Presentació
Budapest, una de les perles del Danubi, és potser més coneguda per la seva arquitectura imperial de
l’època dels Habsburg bellíssimament representada pel Pont de les Cadenes, pels amors de l’emperadriu
Sissi amb el comte hongarès Andrássy o, com no, pel seu famós estofat de carn anomenat “gulasch”.
Per a molts, potser, Budapest no existia fins que les tres poblacions de Buda, Óbuda i Pest es van
fusionar no només geogràficament sinó també “gràficament”, però si algú puja al Baluard dels Pescadors
i aguditza la seva vista, en la distància, seguint el curs del Danubi riu amunt, i amb una mica de sort,
podrà veure les ruïnes d’un petit campament romà de la frontera danubiana que es deia Aquincum.
Acollia els 6.000 homes de la legió II Adiutrix i, des del segle II, fou la capital de la província de
Pannònia Inferior. Són molts els testimonis arqueològics que resten d’aquell passat romà ja sia in situ (al
jaciment d’Aquincum mateix) o als museus dispersos per la ciutat, que ens sorprendran molt gratament
tant per la qualitat de les peces exposades com per la modernitat de les instal·lacions.
Dates
Del 5 al 8 de desembre de 2019.
Professor acompanyant
Carles Buenacasa
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
Preu
375 €
Grup màxim
18 persones.
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Serveis inclosos
 Professor-acompanyant d’Arqueonet des de Barcelona: Dr. Carles Buenacasa
 Xerrada informativa prèvia al viatge, impartida pel guia especialista d’Arqueonet
 Dossier de viatge en format digital a càrrec d’Arqueonet
 Entrades a les visites que figuren en el programa
Serveis no inclosos
 Vols
 Desplaçaments
 Àpats i begudes
 Extres personals
 Qualsevol servei no detallat al programa
Vols recomanats
Per determinar
Allotjaments recomanats
Hotel: IBIS Centrum
Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
1. Preinscripció. Es pot fer per qualsevol de les següents vies:






Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Budapest”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o 695 528 467
Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona

Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva: un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
Programa detallat
5/12/19 Barcelona – Budapest

De Barcino a Aqvincvm

El dia d’avui el dedicarem a traslladar-nos fins a Budapest. El vol és a càrrec de cadascú, per la qual
cosa no hi haurà hora ni lloc de trobada a l’aeroport, sinó que quedarem directament a l’endemà. Dormir
a Budapest.
6/12/19 Aqvincvm

Aqvincvm, la vida dels civils a la frontera danubiana

Aquest matí ens reunirem a les 10:00 h davant l’entrada del jaciment arqueològic d’Aquincum per a
iniciar les nostres visites a la ciutat de Budapest. Aquincum era ja un poblat celta quan els romans,
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entorn el 89 dC, van triar la plaça per a ubicar-hi un campament que assegurés la navegació comercial
al Danubi. Més endavant, al N del campament militar, va sorgir un poblat civil que proporcionava serveis
als legionaris que allà servien les àligues de l’Imperi; el futur emperador Adrià fou governador de la
Pannònia, amb la qual cosa, degué habitar a Aquincum. A finals del segle III, la inseguretat a les
fronteres de l’Imperi va provocar l’abandonament del poblat civil i el militar es va empetitir. La
dominació romana encara es féu més precària quan, l’any 433, Aquincum va caure a les mans dels huns.
Dedicarem el matí a passejar-nos pels barris conservats de la ciutat civil d’Aquincum, organitzats entorn
diverses illes de cases. Veurem els domicilis dels privats, les fonts anti-incendis, les termes, un mitreu i
tot un repertori bastant interessant de làpides funeràries. El nostre passeig per Aquincum es
complementarà amb la visita del petit museu que conté algunes peces interessants, com ara un casc
enjoiat que devien portar els generals quan vestien de gala i, sobretot, un orgue hidràulic (és a dir, que
funcionava amb aigua).
Després de dinar, visitarem el Museu de Belles Arts (Szépművészeti Múzeum), on ens interessa
visitar, per sobre de tot, la col·lecció egípcia i la clàssica, composta de peces pertanyents a les
civilitzacions etrusca, grega i romana. Un cop acabades les visites, gaudirem de la resta de la tarda
lliure. Dormir a Budapest.
7/12/19 Museu d’Història Nacional

El campament dels militars

En el dia d’avui, dedicarem el matí a conèixer les restes romanes que es troben fora del conjunt
arqueològic. Així doncs, a les 10 h, començarem el recorregut per les termes majors (s. II dC) a la
plaça Florian tér. Com que el nom d’Aquincum, en realitat, vol dir “abundant en aigua”, les instal·lacions
termals estaven amplament difoses per tota la ciutat. En aquest cas, es tractava dels banys més grans
de tot Aquincum, doncs eren els que estaven destinats a la higiene dels legionaris. A continuació, i si les
obres de restauració que estan endegades en l’actualitat ja s’han acabat, ens dirigirem vers
l’amfiteatre militar (s. II dC). Es va construir entorn el 145 (durant el regnat d’Antoní el Pietós), tenia
una capacitat per a 12.000 espectadors i era d’ús exclusiu pels militars. Per la banda de l’arena, els murs
del graderiu mesuraven 4 m i, pel seu perímetre exterior, 12 m.
Per acabar el periple matinal, creuarem a l’altra banda del Danubi per tal de veure les poques restes
d’un altre campament romà anomenat Contra Aquincum (s. II dC), una instal·lació que funcionava
com a complement de les defenses romanes en la primera línia amb les poblacions germàniques de la
riba oriental del Danubi. Al segle IV, Dioclecià va reforçar les seves defenses amb noves muralles de
maó, les restes de les quals, molt arrasades, encara es poden observar en el seu lloc original.
Després de dinar, ens dirigirem vers el Museu d’Història Nacional (Magyar Nemzeti Múzeum), un
museu modern i amb moltes maquetes i reproduccions a mida natural que ens permetran familiaritzarnos amb l’evolució històrica d’Hongria des dels temps prehistòrics fins a la instal·lació dels magiars, els
predecessors més immediats dels moderns hongaresos. Un cop acabades les visites, gaudirem de la
resta de la tarda lliure. Dormir a Budapest.
8/12/19 Budapest - Barcelona

Retornant a casa

Després d’esmorzar, i abans de tornar a Barcelona, encara tindrem temps de fer una darrera visita, la
del Parlament hongarès, on es conserven les joies de la monarquia hongaresa, especialment, la corona
de sant Esteve, el primer rei d’Hongria, coronat el dia de Nadal de l’any 1000. Després, cadascú, en
funció dels seus horaris de vol, disposarà de la resta del dia com millor li convingui.

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352 – 695528467

Pg.3 de 3

