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RÍMSKE MESTO
CARNUNTUM

RÍMSKE
VRCHOLY

Carnuntum robí z dejín emocionálny zážitok, vhodný pre
každú vekovú skupinu. Žiaci tu dostanú hravý a na
vedeckých podkladoch založený náhľad do 2000 ročnej
rímskej histórie, ktorá je do tohto času a miesta pričarovaná
interaktívnou dobrodružnou expedíciou. Tam, kde rímski
cisári písali dejiny, sa dnes ročne prechádzajú tisíce
školských tried po stopách cisárov.

Rímska mestská štvrť
Tu ste doslova hosť v obývačkách Rimanov. Štyri budovy boli podľa
originálov znovu vybudované s láskou k detailom. Podlahové
kúrenie celoročne hýčka príjemným teplom, v kuchyni
rozvoniavajú čerstvé byliny a lahodné pokrmy a v luxusne
vybavených obývacích miestnostiach sa núkajú misky s čerstvým
ovocím.

V rekonštruovanej rímskej mestskej štvrti lákajú celoročne
vyhrievané kúpele, amfiteátre a gladiátorska škola unášajú do
sveta gladiátorov a v Museum Carnuntinum svedčia nadčasové
poklady o kultúre vtedajších obyvateľov. Rôznorodé prehliadky pre
každý stupeň a prvý krát aj pre deti zo škôlky nad 5 rokov
umožňujú praktické priblíženie rímskej histórie deťom.

Svet gladiátorov
V rímskej mestskej štvrti dávajú nástenné plagáty na známosť
nadchádzajúce gladiátorské hry, pri amfiteátri civilného mesta bola
zrekonštruovaná tréningová aréna gladiátorskej školy a v
amfitéatrivojenského mesta vás nechá multimediálna výstava
nahliadnuť za kulisy gladiátorskych zápasov.

KOĽKO Z RIMANA MÁŠ V SEBE?

CARNUNTUM NA JEDEN POHĽAD

Rímska orlica
Nová výstava múzea Carnuntina ukazuje, ako sa vďaka rímskej
armáde v Carnunte zmenil obraz osídlenia, hospodárstvo ale aj
spolužitie. „Rímska orlica“ zobrazuje nárok na moc rímskych
cisárov. Ako symbol najvyššieho boha Jupitera bola ale aj znakom
légie a zosobňovala všeobecne rísmke vojsko.

RÍMSKA
MESTSKÁ ŠTVRŤ

MUSEUM
CARNUNTINUM

RÍMSKA ZÁŽITKOVÁ TOUR
Pri sprievode sú žiakom vysvetlené témy ako móda, krása,
kúpeľná kultúra, hygiena, stravovanie sa a zvyky. Viaceré aktívne
zastávky robia prehliadku ešte zaujímavejšou.

ŽIVOT LÉGIE
Pri tomto sprievode dostanú žiaci z blízka náhľad do vojenského
kažodenného života a vojenskej histórie Carnunta. Popritom sa
prenesú sami do roly legionárov tým, že si nasadia výzbroj ako
helmy, krúžkové košele, legionárske tuniky ako aj plnú poľnú.

V OBÝVAČKÁCH RIMANOV

Vek: 8 – 19 rokov. Dĺžka: 2,5 – 3 h / Cena: € 8 za žiaka (od skupiny nad
20 žiakov). Vstup zdarma pre 2 sprevádzajúce osoby

MLADÍ RIMANIA
Hranie je na prvom mieste! Po premene na mladých Rimanov
spoznáva skupina so sprievodcom mestskú štvrť a dozvie sa ako žili
tí najmenší za Rimanov. Rímske hry popritom zohrávajú veľkú rolu.
Vek: 5 – 8 rokov. Dĺžka: 1,5 – 2h / Cena : € 6 za žiaka (od skupiny nad
20 žiakov). Vstup zdarma pre 2 sprevádzajúce osoby

RÍMSKA ORLICA

Vek: 8 – 12 rokov. Dĺžka: 1 – 1,5 h / Cena za žiaka: € 6,00
(od veľkosti skupiny 20 žiakov). Voľný vstup pre 2 dospelých

V SLUŽBE CISÁROV
Tento sprievod múzeom Carnuntinom nechá žiakov nahliadnuť do
každodenného života rímskeho vojska v Carnunte. Nielen legionár
na limesi samotný ale aj jeho žena a deti stoja v popredí. Dôležité je
pri tom vytváranie súvislostí so súčasnosťou.
Vek: 13 – 19 rokov. Dĺžka: 1 – 1,5 h / Cena za žiaka: € 6
(od veľkosti skupiny 20 žiakov). Voľný vstup pre 2 dospelých

AMFITEÁTER
VOJENSKÉHO MESTA

CARNUNTUM PRE
DOBRODRUHOV

ŽIVÝ AMFITEÁTER
Hravo preskúmajú žiaci so zábavnými špeciálnymi úlohami
amfiteáter, kde sa kedysi odohrávali naozajstné gladiátorské hry.
Dodatočne obsahovo prehlbujú témy ako rímske vojenstvo a šport
Rimanov učebný zámer.

DOBRODRUŽNÉ DNI
Pri dobrodružných dňoch spozná vaša trieda Carnuntum pomocou
voliteľných programových moduloch na našich všetkých
stanovištiach. Túry a večerné pochody s fakľou dopĺňajú zážitkové
programy v Petronelli a Bad-Deutsch Altenburgu. Trieda prespí
buď v amfiteátri vojenského mesta alebo v kúpeľoch mestskej
štvrte. Príchod na vlastné náklady autobusom alebo vlakom.
Strava je v cene.

SVET ARÉNY

Vek: 6 - 14 rokov. Dĺžka: 2,5 – 3 h / Cena: € 8 za žiaka (od skupiny nad
20 žiakov). Vstup zdarma pre 2 sprevádzajúce osoby

ZAŽIŤ ARCHEOLÓGIU
Tu žiaci lepšie spoznajú zamestnanie archeológa. V malých
skupinkách dostanú výbavu každého archeológa – lopatku, hák,
štetec a lyžicu – a vyskúšajú si ich v pripravených podmienkach
na hrabanie.
Vek: 10 - 14 rokov. Dĺžka: 2,5 – 3 h / Cena: € 8 za žiaka (od skupiny nad
20 žiakov). Vstup zdarma pre 2 sprevádzajúce osoby

NASPÄŤ DO MINULOSTI

Cena na vyžiadanie.
T. + 43 (0) 2163/3377-0 alebo agnes.schillo@carnuntum.at

EXPEDÍCIA CARNUNTUM
Radi vytvoríme individuálny vychádzkový program so
sprievodcom k Pohanskej bráne, rímskej mestskej štvrti, veľkým
kúpeľom (tzv. Palácová ruina) alebo obom amfiteátrom.
Vek: 8 - 19 rokov
Celodenný (ca. 6 h inkl. prestávky) /
€ 12 za žiaka (od skupiny nad 20 žiakov)
Poldenný (ca. 3 h inkl. prestávky) /
€ 8 za žiaka (od skupiny nad 20 žiakov)
Vstup zdarma pre 2 sprevádzajúce osoby

VŠEOBECNÉ
INFORMÁCIE

KM
Rímska mestská štvrť ›
Amfiteáter civilného mesta

0,8

Otváracie hodiny: od 18. marca do 17. Novembra 2019 /
denne od 9.00 do 17.00

Rímska mestská štvrť › Pohanská brána

1,5

3 min

20 min

Ďaľšie informácie a rezervácie:
Römerstadt Carnuntum
Hauptstraße 1A
2404 Petronell-Carnuntum
T. +43 2163/3377-0

Rímska mestská štvrť ›
Amfiteáter vojenského mesta

3,0

5 min

45 min

Amfiteáter vojenského mesta ›
Museum Carnuntinum

2,5

5 min

40 min

Rímska mestská štvrť ›
Vlaková stanica Petronell-Carnuntum

1,5

3 min

20 min

Amfiteáter vojenského mesta ›
Vlaková stanica Bad Deutsch-Altenburg

2,0

4 min

30 min

Pri návšteve všetkých stanovíšť
Rímskeho mesta Carnuntum v
jeden deň dostanú žiaci
rímsky suvenír!

10 min

roemerstadt@carnuntum.at
www.carnuntum.at
CARNUNTUM
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