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3-daagse excursie Het Parijs van De Beauvoir en Sartre,  
dinsdag 16 t/m donderdag 18 februari 2021 
 
 
Technische reisinformatie 
 
In Parijs gaan we kennismaken met de wereld van de rebelse filosofen Simone de Beauvoir en 
Jean-Paul Sartre. Het wordt geen zware filosofische reis, maar een luchtige kennismaking met 
hun levens en leefwereld. We zullen dit doen aan de hand van drie stadswandelingen. Tijdens 
deze tochten zullen we ook andere filosofen tegenkomen - we zijn tenslotte in Parijs. De 
wandelingen zijn niet zwaar, wel zijn er onderweg trappen, smalle trottoirs en andere 
obstakels. 
 
Korte samenvatting programma 
Na aankomst in Parijs (ongeveer 15.00 uur) starten we met een kop koffie in een van de cafés 
van Sartre en De Beauvoir: Café de Flore en Les Deux Magots. Vervolgens beginnen we aan 
onze middagwandeling langs woon- en 'werk'plaatsen van beide filosofen. Rond 18.30 uur 
zijn we terug bij het hotel.  
 
De avond kunt u zelf invullen. In de buurt van ons hotel liggen diverse restaurants: van zeer 
eenvoudig tot zeer beroemd en duur, zoals Le Procope (waar niet alleen onze filosofen 
kwamen, maar ook Voltaire en Diderot) en Brasserie Lipp. 
 
De volgende morgen starten we met een gezamenlijk ontbijt in Café de Flore of Les Deux 
Magots en wandelen vervolgens tot aan de Jardin de Luxembourg. Na een lunchpauze 
vervolgen we onze tocht naar Montparnasse waar we eindigen bij Sartres laatste woonadres. 
Tussendoor is er een koffiepauze in La Coupole, een ander beroemd café-restaurant dat de 
Beauvoir en Sartre vaak bezochten. 
 
Op dag drie verzorgt Robert Kragting op het Institut Giacometti een lezing over Alberto 
Giacometti. Daarna bezoeken we het Giacometti-museum (www.fondation-giacometti.fr) met 
een rondleiding in het Engels. De reden van de lezing en het bezoek is de bijzondere 
vriendschap van zowel De Beauvoir als Sartre met de beeldhouwer en schilder Giacometti, 
alsook de voor het najaar geplande cursus Denken over kunst: Alberto Giacometti.  
Om exact 14.30 uur vertrekken we vanaf het hotel voor de terugreis. 
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Opstapplaatsen 
Dinsdag 16 februari 2021:  
- Roermond, NS-station: 8.30 uur  
- Heerlen, Kerk Heelerbaan: 9.15 uur  
- Maastricht, NS-station (voorzijde): 9.45 uur. 
 
We zijn op donderdag 18 februari om ongeveer 20.00 uur weer in Maastricht en rijden daarna 
door naar Heerlen en Roermond. 
 
Hotel 
We slapen in Hotel La Louisiane, 60 Rue de Seine, 75006 Parijs, tel. 0033 – 144321717. Dit 
hotel is niet gekozen vanwege haar prachtige kamers, maar omdat het een van de hotels is 
waar Sartre en De Beauvoir woonden én omdat het centraal gelegen is voor onze 
stadswandelingen. Hou er rekening mee dat het hotel eenvoudig is. Kijk eventueel al vast op 
www.hotel-lalouisiane.com  
De toeslag voor een eenpersoonskamer is € 40,- Neem even contact met ons op om te horen 
of deze kamers nog beschikbaar zijn. De toeslag voor een tweepersoonskamer die gebruikt 
wordt als eenpersoonskamer bedraagt € 80,- 
 
Reisleiding 
Uw gids is Robert Kragting (filosoof). De organisatie van de busreis en het hotel is in handen 
van het reisbureau Het Zuiden te Valkenburg (aangesloten bij garantiefonds  en ANVR). 
 
Wat mee te nemen? 
- We zijn veel op pad, denk dus aan goede 'wandelschoenen'.  
- Het kan koud zijn in februari. Zorg voor goede kleding. Ook kan het natuurlijk regenen. 
Zorg dus ook voor een regenjas of paraplu. 
- Een goede stadsplattegrond is handig, ook om het punt te vinden vanwaar we weer terug-
gaan. 
- Een aantekenboekje. 
- Denk aan geldig paspoort of identiteitskaart.  
 
Parijs is niet goedkoop 
Besef dat Parijs een dure stad is. U kunt eventueel een eigen lunch voor de eerste dag 
meenemen voor in bus. Er zijn maar twee entreebiljetten nodig: voor het Pantheon en het 
Giacometti-museum. 
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Verzekeringen 
Wij gaan ervan uit dat iedereen in het bezit is van een reis- en annuleringsverzekering. U kunt 
een reis- en annuleringsverzeking afsluiten bij een reisbureau of bank in uw buurt. Sluit de 
verzekeringen voor de reis pas af nadat wij uw deelname schriftelijk bevestigd hebben. 
 
Kosten 
De kosten voor de reis bedragen € 415-. Inbegrepen zijn: de busreis, het hotel met één ontbijt, 
de rondleidingen in de stad en een lezing in het Institut Giacometti. Niet inbegrepen zijn: het 
ontbijt op dag twee, de lunches en het avondeten, evenals de toeristenbelasting, entrees, 
drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard, alsook de eigen reis- en annulerings-
verzekering. 
 
Inschrijven - zo spoedig mogelijk! 
We verzoeken u zich zo spoedig mogelijk in te schrijven in verband met de reservering van 
het hotel. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier, twee kopieën van uw paspoort of 
identiteitskaart (pagina met foto) en een aanbetaling van € 150,- plus de evenuele toeslag 
voor een eenpersoonskamer, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.  
U kunt de betaling overmaken op NL20.RABO.0119.8191.39 t.a.v. 'R. Kragting, inzake 
Rubico' onder vermelding van 'Parijs 2021'.  
Let op: Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijf-
formulier, de twee kopieën van uw paspoort of identiteitskaart (pagina met foto) en de 
aanbetaling. 
 
Het resterende bedrag dient u over te maken vóór 1 december 2020. 
 
Vragen 
Als u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bellen. 
 
 


