
 

Rejseguide til Rom 
Rom-guide.dk er Danmarks store internetportal til Rom. Her kan du finde hoteller, lejligheder og andre overnatnings-

tilbud, omtale af byens seværdigheder og mange praktiske oplysninger til brug for den kommende rejse. 

Kunsten at køre scooter i Rom 

 

Alle der har været i Rom har sikkert på et eller andet tidspunkt filosoferet
over hvordan det må være at køre scooter i dette inferno. 

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med den romerske trafik på scooter er
der flere steder i byen, hvor man for mellem 50 og 100 euro om dagen kan
leje en Vespa. 

Ønsker du at leje en scooter skal du være fyldt 18 år og kunne fremvise
enten et kørekort eller et pas. 

Og inden du begiver dig ud i trafikken, er der to ting du skal huske: 

Tegn en forsikring og brug hjælmen! 

I det efterfølgende kan du se, hvor man kan leje en scooter, og vi skal for
god ordens skyld nævne at firmaerne er nævnt i tilfældig rækkefølge, og at vi
på Rom-guide.dk ikke har erfaringer med dem, og således ikke kan anbefale
det ene firma frem for det andet eller indestå for kvaliteten hos nogen af
dem. 

 
Happy Rent Via Farini 3 06 48 18 185 
New scooter for Rent Via Quattro Novembre 96 06 67 90 300 

Rent scooter Borgo Via delle Grezie 2 06 68 77 239 

Trevi tourist service Via dei Lucchesi 31 06 69 200 799 

Roma in scooter Corso Vittorio Emanuele II 204 06 68 76 922 

Treno e scooter Stazione Termini 06 48 905 823 

Scoot-a-long Via Cavour 302 06 67 80 206 

Scooters for rent Via della Purificazione 84 06 48 85 485 

Scooter rent joy ride Via Cavour 199 06 48 15 926 

Bici e baci Via del Viminale 5 06 48 28 443 

Bike e scooters rental Via Cavour 80 06 48 15 669 

Rome solutions Via F. Turati 50 06 49 69 222 

Roma rent Vicolo de’ Bovari 7 06 68 96 555 

Ronconi Via San Leo 22 06 88 10 219 

Due ruote Via del Galoppatoio 06 36 13 307 

Da vi på Rom-guide.dk ikke ligefrem er de store kunde hos scooterudlejningsfirmaerne og denne form
for virksomhed har det med at dukke op den ene dag for at forsvinde den næste, gives ovenstående liste
med forbehold herfor. 

Får du erfaringer der kan ajourføre denne liste hører vi meget gerne fra dig, og får du negative
erfaringer med et firma, så vi skal stryge det på listen – eller ligefrem advare mod det, hører vi også
meget gerne fra dig – til glæde for andre Rom-rejsende. 

 
 


