
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A digitális ókori római világ 

 

Az Azaum Interaktív Élménytára egy olyan komplexum, ahol Magyarországon egyedülálló 

módon valamennyi technológiai innovációt megjelentetjük, hogy látogatóink maximálisan 

beleélhessék magukat a római kori életmódba, a katonai életvitelbe. Az érintőképernyős 

terminálokon futó játékok és ismeretterjesztő anyagok interaktív módon tanítanak, a VR 

(virtual reality) és AR (augmented reality) játékokkal az ókori rómaiak világába virtuálisan is 

beléphetünk.  

3D árnyékforgató - Küzdj meg a fénnyel és juss be a titkos kamrába! 

A bonyolult formák meglepő tárgyakat rejtenek. Nehezedő kihívás lépésről lépésre. A felvillanó 

kvízkérdések pedig megismertetik a formák történetét. Képes vagy a legkevesebb lépésből teljesíteni a 

3D kirakót? A jutalmad a rejtett ajtó mögött vár! 

Interaktív terepasztal - Építsd fel az ARkhé Római Tábort! 

A légiósok már gyakorlatoznának. Segíts nekik felépíteni a tábort, hogy felkészüljenek a legfőbb 

csatára! A terepasztal általad lesz egy izgalmas színtér. Ismerd meg a különböző épületeket és vedd 

körbe fallal a tábort! Vajon elég biztonságos lett? 

Virtuális Valóság - Szabadulj ki a római kori labirintusból és tudd meg Azaum maszkjának a 

titkát! 

 

A virtuális labirintus számtalan izgalmat rejt. Az 

élethű látványvilág és a fizikai akadályok teszik 

teljessé az élményt. Nézz szemtől szembe egy római 

légióssal és segíts megtalálni a kardját! Nézz körbe 

egy római barakkban és korabeli 

piactéren!  A történet befejezéséhez szükséges 

minden elveszett tárgyat megtalálni. A végső 



 

feladvány csak az összes darab összeillesztése révén teljesülhet. Te mennyi idő alatt tudod teljesíteni a 

legfőbb kihívást? 

Európai uniós pályázat (TOP-1.2.1-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés” című pályázat keretében a rómaiak hagyományait és életmódját bemutató 

interaktív élménytár és komplex turisztikai termékcsomag”) által létrehozott fejlesztések: 

 akadálymentesített interaktív élménytár (római villa) a tornáccal és gyógynövénykerttel, 

amely otthont ad: 

 a VR, AR, egyéb interaktív és érintő képernyős kiállítási eszközöknek; 

 kávézó és büfé, információs iroda; 

 régészeti kincsek másolatai. 
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