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LEFKAS,
MEGGANISI

Відразу по прибуттю в аеропорт - нас чекати-
ме бусик Check in Sea, який доставить екіпажі 
в марину Лефкас. Після заселення на яхти, 
трохи часу доведеться витратити в місцевому 
супермаркеті, закуповуючи харчі на весь тиж-
день. А ввечері, нарешті, розслабляємося на 
яхтах.

Піднявши вітрила, ми йдемо повз островів 
Принца, щоб зробити зупинку на найбільшо-
му з них - Меганісі. Крім нескінченних пляжів, 
острів знаменитий своїми підводними сталак-
титовими печерами - Джованні і Папаніколі. 
Скелястий острівець, ніби маленька фортеця, 
де зберігся колишній уклад і досі майже 
немає автомобілів. Зупинка на обід - в одній з 
колоритних автентичних таверн, де завжди 
подають найсвіжішу рибу і найсмачніше вино. 
І вдосталь насолодившись тишею і спокоєм - 
прямуємо в гавань Кефалонії.

At the airport Check in Sea bus will be waiting for 
you to take to Lefkada marina.
We’ll spend some time in local supermarket 
purchasing food for a week. And in the evening, 
finally, we can relax on yachts.

Raising the sails, we go past the islands of the 
Prince, to make stop on the largest of them - 
Meganisi. Besides endless beaches, the island is 
famous for its underwater stalactite caves - 
Giovanni and Papanikoli. 
Small rocky islet, like a small fortress, was well 
preserved and there are almost no cars. 
For dinner we’ll stop in one of the colorful 
authentic taverns, where they always serve the 
freshest fish and the most delicious wine. 
Enjoying peace and quietness we go to the 
harbor of Kefalonia.

DAY 1-2



KEFALONIA,
SAMI 

Короткий ранковий перехід в порт Самі, де 
нас чекає насичена пам'ятками програма. 
Інкрустована червоними сталагмітами печера 
Драгораті відома своїми акустичними власти-
востями, тому тут часто проходять концерти 
класичної музики. Ми обов'язково покатаємо-
ся на човнах по прозорим водам підземного 
озера Меліссані, де колись «гніздилися» 
німфи. А після спустимося в печери Лассі, 
обитель Святого Герасима, на місці якої зведе-
но храм з мощами аскета. Промінцем сонця в 
нашому спелео-маршруті стане відвідування 
одного з найчистіших пляжів Європи - Міртос. 
А на десерт, бажаючі можуть відвідати неве-
лику виноробню Robola.

After short morning transfer we arrive at port 
Sami.
Our day will be filled with sightseeing. 
Stalagmites cave Dragorati known for its acoustic 
properties, there are a lot  classical music 
concerts held here. 
We’ll swim in transparent waters of the 
underground lake Melissani, where nymphs once 
"nested".
After that we’ll descent to the caves of Lassi, the 
abode of St. Gerasim. 
After caves you will be happy to visit one of the 
most clean beaches of Europe - Myrtos. 
And for dessert - small winery Robola.

DAY 3



ZAKYNTHOS

Наша сьогоднішня мета - бухта контрабан-
дистів на острові Закінф. Сорок років тому 
пірати XX століття, що промишляли цигарка-
ми та вином, рятуючись від берегової поліції, 
посадили своє судно на мілину біля пляжу 
Святого Георгія. А незабаром шторм викинув 
корабель на берег. Поки влада збиралася 
силами для прибирання судна, його стіни 
поїла іржа, з пляжу, цю локацію облюбували 
туристи. І з кожним роком охочих сфотогра-
фуватися в знаменитій бухті Наваджо (Кора-
бельна аварія) - все більше. Трапляються 
серед них і ектрімали - тому на скелі висотою 
180 метрів обладнана площадка для бан-
джи-джампінгу. Можливо вас теж зацікавить 
такий стрибок?

Our goal today - smugglers’ bay on the island 
Zakynthos. Forty years ago, modern pirates  
(cigarettes and wine traders) fleeing from the 
coastal police run aground and their ship was 
stranded near the beach of St. George. Soon the 
storm threw the ship further ashore. While the 
authorities preparing to tow the vessel away, this 
location was chosen by tourists to take pictures 
in the famous bay of Navagio (Shipwreck).
For extremals there’s 180 meters bungee 
jumping platform. 

DAY 4



ZAKYNTHOS,
ITAKA

Першими туристами на Закінтосі були Апол-
лон і Артеміда, а вже потім Гомер відкрив його 
для простих смертних, описавши, як острів, 
що «потопає в смарагдових лісах». З тих пір 
тут нічого не змінилося, як і раніше повітря 
зводить з розуму ароматами хвої і цитрусових, 
а прибережні води - теплі і прозорі. Тож не 
дивно, що частину острова займає морський 
заповідник, де відкладають яйця величезні 
черепахи карета-карета. Інша частина віддана 
під кам'яний парк Аскос. Ходити на яхті 
вздовж берегів Закінф, як його називають 
греки, - одне задоволення. Неймовірні ланд-
шафти пестять погляд, а якщо виникне бажан-
ня ближче розглянути Блакитні печери, що 
йдуть прямо в море - завжди можна сісти в 
дінго з мотором і навіть заплисти всередину.
Увечері ми прибудемо в марину Ітаки, в цар-
ство Одіссея. На щастя нам циклопи, відьми і 
розгнівані боги не загрожують, тому ми розра-
ховуємо на спокійний перехід між островами.

The first tourists on Zakynthos were Apollo and 
Artemis, and only then Homer opened it for 
ordinary people as "drowning in the emerald 
forests." Since then nothing changed - the air is 
full of crazy scents of pines and citrus, and the 
coastal waters are warm and transparent.
It is not surprising that part of the island is 
protected, where huge turtles laying their eggs. 
The other part is given to the stone park of 
Askos. 
Sailing along the shores of Zakynthos is pure 
pleasure. Incredible landscapes, caves that go 
directly into the sea - luckily you can always take 
dinghy with engine and go inside.
In the evening we will arrive in the marina of 
Itaka, kingdom of Odysseus. 

DAY 5



ITAKA, LEFKAS,
VASILIKI 

Прокинутися на Ітаці - мрія кожного любите-
ля пригод, адже саме заради повернення до 
цих берегів Одіссей терпів стільки випробу-
вань. Архітектура сучасної Ітаки - це більше 
спадщина Венеціанської республіки, але ми 
обов'язково зачекінімся на локаціях описаних 
в легендах. У нас буде час оглянути царство 
Одіссея: джерело Аретуза, печеру німф Мар-
мароспілі, де нібито заховані незліченні 
скарби царя Алкіноя і придивитися до руїн 
стародавнього Алалкомена (вчені досі не 
змогли ні спростувати, ні підтвердити, що тут 
жив легендарний Одіссей). Гомер, описуючи 
Ітаку, приховав важливі факти про кухню 
острова. Наприклад, існування таких страв, як 
медовий рис «вання» і паста «гуветсі». Check in 
Sea виправить прикре упущення і ми 
пообідаємо в одній з кращих таверн острова.
Ближче до вечора, наші яхти пришвартуються 
біля берегів Лефкас в місті Василикі.

To wake up on Itaka is the dream of any 
adventure seeker. Because of desire to return to 
these shores Odysseus suffered so many trials. 
Architecture of modern Itaki is mostly heritage of 
the Republic of Venice, but we will check in 
locations described in legends. 
We will have time to examine the kingdom of 
Odysseus: the spring of Arethusa, the cave of the 
nymphs Marmarospili, where supposedly hidden 
treasures of King Alkinus, and have a look at the 
ruins of ancient Alalcomenia. 
Homer, describing Itaka, didn’t mention 
important facts about cuisine. For example, the 
existence of such dishes as honey rice "rovani" 
and pasta "gouvetsi". Check in Sea will fix it and 
we will dine in one of the best taverns on the 
island.
Towards the evening, our yachts will moore off 
the coast of Lefkas in the city Vasiliki.

DAY 6



LEFKADA CAVES

Василикі - іонічна столиця віндсерфінгу. Кай-
тери, серфери, дайвери і, звичайно, яхтсмени 
з усього світу приїжджають в бухту крихітно-
го курорту, щоб підкорювати стихію. У нас 
теж буде можливість скуштувати принади 
активного відпочинку, а потім на всіх вітрилах 
піти уздовж узбережжя острова, зупиняючись 
у найкрасивіших гротів і купаючись у відо-
кремлених бухтах.
Увечері в марині Лефкас нас чекає прощальна 
вечірка та останній вечір в своїх каютах. 
Вранці ми повертаємося до Києва, везучи з 
собою гігабайти фотографій, кілограми 
сувенірів і безцінні спогади про легендаааар-
ний відпочинок.

Vasiliki is the ionic capital of windsurfing. Kiters, 
surfers, divers and, of course, yachtsmen from all 
over the world coming to the bay of this tiny 
resort to conquer the elements. 
We will also have the opportunity to taste the 
charms of these activities, and then sail along the 
islands, stopping at the most beautiful spots and 
swimming in solitary bays.
In the evening we reach marina Lefkas and throw 
farewell party.
In the morning we are going home, taking with us 
gigabytes of photos, kilograms of souvenirs and 
priceless memories of this fantastic vacation.

DAY 7-8



ВАРТІСТЬ
COST       $ 690   З ЛЮ

PER PERSON
ДИНИ

проживання на білосніжній яхті 7 днів;
послуги професійного шкіпера;
груповий трансфер з аеропорту і назад;
гумовий човен і моторчик;
фінальне прибирання яхти;
заправка паливом;
стоянки в маринах;
постільна білизна та рушники;
медична страховка;
комфорт-пакет на яхті;
фірмові футболки та подарунки!

міжнародний переліт до Греції;
Шенген віза (якщо потрібна);
харчування.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОДАТКОВО: NOT INCLUDED:

7 days on yacht;
professional skipper services;
group transfer from and to airport;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final yacht cleaning;
fuel;
marinas fees;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on yacht;
branded t-shirts and presents!

international flights to Greece;
visa if needed;
meals.

O.Myshuga street 10, of. 110, 
Kyiv, Ukraine, 02141

+38 097 444 3571
info@checkinsea.global

Ikskile, LV-5052
Raudu iela 4/1
+371 278 096 84
lv@checkinsea.global

2246 65th Street, 
Brooklyn, NY 11204

tell.: +1 (914) 446 56 16

checkinsea.global
kz@checkinsea.global

Страховий депозит за яхту беремо на себе!
Можливий відпочинок в розстрочку.

We will take care of security deposit for yacht!
Payment possible in installments. 




