Rímske mesto
Carnuntum
Minulosť začína tu.
www.carnuntum.at

MESTO RIMANOV
CARNUNTUM
Mesto Rimanov Carnuntum dýcha históriou. Vykročte
za dobrodružstvami antiky, na miesta, ktoré mávnutím
čarovného prútika sprítomňujú historické udalosti, ktoré
sa odohrali pred 1700 rokmi, do mestskej štvrte Rimanov,
s nanovo postavenými antickými budovami a amfiteátrom
a napokon do múzea - šperkovnice chrániacej poklady
objavené v Carnunte (Museum Carnuntinum).
Carnuntum celoročne a v každom počasí očarí návštevníka
atmosférou Stredomoria. Mesto Rimanov sa nachádza približne
v polovici trasy medzi Viedňou a Bratislavou, je teda ideálnym
cieľom jednodenných výletov pre dospelých i deti. Carnuntum je
zdrojom zaujímavých objavov pre všetky generácie. Vyberte sa na
výlet do rímskej histórie – ponúka zážitky pre všetky zmysly.
Využite rôznorodú a pestú ponuku mesta Rimanov i počas
pracovných dní. V utorok poskytuje Carnuntum v rámci akcie „dňa
pre partnerov“ akciu 1+1, teda zvýhodnenú sadzbu pre dvojice
(jeden z dvojice zadarmo). Počas sezóny poskytuje Carnuntum
každý piatok služby sprievodcov zadarmo.
Informujte sa pravidelne o novinkách a aktuálnom programe
dňa na stránke www.carnuntum.at

MESTO SVETOVÉHO
VÝZNAMU NA DUNAJSKOM
ÚSEKU LIMES ROMANUS
Dunaj bol počas dlhých storočí súčasťou Limes Romanus –
chránil a tvoril severnú hranicu starovekej Rímskej ríše. 360 km
hranice na rakúskom území chránili 4 tábory legionárov,
4 tábory pomocných vojsk a 20 strážnych veží (burgi).
Carnuntum zohrávalo na dunajskej Limes mimoriadne významnú
úlohu. Pod ochranou legionárskeho tábora a jedného tábora
pomocných jednotiek bolo sídlo miestodržiteľa, Carnuntum,
povýšené: stalo sa hlavným mestom rímskej provincie Horná
Panónia a zaradilo sa tak i formálne medzi mestá svetového
významu. Jedinečnosťou mesta bola jeho strategická poloha:
nachádzalo sa priamo na hranici a na križovatke jantárovej cesty
a Limes. Významnú úlohu pri nebývalom rozkvete mesta, kultúry
a blahobytu zohrával čulý obchod a vplyv prelínania rozličných
kultúr. Obchodovalo sa s olivovým olejom, vínom, omáčkou z rýb
na dochucovanie jedál, ale aj s ďatlami a figami, importovanými zo
Stredomoria, s luxusným porcelánom z Talianska alebo Galie.
Dôkazmi o luxusnom životnom štýle v antickom Carnunte je
množstvo zachovaných nálezov šperkov, sošiek a fragmentov
nádherných nástenných malieb.
Dunajský úsek Limes Romanus sa zrejme čoskoro stane súčasťou
zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

MESTSKÁ
ŠTVRŤ RIMANOV

MUSEUM
CARNUNTINUM

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

Museum Carnuntinum nesmiete vynechať pri žiadnej
z návštev Carnunta. Stavba je dielom dvoch
najrenomovanejších architektov rakúsko-uhorskej
monarchie: Friedricha Ohmanna a Augusta Kirsteina.
Múzeum otvorilo svoje brány v roku 1904 a slávnosť poctil
osobnou prítomnosťou rakúsky cisár František Jozef I..

Všetky stavebné procesy i detaily zariadenia vychádzajú
z archeologických nálezov v lokalite. Vedeckým výskumom
podložené procesy pri výstavbe, realizované v prevažnej miere
antickými remeselníckymi postupmi a manuálne, vychádzali
z dlhoročných výskumov a zistení vedcov o architektúre, technike
vykurovania, funkcii stavieb, využívaní jednotlivých priestorov a ich
vnútorného zariadenia.

Financie na výstavbu múzea poskytla Spoločnosť priateľov Carnunta
zo súkromných prostriedkov s cieľom poskytnutia dostatku
dôstojného priestoru na uloženie rozsiahlych zbierok z prvého
archeologického výskumu lokality. Museum Carnuntinum sa tak stalo
prvým múzeom archeologických nálezov v Rakúsku a prezentuje
veľkú časť zbierok nálezov z antického Carnunta zo Spolkovej krajiny
Dolné Rakúsko.

Budovy poskytujú detailný pohľad do života Rimanov – ako keby
si obyvatelia práve zo svojich domov iba na chvíľu „odskočili“
k susedom. Nazrite do obytného domu meštianskej rodiny,
mestského paláca s dôstojnou architektúrou, prevádzkových
priestorov obchodníka a rímskych kúpeľov (thermae), celoročne
vyhrievaných rekonštruovaným podlahovým kúrením z dôb
Rimanov.
Tip: preskúmajte s pomocou Carnuntum App aj tie časti mesta,
ktoré podnes ležia skryté pod zemou.

Aktuálna výstava „Rímska orlica - Carnuntum a armáda cézarov“
prezentuje najaktuálnejšie výsledky výskumov k vojenskej topografii
a zameriava sa na život rímskeho vojska. Odpovedá na otázky, odkiaľ
vojaci pochádzali, ako sa vyvíjala ich kariéra, akú mali výzbroj a ako
rímske ozbrojené sily fungovali. Originálne nálezy poskytujú možnosť
dozvedieť sa zaujímavé podrobnosti o kariére a životných osudoch
rímskych vojakov.

6
MUSEUM
CARNUNTINUM

CARNUNTUM
NA JEDEN POHL‘AD


5

RÍMSKA
MESTSKÁ ŠTVRŤ

4

POHANSKÁ
BRÁNA

Hauptstraße 1A,
Vstup voľný

2404 Petronell-Carnuntum
Vstup s kombi-lístkom

AMFITEÁTER
VOJENSKÉHO MESTA

2
ŠTÁTNA CESTA
ŽELEZNIČNÁ TRAŤ
CYKLISTICKÁ CESTA
PEŠIA CESTA

CARNUNTUM

3 2
RÍMSKA
MESTSKÁ ŠTVRŤ

4

5

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

6

MUSEUM
CARNUNTINUM
Badgasse 40-46,

Vstup voľný

2405 Bad Deutsch-Altenburg

PEŠIA CESTA

Vstup s kombi-lístkom

PODUJATIA
Každá návšteva mesta Rimanov Carnuntum, bez ohľadu na
ročné obdobie, je putovaním v čase a výletom do antiky,
plným napätia. Pestrá ponuka podujatí v Carnunte je
oživením slávnych zašlých čias antiky.
Podujatia v roku 2020
19./20. september
26. október
1. november

Festival Rimanov v Carnunte
V obyvačkách Rimanov
Dlhý deň múzeí

Gurmáni sa môžu tešiť na rímske hodovanie. Päťchodové menu,
pripravené podľa originálnych antických receptov sa bude
servírovať v príjemnom prostredí villy urbana.
Termíny: 1./8./22./29. august 2020
Rezervácia vopred nevyhnutná.
Náš tip: Festival svetového divadla Art Carnuntum.
Informácie o programe: www.artcarnuntum.at.

HISTORICKÉ
FESTIVALY
V CARNUNTE
Pulzujúci život v antickom Carnunte sprostredkúva Festival
Rimanov a Festival neskorej antiky.
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.
Bezplatná kyvadlová preprava je zárukou pohodlných presunov
k jednotlivým lokalitám podujatia.
Termíny: 19./20. september 2020
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.
Lístky: www.carnuntum.at

SVIATOK PRE
VŠETKY ZMYSLY
Akonáhle ohlásia prvé slnečné lúče rozlúčku s chladom zimy,
prichádza obdobie relaxu v príjemnom teple vykurovaných
domov. A keď sa príroda definitívne prebudí, šíri sa
z rímskych záhrad omamná vôňa ruží. Carnuntum je však
fascinujúce i počas upršaných dní. Strecha kolonád Vás pred
dažďom ochráni a môžete sa vybrať na potulky od domu
k domu a cestu do antických dôb Rimanov zavŕšiť návštevou
múzea - Museum Carnuntinum.
Počas leta oplýva Carnuntum v každom ohľade šarmom
Stredomoria. Leto je tu obdobím, kedy sa tu dá snívať v tieni
starých stromov a nasávať všetkými zmyslami juhoeurópsku
atmosféru mestskej štvrte Rimanov.
Na jeseň pritiahnu do mesta chuchvalce hmly a zahalia ho rúškom
tajomstiev. Z kuchýň však preniká vôňa čerstvo napečeného
chleba a dymiace komíny pozývajú na návštevu, do tepla.
Carnuntum je očarujúce v každom ročnom období a za každého
počasia. Presvedčte sa o tom osobne – domov si odnesiete náruč
dojmov a spomienok zo sveta Rimanov.

MESTO RIMANOV –
DOBRODRUŽSTVO
PRE RODINY
Pre deti je Carnuntum skutočným dobrodružstvom. Záujem
majú hlavne o mestskú štvrť Rimanov a oba amfiteátre sú pre
ne zrozumiteľné a upútajú aj celkom malé deti. Množstvo
nahliadnutí do sveta Rimanov, ponúka primeranou formou aj
výstava v múzeu Carnuntinum.
Rozsiahle voľné plochy v mestskej štvrti Rimanov, práve tak ako
veľké priestory arény v oboch amfiteátroch ponúkajú deťom
dostatok príležitostí k hrám. Okrem toho je v areáli mestskej štvrte
Rimanov k dispozícii veľkorysé ihrisko. Areál ponúka množstvo
zátiší v tieni korún stromov v bezprostrednej blízkosti ihriska, takže
deti zostávajú pod dozorom.
Všetky priestory exteriérov, cestičky i amfiteáter sú „zjazdné“
pre detské kočíky. V uliciach mesta Rimanov, interiéroch
zrekonštruovaných domov aj v múzeu Carnuntinum je však potrebné
prekonávať zopár schodov a nerovností.

SPOLOČNOSŤ
PRIATEĽOV
CARNUNTA

ČLENSTVO

Založenie Spoločnosti priateľov Carnunta v roku 1885 bolo
základným kameňom – teda predpokladom pre zahájenie
samotného výskumu v lokalite.

· pozvánky na slávnostné zahájenia výstav

Prvé práce financovala spoločnosť zo súkromných prostriedkov.
Počas 130-ročnej činnosti sa môže popýšiť nejedným významným
členom – k podporovateľom patrili príslušníci cisárskeho dvora,
šľachty, mešťianstva, významní predstavitelia vedy
a hospodárstva. K najvýznamnejších počinom spoločnosti - popri
vedeckom výskume lokality – bola výstavba múzea Museum
Carnuntinum, ktoré dňa 27. mája 1904 slávnostne otváral rakúsky
cisár František Jozef I..
Spoločnosť podnes realizuje v Carnunte aktuálne projekty –
o výsledkoch informuje Spoločnosť prostredníctvom
prednáškových cyklov, odborných zasadnutí a publikácií.

Ako člen máte priebežne čerstvé informácie o aktuálnom stave
výskumov a množstvo výhod:
· voľný vstup do mesta Rimanov Carnuntum

· Magazin „Acta Carnuntina“ 2x ročne
· ročenku Carnuntum – so značnou zľavou – download
v digitálnej podobe zadarmo
· voľný vstup na prednášky Spoločnosti
· 10% -nú zľavu na výrobky obchodu v múzeu mesta Rimanov
Carnuntum (netýka sa kníh v pevnej väzbe)
Môžete si vybrať z nasledovných foriem členstva:
Riadny člen, za čl. popl. 		45,00 € ročne
Sponzor, za čl. popl. 		200,00 € ročne
Podporovateľ za čl. popl. 		1.000,00 € ročne
Staňte sa priateľom Carnunta na stránke:
www.freunde-carnuntum.at/mitgliedschaft alebo na
tel. +43 2163/3377-766. Ak by členstvo nespĺňalo Vaše očakávania,
dá sa kedykoľvek s okamžitou platnosťou zrušiť.

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

ABONENTKA DO CARNUNTUM
Vyberte sa za objavmi do antického mesta Carnuntum!
Carnuntum Abonnement Vám počas celej sezóny
nielen zaručí bezplatný vstup do mesta Carnuntum,
ale i bezplatnú možnosť absolvovania prehliadky
mesta so sprievodcom. Jeden výlet do regiónu môžete
venovať návšteve zámku Schloss Hof alebo niektorému
z koncertných podujatí v rámci cyklu Haydnregion
Niederösterreich a využiť zároveň atraktívne zľavy
v neďalekých gastronomických prevádzkach.
Spoznávajte mesto Carnuntum a vyberte si z pestrej
ponuky podujatí za jeho bránami, ponorte sa všetkými
zmyslami do sveta Rimanov. Budúcnosť začína tu
a teraz.

CARNUNTUM
ABONNEMENT

Name
Gültigkeit

Stručný prehľad výhod abonentky:
· voľný vstup do mesta Rimanov Carnuntum, a to od 20. marca do
15. novembra 2020
· voľné lístky na skupinové prehliadky civilnej štvrte mesta Rimanov a múzea
Museum Carnuntinum
· ponuka pre rodiny: vstup zdarma pre deti do 18 r. v sprievode rodiny
· vstup zdarma na všetky podujatia v meste Carnuntum:
Festival Rimanov - 30./31. máj a 6./7. júna 2020
Festival neskorej antiky 15./16. augusta 2020
Detské slávnosti 20. septembra 2020
· 20% zľava na exkluzívne večerné podujatie „Römische Gaumenfreuden“
– „Rímske hodovanie“
Termíny: 1./8./22./29. augusta 2020
Vzhľadom na obmedzený počet hostí je nutné vopred rezervovať.
· 20% zľava v prípade konzumácie v nasledujúcich gastronomických
podnikoch: Forum Culinarium v mestskej štvrti Carnuntum, hostinec Landgasthaus Marc Aurel v obci Petronell-Carnuntum, Thermen Café
Kurzentrum Ludwigstorff v obci Bad Deutsch-Altenburg, Hotel Altes Kloster
v Hainburgu
· 20% zľava – jedenkrát celodenný vstup do zámkov
Schloss Hof/Schloss Niederweiden
· 25% zľava - jedno z koncertných podujatí v rámci cyklu Haydnregion
Niederösterreich
· 10% zľava na nákup „z dvora“ u vinárstiev Rubin Carnuntum Weingüter
Cena permanentky je 49,- € / partnerskú permanentku pre dospelého
partnera 25,- €

NAŠA VĎAKA PATRÍ
HLAVNÝM SPONZOROM

SPONZOROM

MEDIÁLNYM PARTNEROM

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Otváracie hodiny: od 20. marca do 15. novembra / denne od 9.00 do 17.00
1 lístok, 3 stanoviská
Dospelí
Zľavnený, skupiny
Deti 11-14
Žiaci s triedou

€ 12
€ 10
€ 6
€ 4

Hainburg

Rodinná ponuka: Deti do 11rokov majú v sprievode dospelého vstup zdarma.
Vstupenka je platná v deň návštevy vo všetkých lokalitách, umožňuje
teda „pendlovať“ medzi mestskou štvrťou Rimanov, amfiteátrom
vojenského mesta a múzeom Museum Carnuntinum.

CARNUNTUM

Informácie o všetkých ponukách pre rodiny, školy a skupiny,
zľavách a bezbariérovom prístupe na stránke: www.carnuntum.at
alebo osobne na +43 2163 3377-0
Akcie počas týždňa
Utorok – deň pre dvojice, akcia 1 (platiaci) +1 zadarmo
Bezplatné služby sprievodcu každý piatok počas sezóny (okrem sviatkov)
Sprievodca (v nemeckom jazyku)
Vstupenka na prehliadku so sprievodcom na každú z expozícií 3 €/osobu
Mestská štvrť Rimanov & Museum Carnuntinum
So, Ne, Pia: 10.00 / 12.00 / 14.00 / 15.30
Ďalšie prehliadky so sprievodcom podľa rozpisu / trvanie sprev. prehliadky
cca 1 hod. / Deti do 6 rokov zadarmo

roemerstadt@carnuntum.at, www.carnuntum.at
www.facebook.com/carnuntum.at
Niederösterreich Card
Jednorázový vstup
zadarmo, s príplatkom
počas Festivalu Rimanov

Vienna Pass
Jednorázový vstup
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