
Redaktionsplan August 2022: 

 

Beitrag 1: 

 

Vedeli ste, že Národný park Dunajské luhy je z Petronell-Carnuntumu len na skok? Miesto, kde si 

môžete vychutnať pokoj a ticho - jednoducho čistý relax. A kto chce, môže si vziať aj bicykel, lebo 

Dunajská cyklistická cesta tiež nie je ďaleko! 

 

 

Beitrag 2: (Video Herzensladen) 

Vitajte v predajni Herzensladen v Petronell-Carnuntume! Dlhoročná láska k ovociu, zelenine a 

zvieratám priviedli Madlen v roku 2018 k otvoreniu srdiečkového obchodíka, aby mohla všetkým 

ponúknuť svoje produkty!  

Zastavte sa tu! Čakajú na Vás domáce džemy, čerstvé vajcia od vlastných sliepok a s láskou ručne 

vyrábané drobnosti.  

A už teraz si môžete obchodík prezrieť tu 

 👉 https://herzensladen.at/ 

 

Beitrag 3: 

 

Festival neskorej antiky  

V dňoch 13. – 14. 08. rímske mesto Carnuntum opäť ožije.  

Náš pestrý program s prehliadkami v žiarivých farbách alebo bojovými cvičeniami vojakov dopĺňajú 

prekvapenia – scénky, ktoré podrobne rekonštruujú situácie  každodenného života.  

Rímske mesto Carnuntum sa teší na Vašu návštevu! 

 

 

Beitrag 4: 

Pôžitok z vína v Petronell-Carnuntume! 

Vinohradnícka oblasť Carnuntum sa vyznačuje silnými a plnými červenými vínami, jej hlavnou 

odrodou je Modrý zweigelt! Ale nezaostávajú ani biele vína, najmä Veltlínske zelené so svojou 

charakteristickou silou a štruktúrou. 

Ak už ste niekedy ochutnali víno z vinárskej oblasti Carnuntum, dajte nám lajk! 

 

Beitrag 5: 

 

Petronell-Carnuntum – miesto, kde toho môžete veľa objaviť. Napríklad náš nový chodník pre bosé 

nohy na detskom ihrisku v Petronelli - skvelý zážitok pre malých aj veľkých! 



 

 

Beitrag 6: Video Lieblingsplatz Donau Auen 

Náš starosta, Martin Almstädter, má svoje obľúbené miesta aj inde, nielen v Petronell-Carnuntume. 

Keď si chce Martin oddýchnuť od každodenných starostí, zvyčajne sa vyberie do pokojných 

dunajských lužných lesov. Na príjemnej prechádzke až k Dunaju môže nechať svoje myšlienky voľne 

plynúť a len tak relaxovať.  

Aj Vy si chcete na chvíľu oddýchnuť? Potom nás navštívte v Petornell-Carnuntume!  

 

Beitrag 7: 

Ďalšia zastávka na petronellských potulkách: farský kostol. Na tomto mieste si môžete pomocou apky 

vypočuť zaujímavý príbeh o tom, ako obec Petronell dostala svoje meno.  

Našu apku nájdete tu: 

App Store 👉 https://apple.co/3QiSMW9 

Google Play 👉 https://bit.ly/3mNMKzg 

Beitrag 8: 

Fórum Kulinárium v rímskom meste Carnuntum - s nádherným výhľadom na najväčšie rímske 

archeologické nálezisko v Rakúsku si môžete vychutnať tradičné rakúske pochúťky či pravé rímske 

jedlá. 

Príďte, tešíme sa na Vás! 

Beitrag 9: 

Leto je čas bicyklovania  

Vedeli ste, že si v Petronell-Carnuntume môžete jednoducho požičať bicykel? Ak máte ešte čas a 

chcete si po návšteve rímskeho mesta prezrieť celú obec, nasadnite na bicykel a vydajte sa k 

Pohanskej bráne, do pomocnej pevnosti alebo na ochutnávku našich skvelých vín! 

Ďalšie info o nextbike nájdete tu: 👉 https://www.nextbike.at/de/niederoesterreich/ 


