
Rovereto, Itálie, září 2022

Město  Rovereto  leží  na  severu  Itálie  v  autonomním  regionu  Tridentsko-Horní  Adiže  nebo  také  Tridentsko-Jižní
Tyrolsko (Trentino-Alto Adige, Trentino-Südtirol) v autonomní provincii Trento. Rovereto mělo v roce 2018 39 915
obyvatel a je tak druhým největším městem v provincii Trento (Trentino). Rovereto leží v údolí Vallagarina  (Lagertal),
kterým protéká řeka Adige,  16 km východně od Riva del  Garda,  21 km jiho jihozápadně od Trenta,  70 km jiiho
jihozápadně od Bolzana, 51 km severně od Verony, 55 km severozápadně od Vicenzy a 105 km severozápadně od
Benátek. Rovento bývalo opevněným pohraničním městem mezi tridentským biskupstvím a Bbenátskou republikou a
později mezi Itálií a Rakouskem-Uherskem.

Hotely, ubytování v Roveretu
Přehled hotelů, hostelů penziónů, apartmánů, kempů a ubytování v soukromí v Roveretu a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde

Doprava
Autem: Západním okrajem města prochází z jihu od Verony na sever  k Trentu dálnice A22.
Vlak:  Hlavní vlakové nádraží v Roveretu  (Ferrovie Stazione di Rovereto) stojí u Piazzale Paolo Orsi, u západního
okraje centra města. Železniční stanice Rovereto leží na železniční trati Innsbruck-Bolzano-Trento-Verona (brennerská
železnice). Vyhledávač vlakového spojení najdete na https://www.trenitalia.com/
Bus: Autobusy FlixBus stojí na Piazzale Orsi před vlakovým nádražím.
Letiště: Nejbližšími jsou  letiště Verona, Bolzano, Treviso, Bergamo, Benátky.

Doprava v Roveretu
Veřejnou dopravu v Roveretu a okolí  zajišťuje společnost  Trentino Trasporti, informace o jízdenkách, vyhledávač
spojení a další informace najdete na https://www.trentinotrasporti.it/en/. Jízdní řády a schéma jednotlivých linek najdete
na https://www.trentinotrasporti.it/en/travel-with-us/city/rovereto. Autobusová jízdenka platná na 70 minut stojí 1 EUR,
celodenní jízdenka stojí 1,50 EUR, jízdenka pro cesty v okrese Rovereto platná 180 minut stojí 1,40 EUR, celodenní
jízdenka pro cesty v okrese Rovereto stojí 2,50 EUR.

Památky a zajímavosti aneb co musíte vidět v Roveretu
Hrad Rovereto (Castello di Rovereto)
Via Castelbarco 7, hrad na východním okraji města nad řekou Torrente Leno. Nejbližší autobusová zastávka „Piazza
Podestà“. Původně středověký hrad postavený ve čtrnáctém století rodem Castelbarco. Na ruinách původního hradu
byla v letech 1416 až 1509 postavena Benátčany nynější pevnost. V roce 1915 byl těžce poškozen dělostřelectvem, po
rekonstrukci v roce 1920 zde sídlí muzeum Muzeum italské válečné historie (Museo Storico Italiano della Guerra).
Muzeum italské válečné historie (Museo Storico Italiano della Guerra)
Via Castelbarco 7, muzeum sídlící na hradě Rovereto. Expozice muzea je rozdělena do dvou částí první je věnovaná
historii armád a válek od 19. století do první světové války, druhá je zaměřená na architekturu hradu a na sbírky zbraní
novověku (15.-18. století). Od května do října je také možné navštívit sekci "Dělostřelectvo Velké války 1914-18", se
vstupem z náměstí Piazza del Podestà. Vstupné 9 EUR. https://museodellaguerra.it/
MART (Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto)
Corso Bettini 43, necelý kilometr severně od hradu, nejbližší autobusová zastávka je „Corso Bettini MART“. Muzeum
současného a moderního umění s obrazy zejména italských umělců. Pondělí zavřeno, vstupné 11 EUR. Součásti muzea
je i Casa d'arte futurista Depero (Muzeum futurismu) na Via Portici 38. https://www.mart.tn.it/

Mmuzeum vědy a archelogie (Museo di Scienze e Archeologia)
Borgo Santa  Caterina  41,  v  Palazzo Parolari.  Muzeum vědy a  archeologie  s  expozicemi  archeologie,  zoologie,  botaniky,
astronomie i dalších věd. Jsou zde k vidění například odlitky dinosauřích stop z Lavini di Marco  Je zde i budova planetária.  Z
důvodu přestavby není část expozic přístupná a vstupné je zdarma. 
https://www.fondazionemcr.it/context.jsp?ID_LINK=114891&area=279

http://www.booking.com/city/it/rovereto.html?aid=327313;label=pruvodcedokapsy
https://www.fondazionemcr.it/context.jsp?ID_LINK=114891&area=279
https://www.mart.tn.it/
https://museodellaguerra.it/
https://www.trentinotrasporti.it/en/travel-with-us/city/trento
https://www.trentinotrasporti.it/en/
https://www.trenitalia.com/


Městské muzeum (Museo della Città)
Via Calcinari 18. Městské muzeum představující historii města i osobnosti spjaté s městem. Vstupné 7 EUR.
https://www.fondazionemcr.it/context.jsp?ID_LINK=114892&area=279
Tip jak ušetřit
Trentino Guest Card
Turistická karta, kterou dostanete při ubytování ve vybraných ubytovacích zařízeních v Roveretu (a v celé provincii 
Trentino), karta umožňuje bezplatnou místní veřejnou dopravu, bezplatný vstup do mnoha muzeí, hradů a dalších 
turistických atrakcí a také další slevy. 
Více informací na https://www.visittrentino.info/en/experience/trentino-guest-card
Důležitá telefonní čísla
První pomoc: 118
Policie: 133
Nouzová linka Českého velvyslanectví v Itálii : +39 335 310 450
Užitečné odkazy
Online nabídka ubytování v Itálii
Zájezdy do Itálie
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