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Näe Colosseum tai kaikkien jumalten temppeli Pantheon, Va
tikaanin upeat museot ja kristikunnan suurin kirkko Pietarin
kirkko. Vilkkaat piazzat kutsuvat nauttimaan suurista pasta
annoksista, aidosta cappuccinosta ja samettisesta jäätelöstä.

Roomassa olet kuin suuressa ulkoilmamuseossa  
kuitenkin tiilien, kipsin ja marmorin takana le-
vittäytyy toinen maailma: upeiden muotikatujen, 

perinteisten katukahviloiden ja maukkaiden 
ravintoloiden luvattu maa  Rooma on suu-

renmoinen yhdistelmä rehevää barokkia, 
uhkeaa renessanssia, antiikin muisto-
merkkejä, höyryäviä herkkuja ja lep-
poisia kahviloita  Rooma tyydyttää niin 
esteetikon kuin kulinaristinkin toiveet  
Rooma ei jätä ketään kylmäksi!

RooMA

Tyylikäs Milano on lomakaupunki moneen makuun. 
Kansainvälistä muotia, historiaa, gourmetruokaa, mutta 
myös huippujalkapalloa sekä autoja. Läheisellä Monzan 
radalla voit nauttia formuloiden tunnelmasta.

Milano on Italian kansainvälisin kaupunki, vilkas 
businesskaupunki, joka esittelee matkailijalle vähän 
toisenlaista Italiaa  Omaleimaisen kaupungin poh-

joinen eleganssi viehättää yhtä hyvin ostosmat-
kailijaa kuin taiteen ystävääkin  päivät voi 

vaeltaa Duomon lähistön ostoskaduilla, 
kaupunkihan on maailman johtavia 
muodin ja muotoilun keskuksia  kuu-
luisiin nähtävyyksiin tutustuminen vie 
aikaa, mutta illaksi ennättää kirkko-
konserttiin tai La Scala -oopperan 
maailmankuuluihin esityksiin  

MilAno

Anglo Americano 
Loistava sijainti lähellä Fontana di Treviä ja 
Es     pan    jalaisia portaita  hyvät bussi- ja metro-
yhteydet tärkeimpiin turistinähtävyyksiin  
Vaihtelevan kokoisissa, yksinkertaisesti, mutta 
mukavasti sisustetuissa huoneissa on pieni 
kyl    pyhuone, ilmastointi, tv, radio, puhelin, 
minibaari, hiustenkuivaaja  

Archimede 
keskeinen sijainti lähellä Termini-rautatiease-
maa  hyvällä maulla sisustetuissa huoneissa on 
kylpy/suihku, wc, ilmastointi, tv, puhelin, hiusten-
kuivaaja, minibaari  Aamiaishuone henkii hotellin 
eleganttia tyyliä 

Lancaster 
Sijainti lähellä Sempionen puistoa ja via 
Massenan puutarhaa  Lyhyt matka Sforzescon 
linnaan ja Cadornan asemalle  Vasta uudestaan 
sisustetuissa huoneissa kylpy/suihku, wc, tieto-
koneliitäntä, ilmastointi, satelliitti-tv, puhelin, 
minibaari, ym  hotellissa on aamiaisravintola, 
huonepalvelu, autonvuokraus, pesulapalvelu 

Galles 
Sijainti Corso Buenos Airesin ostosalueella  Metro- 
ja rautatieasema lähellä, hyvät yhteydet lentokentäl-
le  Tilavissa äänieristetyissä huoneissa kylpy/suih-
ku, wc, tietokoneliitäntä, ilmastointi, satelliitti-tv, 
puhelin, minibaari, ym  Elegantti ravintola tarjoaa 
näkymän yli kaupungin  hotellissa on parkkipaikka, 
kuntosali, sauna, autonvuokraus, pesulapalvelu 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 3 10
helmi 4 13
maalis 6 16
huhti 9 20
touko 13 23
kesä 16 28
heinä 20 30
elo 19 31
syys 16 27
loka 12 23
marras 8 17
joulu 5 13

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -5 5
helmi 2 8
maalis 6 13
huhti 10 19
touko 14 23
kesä 17 27
heinä 20 35
elo 18 28
syys 16 24
loka 11 17
marras 6 10
joulu 2 6
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