
Taliansko itinerár 

 

Odlet:  Viedeň (Rome Ciampino) 

Ubytko: B&S Suite Colosseo, Via Caprarecia 2B, 001 84 Rome 

Let späť: Rome Fiumicino  

 

IMPORTANT! 

Vstup do Talianska: 

• očkovací preukaz v AJ / alebo antigén v AJ 48 h 

• digitálny formulár Passenger Locator Form, link: EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) 

(euplf.eu) 

 

Deň 1. – Piatok - príchod 

• 4:00 - Odchod na letisko o 4:00 z Nív

 
• 5:00 – príchod Schwechat 

• 6:35 - Let 

• 8:10 – prílet Letisko Ciampino, odtiaľ  autobus do Ríma (stanica TERMINI), stojí to 6 eur (na 

letisku viacero spoločností poskytujúcich kyvadlovú dopravu) 

• 10:00 – príchod Termini, 8 min pešo od ubytovania 

• 11:00 – Mercato Centrale – tržnica 

• 12:00 – Colosseum + Roman Forum + Palatine Hill 

o  opening hours 10.30 – 7.15 pm 

o  treba si kúpiť lístok dopredu, online, 18 eur osoba:  Coopculture 

• 14:00 - check-in - Ubytko – platba v hotovosti city tax 3,50 osoba/noc 

• 16:00 – pozrieť pri Colosseu je Jewish Ghetto (Great Synagogue, the Teatro Marcello (malé 

Colloseum), Porticus of Octavia, Piazza Mattei kde je Turtle Fountain, Mouth of Truth) 

• 17:00 - City centre – Piazza Venezia, Largo di Torre Argentina (tu zabili Caesara), Campo de 

Fiori, Piazza Navona (PANTHEON), Fontána di Trevi 

o  pri di Trevi je múzeum vody so starovekými akvaduktami pod fontánou – vstupné iba 

4€ 

o Pri Pantheone kávička v najstaršej kaviarni na svete Sant´Eustachio 

o Pantheon sa nemusí rezervovať cez týždeň, iba cez víkendy 

• 20:00 – Večera v meste 

 

 

https://app.euplf.eu/#/form
https://app.euplf.eu/#/form
https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=3793660E-5E3F-9172-2F89-016CB3FAD609&catalogid=B79E95CA-090E-FDA8-2364-017448FF0FA0&lang=en
https://www.vicuscaprarius.com/en/#tariffe


Deň 2. – Sobota 

• 8:00 – raňajky v meste 

• 10:00 – Vatikán múzeum (Bazilika, sv, Petra, Sixtínska kaplnka atď.) 

o  vstupné 17 eur MuseiVA (museivaticani.va), odporúča sa dopredu kúpiť lístok, 

v sezóne sa čaká aj 2-3 hodiny na vstup 

o  Bazilika zadarmo, keď chceme vyjsť úplne hore - 8 eur mať výhľad 

• 14:00 - Castel de St. Angelo 

o  vstupné je 14 eur, múzeum 

• 15:00 – Spanish steps, Piazza del Popolo, Chiesa Santa Maria dela Concezione (kostol 

z lebiek), Chiesa Madonna del Pozzo (vyviera tu liečivý prameň) 

o  na schody si nemôžeme sadnúť, hrozí pokuta  

• 17:00 – návrat k Fontane di Trevi a do centra, odtiaľ môžeme ísť na večernú prechádzku 

okolo Colossea 

o  západ slnka pozorovať na vrch Aventino (krásny výhľad na Rím) – 22 min od 

Colossea, pri tom je budova  so zelenou bránou a slávny výhľad na Baziliku sv. Petra 

cez kľúčovú dierku 

• 20:00 – večera v Trattoria Vecchia 

 

V tomto dni by sme mohli aj využiť Rome Free Walking tour: Daily Walking Tours of Rome | Rome 

Free Walking Tour, ktorá je free, dá sa online rezervovať dopredu za 1 euro a má dve verzie: 

Ranná – 10:00: 

• Spanish Square 
• The column of Marcus Aurelius 
• Temple of Hadrian – Castel st. Angelo 
• Pantheon 
• Piazza Navona 
• Castel Sant’Angelo with Vatican View 

 
Poobedná – 16:00: 

• Spanish Steps 

• Ancient Roman Aqueduct 

• Trevi Fountain 

• Roman Forum 

• Imperial Forums 

• Tour outside the Colosseum 
 

 

Deň 3. – Nedeľa- cesta domov 

• 8:00 – Checkout 

• 8:30 – raňajky, kávička v centre, prechádzka po Ríme ešte 

• 9:55 – ide nám autobus z Termini na letisko, budeme tam 10:45 (pre istotu by som išla skôr) 

a stojí to 7 eur. Omio, alternatíva je ísť vlakom z Termini 

 

https://tickets.museivaticani.va/home/visit/2/1625868000000/1/
https://www.romefreewalkingtour.com/walking-tours/city-tour/
https://www.romefreewalkingtour.com/walking-tours/city-tour/
https://www.omio.com/search-frontend/journey/bus/1561494982/E73A91B4B3757443B9E8AAC4F11FD78D5/3081094810592087331?locale=en&adults=1&arrival_fk=3333428&children=0&departure_date=04/07/2021&departure_fk=338579&infants=0&travel_mode=train&user_currency=EUR&user_id=acbffa77-422c-414b-85e5-9a1629cc74f6&user_locale=en


 

 

Jedlá a reštaurácie 

Raňajky/kaviarne 

What to Eat in Rome for Breakfast (and where to get it) - An American in Rome 

• Ak chcete byť Rimanom, musíte si dať na raňajky maritozzo. Tieto sotva sladké kváskové 

buchty sú mestskou špecialitou. Najlepšie si dajte v Pasticceria Regoli, Il Maritozzaro a/alebo 

Roscioli Caffe. 

• Najtradičnejšie raňajky v Ríme? Potom to musí byť cornetto. Toto pečivo, tvarované ako 

croissant, sa často vyrába z oleja namiesto masla a má mierne sladkú chuť. Skúste ho v 

Panificio Bonci v Prati. Žiaľ, kávu nerobia, takže si ju pravdepodobne budete chcieť najskôr 

dať. Najlepšie v okolí je na Pergamino Caffè (Piazza del Risorgimento, 7). Električková 

zastávka v Testacciu má tiež fantastické korneti a Pasticceria Barberini (ktorá stojí oproti) je 

známa svojim skvelým pečivom vyrobeným zo skutočného masla. 

• Ciambella - rímsky donut, vyprážané cesto je posypané kryštálmi cukru, ktoré zlatistému 

nadýchanému pečivu dodajú príjemnú chrumkavosť a sladkosť. Najlepší v meste? V Linari 

(Via Nicola Zabaglia, 9) 

• Roscioli Caffe Pasticerria  

• Coromandel  

• Marigold Roma (Via Giovanni da Empoli, 37) 

• Faro – Caffe 

• Barnum – Caffe 

• Mus Caffé 

• Barbieri 23 

• La casetta 

• La botegga del caffe 

• Tram depot – vyrobené zo starej električky 

 

Obedy/večere 

Where to Eat in Rome - Best Restaurants (Tips from Locals!) (misstourist.com) 

Budget - Cheap Eats Guide to Rome - BudgetTraveller, Top 8 Best Places To Eat For Cheap in Rome | 

Through Eternity Tours 

 

• La Montecarlo je veľmi lacná pizzeria len na skok od Piazza Navona (vhodné aj pre Castel 

Sant’Angelo). Keďže celé pizze začínajú od 5,50 EUR (a pol litra domáceho vína za menej), 

môže to byť vaše najlepšie lacné jedlo v Ríme. Nenechajte sa vyhodiť z viacjazyčného menu 

(zvyčajne ďalšia červená vlajka) - toto je skutočná ponuka. Rímska pizza je tenká a chrumkavá 

a Montecarlo pizza je jedným z najlepších príkladov. 

• Antica Birreria Peroni  je dobrým miestom na obed v Ríme hneď vedľa námestia Piazza 

Venezia a fontány di Trevi. Počas obeda je zvyčajne dosť preplnené miestnymi obyvateľmi, 

https://anamericaninrome.com/wp/2018/03/eat-rome-breakfast/
https://anamericaninrome.com/wp/2018/01/roscioli-caffe-pasticceria/
http://marigoldroma.com/
https://misstourist.com/best-restaurants-in-rome-italy/#1_Centro_Storico_Historical_Center
https://budgettraveller.org/cheap-eats-guide-rome/
https://www.througheternity.com/en/blog/food-and-wine/top-10-romes-cheap-eats.html
https://www.througheternity.com/en/blog/food-and-wine/top-10-romes-cheap-eats.html
http://www.lamontecarlo.it/
https://www.anticabirreriaperoni.net/


ale je to preto, že to stojí za to! Skvelé cestovinové jedlá za rozumné ceny a najlepšia časť - 

nie toľko turistov! 

• Enoteca Corsi  sa nachádza hneď vedľa námestia Piazza Venezia a je skvelým miestom pre 

tradičnú rímsku kuchyňu. Je to rodinná reštaurácia a jedlo je úžasné! Je to skvelé miesto na 

obed, aj keď je otvorené na večeru vo štvrtok a v piatok. 

• Baffetto a Baffetto 2sú dve samostatné reštaurácie. Prvú založil otec a druhú reštauráciu 

založil jeho syn. Obaja majú úžasnú pizzu a sú hneď vedľa námestia Piazza Navona. 

• Spaghetteria L’Archetto je skvelá, ak hľadáte len dobré rímske jedlo. Je to malá, jednoduchá 

reštaurácia, ktorá je skvelá na obed alebo večeru. Sú známe stovkami druhov cestovín 

všetkých druhov. 

• Romolo e Remo 

• Navona Notte - Toto miesto možno pravdepodobne klasifikovať ako trochu turistické, 

pretože sa nachádza hneď za námestím Piazza Navona, ale aj na najnavštevovanejšej ulici v 

tejto oblasti. Je to však tiež miesto, kam chodia mladí miestni Rimania na ležérnu lacnú pizzu. 

Pizza je veľmi dobrá, klasického rímskeho štýlu: tenká, jednoduchá a chrumkavá. A super 

lacné. (Môžete dostať aj iné jedlo, ale odporúčam držať sa pizze.) 

• Da Augusto - Táto nenáročná tratória na tichom námestí v Trastevere je výbuchom minulosti: 

nečakajte, že váš čašník bude hovoriť po anglicky, ale nečakajte, že miniete viac ako 15 EUR 

na osobu vrátane vody a vína. Robia fantastické rigatoni cacio e pepe, ale ceny sú najlepšie 

pre ich tradičné rímske mäsové jedlá: pečené bravčové mäso (8 EUR), ossobuco (9 EUR) a 

držky (7,50 EUR). Stoličky sú plastové a obrusy papierové, ale samotné jedlo je prvotriedne. 

 

Zmrzlina 

• La Gelateria Frigidarium je priamo na námestí Piazza Navona a niektorí ľudia tvrdia, že je to 

najlepšie gelato v Ríme. 

• Gelateria Valentino je ďalšie skvelé miesto priamo pri fontáne Trevi. Má veľmi rozumnú cenu 

a má skutočne skvelé gelato. 

• Fatamorgana Monti je perfektná, ak hľadáte ručne robené gelato. Neustále sa snažia vytvárať 

jedinečné chute, ktoré je skvelé vyskúšať! 

 

Naša obľúbená: 

TRATTORIA VECCHIA ROMANA 

Nachádza sa v štvrti Esquilino, len kúsok od zastávky metra A Vittorio Emanuele. Ich špecialitou je 
bucatini all’amatriciana, ktorú flambujú a zmiešajú v kolese pecorino. Veľkosti porcií sú veľkorysé a 
jedlá začínajú od 9 EUR. Pretože je to obľúbené miesto, rezervácie sa dôrazne odporúčajú. 

Addresa: Via Ferruccio, 12 
Tel: 06 446 7143 
Otváracie hodiny: pondelok až sobota 12.30pm to 3pm and 7pm to 11pm 

 

 

http://www.enotecacorsi.com/
http://www.pizzeriabaffetto.it/
http://www.pizzeriabaffetto2.it/
https://www.facebook.com/spaghetterialarchetto/
http://www.frigidarium-gelateria.com/
http://www.gelateriavalentino.it/ing/Html_ing/index.html

