
Redaktionsplan – Juni 2022 

Beitrag 1: 

Víta Vás Petronell-Carnuntum! Naša obec je slávna najmä vďaka rímskemu mestu, ale nájdete tu 

oveľa viac – kulinárske zážitky, prírodu, kultúru a oddych. 

Aby ste objavili ešte veľa pekných stránok našej obce Petronell-Carnuntum, sledujte nás a dajte nám 

lajk! 

Margit Neubauer, Donau Niederösterreich 

Dátum: 15. júna 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

Beitrag 3: 

Poznáte už naše miestne petronellské prechádzky? Objavte najkrajšie miesta a ponorte sa vďaka 

našej novej bezplatnej apke do dobrodružných dejín Petronella. 

Apku si môžete stiahnuť tu: 

App Store ... 

Google Play ... 

Dátum: 19. júna 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

Beitrag 4: 

Kto z vás už videl symbol Petronell-Carnuntumu naživo? Milujeme našu Pohanskú bránu! 

Viac ako 20 metrov vysoká stavba vznikla za vlády cisára Konštantína, neskôr bola čiastočne zničená 

kvôli získaniu stavebného materiálu. V roku 1907 sa začala jej obnova a táto najväčšia rakúska 

pamiatka rímskeho umenia ostala zachovaná. 

Navštívte nás v Petronell-Carnuntume a dozviete sa viac! 

Andreas Hofer, Niederösterreich Werbung 

Dátum: 22. júna 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

Beitrag 5: 



Krása sa zväčša nachádza v srdci a v srdci Petronell-Carnuntumu sa nachádza naša kaplnka. Trasa 

našej miestnej prechádzky Vás privedie priamo k nej. Ideálne miesto na nedeľný výlet. 

S kým by si sem chcel prísť? 

Viac informácií o miestnych prechádzkach nájdete tu ... 

Dátum: 24. júna 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

Beitrag 6: 

Ideálne výletné miesto pre rodiny, milovníkov kultúry a školské výlety: rímske mesto Carnuntum. 

Ak ste už toto miesto svetového kultúrneho dedičstva navštívili, dajte nám lajk. 

Dátum: 26. júna 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

Beitrag 7: 

Náš prekrásny zámok Petronell bol postavený v 11. storočí. 

p. s. Tento krásny pohľad na zámok sa vám naskytne aj na prechádzke obcou Petronell. 

Dátum: 28. júna 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

Beitrag 8: 

RIMANIA, VÍNO & DUNAJ – kombinácia, ktorú vám ponúkne len Petronell-Carnuntum. 

Zostavili sme pre Vás fantastickú ponuku: 

- dve noci s raňajkami 

- vstup a sprievodca po rímskom meste 

- vstup do Múzea Carnuntinum a amfiteátra vojenského mesta v Bad Deutsch-Altenburgu 

- pôžitok z vína v Prellenkirchene (Malé múzeum vinárstva, vinohradnícky olovrant & 

ochutnávka vína) 

- prechádzka so sprievodcom po historickom stredovekom Hainburgu 

- plavba loďou FGS Carnuntum (Hainburg-Bratislava-Hainburg) 

 

Viac informácií o našej ponuke nájdete tu ... 



Dátum: 30. júna 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

Beitrag 9: 

Bild: 

TOP 5 výletných cieľov v Petronelli 

1. Rímske mesto Carnuntum 

2. Symbol obce – Pohanská brána 

3. Amfiteáter Petronell 

4. Múzeum Auxiliárny kastel 

5. Rotunda 

 

Text: 

Obec Petronell-Carnuntum poznajú v celom Rakúsku vďaka Rímskemu mestu Carnuntum, ale objaviť 

sa tu dá oveľa viac. Naše výletné ciele určite stoja za to, aby ste u nás strávili celý víkend. 

Samozrejme, ponúkame aj krásne ubytovanie. 

Viac informácií nájdete tu ... 

Dátum: 3. júla 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

 

 

 

 

 

 


