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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: € 13,- 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: € 16,- 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: € 13,- 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: € 19,- 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!

RÍMSKE
HODOVANIE

KULINÁRSKA
CESTA ČASOM

Jazýčky plameniakov, ťavie päty, či pečený plch lieskový – jedlá z
rímskej kuchyne, také falošné chýry sa šíria o rímskej kuchyni.
Podobné dezinterpretácie sa šíria i o korenistej omáčke z
fermentovanej ryby so zeleným korením (liquam).

Pri tejto sprevádzanej prechádzke cez zrekonštruovanú mestskú
štvrť sa dozvie návštevník zaujímavosti o najdôležitejších oblastiach
každodenného života v rímskom Carnunte.

NEOBVYKLÉ ŠPECIALITY

Aká chutná a rafinovaná bola kuchyňa Rimanov v skutočnosti, je
možné zažiť počas dvoch podujatí „Rímskeho hodovania“. V
slávnostnom sále villy urbana čaká na hostí menu z 1. stor. n. l.,
pozostávajúce z niekoľkých chodov, pripravené podľa originálnych
receptov antického labužníka Apicia. V ponuke sú o. i. údené
salámy ochutené píniovými orieškami, jedlá zo zeleniny,
dunajských rýb i pestrá ponuka rozličných druhov mäsa.
Popri hodovaní sa núka možnosť nazrieť do rímskej kuchyne a
sledovať zručných majstrov kuchárov.

ARS VIVENDI

Vzápätí sa ponoríte do prekvapivého sveta Rimanov pri ochutnávke
špecialít podľa originálnych rímskych receptov. Vychutnajte si pohár
rímskeho korenistého vína (Mulsum), plnené vajíčka na rímsky
spôsob (ova elixa), olivy, rímsky chlieb, pomazánku z ovčieho syra a
byliniek (Moretum) a rozličné dipy.
Trvanie: 2,5 hod.
Cena lístka/os: € 28,Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb
Miesto: Rímska mestská štvrť

Minimálny počet hostí: 30 osôb
Cena pre jednu osobu: 95,00 €
(vrátane 5-chodového menu a poradenstva pri nápojoch)
Miesto: rímska mestská štvrť
V prípade záujmu Vám pripravíme i induviduálne rímske menu na
Vaše súkromné oslavy. Pri výbere Vám radi poradíme!
Gefüllte Eier und römische Würste

GRATULAMUR TIBI
NARODENINOVÉ PROGRAMY
PRE DOSPELÝCH I DETI
PRE DOSPELÝCH
Oslávenec musí najprv vkĺznuť do rímskej tógy. Potom dostane celá
skupina možnosť na razbu vlastnej rímskej mince. Sprievodca
v rímskom ošatení prevedie skupinu cez zrekonštruované budovy
rímskej štvrte. Obeta na počesť oslávenca by mala uspokojiť aj
bohov. Po ukončení prehliadky si skupina pripraví
v thermopólis kúpeľov spoločne rímsky olovrant. Oslávenec získa
darček - čestné občianstvo mesta Carnuntum.
Trvanie: 2 hod. / Cena lístka/os.: € 23,- v skupine do 20 osôb,
v skupine nad 20 osôb € 21,-

PRE DETI
Skupina detí (minimálne 8 členov v sprievode 2 dospelých) dostane
na úvod možnosť vkĺznuť do rímskych odevov a zmeniť sa na malých
Rimanov. Potom nasleduje razba rímskej mince. Okrem prehliadky
mestskej štvrte čakajú na deti na všetkých stanovištiach napínavé
aktivity a hry! Po ukončení prehliadky sa skupina stretne
v thermopollis kúpeľov. Pred spoločnou prípravou rímskeho
olovrantu sa na počesť oslávenca koná kadidlová obeta.
Trvanie: 2 hod. / Cena lístka/os.: € 18,Minimálna veľkosť skupiny: 8 detí / 2 dospelí ako sprievod zadarmo

JEDNODENNÝ VÝLET
NA FESTIVAL RIMANOV
NE AD LUDOS INCIPERE – OTVÁRAM HRY

Festival Rimanov sa stal povinným podujatím pre všetkých
fanúšikov antiky. Hádam nikde inde sa kultúra antického Ríma
neoslavuje tak opulentne a živo, ako práve počas dvoch víkendov v
Carnunte.
Rímske jazdectvo, legionári, gladiátori, tanečnice, remeselníci a
obchodníci, scénické predstavenia, či pestrý program pre deti Vás
do virvaru antického dňa priam vtiahnu.
Festival Rimanov je ako stvorený na celodenné výlety pre spolky a
skupiny. Ponúkajú celodenný pestrý program na území Carnunta a
skupiny si ho užijú i bez potreby objednávky sprievodcu alebo
presného časového rozpisu. Presuny medzi jednotlivými miestami
podujatia zabezpečuje pre všetkých hostí bezplatná kyvadlová
preprava. Postačí, ak usporiadateľ výletu zabezpečí obojsmernú
prepravu na miesto podujatia a Festival Rimanov sa postará o
niekoľkohodinový program.
Termíny: 15./16. a 22./23. júna 2019
Cena 1 vstupenky: 18,- €/ os.
Minimálny počet osôb v skupine: 20
V prípade otázok ohľadne špeciálnych podmienok pre predajcov sa
spojte s členmi nášho tímu.

POTULKY PO
REGIÓNE

POTULKY PO
REGIÓNE

Objavte skvelé doplnenie programu k výletu do mesta
Rimanov Carnunta. Nádherný svet regiónu Römerland
Carnuntum-Marchfeld ukrýva neopakovateľnú súhru
zážitkov z kultúry, kulinárstva a prírody.

Rodný dom Josefa Haydna

RÖMERLAND CARNUNTUM-MARCHFELD

Donau Niederösterreich Tourismus
www.donau.com alebo Tel. +43 (0) 2163 35 55 – 10

RÖMERLAND CARNUNTUM-MARCHFELD

Schloss Hof, Foto: Hertha Hurnaus

Rubin Carnuntum
Winzer

Haydn Geburtshaus
Foto: Nicole Heiling

Zaujímavosti v okruhu 20 km:

Nezabudnite navštíviť rodný dom umelcov celosvetového významu
- hudobných skladateľov Josepha a Michaela Haydna v obci Rohrau
a nechajte sa unášať krásou hudby na niektorom z koncertných
podujatí v rámci cyklu Haydnregion Niederösterreich dolnorakúskeho regiónu Josepha Haydna.
Rubin Carnuntum - Vinohradníctvo

Schloss Hof
Nezabudnite navštíviť aj nádherný zámok s ojedinelou barokovou
záhradou a idylickým majerom, so zverincom.

Carnuntum je zároveň známou vinohradníckou obcou. Rozkladá sa
na východ od Viedne, na území medzi Dunajom a mestom
Neusiedl. Patrí síce k menším, ale mimoriadne dynamickým
vinárskym regiónom. Najznámejšou pestovanou odrodou je „Rubin
Carnuntum“.

Schloss Eckartsau
Nadýchajte sa atmosféry dynastie Habsburgovcov - zažite lesk,
osobnosti, vášne, rozkvet i dramatický pád monarchie.

Zavŕšte svoj deň v regióne Carnuntum ochutnávkou v niektorej z
príjemných vinární.

Schloss Orth a National Park Donauauen
Tu navštívite výstavu Dunajskė priestory a zámocký ostrov.

Schloss Eckartsau

Nationalparkzentrum Schloss Orth
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AMFITEÁTER
VOJENSKÉHO MESTA
Wiener Straße 52,

CESTA 1. TRIEDY

1

AMFITEÁTER
CIVILNÉHO MESTA

3

Vstup voľný

2405 Bad-Deutsch-Altenburg

PEŠIA CESTA

Vstup s kombi-lístkom

GLADIÁTORSKÁ
ŠKOLA
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MUSEUM
CARNUNTINUM
Badgasse 40-46, 2405

Vstup voľný

Bad-Deutsch-Altenburg

PEŠIA CESTA

Vstup s kombi-lístkom

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Otváracie hodiny: od 18. marca do 17. novembra 2019 / denne od 9.00 do 17.00
1 lístok, 3 stanovištia
Ceny za osobu, platné pre skupiny od 20 osôb:
Vstup
Sprievod za hodinu
Po stopách Rimanov 1 hodina
Po stopách Rimanov 2 hodiny
Kulinárska cesta časom
Cisárska trofej (od 30 osôb)
Rímske hodovanie (od 30 osôb)
Narodeniny dospelých
Narodeniny deti (od 8 deti)
Rímsky festival

€ 10
€ 3
€ 13
€ 16
€ 28
€ 19
€ 95
€ 21
€ 18
€ 18

Pri návšteve všetkých stanovíšť Rímskeho mesta Carnuntum
v jeden deň dostanete rímsky suvenír!
Niederösterreich Card neplatí pre skupiny!

Hainburg

CARNUNTUM

www.carnuntum.at
www.facebook.com/carnuntum.at

Info a rezervácie
+43 (0)2163 33 77 0
roemerstadt@carnuntum.at
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