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RÍMSKE MESTO
CARNUNTUM

PO STOPÁCH
RIMANOV

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.

Mestská štvrť Rimanov
Rekonštrukcia časti budov mesta Rimanov na pôvodnom mieste
je svetovým unikátom. Kompletne vybudované domy s rímskym
podlahovým kúrením, funkčnými kuchyňami a nádhernými
nástennými maľbami otvárajú jedinečné okno s výhľadom do
rímskej minulosti.

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 AKO NA DLANI

Amfiteátre
Oba amfiteátre Vás unesú do sveta gladiátorov. Do amfiteátra
civilného mesta sa z mestskej štvrte Rimanov dostanete pohodlne
peši. V susedstve amfiteátra sa nachádza drevená stavba zrekonštruovaná tréningová aréna gladiátorskej školy. Necelé
3 km odtiaľ sa podarilo zrekonštruovať amfiteátre vojenského
mesta s multimediálnou výstavou. Výstava približuje atmosféru
v antike mimoriadne populárnych „happeningov“.
Museum Carnuntinum
Múzeum Museum Carnuntinum je pokladnicou Carnunta.
Aktuálna výstava „Rímska orlica - Carnuntum a armáda cézarov“
sa zameriava na život rímskeho vojska. Originálne nálezy
poskytujú možnosť dozvedieť sa zaujímavé podrobnosti o kariére
a životných osudoch rímskych vojakov.

PAUŠÁLNE VSTUPENKY VRÁTANE
POPLATKU ZA SLUŽBY SPRIEVODCU

ROZŠÍRENÉ MODULY
V MESTSKEJ ŠTVRTI RIMANOV

MESTSKÁ ŠTVRŤ RIMANOV

MUSEUM CARNUNTINUM

HLAVNÉ STAVBY V MESTSKEJ ŠTVRTI RIMANOV
Získate kompaktný prehľad o histórii a živote Rimanov v Carnunte.
Počas prehliadky so sprievodcom navštívite najdôležitejšie súčasti
zrekonštruovanej mestskej štvrte. Trasa vedie k nádhernému
mestskému palácu villa urbana a pozoruhodným rímskym kúpeľom
(Thermae), s priebežne prevádzkovaným antickým podlahovým
kúrením.

MUSEUM CARNUNTINUM
Rímska orlica (Adler Roms) – výstava v archeologickom múzeu sa
sústreďuje na rozsiahle vojenské a civilné úlohy rímskej armády.
Vyberte sa na napínavé „ťaženie“krížom-krážom vojenských dejín
a histórie osídľovania Carnunta. Originálne nálezy Vám otvoria
„okno času“ do súkromia a života rímskych legionárov.

Ak sa rozhodnete absolvovať prehliadku mestskej štvrte Rimanov
so sprievodcom, máte možnosť výberu nasledujúcich rozšírených
modulov služieb. Všetky moduly sa dajú rezervovať iba za príplatok
k základnému vstupnému (so sprievodcom).

Trvanie: 1 h
Vstupné: 13,- €/osobu
Minimálny počet účastníkov skupiny: 20 osôb

VEĽKÝ MESTSKÝ OKRUH – MESTSKÁ ŠTVRŤ RIMANOV
V záujme získania podrobného prehľadu o všetkých
rekonštrukciách v mestskej štvrti Rimanov odporúčame našu
„2-hodinovku“ v spoločnosti sprievodcu. Okrem hlavných stavieb
navštívite počas prehliadky aj dom kupca s látkami Lucia,
sklad amfor rímskeho obchodníka s olejom a domus quarta
so zachovanou mozaikovou dlážkou.
Trvanie: 2 h / Vstupné: 16,- €/osobu
Minimálny počet účastníkov skupiny: 20 osôb

Trvanie: 1 h
Vstupné: 13,- €/osobu
Minimálny počet účastníkov skupiny: 20 osôb

PREHLIADKA DIELNÍ
V rámci tejto odborne orientovanej prehliadky získate prehľad
o prevádzkovaní remesla a dielne rímskeho hrnčiara. Dozviete sa
dôležité informácie o rozličných výrobkoch z hliny, technikách
a fungovaní antickej vypaľovacej pece.
Predĺženie trvá: 0,5 h
Vstupné: 3,- €/osobu

ANTICKÁ KUCHYŇA
Ponorte sa do vôní pri ochutnávke špecialít, pripravených podľa
originálnych antických receptov a sveta prekvapujúcich chutí
Rimanov. Vychutnajte si korenistú vôňu rímskeho vína (Mulsum),
chuť plnených vajíčok á la Rím (ova elixa), olív, rímskeho
plackového chleba, nátierky z ovčieho syra s bylinkami (moretum)
a rozličné „jednohubky“.
Predĺženie trvá: 0,5 h
Vstupné: 12,- €/osobu

CISÁRSKA TROFEJ
Počas tohto teambuildingového programu sa môžete zapojiť i Vy.
Cieľom súťaže je zmobilizovať šikovnosť a zomknutosť členov tímu
a vyhrať súťaž o cisársku trofej. Ide však hlavne o radosť a zábavu
pri plnení mimoriadnych úloh, inšpirovaných najznámejším
galským bojovníkom v histórii. Hon na diviaky si napríklad
vyžaduje presnú mušku a hod menhirom (kamenný kyjak) zasa
predovšetkým správnu techniku.
Predĺženie trvá: 1,5 h
Vstupné: 6,- €/osobu
Minimálny počet účastníkov skupiny: 30 osôb

INCENTIVY
A PRENÁJMY

RÍMSKE
HODOVANIE

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.

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).

SLÁVIT´ V SVETE RIMANOV

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!

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

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

RÍMSKE SVIATKY
OTVÁRAM TIETO HRY

FESTIVAL RIMANOV CARNUNTUM
Festival Rimanov sa stáva povinným programom všetkých
fanúšikov Rimanov. Nikde inde sa neprezentuje rímska kultúra tak
opulentne naživo, ako práve počas oboch víkendov Festivalu.
Rímska jazda, legionári, pretoriáni, gladiátori, tanečnice,
remeselníci a obchodníci, scénické predstavenia, ale aj pestrý a
bohatý program pre deti sú zárukou strhujúcej atmosféry antiky.
Termíny: 30./31. máj & 6./7. jún 2020
Vstupné: 18,- €/osobu
Minimálny počet účastníkov skupiny: 20 osôb

FESTIVAL NESKOREJ ANTIKY
Festival neskorej antiky stavia na rozdiel od Festivalu Rimanov do
popredia skôr experimentálny charakter podujatia. Domy a exteriéry
mestskej štvrte Rimanov ožijú po príchode 200 účinkujúcich z celej
Európy, aby predviedlo spôsob života v období 4. a 5. stor. n.l..
A pre Vás sa stane návšteva cestou objavov, plnou prekvapení.
Termíny: 15./16. august 2020
Vstupné: 10,- €/osobu
Minimálny počet účastníkov skupiny: 20 osôb
S otázkami na špeciálne podmienky pre predajcov/sprostredkovateľov
sa obráťte na členov 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 T. +43 (0) 2163 35 55 – 10

RÖMERLAND CARNUNTUM-MARCHFELD

Schloss Hof, © Hertha Hurnaus

Rubin Carnuntum
Winzer

Haydn Geburtshaus
© 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.

Nationalpark Donauauen
Tu navštívite výstavu Dunajskė priestory a zámocký ostrov.

Schloss Eckartsau

Nationalparkzentrum Schloss Orth
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Vstup voľný

2404 Petronell-Carnuntum
Vstup s kombi-lístkom
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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 20. marca do 15. novembra 2020 / denne od 9.00 do 17.00
Ceny za osobu, platné pre skupiny od 20 osôb:
VSTUP			

€ 10

HLAVNÉ STAVBY V MESTSKEJ ŠTVRTI RIMANOV

€ 13

VEĽKÝ MESTSKÝ OKRUH – MESTSKÁ ŠTVRŤ RIMANOV

€ 16

MUSEUM CARNUNTINUM		

€ 13

ROZŠÍRENÝ MODUL PREHLIADKA DIELNÍ

€ 3

ROZŠÍRENÝ MODUL ANTICKÁ KUCHYŇA

€ 12

ROZŠÍRENÝ MODUL CISÁRSKA TROFEJ (od 30 osôb)

€ 6

RÍMSKE HODOVANIE (od 30 osôb)

€ 95

NARODENINY DOSPELÝCH		

€ 21

NARODENINY DETI (od 8 deti)

€ 18

1 lístok, 3 stanovištia
Vstupenka je platná v deň návštevy vo všetkých lokalitách, umožňuje teda
„pendlovať“ medzi mestskou štvrťou Rimanov, amfiteátrom vojenského
mesta a múzeom Museum Carnuntinum.

Hainburg

CARNUNTUM

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

Niederösterreich Card neplatí pre skupiny!
Info a rezervácie: +43 (0)2163 33 77 0
roemerstadt@carnuntum.at
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