Instruções de viagem dos aeroportos de Fiumicino e Ciampino
AEROPORTO FIUMICINO LEONARDO DA VINCI (FCO)
Táxi
Para aqueles que chegam ao aeroporto de Fiumicino, a maneira mais fácil de chegar a
Sant'Anselmo é de táxi. Certique-se, porém, de levar apenas os táxis (geralmente
brancos) estacionados em frente ao aeroporto. Não aceite as ofertas de motoristas que se
aproximam de você no salão de chegadas. Existe uma tarifa ixa. De Fiumicino, o custo é
de € 48. É importante estabelecer a tarifa antes que a viagem comece, pois os motoristas
podem tentar aproveitar os estranhos evidentes. Alguns motoristas contestam que
Sant'Anselmo está dentro das muralhas de Aurelian, assim qualiicando esta tarifa.
Conexão do aeroporto
Aqueles que viajam em grupos podem solicitar um ônibus de traslado com antecedência,
ligando para + 39-06-338-3221, fax: + 39-06-338-0748. Isso custa de 35 € para um
passageiro para uma taxa grupal de € 99 para seis passageiros. Uma vez que este serviço
deve ser reservado com antecedência, uma cotação atualizada pode ser obtda antes de
fazer uma reserva. O endereço do site é www.airportconnecton.it. Este é apenas um dos
muitos sites disponíveis na Internet.
Trem F1
O trem F1 da estação do aeroporto de Fiumicino para a estação Roma Ostense custa € 8.
Os bilhetes estão disponíveis na estação. Um táxi da Estação Roma Ostense para
Sant'Anselmo é de cerca de € 10. Se você quer vir para Sant'Anselmo, não tome o Train
Leonardo Express, que é um trem sem escalas para a Estação Termini e custa € 14.
Airport Shuttle Express
Você encontrará Airport Shuttle Express dentro do aeroporto de Fiumicino, seguindo as
indicações para os trens. Funciona a cada 20 minutos e custa uma taxa ixa de € 20 e € 10
por cada pessoa adicional. Este é um serviço porta-a-porta. Você pode arrumar com eles
através do site: www.airportshutteeepress.it. O site está em cinco idiomas e os
representantes são multlingues.
Transporte para o aeroporto
O transporte do aeroporto é de € 25 para o primeiro passageiro e € 6 para cada passageiro
adicional. Este é um serviço porta-a-porta. Você pode arrumar isso através do seu site:
www.airportshutte.it. O site e os representantes estão em inglês.
ATAC
Você também pode pesquisar o site da ATAC para rotas alternatvas de ônibus e / ou
metrô: htp://www.atac.roma.it Este site possui uma versão em inglês.
AEROPORTO CIAMPINO (CIA)
Táxi
Para aqueles que chegam ao aeroporto de Ciampino, a maneira mais fácil de chegar a
Sant'Anselmo é de táxi. Certique-se, porém, de levar apenas os táxis (geralmente

brancos) estacionados em frente ao aeroporto. Não aceite as ofertas de motoristas que se
aproximam de você no salão de chegadas. Existe uma tarifa ixa. De Ciampino o custo é de
€ 35. É importante estabelecer a tarifa antes que a viagem comece, pois, os motoristas
podem tentar aproveitar os estranhos evidentes. Alguns motoristas contestam que
Sant'Anselmo está dentro das muralhas de Aurelian, assim qualiicando esta tarifa.
Conexão do aeroporto
Aqueles que viajam em grupos podem solicitar um ônibus de traslado com antecedência,
ligando para + 39-06-338-3221, fax: + 39-06-338-0748. Isso custa de 35 € para um
passageiro para uma taxa grupal de € 99 para seis passageiros. Uma vez que este serviço
deve ser reservado com antecedência, uma cotação atualizada pode ser obtda antes de
fazer uma reserva. O endereço do site é www.airportconnecton.it. Este é apenas um dos
muitos sites disponíveis na Internet.
Transporte para o aeroporto
Para viajar dos aeroportos da FCO ou da CIA, há outro serviço de transporte que se chama
Airport Shutte. A taxa é de € 25 para o primeiro passageiro e € 6 para cada passageiro
adicional. Este é também o serviço porta-a-porta. Você pode arrumar isso através do seu
site: www.airportshuttle.it. O site e os representantes estão em inglês.
Terravision Bus
Os ingressos para retorno de € 8 ou € 14 podem ser comprados na área de chegada do
aeroporto ou ao entrar no ônibus. Uma vez que este é um serviço dedicado apenas para
passageiros aéreos, você pode ser solicitado a mostrar seu cartão de embarque ou bilhete
eletrônico ao comprar o ingresso de ônibus. O ônibus irá levá-lo para Stazione Termini.
De Stazione Termini, você pode pegar o ônibus 75 (Poerio / Marino) 14 paradas para Via
Marmorata / Galvani. Suba a colina até S. Anselmo.
Você também pode pegar um táxi da Termini Stazione por cerca de 15 €.
Airportbus Express
A maneira mais econômica de viajar do único aeroporto da CIA para a Stazione Termini
(Roma central) é apanhar o Airportbus Express. Funciona a cada 45 minutos e custa
apenas € 4,00 por pessoa. Você pode fazer uma reserva on-line em seu site:
htp://www.airportwuseepress.it. O site e os representantes são multlingues. Este não é
um serviço porta-a-porta.
O ônibus o levará até Stazione Termini. Você pode comprar um ingresso dentro da estação
de trem por € 1,50. De Stazione Termini vá e pegue o Ônibus 75 (Poerio / Marino) 14
paradas para Via Marmorata / Galvani. Suba a colina até S. Anselmo.
Você também pode pegar um táxi da Termini Stazione por cerca de 15 €.
ATAC
Você também pode pesquisar o site da ATAC para rotas alternatvas de ônibus e / ou
metrô: htp://www.atac.roma.it Este site possui uma versão em Inglês

