Cultuurreis Mystras, parel van Byzantium, 19 t/m 26 oktober 2018
Uitgebreide reisinformatie
Inleiding
De Byzantijnse stad Mystras was niet alleen een van de mooiste steden van de laatByzantijnse tijd (1250-1450), maar ook een belangrijk centrum voor kunst en filosofie. De
stad ligt in het centrum van de Peloponnesos, op een heuvel nabij het antieke Sparta, en werd
bestuurd door de prinsen van Byzantium. Cultureel gezien bevond de regio zich tussen de
invloedsferen van Byzantium in het oosten, met als hoofdstad Constantinopel, en WestEuropa. Beroemd zijn de Byzantijnse filosofen Plethon (1355-1452) en Bessarion (14031472). Beiden hebben een weergaloze invloed uitgeoefend op het ontstaan van de renaissance
in Italië. Hoe zag de wereld van laat-Byzantijns Griekenland eruit? Wat had men precies voor
een cultuur? Hier gaan we naar op zoek.
In deze 8-daagse reis (per vliegtuig vanaf Eindhoven) bezoeken we met een bus drie zeer
goed bewaarde laat-Byzantijnse steden in de Peloponnesos: Mystras, Geraki en Monemvasia.
Veel van de woonhuizen en kerken staan hier nog overeind. We kunnen door de straten van
deze steden dwalen en vele prachtige muurschilderingen bewonderen. Kleine colleges ter
plaatse gaan over laat-Byzantijnse geschiedenis, kunst en filosofie. Doel van de reis is een
kennismaking met de rijke en prachtige Byzantijnse cultuur; het besef van het enorme belang
van de laat-Byzantijnse filosofie; en inzicht in het ontstaan van de renaissance in Italië.
De reis wordt in een rustig tempo ondernomen en er is voldoende gelegenheid te pauzeren
tussen de verschillende onderdelen van het programma en te genieten van het relaxte leven in
Griekenland.
Voorlopig programma
Op dag 1 (vrijdag) gaan we met een bus vanaf Maastricht, Heerlen en Roermond naar de
luchthaven in Eindhoven en vliegen direct naar Athene. Vanaf het vliegveld in Athene gaan
we per bus naar ons hotel in het dorpje bij Mystras voor vijf overnachtingen aldaar.
Op dag 2 (zaterdag) maken we onze eerste wandeling door Mystras. We bezichtigen de
benedenstad. Het accent ligt op de bijzondere woonhuizen en de prachtige kerken en
kloosters. De inzet van deze dag is niet alleen een kennismaking met de laat-Byzantijnse stad,
maar ook alvast een verdieping in de laat-Byzantijnse schilderkunst en theologie.
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Dag 3 (zondag) staat in het teken van de Byzantijnse bewondering voor het antieke
Griekenland. 's Ochtends en 's middags bezoeken we enkele opgravingen uit de tijd van het
antieke Sparta, o.a. het recent gevonden paleiscomplex. In een aparte sessie wordt de
bijzondere inzet van de laat-Byzantijnse filosoof Plethon (1355-1452) besproken. Hij woonde
in Mystras en benadrukte het grote belang van de antieke Griekse geschiedenis en filosofie.
Dag 4 (maandag) brengt de bus ons naar de poort van de bovenstad van Mystras. We lopen
van hier tussen de ruïnes naar beneden en bezoeken onderweg o.a. het Paleis van de Despoten
en ook het prachtige Pantanassaklooster. De Byzantijnse bovenlaag was hoog ontwikkeld en
zeer verfijnd. Filosofie was de basis bij de opvoeding van een aristocraat.
Dag 5 (dinsdag) brengt de bus ons opnieuw naar de bovenpoort van Mystras. We bezoeken de
Agia Sophiakerk. Thema van de dag is het bijzondere verhaal van een buitenlandse prinses.
We lunchen in Mystras-dorp. 's Middags verzorgt Robert Kragting een werkcollege over het
tragische lot van deze prinses in het Research Institute of Byzantine Culture (verbonden aan
de Universiteit van de Peloponnesos).
Dag 6 (woensdag) vertrekken we met de bus naar Geraki, een kleinere laat-Byzantijnse stad.
Na een bezoek aan de ruïnes reizen we verder naar de indrukwekkende Byzantijnse havenstad
Monemvasia. Hier kunnen we ons goed voorstellen hoe het was om in een Byzantijnse stad te
wonen. De stad is niet toegankelijk voor auto's of brommers omdat de straatjes te smal zijn.
We slapen in Byzantijnse huizen die omgebouwd zijn tot hotel.
Dag 7 (donderdag) beginnen we met een bezoek aan het Museum in de benedenstad van
Monemvasia. Daarna gaan we te voet naar de bovenstad met de Agia Sofiakerk en de resten
van de huizen van de Byzantijnse aristocratie. 's Middags is er een college over de grote
Byzantijnse missie naar Italië. Doel was de hereniging van de kerken van het Westen en het
Oosten. De Byzantijnse intellectuelen maakten met hun kennis grote indruk in het Westen.
Dag 8 (vrijdag) rijdt de bus ons naar het vliegveld in Athene. Onderweg maken we een stop
bij een heel bijzondere Byzantijnse kerk waar Robert een uitleg over zal geven. E.e.a. heeft te
maken met een ondergewaardeerde intellectuele Belg. Van Athene vliegen we direct naar
Eindhoven. De transferbus brengt ons naar Roermond, Heerlen en Maastricht.
Vlucht
We vliegen met Transavia vanaf Eindhoven direct naar Athene.
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Het vluchtschema is (onder voorbehoud van wijzigingen):
Eindhoven - Athene
14.30-18.35 uur
Athene - Eindhoven
19.20-21.40 uur
Hotel
We verblijven in twee hotels:
- in Mystras vijf nachten in Hotel Byzantion (www.byzantionhotel.gr) en
- in Monemvasia twee nachten waarbij de groep verdeeld wordt over Hotel Bastione Malvasia
(www.malvasia-hotel.gr) en Hotel Malvasia Traditional (www.malvasia-traditional.gr),
tegenover elkaar gelegen.
De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 145,-. 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.
Reisleiding
Uw gidsen zijn Robert Kragting (filosoof) en Gemma Jansen (archeoloog). De algemene
organisatie is in handen van het reisbureau Labrys te Nijmegen (aangesloten bij ANVR en
garantiefonds).
Karakter van de reis
De reis heeft het karakter van een studiereis. Soms zijn er korte colleges ter plekke. Vergeet
niet een opschrijfboekje en een stoeltje mee te nemen op deze reis.
Gezondheid en conditie
De Byzantijnse steden Mystras, Geraki en Monemvasia zijn gebouwd op de helling van een
berg en af en toe zullen we een flinke klim moeten maken. Ook zullen we soms een trap
moeten lopen. Indien u twijfelt over deze aspecten van de reis kunt u het beste even contact
met ons opnemen.
In oktober kan het heel mooi weer zijn in de Peloponnesos, maar het kan ook al guur zijn, met
name aan zee bij Monemvasia. Zorg dus ook voor dikke en warme kleding.
Voorpret
Voorafgaand aan de reis organiseren we de themamiddag Vergeten Byzantium op
zondagmiddag 7 januari 2018 in Maastricht, 13.30 tot 16.30 uur.
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Meer details zijn te vinden in het studiegidsje voorjaar 2018 en op onze website.
Voorlichtingsbijeenkomst
Op zondag 16 september 2018 organiseren we een kleine voorlichtingsbijeenkomst in
Maastricht. Hier geven we de laatste technische informatie, 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: € 1.185,-. Inbegrepen zijn: vlucht, transfers vanaf
Roermond, Heerlen en Maastricht naar het vliegveld en terug, het busvervoer in het kader van
de reis ter plaatse, zeven hotelovernachtingen op basis van logies en ontbijt, en de
rondleidingen. Niet inbegrepen zijn: entrees, lunches, avondeten, drankjes, fooien en uitgaven
van persoonlijke aard, alsook de eigen reis- en annuleringsverzekering.
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,- plus het bedrag van de
eventuele eenpersoonskamer, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. U kunt de
aanbetaling overmaken op bankrekening NL20.RABO.0119.8191.39 t.a.v. 'R. Kragting,
inzake Rubico' onder vermelding van 'Mystras 2018'. 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 juli 2018.
Als u nog vragen heeft, kunt u ons altijd bellen.
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