INDONESIA

Mengunjungi Pemandian Romawi
Pemandian Romawi merupakan salah satu situs
arkeologi kuno yang paling terawat di Eropa
Utara. Sebagian besar orang meluangkan waktu
mereka di sini sekitar 11/2jam lamanya. Kami
berharap agar Anda bisa menikmati waktu Anda
di sini.
Jika Anda membutuhkan bantuan, silakan hubungi anggota staf kami.
Tur gratis dengan pemandu dimulai setiap jam dari samping Pemandian Utama. Durasi tur adalah sekitar 30-40 menit dan
dibawakan dalam Bahasa Inggris.
Terdapat dua toko di Pemandian Romawi ini dan Anda bisa mengunjungi Ruangan Pompa abad ke-18 untuk mencicipi dan
menikmati air minum yang segar di akhir kunjungan Anda.
Jangan meminum air di Pemandian! Air spa siap minum tersedia di Ruangan Pompa.
Dilarang makan, minum, mengunyah permen karet, dan merokok di tempat ini.

Air panas
Ada tiga sumber mata air panas di kota Bath. Titik tertinggi di tempat ini, di Roman Sacred Spring (Mata Air Suci
Romawi), berasal dari kedalaman sekitar 3.000 m. Air yang berasal dari tempat ini mengandung 43 macam mineral
dan mengalir dengan debit air sekitar 1.250.000 liter setiap hari pada suhu yang konstan di 46,5˚C. Di sekitar mata air
panas inilah, tempat Pemandian dan Kuil Romawi dibangun.

Zaman Romawi
Spa orang Romawi di Bath (Aquae Sulis) didirikan setelah invasi bangsa Romawi ke Inggris pada tahun 43 AD. Dari catatan
sejarah, kita bisa mengetahui bahwa tempat ini didirikan pada tahun 75 AD. Tempat ini dinamai sesuai dengan nama dewi
Musim Semi bangsa Celtic, Sulis, yang disamakan dengan dewi Romawi yang bernama Minerva. Sebuah area berkubah
yang menjadi tempat kuil Sulis Minerva terletak di sisi utara Mata Air, dan di sisi selatannya, sejumlah tempat pembersihan
dan pemandian kuratif dibangun. Mata Air Suci ini punya dua kegunaan utama. Tempat ini menjadi titik penyembahan
utama, di mana persembahan kepada dewi Sulis Minerva dilemparkan, dan juga sebagai tempat penampung yang
memasok Pemandian dengan air panas. Tidak ada orang yang berani untuk berenang di tempat yang suci ini.

Perkembangan selanjutnya
Setelah kepergian bangsa Romawi, kuil pagan dihancurkan dan pemandiannya dirobohkan serta dikubur. Pemandian Raja
dibangun pada abad ke-12, dan terletak langsung di atas Mata Air Suci ini, serta digunakan untuk pemandian dan kegiatan
renang kuratif. Pada abad ke-18, minum air spa merupakan tren yang populer dan Ruang Pompa dibangun di samping
Pemandian Raja. Penemuan kembali struktur Pemandian Romawi Kuno terjadi pada awal abad ke-18, namun ukuran dan
skala situsnya saat itu belum dipahami secara pasti. Baru pada tahun 1880-an, sebagian besar tempat Pemandian Romawi
ini digali dan skala sebenarnya dari tempat ini baru terungkap.

Yang ditampilkan
Beberapa benda paling terkenal dari zaman Romawi kuno di Inggris bisa dilihat di sini. Benda-benda khusus utama yang
harus diperhatikan adalah Kepala Gorgon dari kuil; kepala perunggu dari dewi Sulis Minerva, dan temuan yang digali
dari Mata Air Suci. Pameran lainnya termasuk altar dan batu nisan yang mencatat pengunjung militer dan sipil ke spa dari
seluruh Kekaisaran Romawi.
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1 Mata Air Suci
2 Temuan dari Mata Air
3 Kuil
4 Halaman kuil
5 Objek dari zaman Romawi
6 Limpahan Mata Air
7 Toko kecil
8 Pemandian Utama
9 Pemandian sisi Timur
10 Pemandian sisi Barat

Halaman Kuil (4)
Di bagian yang menghadap ke arah Mata Air Suci, terdapat banyak pajangan koin, kutukan, dan persembahan lainnya
yang ditujukan kepada Sulis Minerva. Benda-benda ini ditemukan di Mata Air Suci pada tahun 1878 dan 1979-80. Area
di bawah Ruangan Pompa digali pada tahun 1981-3, dan mengungkapkan halaman tertata ala Romawi di bagian depan
dan beberapa anak tangga Kuil. Tempat ini awalnya terletak di area halaman terbuka. Kuil ini sendiri tidak bisa diakses
oleh umum. Bagian dari altar pengorbanan telah direkonstruksi di tempat. Kepala patung Minerva yang dilapisi dengan
perunggu yang berasal dari dalam Kuil dipamerkan di dekat Anak Tangga Kuil.

Pemandian
Mata Air Suci (1)naik ke dalam tempat penampungan ala Romawi yang dibangun untuk menampung air. Bangsa
Romawi menutupi Mata Air ini dengan atap berkubah. Setelah mereka pergi, atapnya roboh dan menutupi Mata Air
ini. Sekitar tahun 1100, Pemandian Raja dibangun di atas sisa-sisa reruntuhan Pemandian Romawi ini. Telah terjadi
renovasi selama beberapa kali, dan yang bisa Anda lihat saat ini adalah hasil renovasi pada abad ke-18 dan 19. Noda
bekas oksidasi besi berwarna jingga menunjukkan tingkat ketinggian air sebelumnya. Dewasa ini, tingkat ketinggian air
dipertahankan seperti di zaman Romawi kuno.
Pemandian Utama (8)mendapat pasokan air mineral panas dari Mata Air. Ada tangga di sekelilingnya hingga ke
bagian dasar yang datar, dengan kedalaman 1,6 m, yang masih tertutup oleh bahan timah orang-orang Romawi. Orangorang Romawi membangun sebuah ruangan melingkar berbentuk tong di atasnya, yang bagian-bagiannya masih bisa
dilihat dari samping Pemandian Utama. Di kedua sisinya, ada ceruk yang bisa digunakan oleh para pengunjung tempat
pemandian untuk duduk dan bicara, jauh dari hiruk pikuk di tempat pemandian. Air mancur dibuat dan diposisikan di
tengah jalan di sepanjang sisi utara.
Pemandian sisi Timur (9)awalnya terdiri dari dua kolam air hangat kecil yang airnya dialirkan dari Pemandian Utama.
Pemandian ini diperluas dan dikembangkan selama beberapa kali dalam jangka waktu 350 tahun. Pilar hypocaust
(pemanas di bawah lantai) menopang lantai beton berhiaskan pola mosaik, di mana hanya satu bagian lantai saja yang
bertahan hingga saat ini. Di pemandian semi-melingkar kecil, para pengunjung bisa duduk di bangku batu dan berendam
hingga ketinggian leher mereka, yang airnya dialirkan melalui pipa timah dari Mata Air.
Pemandian sisi Barat (10)merupakan Pemandian Melingkar dingin yang awalnya merupakan gerbang masuk ke
tempat pemandian. Pada akhirnya, kolam melingkar ini dibangun sebagai tempat untuk menyejukkan diri para pengunjung
tempat pemandian yang baru saja datang dari kolam air panas yang berdekatan. Seperti Pemandian sisi Timur, tempat
pemandian ini merupakan pemandian uap, atau Pemandian ala Turki. Contoh dari suatu hypocaust bisa dilihat di sini.
Urutan pemandian terakhir yang bisa Anda lihat adalah pemandian dingin.
Jalur keluar dari Pemandian ini akan mengarah ke toilet, toko Pemandian Romawi, dan Ruangan Pompa - di mana
Anda bisa menikmati air spa atau minuman yang menyegarkan.
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