Príchod
Adresa Auxiliárny kastel / Kultúrny dom:
Hauptstraße 78, A-2404 Petronell-Carnuntum
Príchod z Viedne (autom alebo autobusom):
A4 smer letisko, zjazd z diaľnice na B9 smer
Petronell-Carnuntum.
Príchod z Viedne (vlakom S7):
Vystúpte na stanici Petronell-Carnuntum, pokračujte po ulici
Bahnstraße až po križovatku s ulicou Hauptstraße (prechod pre
chodcov) a ďalej po ulici Hauptstraße až na koniec obce (asi 400m
za čerpacou stanicou) – riaďte sa informačnými tabuľami.
Príchod z Bratislavy (autom alebo autobusom):
Diaľnica smer Wien/Dvory, cesta 61 do Hainburgu, potom pokračujte
do obce Petronell-Carnuntum, v obci sa riaďte informačnými tabuľami. Bezplatná autobusová kyvadlová doprava z Rusoviec. Bližšie
informácie o odchodoch autobusov na www.geschichte-lebt.at.

GERULATA-CARNUNTUM
Cieľom projektu „Gerulata-Carnuntum
– Zažite históriu“ je zatraktívnenie archeologických a kultúrnych hodnôt ako aj spoločnej rímskej histórie a ich zviditeľnenie
a sprostredkovanie pomocou moderných
marketingových opatrení.

KONTAKT / INFORMÁCIE
Obec Petronell-Carnuntum
Kirchenplatz 1, 2404 Petronell-Carnuntum
Tel. +43 (0)2136 2228
Toto podujatie je spolufinancované z cezhraničného projektu (www.geschichte-lebt.at)v rámci
Programu spolupráce Interreg V-A SK – AT z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (EFRR) s podporou obce Petronell-Carnuntum, mestskej časti Bratislava-Rusovce,
Múzejného spolku Auxiliárny kastel, Knižničného spolku Marc Aurel, dobrovoľných hasičov a
reštaurácie Legionskneipe.
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Rodinný festival

Zaži deň starých Rimanov

Rodinný
festival
v Auxiliárnom kasteli

Ne, 22. mája
10.00 – 17.00 HOD.

Areál festivalu za Kultúrnym domom
Petronell-Carnuntum

Vstup
voľný

Preži deň
ako
Vstup
voľný
starí
Rimania

Knižná
burza
Knižničný spolok Marc Aurel ponúka
mnoho kníh v rôznych jazykoch. Nájdete
ich v záhrade Kultúrneho domu (priamy
prístup z festivalového areálu).

Vstúp do fascinujúceho sveta Rímskej ríše. Vzrušujúca výprava
za starými Rimanmi so zážitkami a dobrodružstvami pre celú
rodinu.

Zážitky a dobrodružstvá
v našich dielňach
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napíš niečo na voskovú tabuľku alebo papyrus
nauč sa pochodovať ako pravý legionár
nacvič si strieľanie z praku
Bvyhraj nad svojimi protivníkmi
v rímskom mlyne
vyrob si vlastný ochranný amulet
staň sa antickým hasičom
ponor sa do sveta hudby

Pôžitky ako
v starom
Ríme
Reštaurácia Legionskneipe ponúka nápoje a dobroty
pre malý aj veľký hlad:
n
n

n
n
n

Auxiliárny rožok (obložený rožok, aj pre vegetariánov)
Legionárska žemľa (obložená žemľa s rezňom alebo
pečeňovou paštétou)
Legionárske kopije (hranolčeky)
Jedlo prakovníkov (párky)
Posilnenie pre veslárov (zmrzlina)

