ПО МІСЦЯХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ КАРЛА ЮНГА
І ЧУДОВИЙ ПАРИЖ
Маршрут: Ужгород (Україна) - Мюнхен (Німеччина) -Кесвіль (Швейцарія) - Кюснахт
(Швейцарія) - Цюріх (Швейцарія) - Боллінг (Швейцарія) - Базель (Швейцарія) - Париж (Франція)
- Прага (Чехія) - Краків (Польща ) - Львів, Україна)
Дати перебування: 30.04.19 – 09.05.19
9 ночей/10 днів
Всі екскурсії за програмою включені у вартість туру.
Автобусно-пішохідні екскурсії проводяться російською мовою, екскурсії не скорочуються.
Вивчається можливість проведення круглого столу «Проблеми підготовки державних
службовців в Україні» за участю президента асоціації випускників Національної школи
управління Франції Даніелем Келлером і Першого секретаря Посольства України у Франції
Олександром Компанійцем.
50% оплати туру (за поточним курсом валют) необхідно внести до 23 березня
1 день - 30.04.19




Зустріч туристів в місті Ужгород на ж / д вокзалі.
Виїзд на кордон о 17.00. Проходження українопольського кордону.
Нічний переїзд до Мюнхена (Німеччина).

2 день 01.05.10




Сніданок.
Прибуття в Мюнхен.
Оглядова екскурсія містом Мюнхен.

Мюнхен (Німеччина) – місто-перлина Центральної
Європи, столиця федеральної землі Баварія, яка розташувалася на річці Ізар на півдні країни.
Місто Мюнхен - один з найпривабливіших в регіоні з туристичної точки зору, з багатою історією і
культурними традиціями. Сучасний девіз міста: «Мюнхен любить Вас». І, дійсно, місто знамените
гостинністю своїх мешканців і численними баварськими святами, які можуть подарувати
приїжджим масу вражень.
 Поселення в готель.
 Ночівля.

3 день 02.05.19

 Сніданок.
 Переїзд в Кесвиль.

Творець аналітичної психології, швейцарський
психотерапевт Карл Густав Юнг (1875-1961)
народився в невеликому швейцарському селі
Кессвіле (в кантоні Тургау), що налічує всього
близько 500 жителів. Вона знаходиться на березі
Боденського озера. Саме через це озеро перепливає
головний герой книги Томаса Манна «Чарівна
гора». Сьогодні ще до сих пір зберігся в
первозданному вигляді будинок священика місцевої церкви, Пауля Юнга, батька Карла Густава.
 Відвідування музею.
 Переїзд в Кюснахт.
 Оглядова екскурсія.
У 1906 році, через три роки після весілля, Карл
Густав і його дружина Емма переїжджають в
великий особняк в Кюснахті, побудований за
приватним замовленням Юнга архітектором
Ернстом Фіхтером. Напис над входом в будинок на
латині свідчить: «Чи думаєте ви про Бога, чи ні, він
завжди існує».
 Вільний час.
 Ночівля в транзитному готелі.
4 день 03.05.19.
 Сніданок.
 Оглядова екскурсія по Цюріху.
Цюріх – це красивий європейське місто, затишно розташувався на березі Цюріхського озера.
Старе місто з його звивистими вуличками, вузькі будинки з розташованими в них
кондитерськими, готелі на березі Цюріхського озера.
Після закінчення Базельського університету в 1900 році Карл Густав Юнг залишив знайомий
йому з дитинства місто Базель і переїхав до Цюріха, центр економічного життя Швейцарії.
У Цюріху Юнг влаштувався в психіатричну клініку, де почав уважно спостерігати за пацієнтами.
У 1909 Юнг відмовився від роботи в лікарні, а в 1913 продовжував читати лекції в Цюріхському
університеті, де почав викладати з 1905.
Переїзд в Боллінг. Невелике селище Боллінг на березі Цюріхського озера в 40 км від Цюріха на
перший погляд нічим не відрізняється від сусідніх сіл. Але для юнгіанців це місце особливе. Саме
тут знаходиться знаменита Вежа Юнга, будинок, який Карл Густав Юнг побудував власними
руками по особисто створеному проекту. Почавши будівництво в 1922 році, вчений закінчив його
тільки в 1950-му. За його власним відчуттям і за словами представників його оточення, на відміну
від будинку в Кюснахті, де він жив і працював і який символізував його его, Вежа символізує центр
його особистості, до архетипу Самості.
 Вільний час.
 Ночівля в транзитному готелі.

5 день 04.05.19



Сніданок.
Відвідини міста Базель.

Базель – це третє найбільше місто Швейцарії, розташований на перетині кордонів трьох країн –
Швейцарії, Німеччини та Франції. Рейн ділить місто на дві частини – Великий і Малий Базель.
Жодне місто Європи не може похвалитися такою кількістю музеїв щодо своїх розмірів, тут більше
30 музеїв на 37 кв. кілометрах. Ось деякі з найцікавіших музеїв Базеля. Анатомічний музей,
заснований професором Карлом Густавом Юнгом в 1824 році на базі відділення медичного
факультету найстарішого швейцарського університету міста Базель. У музеї представлені
найцікавіші анатомічні експонати, відреставровані сучасними методами, наприклад, скелет,
препарований Андреасом Фезалем ще в 1543 році. Музей володіє великою колекцією історично
цінних, навіть унікальних експонатів, які відіграли важливу роль у розвитку анатомічної науки.
Постійні виставки та тимчасові експозиції служать відвідувачам музею, а також студентаммедикам провідниками в захоплюючій подорожі по людському тілу.





Оглядова екскурсія.
Вільний час.
Переїзд до Парижу.
Ночівля.

6 день 05.05.19
 Сніданок.
 Оглядова екскурсія по Парижу.
Париж – найстильніша і елегантна столиця Європи. Вона привертає до себе людей неповторністю
старовинних вулиць і бульварів, які дихають історією. Унікальність пам'яток та багатство музеїв
відомі в усьому світі. Ресторани та кафе міста славляться чудовою французькою кухнею і
вишуканими винами. Чи варто говорити, про те, як
приємно прогулятися по неповторним набережних і
мостах річки Сена.
З давніх-давен місто Париж будувався в западині
серед п'яти пагорбів. Найвідоміший серед них,
безсумнівно, Монмартр. Саме в цьому районі, біля
підніжжя пагорба, віддалік від туристичних
маршрутів, можна знайти тихі вулички, де час ніби
зупинився. Якщо Ви сядете перекусити в одному із
затишних бістро, може здатися, що потрапили
кудись в невелике французьке село.
У Парижі в усі часи любили експериментувати.
Будівництво таких, знаменитих сьогодні пам'яток,
як Ейфелева вежа, базиліка Сакре-кер
супроводжувалося протестами і спорами в
минулому. Подібне відбувалося і в наш час.
Піраміда Лувру, квартал Ле-Дефанс, центр Помпіду мали багато противників. Але, як відомо, в
суперечці народжується істина, а істина в тому, що сьогодні Париж – багатоликий, різноманітний
у всіх проявах місто.
Можна дуже довго перераховувати всі принади цього міста він цього дійсно гідний ... Але, краще
один раз побачити, ніж сто разів почути.
 Вільний час.
 Ночівля.

7 день 06.05.19
 Сніданок.
 Вільний день в Парижі.
 Ночівля.
8 день 07.05.19






Сніданок.
Виселення з готелю.
Вільний день в Парижі.
Нічний переїзд в Прагу.
Ночівля.

9 день 08.05.19
 Прибуття до Праги.
 Вільний час.
Оглядова екскурсія містом. «Злата
Прага», як раніше називали чеську
столицю, один з найкрасивіших міст
Європи.
Протягом довгого часу в Празі жили і
працювали багато видатних
особистостей: Моцарт, Бетховен,
Достоєвський, Чайковський, Ян Неруда,
Ярослав Гашек, Франц Кафка. Не
випадково в столицю Чехії можна
приїжджати незліченна кількість разів за
чудовою кухнею, дивовижними місцями,
красивими архітектурними спорудами і
кожен раз знаходити щось нове.
 Вільний час.
 Ночівля.
10 день 09.05.19
 Сніданок.
 Переїзд до Кракова.
 Оглядова екскурсія по місту.
Чарівний, казковий, неповторний – Краків
схожий на строкатий калейдоскоп. Повне
ім'я Кракова звучить так: Столичне
королівське місто Краків. І він дійсно
виправдовує таку урочисту назву.
Незважаючи на те, що це велике місто на
півдні Польщі вже давно перестало бути
столицею, в ньому залишилися гідність і
краса головного населеного пункту країни.
Авжеж, королівський шик тут
зустрічається на кожному кроці.

 Вільний час.
 Виїзд на польсько-український кордон.
 Прибуття до Львова 23.00 – 00.00.
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТУРУ – 550 євро
У вартість туру включено:
 проживання в готелі
 сніданки в готелі
 оглядові екскурсії: Мюнхен (2 години), Кесвиль 1 годину. 30 хв), Кюснахт (2 години), Цюріх (3
години), Боллінг (1 година 30 хв), Базель (3 години), Париж (5 годин), Прага (4 години), Краків
(2 години)
 вхідний квиток і екскурсія по музею в Кесвиль
 медична страховка
 транспортне обслуговування по програмі
 супровід групи
 вхідні квитки в інші програмні музеї
 екскурсії по музеях
У вартість не включено:
 факультативні екскурсії за маршрутом
 проїзд в громадському транспорті
 вхідні квитки в факультативні музеї
Кілометраж маршруту:
Ужгород, Україна – Мюнхен, Німеччина (1037 км)
Мюнхен, Німеччина – Кесвиль, Швейцарія (238 км)
Кесвиль, Швейцарія – Кюснахт, Швейцарія (8 км)
Кюснахт, Швейцарія м Цюріх, Швейцарія (12 км)
Цюріх, Швейцарія – Боллінг, Швейцарія (38 км)
Боллінг, Швейцарія – Базель, Швейцарія (133 км)
Базель, Швейцарія – Париж, Франція (516 км)
Париж, Франція – Прага, Чехія (1035 км)
Прага, Чехія – Краків, Польща (534 км)
Краків, Польща – Львів, Україна (326 км)

