binada 

konumlanmaktadır. Tesisin klimalı odalarında LCD TV ve ücretsiz Wi-Fi 

erişimi vardır. 

 Roma'da Vatikan Müzeleri'ne 500 metre uzaklıkta yer alan TinkerBell 

klimalı odalar ve özel otopark sunmaktadır. Tüm alanlarda Wi-Fi erişimi 

ücretsizdir.  

 Roma'nın 360° manzaralarını sunan bir çatı terasına sahip olan Marcella 

Royal, Repubblica Metro İstasyonu ve Via Veneto'ya yürüyerek 10 dakikalık 

mesafededir. Odalarda ücretsiz Wi-Fi bulunmaktadır. 

 Le Stanze Di Orazio : Merkezi bir cadde olan Via Orazio üzerindeki şık 

bir binanın 1. katında hizmet veren konukevi, Vatikan'a yürüyerek 5 dakikalık 

mesafededir. Tesisin klasik şekilde dekore edilmiş odalarında ücretsiz WiFi, 

minibar ve LCD TV bulunmaktadır. 

http://www.sitbusshuttle.com/en/
http://www.terravision.eu/rome_ciampino.html
http://www.romeairportbus.com/


 

 

Senin Roma’yi daha önce seyahat ettigini bilmemize ragmen arkadasinin ilk seyahati 

olabilir dusuncesiyle Roma klasiklerini seyahat planina koyduk. Eger ki, arkadasin da 

Roma’yi daha önce ziyaret ettiyse, ve hafizanizi tazelemenize cok gerek yoksa, planin 

aralarinda yer verdigimiz modern sanat müzelerinde güncele dalabilir veya kafelerde 

sehrin havasini soluyabilirsiniz. 

 

15 Mart, Persembe, Roma sehir turu 

  Sabah kahvaltinizin ardindan ilk durak Pantheon 

 Acilis saatleri: Pazartesi – Cumartesi 9:00 18:30, Pazar 9:00-13:00 

 Buradan Barok meydanlari, dükkanlari, cafeleri ve cesmeleriyle ünlü Piazza Navona’ya 

yürüyebilirsiniz. 

 Misir obeliskini barindiran Bernini Fontana dei Quattro Fiumi’nin etrafinda 

dolanip, Fontana del Moro ve Fontana del Nettuno’nun resmini cekmeden 

meydandan ayrilmayin. 

 Buradan Campo dei Fiori’ye devam edin. Ne de olsa her sabah kurulan yerel 

pazari, gürültüsü ve renkleriyle Roma hayatini yansitan, gündüz bir kadeh bir sey 

icilebilecek sehrin en canli meydanlarindan biri. Geceleri ise barlarin önünde herkesin 

ayakta takildigi bu meyda bir nevi acik hava barina dönüsüyor diyebiliriz. Campo de' 

Fiori’nin dar sokaklarını gezip, küçük dükkanlarını inceleyebilirsiniz. 

 Hala enerjiniz varsa biraz daha yürüyüp, Campo dei Fiori’den Ponte Sisto 

Köprüsü’ne yürüyün, karşıya geçtiğinizde Trastevere’ye ulaşmış olacaksınız. 

Trastevere, daha az keşfedilmiş bir bölgeyken, şu an artık çok daha fazla insanın 

uğradığı, kismen turistik bir bölgeye dönüşmüş durumda. Ama ne olursa olsun, 

buraya gitmeniz konusunda ısrarcıyız. Trastevere; bol bol lokal restoranlar ve barlar 

bulabileceğiniz, kalabalığa karışıp İstanbul’u anabileceğiniz, “Aa aynı eski Asmalı” 

muhabbeti çevirebileceğiniz, sevimli dar sokaklarına hayran olunası, bohem bir yer.  

 



 

16 Mart, Cuma, Roma sehir turu 

 Güne sehrin cografi merkezi Piazza 

Venezia’da baslayin. Buradan 

gidebileceginiz o kadar cok yer var ki. 

 Monumento Nazionale a Vittorio 

Emanuele II. Bu devasa binayi görüp de 

icine girmemek olmaz. Icini gezdikten 

sonra catisina cikmali ve sehri 360 

derece panaromik görmelisiniz. Acilis 

saatleri: hergün 9:30 – 19:30 (son giris 

18:45).  

 Roman Forum – Colosseum – 

Palatine Tepesi. Bir zamanlar 

Avrupa’nin en büyük yapisi, Roma 

Imparatorlugu’nun kalbiydi. Acilis 

saatleri: her gün 8:30 – gün batimindan 

1 saat öncesine kadar (seyahat 

tarihinizde 17:30’a kadar oldugundan, 

gezme surenizi de dikkate alarak en gec 

14:00-15:00 gibi Forum’a gitmenizi 

oneririz) 

 Dönüste Capitoline Tepesi’ndeki 

Musei Capitolini müze kompleksini 

gezmelisiniz. Roma’daki en önemli 

müzelerden biri olarak düşünebileceğiniz müzede Antik Roma dönemine ait önemli 

eserler kapsayan geniş bir koleksiyon mevcut. Roma’nın kurucuları Remus ile 

Romulus’un dişi bir kurt tarafından emzirilerek hayatlarının kurtarıldığını tasvir eden 

ve bugün Roma’nın sembolü olan heykel de bu müzede sergilenmektedir. Ayrıca bu 

alanın büyük bir kısmı Michelangelo tarafından biçimlendirilmiş. Buraya özellikle 

akşam saatlerine doğru gidip hem gündüz, hem gece manzarasını görmenizi tavsiye 

ediyoruz. Meydan çok güzel şekilde ışıklandırıldığı için harika görünüyor. 

 

COLOSSEUM, PALATINE TEPESI VE ROMAN 

FORUM KOMBINE-BILET:  

Bu üc ana gorulesi yer icin bilet sirasinda 

beklemek istemiyorsaniz, biletlerinizi online 

olarak da alabilirsiniz. 

http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-

shop.cfm (Colosseum resmi internet sitesi) 

Normalde bu 3 yapi icin combine bilet fiyati: 

yetiskinler icin 12 Euro’dur.  

Bileti yerinden almak istediginizde, birden fazla 

bilet satis ofisi bulunmaktadir. Bunlar:  

- Via di San Gregorio’da (Palatine)  

-  Largo Salara Vecchia’da – (eski adiyla) Largo 

Romolo e Remo (Roman Forum),  

- Piazza del Colosseo (Colosseum),  

- Via Sacra’da (Roman Forum, Arco di Tito) 

bulunmaktadir. 

http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm
http://www.coopculture.it/en/colosseo-e-shop.cfm


 

Cumartesi – Pazar Roma’nın kalabaligindan kacmak icin sizden aldigimiz tüyoyla 

sehir disina gunubirlik geziler dusunduk. 

 

17 Mart, Cumartesi, Frascati, doga ve sarap 

 Frascati Roma’ya yarim saat uzaklikta minik 

bir sarap köyü. Bölgesel trenlerle sabahin erken 

saatlerinde gece gec sate kadar ulasmaniz mumkun. 

 Sabahki tren saatlerini sizin icin arastirdik.   

 

 

 

  Ofisi tren istasyonunda bulunan Old Frascati Tours’un yarin günlük sarap tadimi 

turuna katilmaniz mümkün- (www.oldfrascati.com). Gündüz yarim günlük sarap 

tadim turuna ek olarak, gece sarap barlari turu veya gündüz pizza yapimi ve sarap 

tadimi turlarina dakatilabilirsiniz. 

 Eger ki bize 1 gün yetmez Frascati’de konaklamak isteriz derseniz, Merumalia 

Wine Resort tam size göre. Frascati'ye 4 km uzaklıkta yer alan Merumalia Wine Resort 

şarap, zeytinyağı ve organik reçel üretmektedir. 

Balkon ve şöminesi ile kırsal tarzda konaklama 

imkanı sağlayan tesiste ücretsiz Wi-Fi erişimi ve 

ücretsiz bisikletler sunulmaktadır. Merumalia'daki 

dairelerde mutfak, banyo ve oturma alanı 

bulunmaktadır. Merumalia Wine Resort’ta talep 

üzerine şarap tadımı seansları da organize edilebilir. (2 kisi konaklama + kahvalti 

toplam yaklasik 70 Euro) 

http://www.oldfrascati.com/


 

 

 Diger bir konaklama alternatifi ise Villa 

Icidia. Geniş bahçesinde yer alan Villa Icidia, 16. 

yüzyıla ait yenilenmiş bir antik Roma villasında 

hizmet vermektedir. Frascati'ye 4 km mesafedeki 

tesis, bir gurme restoran ve özel banyo ile geniş 

odalar sunmaktadır. Odalarda klima ve klasik 

dekora sahiptir. Yemek salonunda her gün açık 

büfe kahvaltı ve bir tatlı seçkisi sunulmaktadır. Restoranda Akdeniz mutfağından 

lezzetler servis edilmektedir. (2 kisi konaklama + kahvalti toplam yaklasik 70 Euro) 

 

 

17-18 Mart, Cumartesi-Pazar, Toskana- Arezzo, doga ve 

sarap (Alternatif) 

Toskana ve sarap konusundaki 

tercihinizi bildirdiginizden bu 

alternatifi hazirladik. Roma etrafinda 

yapilabilecek, gunubirlik sehir disina 

cikilabilecek alternatifler mevcutken, 

bu secenegi Floransa gezisiyle 

birlestirip, araba kiralayarak 

gerceklestirebileceginiz aklimiza 

gelmiyor degil. Nitekim sarap baglari 

ana istasyonlarin hemen yanibasinda 

olmayabiliyor. 

 

  



 

Roma’dan ulasim da dikkate alindiginda, Arezzo 

bolgesi dogasi ve saraplariyla tercih edilebilir. 17 

Mart gidis ve 18 Mart donus tren saat ve ucretlerini 

sizin icin derledik.  

 

 

 

 

 

 

 

Oraya kadar gitmisken bir sarap 

baginda konaklamali. 3 alternatif 

sectik sizin icin. Fiyatlari 

Frascati’den biraz daha farkli. 80-130 

Euro araliginda.   

 

 Arezzo’ya 20 dakikalık sürüş 

mesafesindeki Agriturismo Borgo 

Nuovo Di Mulinelli; ahşap kirişli 

tavana sahip rustik konaklama 

birimleri, ücretsiz açık yüzme 

havuzu ve bahçesiyle hizmet vermektedir. Her gün ev yapımı kekler de içeren 

kontinental açık büfe kahvaltı sunulmaktadır. Tesis kendi zeytinyağını 

üretmektedir. Tatma etkinlikleri de düzenlenebilir. A1 otoyoluna 10 dakikalık 

sürüş mesafesindedir.  



 

 Yüzme havuzlu geniş bir bahçeye 

sahip olan La Cantina Relais, Rigutino'da 

hizmet verir. Bu çiftlik evinde Vin Santo 

şarabı, zeytinyağı, bal ve reçeller dahil 

olmak üzere organik ürünlerin imalatı 

yapılmaktadır. Orijinal şarap kileri ile aynı 

taş binada yer alan klimalı odalar rustik 

tarzda olup terakota zemin ve ahşap zemin içerir. Ana binaya 20 metre 

uzaklıktaki restoranda her gün tatlı ve tuzlu ürünlerden oluşan bir kahvaltı 

servis edilir. La Tabaccaia restoranda ayrıca ev yapımı erişte, peynir ve soğuk 

et ile hazırlanan Toskana yemekleri sunulmaktadır. La Cantina Relais - Fattoria 

Il Cipresso, Arezzo'ya 15 km ve Cortona'ya 18 km uzaklıkta yer alır. Trasimeno 

Gölü'ne araçla 30 dakikada ulaşılabilir.  

 Arezzo'da yer alan Podere Poggio 

Mendico'da sezonluk açık yüzme havuzu, 

tenis kortu ve bahçe bulunmaktadır. Tesis, 

Piazza Grande'ye 2,2 km uzaklıktadır. Tüm 

odalar bahçe manzaralı bir balkona sahiptir. 

Çiftlikte kalırken, her oda bir veranda ile 

gelir. Tesise her sabah İtalyan kahvaltısı sunulmaktadır. Konaklama biriminde, 

bisiklet kiralayabilir ve Arezzo'nun ve çevresindeki etkinliklerden 

yararlanabilirsiniz.  

 

18 Mart, Pazar, Biraz da sanat 

Biz sanki, siz hic Roma disinda gecelemeyecekmissiniz gibi dusunerek planimiza 

devam ediyoruz. 



 

 Italya’nin en büyük müzelerinden 

Galleria Borghese’yi görme vaktidir. 

Bernini, Titian, Caravaggio, Raphael, 

Correggio, Rubens, Canova gibi 

sanatkarlarin eserlerini burada 

görebilirsniz.  

 Acilis saatleri: Sali – Pazar, 8:30-19:30.  

 Galeriyi gezdikten sonra Roma’nin 

en büyük parklarindan Villa 

Borghese’nin bahcesindeki ciceklerin ve 

cesmelerin arasinda bir yuruyusu tavsiye 

ederiz.  

 Buradan Piazza di Spagna ve 

Ispanyol Merdivenleri 

 İspanyol Merdivenlerinin hemen üst 

kısmında bulunan Trinita dei Monti 

Kilisesi güzel bir manzara sunuyor. 

 Devaminda ask cesmesi, Fontana di 

Trevi 

 Roma’da gorülmezse olmaz bir cok 

yeri gordükten sonra kendinizi simartma 

zamani. Hemen yanibasinizda Roma’nin 

en uzun caddesi Via del Corso’da 

salinabileceginiz gibi ters tarafta Piazza 

Berberini’den Via Veneto’ya yönelere Via 

Veneto’daki butikler, canli kafeler, vintage dükkanlar ve antikacilarda da gönlünüzü 

gezdirebilirsiniz.     

 

 19 Mart, Pazartesi, Kutsallik 

 Vatikan’i gezmek icin tavsiyemiz biletlerinizi önceden almaniz. Sira, hayal 

edilemeyecek uzunlukta olabilir.  

GALLERIA BORGHESE ONLINE-BILET 

ZORUNLULUGU:  

Galleria Borghese icin yeni duzenleme uyarinca 

ziyaret saati 2 saatle ve galeri icinde toplam 360 

kisiyle sinirlandirildigindan, biletinizi online 

olarak alma yukumlulugunuz bulunmaktadir. 

Lutfen gitmeden once biletinizi almayi 

unutmayin.  

http://galleriaborghese.beniculturali.it/en/visita

/visit-the-galleria-borghese 

ROMA’NI EN IYI MODERN SANAT GALERILERI:  

Roma’nin basilica gorulesi yerleine alternative, 

modern sanat dünyasinin kalbi bu galerilerde 

atiyor:  

Gallery Lorcan O’Neill Roma: Vicolo Dei Catinari, 

3, 00186 Roma +39 06 6889 2980   

MAXXI: Roma’nin modern sanata adanmis ilk 

ulusal müzesi. Sehrin kuzeyinde Flaminio 

semtinde. Via Guido Reni, 4/A, 00196 Rome +39 

06 320 1954 

Galleria Marie-Laure Fleisch: kagittan modern 

sanata adanmis galeri. Via di Pallacorda 15, 

00186 Rome +39 06 6889 1936 

Chiostro Del Bramante: Via Arco della Pace, 5, 

Roma +39 06 6880 9035 

Monitor: Yeni nesil sanatcilarin deney alani. Via 

Sforza Cesarini, 43, 00186 Roma +39 06 3937 

8024 

Frutta: Via dei Salumi, 53, 00153 Roma +39 06 

4550 8934 

http://galleriaborghese.beniculturali.it/en/visita/visit-the-galleria-borghese
http://galleriaborghese.beniculturali.it/en/visita/visit-the-galleria-borghese


 

 Diger müzelerde de oldugu gibi online bilet sundugunu belirten cesitli internet 

siteleri olsa da biz biletinizi müzenin resmi internet sitesinden almanizi oneririz. 

 Gezmek istediginiz saat, müzeler, rehberli, rehbersiz, kulaklikla, gunduz veya 

gece gezebileceğiniz seçenekler ve ucretlerini 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html sitesinden inceleyerek 

kararinizi verebilirsiniz. 

 Vatikan Muzesi ve Sistine Sapeli. Pinacoteca Vaticana ve Stanze di Raffaello 

görmenizi ozellikle oneririz.  

 Vatikan Müzesi ve Sistine Sapeli Pazar günleri kapali! 

 Dünyanin en büyük kilisesi: St Peter Bazilikasi. Mart ayinda 7:00-18:30 saatleri 

arasinda görülebilir. Rehberli tur almazsaniz, giris ucretsiz. 

 Haftasonunda saraplardan sonra enerjinizi topladiysaniz, Bazilika’nin tepesine 

cikabilirsiniz. 551 basamak (6 Euro) veya asansör tercih ederseniz sadece 320 basamak 

(8 Euro). 360 derecelik panaromik manzaraya deger. 8:00-17:30 saatleri arasinda acik. 

 

20 Mart, Sali, son turlar 

 Roma… o kadar dolu ki. Castel San Angelo’yu Sali-Pazar günleri 9:00-19:00 

ssatleri arasinda gezebilirsiniz. Mozolesi, hapishanesi, depolari ve terasiyla bu tarihi 

yapi sizi M.S. 135 yilina geri götürecek.  

 Ispanyol Merdivenlerinin orada, 

Villa Borghese ile Trinità dei Monti 

kilisesinin arasinda Villa Medici 

modern sanat sergisi ve 7 hektarlik 

alana yayilan bahceleri ile görülmeye 

deger. Acilis saatleri: Sali – Pazar 10:00-

17:30. Sergi ücreti: 6 Euro, Sergi ve 

bahceler: 12 Euro. 

 Hazir Ispanyol Merdivenleri’ne 

gelmisken, daha önce yürüme firsati 

bulamadiysaniz Via de Babuino’yu yürümeden Roma’dan ayrilmamalisiniz.  

MUTLAKA GÖRÜLMESI GEREKENLER:  

San Pietro Bazilikası'nı uzaktan en güzel 

görebileceğiniz yer Aventino Tepesi’dir. Çınar 

ağaçları arasında uzanan Tiber Nehri’nin 

arkasında San Pietro’nun göz kamaştıran 

kubbesini, Trastevere ve Gianicolo Tepesi’ni 

izlemeye doyamayacaksınız. 

San Pietro Kilisesi’nin gizli ve çok özel bir 

manzarası için Malta Şövalyeleri Bahçesine (I 

Cavalieri di Malta) gitmelisiniz. Bronz bahçe 

kapısının anahtar deliğinden baktığınızda 1765’te 

Piranesi tarafından düzenlenen bahçeye ve San 

Pietro manzarasına bayılacaksınız. 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html


 

 Buradan Piazzo del Popolo’ya ulasacaksiniz ve sonrasinda Pincio Tepesi’nden 

Terazza del Pincio’dan Roma’yi bir kez daha tepeden görebilirsiniz. 

 

 Restaurant önerileri:   

 3-4 günlük seyahat 

planlarımızda Restaurant önerilerimizi 

gün bazından ve gezilecek yerlere 

yakinliğini, günün temasına 

uygunluğunu değerlendirerek 

yapıyoruz. Ancak 7 gün ve tek bir şehri 

kapsayan bu planda, önerilerimizi toplu olarak sunmayı uygun gördük: 

 

 Gündüz icin hafif öneriler 

Tazza d'Oro: Sabaha Roma’nın en güzel kahvelerinden birinde capuccino içerek 

başlamak gerek. Bunun için Tazza D’Oro’dasınız. Yanında da reçel ya da kremayla 

doldurulmuş cornetto istemek şart. Via degli Orfani, 84  

Il Caffé: Double espresso’larının dibine krema koyarak kahvenizi tatlandırdıkları 

Grancaffé’yi deneyebilirsiniz. Piazza S. Eustachio, 81 

Marziali: Reçelli, marmelatlı, peynirli ya da nutellalı. Burada kahvenizin yanında 

sipariş edeceğiniz croissant’lar çok çeşitli geliyor. Via San Gennaro, 56202c  

Caffé Canova-Tadolini: 1818’de Heykeltraş Antonio Canova’nın atölyesi olarak 

hayatına başlayan bina, 1967’den sonra müzeye dönüştürüldü. Bugün, sanatçılar 

mahallesinin ortasında, oturduğunuz masadan geçmişi soluyabilir, kekten bir çatal 

aldıktan sonra leziz kahvenizin tadını çıkarabilirsiniz. Via del Babuino 150A  

Cafe Greco: Via Condotti üzerindeki bu kafe, zamanında Stendhal’ın, Goethe’nin, 

Andersen’in, Casanova’nın gidip bir kahve içtiği, vakit geçirdiği kafelerden.  

Dagnino: 1950’lerin havasını yaşatan tam bir Sicilya pastanesi burası. Özellikle çikolata 

parçacıklı, ricotta peynirli canolini akıllara zarar. Galleria Esedra, via VE Orlando 75 

Open Colonna: Aynı zamanda sanat galerisi olan 

Open Colonna’da brunch’ı (Cumartesi-Pazartesi 

arası) ya da hafta içi City Lunch’ı kaçırmayın. 

Daha şık bir yemek için de aynı şefin elinden 

çıkma Antonello Colonna’yı tercih edin. Scalinata 

di via Milano 9 A  

TADINA BAKMADAN DÖNMEYIN:  

Pizza Bianca, Spaghetti alla carbonara, enginar 

yemeği "Carciofi", panini, Puntarelle salatası, 

kuzu eti yemeği "Abbacchio alla scottadito", 

kızartılmış sardalye, morina veya hamsi "Filetti di 

baccalà fritti", risotto, lazanya, pizza çeşitleri, 

deniz mahsullü makarna, dondurma, tatlı çörek 

"Ciambelle al vino".. 



 

La Gatta Mangiona: Yerliler Roma’nın en iyi pizzacısını sorunca hep aynı yeri 

söylüyor. İki gün buzdolabında bekletilerek açılan hamur üzerine taze mozzarella, 

pazardan o gün alınmış kabak, ançüez, domates gibi malzemeler konularak yapılan 

eşsiz pizzalarını denemeniz şart. Via Ozanam 30 

Trattoria Monti: Aile işletmesinde olan bu küçük Trottaria’da her şey o gün markette 

ne iyiyse onu yapalım mottosuna göre ayarlanmış durumda. Balık ve etin bir kaç 

çeşidini, vejetaryenler için de peynir ya da sebzelerle doldurulmuş tortellini 

spesiyallerini öneriyorlar. Via di San Vito 13A 

La Tavernaccia: Sarımsaklı bruschetta üzerine konulmuş prosciutto ile başlayın, 

ardından kıymalı lazanyalarından sipariş edin. Via Giovanni di Castel Bolognese 63 

Vascello: Sardunya adasından gelen bir çift tarafından işletilen bu mekanda ricotta 

peyniri ve limon aromalı ravioli ve spagetti carbanora siparişi vermeniz gerekli. Via G 

Massari 8, off Via dei Sprovieri 

Pastificio: En lezzetli makarnalarda ilk 3’e girebilecek küçük ve bir lokal mekan. 

İspanyol Merdivenleri’nin karşısındaki Via della Croce‘de bulunan ve her gün yalnızca 

2 çeşit makarnanın çıktığı bu mekan’da oturmaya çalışmak yerine, makarnanızı ve 

şarabınızı kapıp, İspanyol Merdivenleri’ne bayılın ve “İşte İtalya’dayım” diyeceğiniz 

anlardan birini yaşayın. 

Hostaria del Moro: Trastevere’de. Mutlaka uğrayın. 

 

  Aksam yemeği için önerilerimiz 

Roma Sparita: Açılış olarak bir eski 

Roma klasiği olan, kıtır Parmigiano 

kabuğu içinde servis edilen pecorino 

peynirli ve karabiberli cacio e pepe 

makarnasından, ardından domates, 

sarımsak ve chili biberli midye alla 

marinara yemenizi tavsiye ediyoruz. 

Piazza di Santa Cecilia 24, Tel: +39 06 

580 0757 

Toscano: Girişteki camın arkasında 

duran etler size ilham versin. Via 

Germanico 58/60, Tel: +39 06 397 25717 

L’Archeologia: Spesiyali koca bir parça olarak gelen etlerinin yanında kullandıkları 

onlarca sos. O kadar da aç değilim derseniz deniz ürünlerinden peynire, şarküteriden 

YEREL AJANIMIZDAN COK ÖZEL:  

YEREL, LEZZETLI, FIYAT-KALITE DENGESI ONE CIKAN 

• Il Bacaro 

Via degli Spagnoli, 27, 00186 

• Osteria 140 

Via dei Banchi Vecchi, 140, 00186 

• Hosteria del Mare 

Piazza Ragusa, 3, 00182 



 

ızgara sebzelere tahtalar üzerine dizilen 

antipasti tabaklarından birini 

istemelisiniz. Via Appia Antica 139, Tel: 

+39 06 788 0494 

Cul de Sac: Müthiş etler ve peynirlerle 

açılıyor yemek. Yanında da zeytinyağı 

eşliğinde gelen taze ekmek. İçecek ne 

istersiniz diye sorunca 40 sayfalık, 

ağırlıklı olarak İtalya bölgelerinden 

gelen bir menü düşüyor masanıza. 

Devamında lazanya ısmarlarsanız 

parmaklarınızı yememek için dikkatli 

olmanız şart. Piazza di Pasquino, 73, 

Tel: +39 06 6880 1094 

Le Mani in Pasta: Ferzan Özpetek'in 

mekanı olarak da tarihe geçmiş, bu 

küçük dükkanda deniz ürünlü linguini 

şahane, şarküteri tabağı istemek şart. 

Finalde de canınız tiramisu çekecek. 

Ona da yer ayırın.Via dei Genovesi, 37, 

Tel: +39 06 581 6017 

L'Orso '80: İspanyollar’ın tapas usulünü İtalyan mutfağına uyarlamış olan bu 

restoranda her şeyden biraz denemelisiniz. Bir sonraki tabak, bir öncekini 

aratmayacak. Özellikle süt danası için yer ayırın.Via dell'Orso, 33, Tel: +39 06 686 4904 

Tuttifrutti: Çok renkli dekoruna kapılıp içeri girdiğinizde, sizi başlangıç olarak 

pizzelle (domates ve fesleğenle tatlandırılmış pizza topları) üzerine de çam fıstığı, 

kurutulmuş domates, pecorino peyniri, fusilli makarnası, son olarak da patates ve 

biberiye ile fırınlanmış dana eti menüsü karşılayacak. Via Luca della Robbia 3A, Tel: 

06 575 7902 

Ditirambi: Cacio e pepe (pecorino ve karabiber soslu makarna) gibi eski Roma 

klasiklerinden; yeni icatlara (ince kesilmiş ve kızartılmış patates dilimleri arasında 

eritilmiş peynir kulesi) pek çok değişik tabak var. Piazza della Cancelleria 74, Tel: +39 

06 687 1626 

 

İyi vesilelerle daha çok seyahat etmeniz dileğiyle… 

KENDINIZI SIMARTIN! HAVALI BIRSEYLER: 

(BIRAZ FIYATLI OLABILIR)  

• Güzel bir panini icin: Baguetteria del Fico 

• Sarküteri-restoran: Roscioli. Özellikle öğle 

yemekleri için ideal. Oturma yeri az, gelen çok 

olduğu için akşam yemekleri için rezervasyon 

yaptırmak şart. Enginar salatası ve prosciutto 

denemeye değer. Şarap çeşitleri sonsuz. 

• Da Pietro: delidolu sahibi, müdavimleri ve 

birbirinden lezzetli yemekleri ile ünlü. Anneanne 

sofralarını hatırlatan çicek desenli tabakları ve 

hızlı servisiyle tam bir aile lokantası olan Da 

Pietro’da spaghetti carbonara ve tatlı olarak 

"Castanare" yemenizi tavsiye ederiz. 

• Roma'nın havalı restoranları arasında yer alan 

Urbano 47, güzel bir yemek ve şarap keyfi için 

ideal. 

• Piazza Navona'da yer alan Bar del Fico'da 

güzel bir akşam yemeği için ya da yemek sonrası 

bir kadeh içki içmek için gidebilirsiniz. 


