
 לטייל במגפיים בארץ המגף
 

לסייר  , (סוף סוף יש הזדמנות)כי זה פשוט תענוג ללכת עם מגפיים , רומא בחורף לא פחות קסומה מרומא האביבית
 ...ולשתות שוקולטה לאכול ערמונים חמים, ברחובות

 
 

 
 
 
 

 Jodiel ballerine  של המותג פיורי חנותקמפו די עם מגפיים מיוחדים ומקסימים יש ממש קרוב ל חנותן מחפשות אם את: טיפ
  Piazza Pollarola, 36 :כתובת. של יהודי מקסים בשם דוידהוזה 

 ש חם ממני "ואשמח שתמסרו לו ד... שרכשתי זוג מגפיים אדומים מהממםברור 
 

https://www.facebook.com/jodielmoda/?__tn__=kCH-R&eid=ARCxj5Mvx-ciun1v9uMcn5z7cdtOesEMbY2IQtgjYVo_R5MGBXMgokdmcj9WQN6gwuuu-kSZeQxHC_T6&hc_ref=ARTXwONAOqNAsRu2mQDFDA-8GvG8R1F4JdYOHoyB4oD5FHBgqmT9u3Symy4MN3D3vkQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDpZQZWx9_h-utozJ6Tku0cjrBMF-OMTv9CEug2PAyGIL-lnRxxsj4mKiJm89R8wajKmGysEuKh05ALjH7yOK8uejRBxLx5VChtUxU0P3p9NuNnCxzdf2MLrWLoB8RpwnxcTBGh89cU77I_auQqEkMw9q9dbuEpvQ50nMSBvlIdIRb1eHHD9Qt7G8AKS-ZYGlOxgM3oqz3tyu25g0KJXmvmIz7r1OnDOiFnJXG9iavwwcApPlcUYmTK-uoGgiq9f_-RCT9uKwk91zE7h04Wukn8xgdxh_hrPRkYl4epP_Q7HdmuSzONUyvK0CLDgPS3GQ6T5-Fl934bWSUcqbmt
https://www.facebook.com/jodielmoda/?__tn__=kCH-R&eid=ARCxj5Mvx-ciun1v9uMcn5z7cdtOesEMbY2IQtgjYVo_R5MGBXMgokdmcj9WQN6gwuuu-kSZeQxHC_T6&hc_ref=ARTXwONAOqNAsRu2mQDFDA-8GvG8R1F4JdYOHoyB4oD5FHBgqmT9u3Symy4MN3D3vkQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDpZQZWx9_h-utozJ6Tku0cjrBMF-OMTv9CEug2PAyGIL-lnRxxsj4mKiJm89R8wajKmGysEuKh05ALjH7yOK8uejRBxLx5VChtUxU0P3p9NuNnCxzdf2MLrWLoB8RpwnxcTBGh89cU77I_auQqEkMw9q9dbuEpvQ50nMSBvlIdIRb1eHHD9Qt7G8AKS-ZYGlOxgM3oqz3tyu25g0KJXmvmIz7r1OnDOiFnJXG9iavwwcApPlcUYmTK-uoGgiq9f_-RCT9uKwk91zE7h04Wukn8xgdxh_hrPRkYl4epP_Q7HdmuSzONUyvK0CLDgPS3GQ6T5-Fl934bWSUcqbmt


 ?עושים כשיורד גשםאז מה 
 קודם כל תזכרו שאתם לא עשויים מסוכר 

 .מטרייהמעיל ויש הפוגות ארוכות ואפשר להסתדר עם . וברומא הגשם לא נמשך הרבה זמן, קצת גשם עוד לא הרג אף אחד
 .הנה כמה הצעות לבילוי בין הטיפות

 
 החלקה על הקרח .1

בילוי שמתאים גם לערב זוגי וגם לערב , (חוץ מסקי, נכון)שקיים  יש להודות שזהו הבילוי הספורטיבי הכי אלגנטי וחורפי
 Castel) לו'מצודת סנט אנג הנמצאת למרגלות, ברומא ישנה זירת החלקה על קרח מיוחדת במינה. משפחתי לכל הגילאים

Sant'Angelo)  ובאווירה קסומהתוכלו להגיע ולהחליק בנעימים , /22/-ועד ה /921-בכל יום בין התאריכים ה. המרשימה. 
 

 
   לאטו'ג אוכלים .2

טעים ( תלוי בכמות -או ארוחה )בחורף היא אף מיוחדת יותר ומהווה קינוח   אך, הגלידה האיטלקית מצטיינת בטעמה כל השנה
 .האיטלקים לא מפסיקים ללקק גלידה ובחורף זהו המאכל המתוק האהוב עליהם. במיוחד

 ממנדרינות סיציליאניות ועד שוקולד קפה: עם שלוטשכל אחד יוכל למצוא את ה כך, ידהברומא מגוון ענק של טעמים של גל
 Eatingtheworldוכך כותבת השפית מיכל מילרד בבלוג שלה 

 ?? בא לכם להתענג על גלידת שחיתות
 Come il Latte!! הינה לכם אחת

 .לאטיו'חומרי גלם טריים או סתם המוזה של הג, עונה טעמי גלידה מתחלפים לפי ?? מה בתפריט
 .כל זה תוכלו למצוא במגוון רחב של טעמים. גלידה טבעונית ואפילו גלידה ללא לקטוז, גלידת שמנת

 .סורבה ערמונים, גלידת דלעת ותבלינים חמים, גלידת פיסטוק, תנסו את הסורבה שקדים
על הקצפת מואם בא לכם להגזים גם שוקולד חם קצפת מעל , יורו לשני טעמים בגביע עם שוקולד חם בתוך הגביע ../מחיר 

 .והגלידה
שוקו , י'גלידות מגנום מצופות בשוקולד מריר קרנצ, לחמניות בריוש עסיסיות ממולאות בגלידה לפי בחירתכםגם תוכלו למצוא 

 כדור גלידה וקצפת, ה קר קפ, חם וסמיך עם כדור גלידה וקצפת מעל
 Via Silvio Spaventa, 24: כתובת  ??רוצים לדעת איפה כל הטוב הזה נמצא

 
 
 

 
 

 תחנה המרכזית טרמיני .3
 בשםיש שם חנות כלבו ענקית . (יש גם ירידה לקומה מתחת) ן החנויותילשוטט בהמתחם של תחנת טרמיני מקורה ואפשר 

coin  םאם את. כלל לרחובבלצאת  צריךלא . למתחם האוכל החדש שנפתח שם תישירו כםשדלת היציאה שלה תוביל אות 

חם אקסלוסיבי ורחוק מלהיות זה נקרא ״שוק האוכל״ למרות שהמת. שם ממיטב הקולינריה האיטלקיתטעום ל ותוכל יםרעב
 !!!אשטעים  -  Trapizzinoותנסו את הטרפיצינו , אה .״שוק״

 
 
 

https://www.facebook.com/chefmichalmilrad/
https://www.google.co.il/search?biw=1366&bih=636&ei=SwUUXNL5NNuAur4PhLyU2A4&q=il+latte+gelato+rome&oq=IL+LATTE+G&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30l8.2688466.2693578..2697196...0.0..0.166.1380.0j10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j35i39j0i203j0i10.xi-HBWM1aQQ
https://www.google.co.il/search?biw=1366&bih=636&ei=SwUUXNL5NNuAur4PhLyU2A4&q=il+latte+gelato+rome&oq=IL+LATTE+G&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30l8.2688466.2693578..2697196...0.0..0.166.1380.0j10......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j35i39j0i203j0i10.xi-HBWM1aQQ


 מוזיאונים
 

 של זאהה חדיד Maxxi אוןימוז .4
ולמעשה מדובר , תופעה נדירה למדי בנוף העירוני של רומא הוא, הביקור במוזיאון מקסי החדש שתיכננה זאהה חדיד ברומא

און עצמו שהוא פנינה אדריכלית בפני יאז חוץ מהמוז. בפרויקט הדגל של ממשלת איטליה לעידוד והצגה של אמנות עכשווית
תערוכת וידאו של עמוס גיטאי  –מומלץ לבקר בתערוכה הקבועה של המוזאון וגם להתגאות בנקודה הישראלית , עצמה

 .היום האחרון של יצחק רבין: שמבוססת על סרטו האחרון
MAXXI National Museum of XXI Century Arts 

 via Guido Reni, 4 A: כתובת

 
 זיאון הקפיטולמו .5
מוזאי קפיטוליני )המוזיאונים הקפיטולינים  נמצאים ,היושבת סמוך לכיכר ונציה ,(Musei Capitolini) גבעת הקפיטול בראש

 לו שהגה למעשה'אלו נחשבים למוזיאונים הראשונים בעולם ואת המבנים עצמם עיצב לא אחר מאשר מיכאלאנג(. באיטלקית
בין ו מהרנסנס ומהבארוק, עידן האטרוסקימה, מרומא העתיקה, וזיאון חפצי אומנות שוניםבמ. את רעיון הקמת המוזיאונים
פסל הברונזה , לפי המיתלוגיה מייסדי העיר - המקורי עם התאומים רמוס ורמולוס פסל הזאבה -היצירות החשובות נמנים 

שרידי המקדש האטרוסקי שעמד בראש , (ההעתק עומד במרכז הכיכר שמחוץ למוזיאון)המקורי הענק של מרקוס אאורליוס 
 .היד והברך, ממנו שרדו הפנים, פסלו הקולוסאלי של קונסטנטין הגדול, וכמובן, סרקופגים מרשימים, הגבעה

. ינו ואחרים'איל גווארצ, יו'עם ציורים של טובי אמני הרנסנס והבארוק וביניהם קראבג, במוזיאון גם גלריית תמונות יפהפיה
 . המשקיפה על כל רומא, ור לוותר על קפה ותצפית מהמרפסת בית הקפה של המוזיאוןאס, בנוסף לביקור

 .עד שהגשם יפסק , שלוש בכיף-שעתיים( ובקפה)אפשר להעביר במוזיאון 
 Piazza del Campidoglio 1: כתובת

 סגור בימי שני. 0:00/עד  09:00, ימים שלישי עד ראשון  :שעות פתיחה
 

 בת זמננו המוזיאון לאמנות - מקרו .6

Macro | Museo d'arte contemporanea Roma 

 .בניגוד לכל ההיסטוריה שראיתם עד עכשיו, קצת אמנות עכשוויתהנה הזדמנות ל
 Via Nizza 138: כתובת

 
 Museo Borghese גלריה בורגזה .7

הגלריה ממוקמת . בקומת הקרקע תמצאו תצוגה מרשימה של עבודות שיש עתיקות ופסלים של ברניני וקאנובאה
 . בקומה העליונה וכוללת יצירות חשובות מאין כמותן בתחום הציור

 .חובה לכל חובב אמנות. אנובהברניני ואנטוניו ק, יו'קראבאג, לי'בוטיצ, בין היתר תוכלו למצוא בה עבודות של רפאל
Piazzale del Museo Borghese 

 
 Museo delle Paste Alimenta מוזיאון הפסטה .8

 . אוהבי הפסטה ודאי יגלו עניין במוזיאון הנחמד הזה
ות שלו וכן יצירות אמנות שבהן משתקפת חשיבות הצגת הצורות השונ, הביקור כולל הסברים על מקורות המאכל

 .התכוננו לבטן מקרקרת אחרי הביקור במוזיאון. המאכל הטעים בתרבות האיטלקית
  Piazza Scandenberg 117:כתובת

 
 

 Il Vittorianoמנואל השני עאנדרטת ויטוריו  -איל ויטוריאנו  .9

 . הראשון של איטליה המאוחדת המלך -שבחזיתו פסל גרנדיוזי של המלך ויטוריו עמנואל , מוזיאון ענקי בפיאצה ונציה
 המונומנט מכיל תצוגה מעניינת על התהליכים שהובילו לאיחוד

 

 
 

http://www.museomacro.org/
http://www.galleriaborghese.it/
http://www.museodellapasta.it/


 סיור כנסיות .11
 . סיור כנסיות הוא פתרון נפלא ומרתק כשיורד גשם בחוץ והרחובות פקוקים לחלוטין

. הכנסיות ברומא מדהימות מכל בחינה שהיא והן רבות מספור, דבר אחד בטוחויש האומרים שברומא יש יותר כנסיות מקתולים 
בה נמצאים פסלים  ,(Santa Maria del Popolo) כנסיית סנטה מריה דל פופולוסיור יכול להתחיל בכיכר פופולו עם ביקור בה

והרשו לעצמכם  (Via del Corso) רחוב דל קורסו משם תוכלו להמשיך לאורך. יו'של ברניני וציורים מרהיבים של קראבג

 . ישנן לאורך הרחוב מספר כנסיות מעניינות ושוות ביקור, תאמינו או לא, מלבד חנויות. להתפתות ולהכנס לחנויות השונות 
וזו באמת רשימה , כיכר הקולוניה ועמוד מרקוס אורליוס, ארמון דוריה, הכנסיות התאומות - סנטה מריה מונטסנטו ודיי מירקואלי

ובה שלושה ציורים  ,(San Luigi dei Francesi) זי'י די פרנצ'כנסיית סן לואיגאת סיור הכנסיות ניתן לסיים בביקור ב ... מקוצרת

הכנסייה פשוט נוטפת . יו'קראבאג, הידוע יותר בכינויו האומנותי ,לו מרסי'הלא הוא מיכאלאנג, מרהיבים של גדול ציירי הבארוק
 .המתארים את חייו של הקדוש מאתיו בשלושה חלקים הם מהיפים ביותר שצייר בחייו, יו'הוד והדר והציורים של קראבג

 
 כנסיית העצמות .11

! גולגלות ושלדים של נזירים, עצמות :קישוט מקורי לקירותעם הראשי נמצאת כנסיה  Via Veneto רחובבבכנסייה רומאית קטנה 

 . .לא לבעלי לב חלש או קיבה רגישה
עצמות וגולגלות משלדים  2000ינים ואת הקירות מעטרים לא פחות מ 'הכנסיה כוללת קריפטה של קברים של נזירים קפוצ

 . ותאך מבריק ואמנותי לא פח, מורבידי מאוד. המסודרים בצורה אמנותית( ינים'שרידי נזירים קפוצ)
 concezione-della-maria-https://www.atlasobscura.com/places/santa: אתר

 
 בית הכנסת הגדול ./1

 .כמה בתי כנסת קטניםמבנה המחבר בין  –שצמוד לבית הכנסת הגדול , להיכנס למוזיאון היהודי של רומאאפשר , בגטו
אבל יש סיורים באנגלית , מחיר הכניסה לא זול, אסור לצלם לא במוזיאון ולא בבית הכנסת, סידורי האבטחה כבדים ביותר

 .שנותנים מושג על הקהילה היהודית הגדולה ביותר באיטליה
 

 Castel Romano Designer Outlet -באאוטלט קאסטל רומנו  שופינג .11
 .אלקטרוניקה וקוסמטיקה, תגי הנעלהמו, חנויות בגדים 1.0-המציע למעלה מ, ופנתי בקרבת העירזהו מרכז קניות א

 .71לקחת שירות הסעות היוצא מחוץ לתחנת טרמיני ונמצא בוויה מרסאלה  אפשר: הגעה*
  הלוך from Via Marsala 71, Rome:  09:30, 09:55, 11:30, 12:30, 14:30 
  חזור from Castel Romano to Rome:  11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 19:45, 20:05 

 

 :גות הספרדיותטוב לנמצאים במלונות באיזור המדר -או ממרכז העיר מויה ונטו 
 

  הלוך from via Ludovisi, 48 to Castel Romano: 09:30 

  חזור from Castel Romano to via Ludovisi, 48: 13:30 - 16:30 - 19:45 
 

 :לקניית כרטיסים. אירו למבוגר .1 –מחירו של כרטיס נסיעה הלוך ושוב 
p975847-rome-mfro-roundtrip-outlet-designer-romano-c71631/castel-https://www.tiqets.com/en/rome 

 
 :ספא .14

 ...לחזור לארץ עייפים יותר ממה שעזבתם ולא בא לכם, כי הלכתם כל כך הרבה
 

 .המלצה של השפית מיכל מילרד שגרה ברומא .ליד שדה התעופה Qc termaroma :הכי מומלץ

 !אם הטיסה שלכם בערב זה המקום להעביר בו את הזמן בכיף לפני הטיסה
termeroma-https://www.qcterme.com/en/roma/qc 

 

Nora Thai  -  סניפים אבל הסניף הכי טוב הוא בכתובת 3יש לו . מעולהמכון ספא: Via torino 150, roma.  רצוי להזמין מקום

 http://www.norathai.it2: מראש דרך האתר שלהם
 

  "אל ספא"המליצו להתפנק ב" מאקו"ב
 Via Plinio 15c/d https://www.elspa.it/en2 .: כתובת. את היום האחרון הקדישו להתרגעות בחמאם טורקי

 
Kami spa  shop-massages-shop/relaxing-category/treatments-http://www.kamispa.com/en/product2 

 לאדם€ 1.0חצי שעה לבחירה +דק 60,קוזי 'ספא תאילנדי עם בריכה מחוממת וג. לא זול אבל שווה
 

HotelSpa at Trilussa Palace   http://www.moonromaspa.it/en2  

   .יש אפשרות להזמין חדר ספא פרטי לעצמכם למשך שעה וחצי Trilussa Palace היפהפייה במלוןבשכונת טרסטברה 

כל זה במחיר   .פירות ופינוקים, מיצים, מפנייהש, מקלחת, מיטה וכיסאות נוח, קוזי ענק’ג, (יבשה ורטובה)סאונות  /החדר כולל 
עלה כל הציפיות  Domus spa אבל החדר שנקרא, יש גם אופציה לחדר משודרג יותר במחיר יקר יותר)יורו לזוג  70מדהים של 

   .אט של האתר ושילמנו במזומן אחרי הספא’את החדר הזמנו דרך נציגה בצ  (.ולגמרי הספיק

 
AcquaMadre Hammam Shop-Online-Rome-https://www.acquamadre.it/Hammam 

 

https://www.atlasobscura.com/places/santa-maria-della-concezione
https://www.tiqets.com/en/rome-c71631/castel-romano-designer-outlet-roundtrip-from-rome-p975847
https://www.qcterme.com/en/roma/qc-termeroma
http://www.norathai.it/
https://www.elspa.it/en/
http://www.kamispa.com/en/product-category/treatments-shop/relaxing-massages-shop/
http://www.moonromaspa.it/en/
https://www.acquamadre.it/Hammam-Rome-Online-Shop


 פעילות עם הילדים
 

Explora - מוזיאון המשחקים 
התנסות הילדים מגלים תופעות טבע ונהנים משעשועי מדע תוך ומוזיאון הילדים מציע חוויה לימודית באווירה מיוחדת 

. זרימת המים ועוד, נושאים סביבתיים כגון מחזור, מציע המוזיאון היכרות עם כוח המשיכה, כך למשל .קים ומיצגים שוניםבמשח
 .בו יש סופרמרקט לילדים ואפילו בנק לילדים, יכולים הילדים לשחק בעולם הילדים, כמו כן
 (/31.1 -וב /2.1/ -לא זמין ב)   https://www.mdbr.it/en2: אתר.  Flaminia 82: כתובת

 
 י'מוזיאון ליאונרדו דה וינצ

לכן ביקור במוזיאון המדע לילדים על שמו יכול להפוך לחוויה מאתגרת , י האמן'י הממציא לא פחות מפורסם מדה וינצ'דה וינצ
 .לנסות ולהיווכח בעצמם, טראקטיביות שמזמינות את הילדים לגעתבמוזיאון מספר רב של תצוגות אינ. ומסקרנת עבור הקטנים

 אתר המוזיאון.  Piazza della Cancelleria: כתובת

 
 הפלנטריום של רומא

כולל סיור בתערוכות , בכוכבים ובגרמי השמייםכאן תוכלו להרגיש שאתם קרובים יותר מתמיד לירח וליהנות מצפייה חווייתית 
אל תפספסו גם את מוזיאון הציוויליזציה בו מוצג , כשאתם מבקרים בבניין הפלנטריום. המציגות מידע מעניין על הכוכבים והחלל

 .דגם מרהיב של רומא הקיסרית
 אתר הפלנטריום.  Piazza Agnelli 10: כתובת

 
  מעלית הזמן

האתר מציע דרך חוויתית , וכמו בירושלים, מעלית הזמן ברומא הוקמה על ידי אותה חברה שהקימה את מעלית הזמן בירושלים
סטוריה ידקות וממחיש להם את הה .2שנמשך , חושי-הילדים צופים בסרט תלת מימדי ורב .סטוריה של המקוםיללימוד הה

באמצעות אוזניות משוכללות יכולים הצופים להאזין לפס . 1/-מתקופת האימפריה הרומית ועד המאה ה -המפוארת של העיר
  .האתר נמצא במרחק שתי דקות הליכה מפיאצה ונציה(. לא כולל עברית)ת עליהם הקול של הסרט בשפה המועדפ

 10:30-19:30כל יום : שעות פעילות. Via dei Santi Apostoli, 20: כתובת

 elevator.it/?lang=en-http://www.time: אתר. € /1: מחיר כרטיס

 
 .אפשר אם יורד גשם פשוט לעלות לאוטובוס ולעשות טיול עד שהגשם מפסיקותמיד 

 
 

  שוק הכריסמס
   Piazza Navonaמתקיים בהשוק 

 /01/בינואר  6 - 011/בנובמבר  26 :תאריכים
ואפילו תראו את הבפאנה מחלקת מתנות בעצמה  לחג המולד הרבה דוכנים המוכרים מתנות, בשוק תראו הרבה סנטה קלאוס

הכיכר מארחת . הבפאנה היא אישה זקנה המסתובבת ברחבי אירופה על מנת לחלק מתנות לחג לילדים טובים. בינואר 6 -ב
אפשר למצוא כאן . מספר אירועים במהלך תקופת החגים והיא מקום מפגש מצוין להורים ולילדים שנחים מהמולת ההכנות לחג

והרבה הרבה  ,איטליה ושל רומא שהם הספציאליטה של, ועי עץ מדהימיםדוכני צעצ, דוכני אוכל עם מתוקים ומאכלים מסורתיים

 כך שלא כדאי לפספס ברומא זו אחת הכיכרות היפות, בכלל. המולה וחיים, צבע

 
 פסטיבל חג המולד ברומא

 011/בינואר  . - 010/בדצמבר   4:תאריכים
 Auditorium Parco della Musica  תיאטרון בובות, טורנירים, פעילויות, בשורה של הופעות חג המולד חוגג את ברומא ,

. את לוח האירועים המלא תוכלו למצוא באתר של האודיטוריום. והופעות של תזמורות, שווקים, פרויקטים מיוחדים של מוזיקה
 ותוכלו למצוא כאן מפלט מהקור העז כדי להתחמם עם אוכל ומוזיקה, מדובר במסורת שמתקיימת כבר שנים

http://www.auditorium.com/ 

הכוללות , במתחם פעילויות מגוונות .Parco della Musica כפר חג המולד הינו מתחם מיוחד הנפתח מדי שנה מחוץ לאודיטוריום

ם בכפר יריד מוק, בנוסף. קונצרטים והופעות; תערוכות; מופעי רחוב; קרוסלה ענקית; ברוח חג המולד –החלקה על הקרח 
 המפורסם ביותר באיטליה, בפיאצה נאבונה מוקם שוק חג המולד המסורתי, במקביל. וכן דוכני מזון והפתעות, עבודות יד יוקרתי

 
 

 חודש דצמבר נערך בעיר פסטיבל הגוספל למוסיקת נשמה במהלך: טיפ
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mdbr.it/en/
http://www.mostradileonardo.com/
http://www.planetarioroma.it/
https://www.רומא.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%90/
https://www.רומא.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%90/
http://www.time-elevator.it/?lang=en
http://www.auditorium.com/


 ?ומה אוכלים בחורף
 
 לטי'ג
גם החורף הוא סיבה , אבל כשמדובר בגלידה ברומא, רשימת הסיבות לבוא בקיץהגלידה בוודאי תתנוסס בראש , כן, כן

: ביניהם הגלידות המומלצות והחביבות עליי באופן אישי, לכבוד העונה הקרה מונפקים בעיר טעמים חורפיים חגיגיים. למסיבה
 גלידה בטעם ערמונים וגלידה בטעם מנדרינות מסיציליה

 
 מרק מינסטרונה

כשהם בעונה הנכונה , אך יש מוצרים מסוימים שבאמת מקבלים אופי אחר, הנות מהמטבח האיטלקי כל השנהאפשר לי, נכון
אבל המאמא האיטלקית במסעדה הביתית באמת יודעת , כולנו חושבים שאנחנו מכירים היטב את סודות המינסטרונה. שלהם

היא טרטוריה , טרטוריה מצטיינת במינסטרונה .היא קסם שמפשיר את הלב, יותר טוב וקערת מרק מהבילה בחורף הרומאי
 Trattoria Moderna, Vicolo dei chiodaroli 16: כתובת .והיא בהחלט מומלצת –מודרנה 

 
 מוצרלה

אך את הדבר האמיתי יש להגיש בטמפרטורת החדר ואתם יכולים , אמנם האיטלקים מציעים מוצרלה ברומא לאורך השנה כולה
בדומה . גבינת גורמה של ממש, המוצרלה הטובה ביותר היא מוצרלה די באפלו... החדר באוגוסטלדמיין מה היא טמפרטורת 

 .ובהאבל זו באמת התנסות ח, ואני לא אוהב את המונח שאני עומד להשתמש בו, העונה האותנטית שלה היא החורף, לקרמבו
 

 שוקולד חם ברומא
 . פינוק משובח בטיול ברומא בחורףזו רומא ולכן אי אפשר להימנע מעוד דוגמא קולינארית ל

 . האיטלקים יודעים להפוך כל מטעם למעדן גורמה ותארו לעצמכם מה הם יודעים לעשות עם שוקו חם
. ומעל השחיתות הזאת קצפת אוורירית וטעימה( מפולי הקקאו)עט מר מעט מתוק ומ, חם וסמיך תדמיינו לכם קרם שוקולד

 .או שוקולד לבן, תוכלו למצא גם מקומות שיעשו לכם את השוקולטה עם שוקולד חלב
 תעצרו לכם באחד מבתי הקפה או חנויות השוקולד ותהנו לכם ממנת שוקולד חמה בתוך כוס, אז אם אתם ברומא

 ? קולטה ברומארוצים לדעת איפה המקומות השווים ל שו

   
 

 :מומלצים מהבלוג של השפית מיכל מילרדמקומות 
 

 Via degli Orfani -Tazza d'oro  
pantheon –Don nino  

via Tiburtina, 135 -SAID  - הממוקמת במפעל שוקולד בן יותר משמונים שנה, מסעדת שוקולד וחנות שוקולד גורמה 
via Marianna Dionigi, 36 -2Ciòccolati  

Via di Capo le Case -L'Albero del Cacao  
monti -via Leonina -La Bottega del Cioccolato 

Via Urbana, 130, -Grezzo Raw Chocolate  
Via degli Orfani, 87, -Venchi  

 Via della Maddalena, 12, -Lindt Chocolate Shop  
 iroli,Piazza Benedetto Ca -Roscioli Caffè Pasticceria  
 

 
 ???מי אמר ערמונים ולא קיבל

ואין כמו , חמה שנקלתה לה בזה הרגעם באמת צריך סיבה בשביל מנת ערמונילא 
 .מתחילים לפקוד את העירשריח הערמונים 

דוכני הערמונים ברומא הם מונופול ששייכים למשפחה אחת גדולה שהגיעה מחבל 
 38דוכני ערמונים מתוך  18דונאטלו המחזיקים ב  אברוצו לרומא דינו ואנטונלה

אין כמו ו ומא מפוזרים המון דוכני ערמוניםבר. הדוכנים הפזורים בעיר בצורה חוקית

 .להתחמם מעט עם קונוס ערמונים קלויים שמשאירים טעם של עוד בפה



 
 רשימת מסעדות הפתוחות בחג 

 .בן ממליצה לכם להזמין מקום מבעוד מועדכמו. חג המולד ממש בפתח ויש אחריו את ערב הסילבסטר
 .כולל מחירים, לכם רשימת מסעדות הפתוחות בחג ומגישות ארוחת חג עם תפריט קבועמיכל מילרד ריכזה 

 .ונמשיך למסעדות העממיות המגישות ארוחת חג, נתחיל על מסעדות המישלן ובמסעדות יוקרתיות בעיר
 

24.12 Vigila -  ערב קריסמס/   Natale- 25.12  חג הקריסמס  /    Capodanno-  31.1 סילבסטר 
 

1.All’Oro | Vigilia 160€, Natale 150€, Capodanno 280€ 
2.Antico Arco | Capodanno 240€ 
3.Antonello Colonna | Open, Capodanno 270.  
4.Chinappi Ristorante| Vigilia 89€, Natale 66€, Capodanno 140€ 
5.Fernanda Osteria | Capodanno 140€ 
6.Giuda Ballerino! | Capodanno 380€ 
7.Glass Hostaria | Capodanno 250€ 
8.Il Pagliaccio | Vigilia 200€, Natale 250€, Capodanno 400€ 
9.Imàgo all’Hassler | Vigilia 265€, Natale 150€, Capodanno 950€ 
10.La Pergola | Natale (Cena) 450€, Capodanno 1.300€ 
11.La Terrazza dell’Eden | Vigilia 195€, Natale 140€, Capodanno 950€ 
12.Marco Martini Restaurant | Capodanno 200€ 
13.Marzapane Roma | Vigilia e Natale 90€, Capodanno 150€ 
14.Metamorfosi | Capodanno 300€ 
15.Pipero Roma | Natale 180€, Capodanno 300€ 
16.Stazione di Posta | Vigilia 100€, Natale 90€, Capodanno 150€ 
 

 מסעדות עממיות

1.4112 (Bistrot de Il Tino) | Natale 50€ 
2.Coromandel | Capodanno 120€ 
3.Flavio al Velavevodetto | מחירים מהתפריט 
4.Hostaria Al Grappolo d’Oro | Vigilia 50€, Natale 45€, Capodanno 100€ 
5.L’Asino D’Oro | alla carta 
6.Le Tre Zucche | Capodanno 95€ 
7.Mazzo | take away Natale 40€ | take away Capodanno 43€ 
8.Osteria dell’Arco | Natale מהתפריט, Capodanno 65€ 
9.Passetto Ristorante | Natale 50€, Capodanno 80€ 
10.Pianostrada | Capodanno 120€ 
11.Porto Fluviale | Natale brunch 25€, Capodanno 75€ 
12.RED la Feltrinelli | Capodanno 75€ 
13.Romeo Chef&Baker |Capodanno 100€ 
14.Santo Palato | Capodanno 60€ 
15.Secondo Tradizione | Natale 65€ 
16.Va.Do al Pigneto | Capodanno 70€ 

 
 החיסוניתחיזוק המערכת 

 Vivi bistrotצאו לארוחת בוקר ב  ?מרגישים חלושס בגשם והקור 

 בתוך מוזיאון רומא piazza Navona -  2: כתובת .המקום הוקם על ידי שתי נשים שהקונספט שלו הוא אוכל בריאות
 .מגוון רחב של ארוחות בוקר בריאות. אם אתם מחפשים הפסקה קטנה מהפחמימות זה המקום בשבילכם

 חליטות תה, מיצי פירות שייק בריאות, מגוון רחב של סלטים, ניתן למצוא מנות ללא גלוטן וגם טבעוניות
 .'סגור בימי ב. טוסטים ועוד, פנקייקים
 https://www.vivibistrot.com/en2: אתר.  Piazza Navona, 2: כתובת

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vivibistrot.com/en/


 ?ברומא סוף השנה בחגי מה קורה
 
כל החנויות והמקומות המיוחדים  –זהו יום שבתון ( לדצמבר ./)יום אחרי הכריסמס וב, לדצמבר העסקים עובדים חצי יום 2/-ב

או לסיבוב במגוון הפיאצות ( גני בורגזה למשל)תנצלו את יום זה לסיבובים בפארקים . כמו הקולוסיאום והוותיקן סגורים
 .המיוחדות ברומא

 
לא כמובן ש, כבוד לזמן המשפחתיעם כל האך , במיוחד ברומא, עונת החג החורפיתהוא חלק בלתי נפרד מ ערב השנה החדשה

 … מזניחים את חגיגות השנה החדשה ברחובות
המקומיים תופסים )וכמובן גם מופעי זיקוקי דינור מרהיבים , במסעדות ובמועדונים, את הלילה מלוות מאות מסיבות בברים

הרחובות מלאים בחוגגים העוברים ושבים מאירוע אחד לשני עד השעות הקטנות של (. …עקבו אחריהם, מקום טוב לתצפית
בפיאצה ( מסורת רומאית של כמאה שנים)רוע המרכזי מתקיים באופן מסורתי האי. לינואר 1-או יותר נכון הבוקר של ה –הלילה 

בליווי שמפניות , תוכלו לחזות במופע הזיקוקין הצבעוני והמושקע ביותר, שם עם תנועת מחוגי השעון לכיוון חצות. דל פופולו
ל מול קהל של כמאה אלף איש א, בערב מתקיימים גם מופעי מוזיקה של הלהקות המקומיות המפורסמות. וזוגות מתנשקים

 .ולכן מומלץ להגיע מוקדם, הלילה ארוך והכניסה בחינם כמובן. מכל הגילאים
 

ולמען הדיוק , מתנקזים אלפי המבקרים הנרגשים לאירוע המרכזי בכיכר סן פטרוס ,ערב חג המולד, לדצמבר 2/-בליל ה

בהנחיית כבוד ( …00://-המתחילה דווקא ב)למיסת חצות  ,הכנסייה השנייה בגודלה בעולם הנצרות –בכנסיית פטרוס הקדוש 
ההתרגשות בשיאה בעיקר עם חשיפת מיצג מסורתי של סצנת , בכיכר הצפופה וההומה אווירה יוצאת מגדר הרגיל. האפיפיור

חים המשקיעים במיוחד יכולים להזמין כרטיסים מראש כדי להיות נוכ. המתגלה לעיני הקהל רק בערב החג, לידתו של ישו
. אירוע דתי משמעותי ורב עוצמה המשודר בעשרות מדינות ברחבי העולם, במיסה בכנסייה עצמה ולהאזין לנאום האפיפיור

 .רבים טוענים כי האווירה בכיכר מספיק מרגשת עבור מי שאינו קשור למיסה באופן דתי
ם עבורן ערב חג המולד הוא הערב המשמעותי ברומא ישנן מאות כנסיות נוספות אשר ג, עבור המעוניינים באירוע צנוע יותר 

, כנסיה מיוחדת הינה כנסיית סנטה מריה ארקואלי. ולנמנעים מההמון זו תהיה בכל מקרה חוויה מרגשת וחד פעמית, בשנה
ומדי שנה בערב חג המולד ניתן ליהנות , הכנסייה ממוקמת בגבעת הקפיטול. הכנסייה הנחשבת כנסיית העם הרשמית ברומא

בערב חג המולד נחשף , כמו כן. מדרגות הכנסייה 1/2מסורת הדלקת הנרות על כל אחת מ, המשווה לה חן וקסם רבממחזה 
אשר פוסל בעץ זית שנלקח מגן גת , פסל של ישו התינוק: אשר חבוי בשאר ימות השנה, אוצר מיוחד שמחזיקה בו הכנסייה

 .מקום בו כביכול התפלל ישו לפני צליבתו, השמנים
  
. סגורים למבקרים' הפורומים וכד, הקולוסאום, האתרים הידועים כמו הוותיקן, כמו בחגים הדתיים בארצינו ,לדצמבר ./-ב

והדבר מאפשר דווקא שיטוט נעים באתרים אשר צפופים והמוניים בשאר ימות , הרומאים מבלים את היום עם משפחותיהם
הארכיטקטורה , או כיכרות ומזרקות העיר היפיפיות, יריםמרכזה ההיסטורי של רומא העמוס לרוב בתי, לדוגמה. השנה

, אפשר לבקר בשוק חג המולד שעדין פתוח, כמו כן. המרתקת והמבנים ההיסטוריים המרשימים הניבטים מרחובותיה של רומא
ג מומלץ ביותר להידבק באווירת הח, למעשה. לשוטט במדינת הוותיקן ואפילו להתרשם מנאום חג המולד של האפיפיור

 )וכוס יין או קפה טוב)המשפחתית ולהתחמם עם שותפים אהובים לחופשה 
  
 

ָפאָנה"   מכשפת חג המולד -" לה בֵּ

 . המביאה לילדים האיטלקיים מתנות בחג ההתגלות בתחילת ינואר היא  לפי המסורת
לבן של -לבושות שחור ורכובות על מקל מטאטא נלחמות על מקום בדוכנים מול בובות חביבות באדום בימי חג המולד בפאנות

אל אבוׁ נָּטָּ ואילו הבפאנה מביאה , בדצמבר ./-כעת בבתים רבים באיטליה סנטה קלאוס מביא מתנות ב". אבא חג המולד", בָּ
 .כשבועיים מאוחר יותר, גם היא כמה מתנות

 

 



 ?אז איפה שווה להיות
 

, מקסים עם מלא דוכנים מהימים הראשונים של חודש דצמבר ועד תחילת ינואר יש שוק קריסטמס –פיאצה נבונה  .1
פשוט אסור  –אנשים מכל רחבי איטליה ואירופה באים במיוחד בעבור זה ..משחקים והופעות רחוב, תערוכות, אומנים
 .בלילה /בבוקר עד  9-ן פתוח מראשו –שבת , בלילה 1בבוקר עד  9שישי פתוח מ-ימי שני! לפספס

 
תוכלו לצפות במיצג מיוחד שיציג  –לדצמבר  2/-האירוע הגדול ביותר של השנה ברומא מתרחש ב –כנסיית סן פטרוס  ./

אם אתם רוצים להיות בשורות . לכם את לידת ישו עם שחקנים ותפאורה מדהימה שהושקעו בה יותר ממיליון יורו
גם אם אתם לא נוצרים תוכלו (. אך הם יקרים במיוחד)תוכלו להזמין כרטיסים מראש הראשונות ולהכנס לכנסייה 

 .להתפעל מהטקס ומהאירוע המיוחד הזה
 

 . בערב חג המולד הולכים לכנסייה הזו בכדי לראות הדלקת נרות מיוחדת –כנסיית סנטה מריה ארקאלי   .3
כמו . רגה בכניסה של הכנסייה תוצב מנורה דולקתעל כל מד, למעשה. מנורות בפתח הכנסייה 1/2הנוצרים מדליקים 

 .רק ביום זה הכנסייה הזו מציגה פסל של ישו מיוחד אשר מוחבא כל השנה, כן
 

וסדנאות , בגדים, אווירה מקסימה עם שלל של דוכני אוכל ודוכנים של אומני תכשיטים –בדצמבר  3ב’ שוק וינטאג .2
 Largo Venue, Via Biordo Michelotti, 2  – Prenestina: כתובת   .בערב .בבוקר עד  11נפתח ב. לילדים ומבוגרים

 
  .בערב .בבוקר ונסגר ב 10נפתח ב: בדצמבר  10-בדצמבר עד ה 8-שוק כריסמס מה ..

זה מקום , מאכלי חג המולד טעימים שתוכלו לטעום, מעבדות יצירה, מופעים של חג המולד, מאות אומנים ומעצבים
 Via Guido Reni, 7 Guido Reni : :כתובת .מיוחד להיות בו בכריסמס

 
  .פסטיבל מוצלח מאוד בהשתתפות אומנים מכל רחבי איטליה ושווייץ. בדצמבר 16-.1 –פסטיבל המוזיקה  .6

 .נדייז’פוסטרים ומרצ, חולצות, מהדורות מוגבלות, תקליטים ישנים, עשרות דוכנים של אלבומים
 Istituto Svizzero: Via Ludovisi, 48  :כתובת

 
  .לדצמבר 16-17-בתאריכים ה  – METאירוע ב .7

היא לא רק המקום המושלם בסצנת חיי הלילה המקומית אלא גם מקום מדהים  Ponte Milvio השכונה המקסימה

, בכיכר פונטה מילביו תארח אתכם באנרגיית כריסמס שבה תוכלו לאכול MET המסעדה האופנתית, השנה. בכריסמס

 Piazzale di Ponte Milvio, 34: כתובת. בערב 6בבוקר עד  10! לשתות ולהיות שמחים

 
שוק  עם ,”חג המולד“את עצמה לעיר  אקס דוגנה הופכת - Ex Doganaקצת מחוץ לרומא  –לדצמבר  16-17 בתאריכים  .8

רוע האי, ‘בשיתוף פעולה עם השווקים היפנים וחנויות הוינטאג  .צעצועים-חג המולד גדול באווירה הקסומה של עיר ה

 .הקסום הזה בן יומיים נמשך מהבוקר עד הערב ומאחד את עולם הרומאי ואת היקום של יפן
 

 ! לא לפספס. מתקיים מופע זיקוקים מרהיב מול הקולוסיאום סילבסטר – לדצמבר ערב ראש השנה החדשה 31-ב .9
 . מקסימוס קרקס-חוץ מהקולוסיאום המופע המרכזי יהיה ב. דקות .1בלילה יש זיקוקים כל  /1-החל מ

 . מופעגם כן בפיאצת דל פופולו יהיה כמו 
 

 ולצפות בכל הזיקוקים מלמעלה (רוף טופ)גג היא לעלות לגג של מלון או מסעדה עם  :שליהמלצה 
 

 


