
Rím – večné mesto umenia.
Výtvarného aj filmového
Pre niekoho len rušné a hlučné veľkomesto, ale 
pre väčšinu metropola, kde možno obdivovať 
pamiatky, ktoré po sebe zanechali generácie na-
šich predkov, skvele nakupovať, jesť, piť alebo 
len tak posediačky v niektorej zo stoviek kaviar-
ničiek pozorovať virvar okolo seba. To všetko je 
Rím, metropola Apeninského polostrova. A zá-
roveň kulisa mnohých diel svetovej kinemato-
grafie – keď pozeráte filmy, ako sú napríklad 
Prázdniny v Ríme alebo Sladký život, a potom sa 
prechádzate po meste, môžete si urobiť porov-
nania, ako sa mesto za tie desaťročia zmenilo.

HISTÓRIA, UMENIE A MÓDA 
Rím, to je Vatikán s Bazilikou sv. Petra, múzeami 
a Sixtínskou kaplnkou, Anjelský hrad, Fontána 
di Trevi, Španielske schody, Koloseum, Forum 
Romanum, Panteón a mnohé ďalšie. Ale tiež 
Kapitol, Benátske námestie s pamätníkom Vik-
tora Emanuela II. a Trajánovo fórum. Dominan-
tou mesta je, samozrejme, Námestie sv. Petra 
s Bazilikou sv. Petra. Komu neprekáža trochu 
pohybu po schodoch, môže vystúpiť na kupo-
lu baziliky. Odmenou je bezkonkurenčný výhľad 
na Rím i Vatikán. Milovníci výtvarného umenia si 
prídu na svoje v  rozsiahlych Vatikánskych mú-
zeách, ktorých súčasťou je aj naozajstný klenot 
svetového maliarstva – Sixtínska kaplnka s im-
pozantnou výzdobou. Jej autormi sú renesanční 
umelci – Michelangelo, Bernini, Raphael a Bot-
ticelli. To, čo Rím ponúka milovníkom umenia 
a  histórie, ponúka aj turistom chtivým módy 
a nakupovania. Pretože toto mesto je aj centrom 
módy a nevyčerpateľnou studnicou nákupných 

možností – samozrejme, najmä talianskych zna-
čiek, od tých najexkluzívnejších ako Armani, Pra-
da, Cavalli, Gucci, Missoni až po módu na bežné 
nosenie za pár eur.

DEJISKO MNOHÝCH FILMOV
Osobitné čaro má Rím aj pre milovníkov filmové-
ho umenia. Návšteva štúdií Cinecitta, kde sa re-
alizovalo viac ako tritisíc filmových projektov, len 
potvrdí, že mu patrí popredné miesto vo filmovej 
histórii. Najznámejším filmovým tvorcom, ktorý 
tu bol doma, je Federico Fellini, ale nakrúcala sa 
tu napríklad aj slávna Kleopatra s Liz Taylorovou 
alebo kasové trháky ako kontroverzné Umuče-
nie Krista, film režírovaný Melom Gibsonom, či 
snímka Gangy v New Yorku s Leonardom Di-
Capriom a Cameron Diazovou. Keď sa vyberiete 
po stopách filmov, ktorým robil Rím kulisy, je prí-
jemné, ak máte možnosť si ich priamo na mieste 
pozrieť. Napríklad si pozriete večer Prázdniny 
v  Ríme a  na druhý deň sa vydáte po stopách 
princeznej Ann, ktorú hrala pôvabná Audrey He-
pburnová, a  novinára Joa Bradleyho v  podaní 
šarmantného Gregoryho Pecka na miesta, kde 
sa tento kultový film nakrúcal. Spoznáte Bazili-
ku Santa Maria in Cosmedin, kde Joe vystrašil 
princeznú Ann tým, že predstieral stratu ruky  
v Ústach pravdy. Ďalej si prezriete Forum Roma-
num, námestie Piazza Venezia, Palazzo Colonna 
či ulicu Via Stamperia, kde sa na čísle 85 nachá-
dzalo kaderníctvo, v ktorom si princezná dala 
ostrihať vlasy. 

Ďalším filmom, po ktorého stopách sa možno 

vybrať, je slávna La Dolce Vita s Anitou Ekber-
govou a Marcellom Mastroiannim v hlavných 
úlohách. Poprechádzať sa po Via Veneto, podľa 
ktorej boli v štúdiách Cinecitta pre film vytvorené 
kulisy, kopírujúce skutočnú ulicu do najmenšieho 
detailu. Spoznať Fontánu di Trevi, kde sa odo-
hrávala jedna z najslávnejších scén vo filmovej 
histórii, ako aj ďalšie známe filmové lokality – na-
príklad Vatikán či Piazza del Popolo. K filmové-
mu Rímu patrí, samozrejme, aj návšteva monu-
mentálneho cintorína Verano, kde sú pochovaní 
mnohí velikáni talianskeho filmu – Mastroianni, 
Rossellini, De Sica, Sordi.

TIpy SpRIEVODCU CK SATUR
Bez smädu. Pri prechádzkach mestom človek 
vysmädne, najmä ak je teplo. V Ríme si nemusíte 
kupovať drahú vodu v kaviarňach alebo ju nosiť 
oteplenú so sebou. Je tu výborne vybudovaná 
sieť fontánok s  pitnou vodou, kde sa možno 
osviežiť, respektíve nabrať čerstvú do fľaše. 
Anjelský hrad. Kto sa po návšteve všetkých 
významných rímskych pamätihodností umenia a 
histórie ešte nenabažil, môže navštíviť Anjelský 
hrad (Castel Sant’Angelo), niekdajšie mauzóle-
um, pápežská rezidencia a väzenie, v ktorého 
priestoroch dnes sídli ďalšie rímske múzeum.
Neznáma bazilika. Ak si chcete v Ríme užiť pa-
miatku, kde nie sú davy ľudí, rozhodne si treba 
pozrieť druhú najväčšiu baziliku v Ríme – Baziliku 
sv. Pavla za hradbami. Najmä bohato zdobený 
pozlátený kazetový strop vyráža dych. Bazilika je 
trochu mimo centrum, ale pohodlne sa tam dá 
dostať metrom, trasou B. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

TALIANSKO  
– VYSNENÁ KOMBINÁCIA
5-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, doprava 
autokarom, sprievodca
Termíny: 9. 9. – 13. 9. 2015
Cena: od 279 EUR

FILMOVÝ RÍM
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, vstup do štúdií Cinecitta, 
sprievodca
Termíny: 15. 10. – 18. 10. 2015
Cena: od 528 EUR

RÍM – VEČNÉ MESTO
4-dňový poznávací zájazd
3x ubytovanie s raňajkami, letenky, 
transfery, sprievodca
Termíny: august – november
Cena: od 469 EUR


