Atostogos Romoje ir nakvynė
„Villa
Lituania“:
lankytojus
džiugina susisiekimas, ramybė ir
gera kaina
Jeigu atostogų keliai kada nors atves jus į Romą – nedvejokite apsistoti
lietuviškuose svečių namuose „Villa Lituania“, kuriuose, be kita ko, lietuviams
taikomos nuolaidos. Vila – ne tik svečių namai, bet ir maža lietuvybės salelė
Romoje, turinti ilgą ir mūsų šaliai reikšmingą istoriją. Duris atvėrę dar 1959aisias, svečių namai ir šiomis dienomis širdingai kviečia keliautojus ir turistus ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairiausių pasaulio šalių.
Ką galite rasti viloje? Šviesias ir tvarkingas patalpas, jaukius miegamuosius
kambarius, poilsiui pritaikytas viešas erdves, nuošalų vidinį kiemą ir automobilių
stovėjimo aikštelę. Taip pat viloje yra dvi erdvios terasos, kuriose galima maloniai
praleisti vakarą mėgaujantis draugų kompanija, šiltu Italijos vakaro vėju ir vyno
taure. Dar vienas turistų mėgiamas patogumas – restoranas, kuriame galima
užsisakyti tikrus itališkus pietus ar vakarienę.

Kone visi vilos svečiai ir darbuotojai kaip didžiausią jos pliusą išskiria susisiekimo
atžvilgiu itin patogią lokaciją – vila įsikūrusi ramiame, tačiau nuo centro per daug
nenutolusiame rajone. Svečių namai yra šalia A metro linijos, netoli Romos centro,
bet triukšmo ir didžiųjų turistų srautų aplenkiamoje vietoje. San Giovanni
Laterano baziliką galima pasiekti per 15 min. pėstute, Koliziejų – 15 min.
autobusu, o Vatikano aikštę – 25 min. metro.
„Daugiausiai svečių atvyksta iš Lietuvos, Vokietijos, Italijos. Turime nemažai
nuolatinių lankytojų, sugrįžtančių kiekvienais metais“, – pasakoja jau daugiau nei
metus registratūroje dirbanti Paulė.
„Svečių namai „Villa Lituania“ rūpestingai priima keliautojus iš viso pasaulio,
nesvarbu kokie būtų jų viešnagės tikslai. Norintiems pažinti dvasinę, katalikiškąją
Romos pusę – vila yra puiki vieta apsistoti. Be to, mes parūpiname bilietų į
trečiadieniais Vatikane vykstančią audienciją pas popiežių Pranciškų. Taip pat
pačioje viloje yra įrengta nedidelė koplyčia, visuomet atvira maldos ar
susikaupimo valandėlei. Neretai vilą aplanko ir piligriminiais keliais traukiančios
grupės ar pavieniai keliautojai, bet kaip ir minėjau, labai laukiame visų svečių,
nesvarbu, kokiais tikslais jie vyksta į Romą“, – sako Paulė.
Moksleivės Austėja ir Rugilė, atvykusios pasigrožėti Romos architektūra ir menu,
pasakoja, kad „Villa Lituania“ pasirinko pagal tetos rekomendaciją ir yra
patenkintos savo viešnage. „Patinka skanūs pusryčiai, rami aplinka. Tikrai
rekomenduotume vilą ir savo draugams, artimiesiems“, – teigia merginos.
Martinas Steissas iš nedidelio Vokietijos miestelio Gevelsberg į Italijos sostinę
atvyko kartu su savo bažnyčios bendruomene. Kartu su bendraminčių grupe jis
rengia keliones į Romą beveik dešimtmetį. Martinas pasakoja, kad ypatingai
pamilo Romą, o apie „Villa Lituania“ prieš daugelį metų sužinojo iš vieno bičiulio
ir pasiklausęs jo rekomendacijos dabar visuomet apsistoja būtent čia. „Romoje
praleisime aštuonias dienas. Per tą laiką tikimės kuo daugiau pamatyti: tiek
įspūdingas barokines bažnyčias, tiek muziejus ir galerijas, įvairius architektūros
paminklus, o taip pat ir itališkas kavines ir restoranus. Todėl tikrai esame
patenkinti geru susisiekimu iš vilos, ramia aplinka ir geromis kainomis“, – savo
įspūdžiais pasidalino vokiečiai.
O štai kunigas Rimantas Pranskaitis, studijavęs popiežiškajame Laterano
universitete, dažnai grįžta į Romą, kur yra išsaugojęs daugybę malonių

prisiminimų. „Manau, kad didžiausias vilos pliusas yra lietuviška dvasia.
Neįtikėtina, kad taip toli nuo Lietuvos, milžiniškame Romos mieste, galima
apsistoti vietoje, kurioje sutiksi tavo gimtąja kalba šnekančių žmonių“, – stebėjosi
kunigas Rimantas.

Svečių namuose „Villa Lituania“ yra dvi erdvios terasos, kuriose
galima maloniai praleisti vakarą mėgaujantis draugų kompanija,

šiltu Italijos vakaro vėju ir vyno taure. Facebook nuotr.
Todėl visai neatsitiktinai viloje, šiame mažame lietuvybės kampelyje, savo
susitikimus rengia jos globojama Romos lietuvių bendruomenė, kas antrą
savaitgalį tėvai čia atveda savo vaikus į seniausiai Italijoje veikiančią lituanistinę
mokyklėlę „Bitutė“, kurioje mokosi apie 20 dvikalbystę praktikuojančių įvairaus
amžiaus mokinių.
Rusų valdžios pasisavintos „Villa Lituania“ ambasados pastato garbei pavadinta
vila ir čia pat veikianti lietuvių kunigų kolegija suvaidino svarų vaidmenį
okupacijos metais ir taip pat tapo pasaulio lietuvių susitikimo centru. 1946 m.
Romoje, Casalmonferrato gatvės 20-ajame name, buvo įkurta Popiežiškoji lietuvių
Šv. Kazimiero kolegija. Čia prieglobstį nuo sovietinės priespaudos rado daugybė
klierikų iš Lietuvos, galėję laisvai tęsti savo mokslus katalikiškuosiuose Romos
universitetuose. Kolegija išleido virš 170 kunigų, kurie vėliau grįžo į Lietuvą ir
sėkmingai tęsė savo misiją. Iš jų tarpo yra J. E. kardinolas A. J. Bačkis, J. E. Arkiv.
J. Bulaitis, J. E. Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, J. E. R. Krikščiūnas, J. E. R.
Norvila, J. E. J. Ivanauskas, J. E. A. Poniškaitis ir kiti.
1959 m. kolegija nusipirko greta esantį pastatą „dvynį“ ir kolegijos išlaikymui
įkūrė svečių namus „Villa Lituania“. Nuo to laiko viloje yra laukiami keliautojai ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš įvairiausių pasaulio šalių.
„Visada sakome, kad kiekvienas lietuvis gali tapti kolegijos rėmėju. Tiesiog
atvykus į Romą apsigyventi mūsų svečių namuose, o ne kitame viešbutyje“, –
pakvietė kolegijos rektorius Audrius Arštikaitis.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu: info@villalituania.com
Oficiali svetainė ir daugiau kontaktų: villalituania.com

