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Viešbučio aprašymas
3* viešbutis „Hotel Dina“ įsikūręs centrinėje miesto dalyje vos už kelių šimtų metrų nuo pagrindinės miesto stoties. Visą parą
dirbančios registratūros personalas gerai kalba angliškai. O kiekvieną rytą galėsite pradėti nuo kontinentinių pusryčių. Iš „Hotel
Dina“ neskubėdami lengvai pasieksite visas miesto įžymybes bei nueisite iki Ispanijos laiptus supančių parduotuvių.

Skrydžių laikai
Vilnius 10:20– Roma (Fjumičino) 12:05;
Roma (Fjumičino) 16:20 – Vilnius 20:05.
* Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus
suteikta artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės
Papildomą informaciją apie saugų keliavimą į Italiją galite rasti čia.

Transportas
Pasiekti Romos miestą iš Fjumičino oro uosto galima dviem būdais – miesto centrą pasiekti traukiniu arba autobusu. Optimalus ir
paprasčiausias būdas pasiekti miesto centrą yra pasinaudoti pervežimų autobusu kompanijų paslaugomis, o šiame oro uoste
tokias paslaugas teikia „SIT Bus“ ir „Terravision“ kompanijos. Priklausomai nuo kompanijos, kelionė kainuos apie 4-5 eurus
perkant bilietą į vieną pusę, arba 8-9 eurus perkant bilietą į abi puses. Priklausomai nuo eismo sudėtingumo, kelionė gali trukti
30-45 minutes, o keleivius autobusas paleidžia Romos Termini stotyje.
Pigiau ir kiek greičiau miestą galite pasiekti traukiniu. Nuo oro uosto terminalo iki traukinių stotelės veža „Atral“ ir „Cotral“
kompanijų autobusai, kurių bilietus įsigyti galima spaudos ir tabako kioskuose. Kelionė iki traukinių stotelės trunka 5 minutes, o
iš ten kas 8-10 minučių išvyksta traukiniai į Romos Termini centrinę stotį. Kelionė kainuoja 1,50 euro bei trunka 15 minučių.
Romos metro – optimalus sprendimas šiame mieste viešintiems svečiams. Tai greitas, patogus ir ganėtinai pigus susisiekimas.
Romos metro turi dvi linijas: A ir B, kuriomis galite patekti į reikalingiausias miesto vietas. Romos metro planas yra pateikiamas
kiekvienoje stotyje arba jį galite pamatyti informaciniuose bukletuose, kuriuos gausite apsilankę Romos informacijos turizmo
centre.
Romos metro darbo laikas: 05:30 – 23.30 val. kiekvieną dieną. Šeštadieniais metro važinėja valanda ilgiau. Romos metro kainos
laikomos vienos mažiausių visoje Europoje. Norint važiuoti metro, reikia turėti bilietą arba informacijos turizmo centre nusipirkti
Romos pasą, su kuriuo ne tik viešasis transportas, bet ir muziejai yra pigesni.
Autobusai ir tramvajai taip pat kursuoja šiame mieste. Tačiau turėkite omenyje, kad piko metu kurį laiką tikrai gali tekti
pastovėti kamščiuose. Važiuodami šiuo viešuoju transportu, būtinai pasižymėkite bilietą, nes bauda už važiavimą be jo – labai
didelė.

Ką verta pamatyti Romoje?
Romos miesto įžymybių tiek daug ir jos taip plačiai žinomos visame pasaulyje, kad jų nereikėtų net ir ieškoti, norint aplankyti šio
nuostabaus grožio miestą.
Vatikanas – viena svarbiausių religinių vietų pasaulyje bei Europai kultūriškai ir istoriškai svarbi valstybė. Pats garsiausias
Vatikano pastatas — Švento Petro bazilika — didžiausia katalikų bažnyčia visame pasaulyje.
Koliziejus - pastatas, tapęs visos Romos simboliu. Vienas didžiausių kada nors pastatytų amfiteatrų visoje Senovės Romoje,
kažkada talpinęs per 50 tūkstančių žiūrovų. Čia vykdavo gladiatorių kovos, kurias organizuodavo imperatoriai ir kiti aristokratai,
kovų nemokamai galėdavo žiūrėti ir miesto gyventojai (įėjimo mokestis į Koliziejų — apie 17 €/asm. Toks bilietas galioja 2 dienas
bei su juo galima aplankyti ir šalia esantį Romos forumą, Palatino muziejų, esantį prie Palatino kalvos — vietos, kur, pasak
legendos, buvo įkurta Roma).
Panteonas - tai kadaise buvusi „visų dievų šventykla", šis pastatas geriausiai išsilaikęs antikinis statinys Romoje. Jis buvo
pastatytas vos 30 metų prieš Kristaus gimimą.
Romos forumas - tai susirinkimo vieta Senovės Romoje, kurioje būdavo prekiaujama, vykdavo teismai bei stūksojo daug kitų
viešųjų pastatų. Dabar tai ypač lankoma turistų vieta — iš didingų Romos imperijos laikų išlikę griuvėsiai.
Kapucinų kripta - viena šiurpiausių vietų Romoje, kurios sienos dekoruotos daugiau nei 4 tūkst. žmonių kaukolėmis.
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Klimatas Romoje
Romoje karšta visus metus ir temperatūra, net šalčiausiais žiemos sezono mėnesiais, retai kada nukrenta iki 0 °C. Geriausia
apsilankyti Romoje, pavasario (balandis-gegužis) arba rudens (spalis - lapkritis) sezono mėnesiais, tada temperatūra nebūna per
aukšta, o ir palto užsimetus vaikščioti gatvėmis nereikia. Tačiau norintiems labiau pažinti šį muziejų po atviru dangumi,
rekomenduojame apsilankyti ir žiemą. Čia vidutinė temperatūra 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo sezono metu galite aplankyti
įvairiausias įžymias miesto vietas ir tikrai nesijausite pavargę nuo svilinančio karščio arba nuo kitų turistų, nes šio sezono metu
jų tikrai sumažėja. Taip pat tai unikali galimybė pamatyti gražiausią Romos gamtovaizdį, ypač leidžiantis saulei.

Įdomūs faktai apie Romą
- Roma vadinama amžinuoju miestu. Ji įkurta iki Kristaus gimimo likus beveik 700 metų.
- Romoje yra įsikūrusi mažiausia pasaulio valstybė. Valstybė mieste? Taip! Šiame mieste įsikūręs Vatikanas — popiežiaus
rezidencija.
- Jeigu planuojate sutaupyti ir pavalgyti pigiau, nedarykite to vakare. Vakarais restoranai čia kelia kainas, kurios gali pasikeisti
netgi dvigubai.
- Šioje šalyje neįprasta palikti daug arbatpinigių, pakanka vos kelių eurų, nesvarbu, už kokią sumą valgote.
- Būtent Romoje pastatytas pirmasis prekybos centras.
- Čia veikia vienintelis pasaulyje makaronų muziejus.

Maistas
Roma garsėja ne tik kaip muziejus po atviru dangumi, bet taip pat kaip ir puikių patiekalų meka. Būdami „amžinajame mieste“
nepraleiskite progos paragauti Pasta carbonara, Panini sumuštinių, tradicinio Tiramisu deserto, kuris gaminamas iš aukščiausios
kokybės maskarponės sūrio, Panettone pyrago, tikrų itališkų ledų, Gnocchi miltinių virtinukų su įvairiausiais padažais, tešloje
keptos menkės – Filetti di Baccala bei puikios itališkos picos. Siūlome išbandyti šiuos restoranus: Pizza Zizza, Panino Divino,
Pasticceria Valzani SNC, Fatamorgana, Casa Manco.

Pastabos
- Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasi?lymas galioja tik užsakant dviviet? kambar? (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems pageidavimams
prašome kreiptis ? agent?r?;
- Aviabilietai po išpirkimo negr?žinami. Keitimas už papildom? mokest?. D?l išsamesn?s informacijos teirautis pas kelioni? agent? prieš
kelion?s ?sigyjim?.
- Kelion?s kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio biliet? kainos bei viešbu?io kainos pirkimo metu.
- Perkant b?tina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavard? kaip pase), nes klaid? taisymas l?ktuvo bilietuose yra galimas tik už
papildom? mokest?.
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/roma
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- ? užsien? galima vykti tik turint galiojant? pas? arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelion?s metu, laikomas
negaliojan?iu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiot? ne trumpiau kaip 6 m?nesius, skai?iuojant nuo kelion?s pabaigos dienos.
Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelion?s metu, laikomas negaliojan?iu.
- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento prieš įsigyjant
kelionę.
- užsisakydamas šią kelionę turistas prisiima riziką dėl negalimų numatyti ateities keliavimo į šią šalį aplinkybių ir
sutinka, kad aviakompanijai vykdant skrydžius pinigai už lėktuvo bilietus nebus grąžinami net jeigu bus privaloma
saviizoliacija atvykus į šalį.
Papildomą informaciją apie saugų keliavimą į Italiją galite rasti čia.
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