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udforkser de mere usædvanlige sider af Roms tre vidunderlige kvarterer Centro Storico, Trastevere og Monti.

Her er en lille café, hvor der er DJ fredag aften, en hip økologisk restaurant, et up-coming kunstgalleri og
fantastisk velsmagende is. Få en rigtigt lokal espresso eller en smagfuld drink og find en gemt grøn gårdhave,

hvor der er stille midt i storbyen. Anbefalingerne er inddelt i fire kategorier: 

- Ud over det sædvanlige: Fantastiske små steder at udforske
- På bordet: Lækre spiser og godbidder

- Hold en pause: rolige hjørner og grønne steder
- For dit helbred: Vino! Gelato! Caffè!

Ud over anbefalingerne er der også et veldesignet bykort, der gør det let at navigere rundt i sidegaderne og på
de roligere pladser. Her er alt det, du har brug for at udforske de små vidundere i denne storladne by.
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