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V Carnunte nie je Rímska ríša dávna minulosť, ktorá sa
ukazuje len cez zopár vykopávok ale všetkými zmyslami
prežívateľná prítomnosť. Tam, kde pred 1700 rokmi písali
rímski cisári dejiny, sa môžete dnes prechádzat po stopách
cézarov. 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 a životnej radosti
vtedajších obyvateľov.

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.

PREBUĎ V SEBE RIMANA!

Južanská atmosféra v Carnunte očarí celoročne a za každého
počasia. Nádhera kvetín rímskych záhrad na jar, tieň starých
stromov v horúčavách leta, bubnovanie dažďa pod ochranou
zastrešených stĺporadí alebo mystická hmlistá nálada na jeseň sú
len niektoré dojmy, ktoré si z Carnunta odnesiete.
Európska Komisia ocenila význam a jedinečnú reprezentáciu s
pečaťou Európskeho kultúrneho dedičstva.

CARNUNTUM NA JEDEN POHĽAD

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 amfitéatri
vojenského mesta vás nechá multimediálna výstava nahliadnuť za
kulisy gladiátorskych zápasov.
Rímska orlica - Carnuntum a armáda cisárov
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 rímske vojsko.

PO STOPÁCH
RIMANOV

SPRIEVODY NA 1 ALEBO 2 HODINY
PO STOPÁCH RIMANOV I
Sprievod „Po stopách rimanov I“ vás zavedie na cestu časom do
sveta rímskej antiky v Carnunte. Na výber je múzeum v prírode
Petronell, amfiteáter v Bad-Deutsch Altenburg alebo v Múzeu
Carnuntinum.
Dĺžka: 1 hod
Cena lístka: € 12,- za osobu
Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb

PO STOPÁCH RIMANOV II
Ak sa chcete o Carnunte dozvedieť ešte viacej, môžete tak spraviť s
našim dvojhodinovým programom. Oboznámte sa s dvoma alebo
viacerými návštevnými miestami. Na výber je: Rímska mestská
štvrť, Pohanská brána (Heidentor), amfiteáter civilného mesta,
amfiteáter vojenského mesta alebo Múzeum Carnuntinum.
Dĺžka: 2 hod
Cena lístka: € 15,- za osobu.
Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb

RÍMSKA ORLICA
CARNUNTUM A ARMÁDA CISÁROV

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.
Stredobod výstavy sa venuje rozsiahlym vojenským a civilným
úlohám rímskej armády. Vrcholy výstavy sú celosvetovo jediné
zachované cornu, plechový dychový nástroj, ktorý slúžil k prenosu
povelov, ako aj úplne zachované helmy. Veľmi osobné náhľady do
kariér a životných osudov rímskych vojakov ukazujú originálne
nálezy z Carnunta.
Veľký priestor zaberá aj život na hranici rímskej ríše, v prípade
Carnunta je to dunajský limes. V obchodnej metropole na hranici
medzi rímskou ríšou a takzvaným barbaricom rozkvetal obchod aj
kultúra po stáročia, čo bolo možné len vďaka ochrane hraníc a
kultúrnej výmene, zaručené rímskou armádou.
Dĺžka: 1 h / Cena lístka: € 12,- za osobu
Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb

CISÁRSKA TROFEJ
ZAŽIŤ CARNUNTUM AKTÍVNE

Chceli ste vždy vyskúšať, aké to je, žiť ako Riman či Rimanka?
Naša „Cisárska trofej“ to umožní. Po príchode skupiny do rímskej
mestskej štvrti bude každému účastníkovi vyrazená rímska
minca. Nasleduje živý sprievod v plne rekonštruovaných rímskych
budovách mestskej štvrte.
Potom treba rímsky život vyskúšať na vlastnej koži: skupina sa
rozdelí na skupinky a súťaží v navliekaní tógy, vyskúša si krúžkovú
zbroj a helmu, loví diviaky a vrhá balvany. K tomu sa vyplní
súťažný dotazník. Najlepšia skupina získa ako víťaznú cenu zlatý
vavrínový veniec.
Dĺžka: 2,5 – 3 h
Cena za lístok: € 18,- za osobu
Minimálna veľkosť skupiny: 30 osôb
Miesto: Rímska mestská štvrť

INCENTIVY
A PRENÁJMY
SLÁVIT´ V SVETE RIMANOV

Tri lokality v Carnunte ponúkajú vhodný rámec pre firemné oslavy
alebo vaše jubileum. Aj viacerí snúbenci sa rozhodli, prežiť
najkrajší deň života v rímskom ambiente. Či civilný sobáš vo villa
urbana alebo slávnostná tabula v elegantnom prostredí rímskych
kúpeľov – v Carnunte bude vaše podujatie zážitkom, na ktorý
budete radi spomínať.
Všetky rímske budovy ako aj oba amfiteátre sa môžu exkluzívne
prenajať a majú k dispozícii technickú základnú výbavu ako aj
dostatočne veľa parkovacích miest.
Individuálne poradenstvo a starostlivosť, profesionálna organizácia
ako aj radosť a angažovanosť sú našim príspevkom, aby sa vaše
podujatie stalo úspechom!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Otváracie hodiny:
od 18. marca do 18. novembra 2018 / denne od 9.00 do 17.00
1 lístok, 3 stanovištia
Ceny za osobu, platné pre skupiny od 20 osôb:

RÍMSKA
ORLICA
CARNUNTUM
A ARMÁDA
CISÁROV

Vstup

€ 9

Sprievod za hodinu

€ 3

Rímska orlica

€ 12

Po stopách Rimanov 1 hodina

€ 12

Po stopách Rimanov 2 hodiny

€ 15

Kulinárska cesta časom

€ 27

Cisárska trofej (od 30 osôb!)

€ 18

Denná vstupenka pre rímsky festival

€ 18

Info a rezervácie: +43 (0)2163 33 77 799
Pri návšteve všetkých stanovíšť Rímskeho mesta Carnuntum v jeden
deň dostanete rímsky suvenír!
Niederösterreich Card neplatí pre skupiny!
roemerstadt@carnuntum.at
www.carnuntum.at

Museum
Carnuntinum
www.carnuntum.at
www.facebook.com/carnuntum.at
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