
Roma
Já diz o ditado: “todos os caminhos levam a Roma”. Conhecida como 
“cidade eterna”, a capital italiana tem muito o que contar. E está tudo lá, 
esperando quem queira mergulhar de cabeça na história da humanidade 
ao caminhar por suas ruas milenares. Outro ditado popular é “quem tem 
boca vai a Roma”. Mas até quem não tem boca deveria ir também.
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Top 5
1. Enquanto o Vaticano é 
tecnicamente um país soberano, 
não dá para falar de Roma sem falar 
nele. Não deixe de visitar a Catedral 
de São Pedro e a Capela Sistina. 
Programa mais que fundamental!

2. Talvez o monumento mais 
conhecido de Roma, o Coliseu era 
um grande anfiteatro usado para 
combates de gladiadores e shows 
com animais selvagens.

3. Projetada por Nicola Salvi em 
1732 e imortalizada pelo filme La 
Dolce Vita, a Fontana de Trevi 
é parada obrigatória. Com certeza, 
uma das mais belas fontes que 

Programa Inusitado Sinta-se como 
um italiano
Vinho é a bebida nacional da 
Itália e é comum beber uma taça 
acompanhando o almoço e o jantar. 
É até mais barato que água! Então, 
faça como os italianos e beba 
vinho em todas as refeições!

você verá na sua vida. Reza a lenda 
que jogar uma moeda na água, de 
costas, por cima do ombro, garante 
sua volta à Roma.

4. Apesar de ter aguentado muitas 
judiações desde sua construção em 
27 AC, o Pantheon é o prédio 
mais bem preservado da Roma 
Antiga. A cúpula é considerada 
a maior façanha da arquitetura 
romana antiga.

5. A Piazza Navona é uma 
grande praça belíssima, cercada de 
prédios na estilo barroco. A praça 
tem três fontes, e a principal é a 
Fontana de Quattro Fiumi.

Pirâmide só tem no Egito? 
Não! Roma tem a Pirâmide 
de Caio Cestius, construída 
entre os anos de 18 e 12 
AC. E quem era esse tal de 
Caio Cestus? Sabe-se que ele 
era parte de uma poderosa 
organização religiosa. 

Clique aqui e garanta seu ingresso para essas e outras atrações de Roma.

http://www.sosviagem.com.br/ingressos/roma/


Compras
Muitas marcas famosas são 
italianas. Logo, fazer compras em 
Roma é sonho de consumo... para 
quem tem dinheiro sobrando. Se 
esse é seu caso, vai achar Fendi, 
Valentino, Prada, Armani, Versace, 
Gucci e outros na Via Condotti.

Tem Que Provar
A gastronomia italiana é conhecida 
pelo mundo inteiro e dispensa 
apresentações. Roma é o lugar 
perfeito para aproveitar de verdade 
e comer uma imensa variedade de 
massas, pizzas e bruschetas. 
É de dar água na boca!

Para os amantes dos doces, não dá 
para perder os gelatos italianos. 
Se sua viagem for no verão, não vai 
faltar oportunidades para degustar 
esta delicia. Mas, mesmo no 
inverno, recomendamos enfrentar 
o frio e provar pelo menos um!

Uma opção um pouco mais em 
conta é a Via del Corso e as ruas 
paralelas. Aqui, se encontra a loja 
da Ferrari, além de muitas lojas de 
sapato, moda popular como Diesel 
and Benetton, e grandes lojas de 
departamento.



Sugestões de Acomodação
Boncompagni Suite
Situado a 5 minutos a pé 
dos jardins da Villa Borghese e da 
elegante Via Veneto e a 50 metros de 
um ponto de ônibus, o hotel oferece 
quartos com ar-condicionado e 
wifi gratuito. Os quartos TV de tela 
plana via satélite, frigobar e cofre. 
O café da manhã está incluso no 
preço da diária.

Fique de olho: O hotel é bem básico 
e não fica no centro histórico. 
Alguns hóspedes dizem que o local 
é difícil de encontrar.

Saiba mais sobre esse hotel.

Pesquise mais opções de hotel em Roma no booking.com

Hotel Raphael – Relais & Châteaux
Situado próxima da Piazza Navona, o terraço na cobertura 
oferece uma vista panorâmica de Roma, da Basílica de São Pedro ao 
Panteão. Todos os quartos dispõem de ar-condicionado, TV de tela plana 
via satélite e wifi gratuito. O hotel oferece restaurante, bar, academia, e 
outras comodidades. 

Fique de olho: Alguns hóspedes consideraram o quarto pequeno.

Clique aqui para conhecer melhor esse hotel.

Smart Hotel
Localizado a apenas 
5 minutos a pé da Estação de 
Trem Termini de Roma e com 
fácil acesso ao metrô. Oferece 
acomodações com ar-condicionado 
e Wi-Fi gratuito, restaurante e uma 
lanchonete. Os quartos dispõem de 
uma TV LCD 39”, cofre, frigobar 
e piso em carpete. Café da manhã 
estilo buffet está incluso.

Fique de olho: Alguns hóspedes não 
se sentiram seguros na região do 
hotel à noite.

Saiba mais sobre esse hotel.

http://www.booking.com/city/it/rome.pt-br.html?aid=363889;label=mgroma
http://www.booking.com/hotel/it/boncompagni-suite.pt-br.html?aid=363889;label=mgroma
http://www.booking.com/hotel/it/raphael.pt-br.html?aid=363889;label=mgroma
http://www.booking.com/hotel/it/smart-roma.pt-br.html?aid=363889;label=mgroma

