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І. ОРГАНІЗАТОРИ








Національна академія державного управління при Президентові України (Київ, Україна).
Центр дослідження сучасності і повсякденності (Париж, Франція).
Всеукраїнська асамблея докторів наук державного управління (Київ, Україна).
Інститут економіки і прогнозування НАН України (Київ, Україна).
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (Київ, Україна).
Українська технологічна академія (Київ, Україна).
Українське товариство сприяння соціальним інноваціям (Київ, Україна).
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЇ-ПАРТНЕРИ,
автори-представники яких беруть участь у форумі





























Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Київ, Україна).
Дніпровський національний університет імені О. Гончара (Дніпро, Україна).
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Дніпро, Україна).
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (Дніпро, Україна).
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України (Київ, Україна).
Інститут економіки промисловості НАН України (Київ, Україна).
Інститут історії України НАН України (Київ, Україна).
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (Київ,
Україна).
Інститут прикладного системного аналізу «НТУУ КПІ» імені Ігоря Сікорського (Київ, Україна).
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна).
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ, Україна).
Національний авіаційний університет (Київ, Україна).
Національний інститут стратегічних досліджень (Київ, Україна).
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна).
Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна).
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України (Одеса, Україна) .
Полтавська державна аграрна академія (Полтава, Україна).
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Полтава, Україна).
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ,
Україна).
Стокгольмська школа економіки (Рига, Латвія).
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Суми, Україна).
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Харків, Україна).
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (Харків, Україна).
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Харків, Україна).
Центр дослідження сучасності і повсякденності (Париж, Франція).
Центр розвитку української культури та самоорганізації (Львів, Україна).
Черкаський державний технологічний університет (Черкаси, Україна).
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
 Марина БІЛИНСЬКА, д.н.держ.упр., проф., віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України – голова оргкомітету (Київ, Україна).
 Едуард АФОНІН, д.соціол.н., проф., професор кафедри публічної політики та політичної
аналітики Національної академії державного управління при Президентові України – один
із засновників і науковий керівник Української школи архетипіки – член оргкомітету (Київ, Україна).
 Мішель МАФФЕСОЛІ, почесний професор університету Сорбонна – Париж V, засновник
та директор Центру дослідження сучасності та повсякденності (CEAQ), член Інституту
університетів Франції – член оргкомітету (Париж, Французька республіка).
 Олег АМОСОВ, зав. кафедри Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України – член оргкомітету (Харків, Україна).
 Ольга БАЛАКІРЄВА, к.і.н., засл. діяч науки і техніки України, завідувачка відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України, віце-президент Соціологічної асоціації України, одна з засновниць Української школи архетипіки – член оргкомітету (Київ, Україна).
 Світлана БЛАГОДЄТЄЛЄВА-ВОВК, к.е.н., незалежна дослідниця та громадський діяч 
член оргкомітету (Київ, Україна).
 Тетяна ДАНИЛОВА, к.філос.н., доц., старший викладач кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України, експерт конкурсу молодих
науковців УША – член оргкомітету (Київ, Україна).
 Володимир КОЗАКОВ, д.н.держ.упр., проф., професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, експерт конкурсу молодих науковців УША – член оргкомітету (Київ, Україна).
 Андрій МАРТИНОВ, д.і.н., проф., провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України,
один із засновників Української школи архетипіки, експерт конкурсу молодих науковців
УША – член оргкомітету (Київ, Україна).
 Катерина МЕРКОТАН, к.політ.н., незалежна дослідниця, експерт конкурсу молодих науковців УША – член оргкомітету (Борне Суліново, Республіка Польща).
 Володимир ПАТРАКОВ, незалежний дослідник, експерт конкурсу молодих науковців
УША – член оргкомітету (Степногорськ, Республіка Казахстан).
 Ігор ПОЛОВНИКОВ, д.техн.н., проф., президент Української технологічної академії –
член оргкомітету (Київ, Україна).
 Людмила ПРИХОДЧЕНКО, д.н.держ.упр., проф., завідувачка кафедри публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, експерт конкурсу молодих науковців УША – член оргкомітету (Одеса, Україна).
 Ірина РОЗУМНЮК, к.е.н., незалежний дослідник, представник української діаспори в
Єгипті – член оргкомітету (Каїр, Арабська Республіка Єгипет).
 Євген РОМАНЕНКО, д.н.держ.упр., проф., проректор і завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом, президент Всеукраїнської
асамблеї докторів наук з державного управління – член оргкомітету (Київ, Україна).
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 Олена СУШИЙ, д.н.держ.упр., доц., завідувачка лабораторії методології психосоціальних
і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, вчений секретар Української школи архетипіки – член оргкомітету (Київ, Україна).
 Наталія ЧЕРНЮК, доктор філософії з соціології, незалежний дослідник, експерт конкурсу молодих науковців УША – член оргкомітету (Париж, Франція).
ІV. КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
15 жовтня 2019 – кінцевий термін подання заявок на участь у щорічних заходах УША 2020
року
15 листопада 2019 – кінцевий термін подання рукописів статей учасників ХІ ТМС-2020 і VІІІ
міжнародного конкурсу молодих науковців
15 грудня 2019 – завершення комплектування україно- та англомовної версій науковофахової збірки праць учасників ХІ ТМС-2020
24-31 січня 2020 – конференц-тур «По місцях єгипетсько-греко-арабсько-європейської традиції» (Шарм-Ель-Шейх, Каїр-Александрія)
27-28 січня 2020 – фінальні заходи ХІ ТМС-2020 в м. Александрія (Арабська Республіка
Єгипет)
V. ПОМЕШКАННЯ НА ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ В КОНФЕРЕНЦ-ТУРІ
1. Шарм-Ель-Шейх, готель «____», моб., email:
2. Александрія, готель «____», моб., e-maіl:
VІ. РОЗКЛАД
XІ Міжнародний теоретико-методологічний семінар і VІIІ Міжнародний конкурс молодих
науковців «Архетипіка і публічне управління: традиція, її суб’єкти та джерела у постмодерному суспільстві»

28 січня 2020 (м. Александрія, Бібліотека Александрина, аудиторія сектору засобів масової
інформації та комунікації Відділу залів та діалогових ініціатив; адреса: сhatby 21526,
Alexandria, Egypt, tel: 002-03-4839999, ext: 1338, e-mail : sara.aziz@bibalex.org,
www.bibalex.org)
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08.30-09.00 – Реєстрація учасників.
09.00-09.30 – Відкриття та привітання учасників щорічного форуму Української школи
архетипіки:
 Марина БІЛИНСЬКА, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України (далі – НАДУ);
 Євген МИКИТЕНКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Арабській Республіці Єгипет);
 Мішель Маффесолі, засновник та директор Центру дослідження сучасності
та повсякденності (CEAQ), почесний професор Сорбонни;
 Едуард АФОНІН, засновник і науковий керівник Української школи архетипіки, професор НАДУ при Президентові України.
09.30-11.00 – Пленарна сесія (панель № 1 – виступи учасників ТМС; модератори: професор Олег Амосов і доцент Оксана Кожем’якіна).
11.00-12.30 – Відкрита лекція Мішеля Маффесолі на тему: «Архетип і незапам’ятна
пам'ять існування разом» (французькою).
12.30-13.30 – Екскурсія бібліотекою Александрина і фотосесія біля «скульптури землячки Лесі Українки».
13.30-14.30 – Перерва на обід (місце обіду буде визначено додатково).
14.30-15.30 – Пленарна сесія (панель № 2 – фінальна частина конкурсу молодих науковців; модератори: професори Едуард Афонін і Мішель Маффесолі).
15.30-16.00 – Офіційна церемонія (нагородження переможців конкурсу, вручення сертифікатів учасника ТМС-2019 і значків Української школи архетипіки, загальне
фото).
16.00-16.15 – Загальне фото учасників ТМС-2020.
16.30-18.00 – Оглядова екскурсія Александрією.
18.00Регламент:

– Вечеря і нічний переїзд до Шарм-Ель-Шейха.
пленарні доповіді (формулювання ключових ідей) – 7 хв.
інформаційне повідомлення
– 5 хв.
запитання-відповіді
– 3 хв.

Робочі мови – українська, англійська, французька.
VІI. ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА
ПАНЕЛЬ № 1 (Виступи учасників ХІ ТМС-2019)
Модератори – проф. Олег Амосов, доц. Оксана Кожем’якіна
1. Олег АМОСОВ, д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії та фінансів,
Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Наталія ГАВКАЛОВА, д.е.н., проф., завідувачка
кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (Харків, Україна). Тема: Архетипні основи інституціональної трансформації вітчизняної економіки.
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2. Едуард АФОНІН, д.соціол.н., проф., професор кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України,
заслужений діяч науки і техніки України; Андрій МАРТИНОВ, д.і.н., проф., провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, Інститут історії України НАН України (Київ, Україна). Тема: Традиція як фактор суспільної
інтеграції і консолідації в умовах постмодерна: архетипний підхід.
3. Олексій ВАЛЕВСЬКИЙ, д.н.держ.упр., с.н.с., провідний науковий спів робітник
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України (Київ, Україна).
Тема: Архетипна складова в електоральному циклі України у 2019 році.
4. Олександр ВЕРЕМЧУК, незалежний дослідник; Ольга ВЕРЕМЧУК, практичний
психолог, аспірант Національного університету «Одеська юридична академія» (Одеса,
Україна). Тема: Вплив психотипу раціонала й ірраціонала у запозиченні та формуванні
традицій в добу постсучасності: медійний аспект.
5. Людмила ГАРНИК, к.політ.н., доцент кафедри комерційної, торговельної та підприємницької діяльності, Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут» (Харків, Україна). Тема: «Імажинер» у грі гендеру: переосмислення теорії архетипу у світлі міжнародних економічних відносин.
6. Валентина ЄВДОКИМОВА, к.соціол.н., доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки Інституту соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку
людини «Україна» (Київ, Україна). Тема: Архетипи принципів соціальної справедливості:
на прикладі удосконалення адресності соціальних виплат.
7. Марта КАРПА, д.н.держ.упр., доцент кафедри управління та бізнесадміністрування Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника (ІваноФранківськ, Україна). Тема: Архетипні засади масової політичної свідомості: публічноуправлінський аспект.
8. Ганна КІСЛА, к.філос.н., доц., професор кафедри соціології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна). Тема: Mixed традиційної і
постмодерністської культур в українському суспільстві: ресурс розвитку чи конфлікту.
9. Оксана КОЖЕМ’ЯКІНА, к.філос.н., доц., доцент кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, Україна). Тема:
Традиція та архетип: творчі основи постмодерної інтерпретації.
10. Вікторія ЛАПІНА, к.соціол.н., завідувачка навчальної лабораторії соціальних і
освітніх досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ,
Україна). Тема: Архетип консьюмеризму як функціональний та дисфункціональний чинник ресурсної підтримки сталого розвитку сільських громад.
11. Марія ЛАШКІНА, к.н.держ.упр., доцент кафедри журналістики, реклами і зв’язків
з громадськістю, факультет міжнародних відносин Національного авіаційного університету
(Київ, Україна), Тетяна БЄЛЬСЬКА, д.н.держ.упр., доцент, доцент кафедри менеджменту і
публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова (Харків, Україна). Тема: Концепти ірраціонального та раціонального
в інформаційному просторі України: публічно-управлінський аспект.
12. Ярослава ЛЄБЄДЄВА, старший викладач Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (Дніпро, Україна). Тема: Освітні традиції в практиці мультикультуралізму чи мультикультурні традиції в освіті? (Архетипний аналіз).
13. Тамара ЛОЗИНСЬКА, д.держ.упр., проф., завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії (Полтава, Україна). Тема:
Конфлікт традиційності та інноваційності в державотворенні: архетипний підхід.
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14. Олександр МАКАРЕНКО, д.фіз-мат.н., проф., завідувач науково-дослідного відділу прикладного нелінійного аналізу Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (Київ, Україна). Тема: Питання менталітету в трансформаційних процесах
постмодерного суспільства.
15. Елла МАМОНТОВА, д.політ.н., проф., професор кафедри регіональної політики
та публічного адміністрування Одеського регіонального інституту державного управління
національної академії державного управління при президентові України (Одеса, Україна).
Тема: Архетипові проекції архаїчних духовних практик на символічний ландшафт постполітики.
16. Людмила МАРЧЕНКО, аспірант кафедри управління персоналом та економіки
праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України (Харків, Україна). Тема: Державна казначейська служба України як суб’єкт надання публічних послуг в сучасному – постмодерному суспільстві (архетипний підхід).
17. Тарас ПЛАХТІЙ, незалежний дослідник, голова ГО «Центр розвитку української
культури та самоорганізації» (Львів, Україна). Тема: Політичні партії як суб’єкти традиційної діяльності у постмодерному суспільстві (архетипний підхід).
18. Сергій РИМАРЕНКО, д.політ.н., проф., головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса (Київ, Україна). Тема: Механізми державної етнонаціональної політики (архетипний аспект).
19. Лада САМАРСЬКА, студентка, Стокгольмська школа економіки у Ризі (Рига, Латвія); Наталія САС, д.пед.н., доцент Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка (Полтава, Україна). Тема: Формування нових ідентичностей в особистості молодої людини епохи постмодерну (на прикладі студента/школяра за обміном).
20. Інна СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА, д.н.держ.упр., доцент кафедри соціології та політології, Національний авіаційний університет (Київ, Україна). Тема: Трансформаційне лідерство та ціннісно-орієнтоване публічне управління: сучасні підходи.
21. Володимир СУДАКОВ, д.соціол.н., проф., завідувач кафедри теорії та історії соціології, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(Київ, Україна). Тема: Архетипи культури та субкультури як детермінанти соціальних
дій та соціального управління.
22. Ірина ТЕРОН, к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України (Київ, Україна). Тема: Формування соціального капіталу в Україні (архетипний підхід).
23. Тетяна ФЕДОТОВА, к.е.н., доц., доцент Дніпровського національного університету ім. О. Гончара (Дніпро, Україна). Тема: Традиція й інновація в підготовці кадрів для
публічного управління (архетипний підхід).
24. Оксана ФІРСОВА, к.н.держ.упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України (Київ, Україна). Тема: «Цифрова трансформація» суспільства: нові виклики та можливості для публічного управління у сфері охорони здоров’я (архетипний підхід).
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ПАНЕЛЬ № 2. Фінальний етап VIІI Міжнародного конкурсу молодих науковців
Модератори – проф. Едуард Афонін, проф. Мішель Маффесолі
25. Олексій БОБРОВСЬКИЙ, аспірант кафедри державного управління та місцевого
самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Дніпро, Україна). Тема:
Архетипи моделей управління і системне мислення як чинники розвитку традицій демократичного державотворення.
26. Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, к.е.н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, докторант Інституту економіки промисловості НАН України (Суми, Україна). Тема: Аналіз архетипного виміру інституційно-еволюційних траєкторій впровадження системних інновацій.
27. Катерина КОРОЛЮК, студентка 3-го курсу кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету (Київ, Україна). Тема: Концептуальні схеми розвитку
сучасної держави: конвергенція традиції та інновації (архетипний підхід).
28. Олена МАРЧУК, студентка 4-го курсу кафедри соціології та політології Національного авіаційного університету (Київ, Україна). Тема: Трансформація соціальної відповідальності сучасної держави у безпековому контексті глобального світу: архетипний підхід.
29. Євген ПЄЛЄВІН, к.і.н., старший викладач кафедри політології Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна). Тема: Інтерактивність архетипних образів як інструмент політизації сучасного дигітального мистецтва.
30. Людмила ПОНОМАРЕНКО, провідний фахівець відділу забезпечення міжнародних зв’язків управління комунікативними зв’язками Національної академії державного управління при Президентові України (Київ, Україна). Тема: Ментальность украинского общества и ее влияние на современные процессы институционализации (архетипный подход).
31. Геннадій ЧЕРНИХ, к.соціол.н., асистент кафедри галузевої соціології факультету
соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (Київ, Україна). Тема:
Дослідницькі традиції когнітивної соціології та соціолінгвістики – мова та значення у
соціальній взаємодії.
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Додаток
АДРЕСА:
м. Київ
бул. Лесі Українки, 26, офіс 134
Тел.: +38 067 699 57 65
e-mail: olimp_tour@ukr.net
Ліцензія туроператорської діяльності
АГ № 581305 від 12.03.2010
ДО ДЖЕРЕЛ ЄГИПЕТСЬКО-ГРЕКО-АРАБСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
АЛХІМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
Дати перебування: 24–31 січня 2020
7 ночей / 8 днів
1 день 24.01.20
 Виліт з Києва о 6.00 (час буде уточнено за 3 дні до вильоту).
 10.00 – приліт в Шарм-Ель-Шейх.
 Трансфер готель.
 15.00 – заселення в готель. Обід. Вільний час. Вечеря. Ночівля.
2 день 25.01.20
Сніданок. Вільний час. Відпочинок на морі.
Обід. Вільний час. Вечеря. Ночівля.
Вгадайте, чим Єгипет схожий на ялинку?
Вірно! Він і взимку, і літом вкритий одним
кольором – кольором бірюзового моря, яскравим підводним життя і строкато одягненої юрби туристів, в тому числі з України.
3 день 26.01.20
 Сніданок. Вільний час. Обід. Вільний час. Вечеря.
 21.00 – нічний переїзд до Каїра.
4 день 27.01.20
 Сніданок (сухий пайок). Прибуття в
Каїр.
 Зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Арабській Республіці Єгипет Євгеном Микитенко.
 Оглядова екскурсія містом Каїр.
На сьогоднішній день Каїр є найбільшим
містом і столицею Єгипту.
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Це один з найбільш густонаселених міст на планеті: тут проживає понад 20 млн громадян. Каїр можна назвати «містом контрастів», що їх робить унікальне поєднання сучасності і
стародавніх традицій. Тут величні хмарочоси та офісні будівлі органічно сусідять з мечетями
і мавзолеями, чий вік нараховує не одну сотню років.
Старе місто представляє великий інтерес для туристів. Це найдавніша частина Каїра і серце коптської християнської громади. Тут знаходиться Мечеть Амр Ібн Аль Ас – найперша
мечеть міста. На жаль, потрапити в неї можуть тільки мусульмани. Проте, в цій частині міста чимало інших мечетей і монастирів, які завжди готові прийняти мандрівників. Також можна відвідати Коптський музей. Однією з головних визначних пам'яток
району є церков Пресвятої Діви Марії, яку
також називають «висячою».
 Обід.
 Екскурсія в Гізу. В одній з частин
передмістя Каїра розташувався комплекс
історичних пам'яток – піраміди Гіза. Саме ці піраміди є метою більшості мандрівників. Найвідомішою з пірамід вважається Піраміда Хеопса, що є древньою усипальницею єгипетського
фараона IV династії Хуфу. Найменшою з пірамід є піраміда Мікеріна. Дещо менш популярні
серед туристів є піраміди Дашур, розташовані в 30 кілометрах від Каїру. Для відвідування
відкрита тільки Червона піраміда, куди регулярно проводяться екскурсії.
 Переїзд до Александрії.
Александрія – це портове місто в Єгипті на
узбережжі Середземного моря. В епоху
еллінізму Александрія славилася тим, що її
маяк входив до списку семи чудес Стародавнього світу. Крім нього туристів приваблюють пам'ятники греко-римського періоду
історії Єгипту, старовинні кафе, піщані
пляжі, а також фортеця Кайт-Бей, яка побудована в XV столітті, вірогідно, за ініціативи царя Птолемея I Сотера.
Також Александрія відома своєю бібліотекою. Взірцем для створення Александрійської бібліотеки як державної наукової
та освітньої установи слугували збори при школах Платона і Аристотеля, які віддзеркалили
той час, коли Платон переніс свою школу
до власного будинку, де й заснував Мусейон – храм муз, а дещо пізніше учень
Аристотеля Теофраст побудував для його
перипатетичної школи спеціальні аудиторії і будівлю бібліотеки.
 Вечеря. Ночівля в готелі.
5 день 28.01.20
 Сніданок в готелі.
 8.00 трансфер до бібліотеки Александріна – однієї з найбільших бібліотек
старовини.

12
 8.30-16.15 – щорічний форум
Української школи архетипіки
в бібліотеці Александрина,
під час якого відбудуться:
Екскурсія бібліотекою Александрина і фотосесія біля барельєфу Лесі Українці.
 Оглядова екскурсія Александрією.
 Вечеря і нічний переїзд до
Шарм-Ель-Шейха.
6 день 29.01.20
Прибуття в готель. Сніданок. Вільний час. Обід. Вільний час. Вечеря.
Ночівля.
7 день 30.01.20
Сніданок. Вільний час. Обід. Вільний
час. Вечеря. Ночівля.
8 день 31.01.20
Сніданок. Вільний час. Обід. Виселення з номерів в 12.00.
Трансфер в аеропорт. Виліт до Києва
19.30 (час може змінюватися).









У вартість туру включено:
авіапереліт Київ – Шарм ель Шейх;
груповий трансфер аеропорт – готель – аеропорт;
проживання в готелі 7 ночей / 8 днів;
харчування на узбережжі все включено;
харчування під час перебування в Каїрі, Александрії (сніданок /
обід / вечеря);
оглядові екскурсії: Каїр, Гіза, Александрія;
трансфер готель – Каїр – Гіза – Александрія – готель;
медична страховка.

