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Cultuurreis Athene, stad van filosofen, 
groep 1: 27 maart t/m 3 april 2020; groep 2: 8 t/m 15 mei 2020 
 
Uitgebreide reisinformatie 
 
Inleiding 
In Athene nam de antieke filosofie haar grote vlucht. Hier liepen Sokrates, Plato en 
Aristoteles rond en gaven er les. Deze legendarische denkers vormen echter maar een fractie 
van de rijkdom die de stad te bieden heeft. De grote filosofiescholen van Epicurus, de 
Stoïcijnen en de Sceptici bloeiden op na de klassieke periode. Natuurlijk is er ook nog de 
fascinerende opkomst van het Neoplatonisme én het Christendom in de Late Oudheid. 
 
In deze achtdaagse reis (per vliegtuig) ligt het accent op de geschiedenis van de antieke 
filosofie in combinatie met de kleurrijke geschiedenis van de stad Athene. Talloze historische 
locaties in de stad zijn geschikt om filosofie tot leven te wekken. We zullen bekende, maar 
vooral ook vele onbekende en recente opgravingen van de stad bezoeken, zoals de Agora, 
door kenners beschouwd als een van de belangrijkste opgravingen van de 20ste eeuw, en de 
Akademie van Plato. De sessies vormen een combinatie van archeologie, filosofie en 
cultuurgeschiedenis en hebben veel te bieden voor filosofiebeginners én -gevorderden. 
 
Voorlopig programma 
Op dag 1 vertrekken we met een bus vanaf Maastricht, Heerlen en Roermond naar de 
luchthaven in Eindhoven, vanwaar we rechtstreeks naar Athene vliegen. Vanaf het vliegveld 
van Athene gaan we per bus naar ons hotel. Na de koffers uitgepakt te hebben, gaan we 
gezamenlijk eten in een Grieks restaurant. 
 
Dag 2 zijn we 's ochtends op de Agora, het centrum van het oude Athene. Hier wacht ons een 
algemene kennismaking met de Klassieke Periode van Athene (5de-4de eeuw v. Chr.). 
Centrale thema's zijn de opkomst en bloei van Athene als democratische stadstaat en 
grootmacht, en het optreden van de eerste filosofen in Athene: de Sofisten. 's Middags 
bezoeken we de belangrijke ruïnes in de archeologische parken van de Pnyx, de Areopagos en 
de Akropolis. 
 
Op dag 3 staat opnieuw de Klassieke Periode van Athene centraal. 's Ochtends zijn we weer 
op de Agora, maar nu voor Sokrates. 's Middags lopen we naar de Akademie van Plato, de 
eerste filosofieschool in de westerse cultuurgeschiedenis. Onderweg bezoeken we de 
Kerameikos, een archeologische park met graven en resten van vestingwerken. Ook hier 
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houden we een kleine filosofie-sessie. De totale loopafstand op deze dag bedraagt ca. 4 km. 
Vanaf de Akademie kunt u op eigen gelegenheid te voet, met de bus, de metro of een taxi 
terug naar het hotel. 
 
Dag 4 lopen we van het Lykeion, de school van Aristoteles, naar het Dionysos-theater, waar 
we het thema 'Plato en Aristoteles' zullen afronden. 's Middags bespreken we de 
Hellenistische Periode (3de-2de eeuw v. Chr.) van Athene en de opkomst van de grote 
hellenistische filosofie-stromingen in Athene: Epicureeërs, Stoïcijnen en Sceptici. Athene 
kreeg een internationale reputatie van filosofisch studiecentrum. 
 
Dag 5 heeft u vrij en kunt u even uitrusten. U kunt eventueel het Nationaal Archeologische 
Museum, het nieuwe Akropolis-museum of het Benaki Museum bezoeken. Ook kunt u de dag 
gebruiken om een uitstapje buiten de stad te maken, naar Eleusis, Sounion, Aegina of Dafni. 
 
Dag 6 staat geheel in het teken van de boeiende Romeinse Periode van Athene (1ste eeuw v. 
Chr. - 2de eeuw n. Chr.). Keizer Hadrianus en de keizer-filosoof Marcus Aurelius bezochten 
de stad en traden op als grote weldoeners. We maken een wandeling (ca. 4 km) en bezoeken 
diverse relevante historische locaties: de Romeinse Agora, de Bibliotheek van Hadrianus, het 
Olympieion en het Stadion van Herodes Atticus. 
 
Dag 7 speelt zich af in de Late Oudheid (3e-6e eeuw n. Chr.). 's Ochtends beginnen we op de 
Agora. 's Middags bevinden we ons aan de zuidkant van de Akropolis. Het onderwerp is de 
laatste grote filosofiestroming van de oudheid, het Neoplatonisme, en de opkomst van het 
Christendom. Op de Agora is er nog een sessie over het tragische einde van Athene als 'stad 
van filosofen'. 
's Avonds sluiten we de reis af met een bijzondere maaltijd: oud-Grieks eten. 
 
Op dag 8 vliegen we terug. 
 
Vlucht  
We vliegen met Transavia van het vliegveld te Eindhoven rechtstreeks naar Athene v.v. De 
opstapplaatsen van de transfer naar het vliegveld zijn Maastricht, Heerlen en Roermond. De 
opstaptijden worden nog bekend gemaakt. 
 
Op de vluchten van Transavia worden uitsluitend tegen betaling drankjes en hapjes verstrekt.  
 
Voor wie alleen met handbagage vliegt geldt een korting van € 40,- 
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Hotel 
We verblijven in Hotel Attalos aan de rand van de oude en gezellige wijk Plaka. U kunt 's 
avonds deelnemen aan het Griekse leven. Het hotel ligt op een goede locatie, dichtbij de 
Agora en de Akropolis. De grote troef van het hotel is het dakterras met een spectaculair 
uitzicht op de Akropolis met het Parthenon.  
U kunt alvast het hotel met kamers en uitzicht bekijken op www.attaloshotel.com  
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt: 
- bij groep 1 (27 maart t/m 3 april 2020): € 150,- 
- bij groep 2 (8 t/m 15 mei 2020): € 130,- 
Neem even contact met ons op om te horen of deze kamers nog beschikbaar zijn. 
 
Groepsgrootte 
Gezien het karakter van de reis is de groepsgrootte klein gehouden en kunnen maximaal 25 
personen aan de reis deelnemen. De minimale groepsgrootte is 17 deelnemers. 
 
Reisleiding 
Uw gids is de filosoof Robert Kragting. Technisch reisleider is de archeologe Gemma Jansen. 
De organisatie wat betreft vlucht, transfer en hotel is in handen van het reisbureau Labrys uit 
Nijmegen (aangesloten bij ANVR en garantiefonds). 
 
Karakter van de reis 
De reis is opgezet als een studiereis. De archeologie/filosofie-sessies zijn in de buitenlucht 
midden tussen of vlak bij de ruïnes en er zijn geen stoelen en tafels aanwezig. U kunt zitten 
op door uzelf meegebrachte stoeltjes, krukjes of isolerende matjes, te verkrijgen bij een 
kampeerwinkel. Vergeet niet een opschrijfboekje mee te nemen. 
 
Gezondheid en conditie 
Een archeologische opgraving is een zeer romantische locatie om te filosoferen, het is echter 
geen cursuslokaal en kent daarom ook enkele ongemakken. Het is goed u hiervan bewust te 
zijn. Op de Agora bijvoorbeeld mag niet gerookt, gepicknickt of frisdrank genuttigd worden 
en er gelden strikte regels m.b.t. waar men wel en niet mag lopen en zitten.  
We doen bijna alles te voet. Slechts een enkele keer nemen we de metro om de loopafstand te 
beperken. Zo zien we meteen de leuke musea en de opgravingen in de metrostations. Per dag 
bedraagt de loopafstand maximaal 4 kilometer. Hou er rekening mee dat het terrein in de 
archeologische parken soms ruw is. Goed schoeisel is dan ook een vereiste.  
Gemiddeld is het weer in het voorjaar goed: 15-25 graden Celsius. De voorjaarszon kan fel 
zijn. Zorg dus voor zonnecrème, zonnebril en petje. Er is ook een kleine kans op kou en 
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regen: trui, regenjas en/of paraplu zijn dan een zegen. De sessies gaan door ongeacht de 
weersomstandigheden. 
 
Voorpret 
Robert Kragting verzorgt voorafgaand aan de reis nog twee cursussen in het cursustraject Het 
proces Sokrates: 
 
Plato's dialoog Kriton staat centraal in een cursus van 6 lessen: 
- op maandagochtend van 20 januari t/m 2 maart in Roermond, 10.00-12.00 uur, 
- op woensdagochtend van 22 januari t/m 4 maart in Heerlen, 11.00-13.00 uur, en 
- op donderdagmiddag van 23 januari t/m 5 maart in Maastricht, 14.00-16.00 uur; 
 
De vervolgcursus, ook 6 lessen, gaat over Plato's Faidon. 
 
Tijdens de reis bezoeken we de plaatsen waar dit alles gelocaliseerd moet worden! 
 
Gemma Jansen verzorgt de lezing Oog in oog met de filosoof - filosofenportretten uit de 
Oudheid: 
- op zaterdagmiddag 11 januari 2020 in Roermond, 14.00-16.00 uur,  
- op zondagmiddag 12 januari in Maastricht, 14.00-16.00 uur, en 
- op woensdagmiddag 15 januari in Heerlen, 14.00-16.00 uur. 
 
Meer details zijn te vinden in het studiegidsje voorjaar en zomer 2020 en op onze website. 
 
Voorlichtingsbijeenkomst 
Op zondag 8 maart 2020 organiseren we een kleine voorlichtingsbijeenkomst in Maastricht. 
Hier geven we de laatste reisinformatie, lichten we de inhoud van de reis toe en kunt u uw 
reisgenoten al ontmoeten. Een uitnodiging hiervoor volgt t.z.t. 
 
Kosten 
De kosten voor de reis bedragen: 
groep 1 (27 maart t/m 3 april 2020): € 1.185,- 
groep 2 (8 t/m 15 mei 2020):  € 1.215,- 
Inbegrepen zijn de vlucht, de transfers, het vervoer ter plaatse, 7 overnachtingen in Hotel 
Attalos te Athene op basis van logies en ontbijt, twee diners op speciale locaties in Athene en 
de rondleidingen. Niet inbegrepen zijn entrees, lunches, 5 maal avondeten, drankjes, fooien en 
uitgaven van persoonlijke aard, alsook de eigen reis- en annuleringsverzekering. 
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Verzekeringen 
Wij gaan er van 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. 
 
Inschrijven - zo spoedig mogelijk! 
We verzoeken u zich zo spoedig mogelijk in te schrijven in verband met de reservering van de 
vlucht en het hotel. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier, twee kopieën van uw 
paspoort of identiteitskaart (pagina met foto) en een aanbetaling van € 400,-, 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 'Athene 2020'. Let op: Uw 
inschrijving is pas geldig na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier en de 
aanbetaling. 
 
Het resterende bedrag dient u over te maken vóór 1 februari 2020. 
 
Als u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bellen. 
 


