
Beitrag 7: 

Rímske mesto Carnuntum vďačí za to, čím je, vášni a angažovanosti svojich pracovníkov. 

S láskou udržiavané záhrady a denne čerstvé ovocie a zelenina prinášajú pravý a nezabudnuteľný 

zážitok v Rímskom meste Carnuntum. 

Viac informácií o Rímskom meste nájdete na ... 

Dátum: 25. júla 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

 

Beitrag: 8 

Highlight pre celú rodinu: prechádzky po obci Petronell-Carnuntum.  

Najzaujímavejšie príbehy pre veľkých aj malých nájdete v našej appke. 

Našu appku nájdete tu: 

App Store: ... 

Google Play: ... 

Dátum: 27. júla 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

 

Beitrag 9: 

Rôznorodosť a žiadna nuda! 

Takto môže vyzerať perfektný výlet do Petronell-Carnuntumu! Z Rímskeho mesta Carnuntum cez 

Pohanskú bránu na malé občerstvenie do našej obľúbenej Reštaurácie Gasthaus zum Heidentor. A to 

ešte nie je všetko! Petronell-Carnuntum skrýva ešte veľa pekných miest, ktoré treba objaviť. 

Tu sa dozviete viac: ... 

Dátum: 29. júla 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

 



Beitrag 10: 

„Wow, čo všetko sa tu dá ešte objaviť!“ 

V Múzeu Auxiliárneho kastela, ktoré sa nachádza v obecnom kultúrnom dome, sú vystavené nálezy 

z kastela a jeho južného okolia. Výstavu dopĺňajú mnohé informatívne tabule, ktoré vysvetľujú 

funkciu kastela a život v ňom. 

Viac informácií nájdete na internetovej stránke našej obce: ... 

Dátum: 31. júl 2022 

Kanál: Facebook 

Formát: príspevok 

 

 

Text aus der E-Mail: 

"Petronell Carnuntum ist ein Ort für Genießer und Weinliebhaber. 🍷 All unsere Winzer kreieren mit 

großer Leidenschaft genussvolle, frisch und fruchtige Weine. 😍 Wir waren zu Besuch im Weingut 
Pimpel und konnten einige spannende Eindrücke festhalten. Vom wunderbaren Weinkeller, über den 
gepflegten Weingarten bis hin zum neu erbauten Verkostungsraum - es war ein richtiges Erlebnis! 

         

Besucht uns in Petronell Carnuntum, genießt ein Gläschen Wein und lasst es euch einfach nur gut 

gehen!        " 

"Petronell-Carnuntum je miesto pre pôžitkárov a milovníkov vína. S veľkou vášňou tvoria všetci naši 

vinári príjemné a svieže vína s chuťou ovocia. Navštívili sme vinárstvo Pimpel a podarilo sa nám 

zachytiť niekoľko zaujímavých dojmov. Od nádhernej vínnej pivnice, cez udržiavaný vinohrad až po 

novovybudovanú ochutnávkovú miestnosť - bol to skutočný zážitok!  

Navštívte nás v Petronell-Carnuntume, vychutnajte si pohár vína a jednoducho sa dobre bavte!" 

 


