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LOS ANGELES

You won’t find brighter spot for Christmas Eve 
than Los Angeles. Every day closer to holidays 
brings more and more illuminations to palms and 
streets. Even Santa starting to appear in different 
places in LA. Traditionally City Zoo is generously 
illuminated during December. While inhabitants 
are asleep, guests are enjoying laser shows and 
3D projections. By the way red nosed Rudolph 
with other Santa’s deer are close by.  
If you wanna feel real magic, go to Disneyland. 20 
meter Christmas tree is surrounded by crowds 
with Mickie Mouse, Winnie the Pooh, elves and 
Cinderella. 
Christmas tree in Grove Mall is even higher – it’s 
33 meters. Here you can take advantage of 
famous American sales and appreciate all 
discounts with your wallet. Another shopper’s 
paradise is Rodeo Drive decorated by millions of 
tiny lights attracting customers and window 
lurkers.  

DAY 1

Немає яскравішої точки на планеті, напере-
додні Різдва, ніж Лос-Анджелес. Чим ближче 
до свята, тим в місті більше гірлянд на паль-
мах та новорічних декорацій. Навіть Санта 
Клаус змирився з каліфорнійською спекою і 
регулярно з'являється на вулицях LA. Вже тра-
диційно щовечора в грудні різнокольоровими 
вогнями освітлюється міський зоопарк. Доки 
його мешканці сплять, публіка захоплено спо-
стерігає за лазерними шоу і 3D проекціями. 
До речі, тут же можна зустріти червононосого 
Рудольфа та інших оленів Санти.
Ще одна порція чар чекає тих, хто ризикне 
відправитися в Діснейленд. Тут дорослих і 
дітей підхопить різдвяний вир, в якому зміша-
лися Міккі Мауси, Вінні Пухи, ельфи та 
Білосніжки. І вся ця строката компанія круж-
ляє навколо двадцятиметрової ялинки.
Далі більше - 33-метрова ялинка - гордість 
торгового центру The Grove. Тут на власні очі 
ви зможете побачити знамениті американські 
розпродажі та відчути магію знижок на влас-
ному гаманці. Ще одне місце поклоніння 
шопоголіків - Rodeo Drive, в грудні одягається 
в мантію з мільйона вогників, яка приваблює 
не тільки потенційних покупців, але і вулич-
них роззяв.



LOS ANGELES –
CANDY CANE

LANE

Even Beverly Hills star mansions can’t compete 
with Houses on Candy Cane Lane during 
Christmas. For almost 70 years locals 
outperforming each other in art of house lighting 
decoration, spending tens of thousands of 
dollars. Here you can imagine yourself in 
traditional Christmas movie.       
If you miss traditional winter fun, you can go to 
the ice rink on Pershing Square. Last days of the 
year Venice Canals brings its magnificence to the 
maximum. Decorated houses reflected in 
channels bring final touches to the holiday 
atmosphere.  

DAY 2

Навіть зіркові особняки у Беверлі Хілз на 
Різдво тьмяніють у порівнянні з будинками на 
Candy Cane Lane. Ось уже майже 70 років, як 
жителі знаменитої вулиці вправляються в 
мистецтві декорування будинків. На втілення 
різдвяної мрії господарі витрачають десятки 
тисяч доларів. Саме тут ви відчуєте себе 
героєм голлівудського різдвяного фільму.
Якщо раптом занудьгуєте за традиційними 
зимовими розвагами - ласкаво просимо на 
каток Pershing Square. А ось район Venice 
canals, в передноворічну пору, збільшує 
потужність своєї чарівності до межі. Прикра-
шені гірляндами будинки відображаються в 
каналах, вдвічі примножуючи святкову атмос-
феру.



LOS ANGELES –
MARINA DEL REY

BOAT PARADE

Our longer stop in Los Angeles is perfectly 
planned – we can’t miss annual Christmas Boat 
Parade. Around one hundred yachts turning into 
floating Santa houses for a month. You can 
compare boats with houses you just saw on 
Candy Can Lane. And you can’t get better view 
and feel of fun than from our yacht. This event 
alone makes it worth flying to sunny Christmas 
LA...

DAY 3

Ми не випадково робимо тривалу зупинку в 
Лос-Анджелесі. Адже яхти - наше все. А тут, в 
Marina del Rey, щороку проходить парад 
різдвяних човнів. Близько сотні яхт на цілий 
місяць перетворюються в плавучі будинки 
Санта-Клауса. Власники човнів змагаються з 
мешканцями вищезгаданої Candy Cane Lane, 
прикрашаючи свої човни всіма доступними 
методами. Не може не тішити той факт, що 
ми зможемо не тільки розглянути всю цю 
яхтову феєрію, а й покататися, беручи участь у 
загальних веселощах. Вже тільки заради 
цього унікального шоу вартувало летіти в 
сонячний різдвяний Ел-Ей..



TAHITI - MOOREA

Tahiti is the true pearl of French Polynesia, island 
is surrounded by pearl farms, where most perfect 
black pearls are grown.
We recommend to arrive on Tahiti one day 
before or leave one day later, so you will have 
enough time to explore the island.
You can climb to Venus Point, where James Cook 
was watching the eclipse of Venus or stroll in the 
park of Louis de Bougainville or emerge yourself 
into atmosphere of ordinary Polynesians, who 
inspired Paul Gauguin - he created over 80 
canvases in a year here, and keepers of his 
museum will share details about his life on the 
island. 
After lunch we go to the marina, where our 
catamarans are waiting for us. We get onboard, 
make provisions and get familiar with crew and 
instructions. 
When ready, we leave towards first island on our 
route - Moorea.

Таїті - перлина Французької Полінезії, адже з 
усіх боків острів оточують перлинні плантації, 
де вирощують найдосконаліші і найчорніші 
перли в світі. Кожен, хто прибув на райський 
острів, знайде заняття до смаку. Можна підня-
тися на мис Точка Венери, де Джеймс Кук 
спостерігав затемнення Венери; прогулятися 
по парку іншого мореплавця Луї де Бугінвіля 
або зануритися в життя простих полінезійців, 
яке так надихало Поля Гогена. Опинившись на 
Таїті, французький імпресіоніст за рік написав 
більше 80 полотен. А ось чим займався Гоген 
інші десять років на острові - знають охоронці 
його музею.
У марині ви зможете перепочити від навко-
лишньої пишноти і відправитися вивчати 
наступний острів Муреа, де ввечері нас чекає 
повне занурення в культуру древніх полінезій-
ців, вечірка з ритуальними танцями під гіпно-
тичний звук барабанів і, звичайно, привітальні 
гірлянди з тропічних квітів Тіари.

DAY 4



HUAHINE

On the fifth day of our trip we visit the most 
mysterious and mystical island of Polynesia. 
You can discover ancient religious buildings, 
mysterious statues and objects from life of Maui. 
In one of the streams you can find sacred for 
Tahitians two-meter eels, they can fulfill your 
wishes in return for bread crumbs.
Huahine consist of two islands connected by 
bridge and coral reefs. 
Local residents turned neighboring atolls into 
watermelon plantations, vanilla orchards and 
they still traditionally doing fishing. 
In the evening, on private beach, we will taste 
freshly caught tuna in coconut milk with lime and 
watch fire-show of the aborigines Ori Tahiti.
But the most mind blowing thing will be unique 
phenomenon of the "Emerald Ray of sunset".

На п’ятий день перед нами, немов чарівна 
скринька, відкриється найбільш таємничий і 
містичний острів Полінезії. Саме тут знайде-
но безліч стародавніх культових споруд, 
загадкових статуй і предметів побуту Мауї. В 
одному з струмків досі живуть священні для 
таітян двометрові вугри, які виконують 
бажання в обмін на хлібні крихти.
Хуахін - це два острови, з'єднані мостом і ото-
чені кораловими рифами. Місцеві жителі 
перетворили сусідні атоли в кавунові планта-
ції, в садах вирощують ваніль і, по-старому, 
займаються рибним промислом. Увечері, на 
приватному пляжі, у нас буде можливість 
спробувати свіжовиловленого тунця, замари-
нованого в кокосовому молоці з лаймом, 
подивитися вогняні шоу аборигенів і танці Орі 
Таїті ... Але цвяхом програми стане спостере-
ження унікального феномену «Зеленого про-
меня» - коли промінь сонця, що заходить 
переломлюється певним чином і стає яскраво 
смарагдовим.

ДЕНЬ
1

DAY 5



TAHA’A
DAY 6

With Joe Dassin’s soundtrack we’ll approach the 
island of Taha’a, where French singer lived and 
found his last shelter. 
If we are lucky with the wind, we’ll smell from 
afar strong vanilla fragrance. Away from busy 
tourist routes, local residents grow vanilla. 
Here perfect and safe conditions created for 
giant turtles.
We will enjoy underwater world of the islands, 
and with motorboat or Tahitian canoe, we can 
arrange exclusive picnic on one of the 60 "motu" 
- tiny islets, which surround Taha’a.

Під муркотіння Джо Дассена ми підходимо до 
острова Таха'а, де жив і знайшов свій останній 
притулок знаменитий французький співак. 
Якщо пощастить з вітром, ми ще здалеку 
почуємо сильний аромат ванілі. Осторонь від 
туристичних маршрутів, не маючи власного 
аеропорту, місцеві жителі вирішили вирощу-
вати ваніль, але не дозволили спотворити 
обличчя острова висотними готелями. Най-
комфортніші умови тут створені для черепах - 
в заповіднику Таха'а щасливо живуть рідкісні 
види гігантських тортил. Взявши гумову 
моторну шлюпку (дінгі), або таїтянське каное, 
ми можемо влаштувати пікнік на одному з 60 
«моту», крихітних острівців, що оточують 
ідилічний Таха'а.



BORA BORA

Dreams come true! We reached Bora Bora - the 
most famous island in the Pacific Ocean. 
What sleeping Volcano Otemanu can offers us 
apart from amazing landscapes? 
The shallow lagoon is ideal for snorkeling and 
swimming with kids. 
We can swim among stingrays and friendly 
sharks in open aquarium Lagoonarium and dive 
in Coral garden.
Bora Bora is the most popular island of the 
French Polynesia, so almost all of the beaches are 
private and overcrowded. But we're on a 
catamaran, so we can stop at any place you like.
Mount Otemanu with height of 727 m will give 
you a view, which will be remembered for the 
rest of the life.

Мрії здійнюються! Ми досягли Бора-Бора - 
самого знаменитого острова в Тихому океані. 
Що згаслий вулкан Отеману пропонує гостям, 
крім карткових пейзажів? Мілководна лагуна 
ідеально підходить для снорклинга і купання з 
дітьми. А якщо хочеться поплавати в компанії 
скатів і акул з сімейства «доброзичливих» - 
тоді вам в Lagoonarium, відкритий акваріум, де 
відвідувачі плавають разом з мешканцями 
підводного світу. Ще одне «рибне місце» для 
занурень - Кораловий сад. Масовий туризм 
нещадний. На Бора-Бора майже всі пляжі при-
ватні і багатолюдні, але ми подорожуємо на 
катамарані і можемо зупинитися біля будь-я-
кого вподобаного моту, де тиша, спокій і 
відмінні тропічні коктейлі.
Якщо ви зможете відірвати погляд від прозо-
рих вод і яскравої зелені, то трохи вище поба-
чите гору Отеману. Звідси, з висоти 727 
метрів, відкривається вид, який запам'ятається 
на все життя, як і прощальна вечірка на борту 
яхти.

ДЕНЬ
1

DAY 7-8



RAIATEAДЕНЬ
1

DAY 9

Prepare to be amazed again, because we reached 
the shores of birthplace of all Maori - place of 
Polynesian gods. 
From the island of Raiatea ancient seafarers went 
to conquer Hawaii and New Zealand. And always 
returned here, to the largest temple Marae 
Tachutapuatea for important rituals. 
Air is just impregnated with cosmic energy here. 
And on the highest point of the island, the 
summit of Temechani we can find flower Tiara 
Apetahi. Blossoming in the mornings, it gives 
unique melody-crackling sounds, waiting for 
which the indigenous people are ready to spend 
the nights on damp ground.
Wild tropical vegetation covers the island and 
underwater life has fish community with more 
than 500 species! 
Wherever you go - discoveries are waiting for 
you. 
And even if instead of diving or island 
discovering, you will choose a lazy day at the 
beach, great impressions are still guaranteed 
even in the shade of a palm tree.

Готуйтеся знову дивуватися, адже ми підійш-
ли до берегів батьківщини всіх маорі - місця, 
де народилися полінезійські боги. Саме з 
острова Райатеа стародавні мореплавці 
відправлялися підкорювати Гаваї, Нову Зелан-
дію ... І неодмінно поверталися сюди, до най-
більшого храму Марае Тапутапуатеа, для важ-
ливих ритуалів. Здається, саме повітря наси-
чене тут космічною енергією. А на найвищій 
точці острова, вершині Темехані, зростає 
дивовижна квітка Тіари Апетахі. Розпускаю-
чись вранці, вона дарує світові свою неповтор-
ну мелодію-потріскування, заради якої корінні 
жителі готові ночувати на сирій землі.
Буйна тропічна рослинність на березі і вельми 
бурхливе підводне життя біля берегів (рибне 
співтовариство налічує понад 500 видів!). 
Куди б ви не попрямували - вас чекає безліч 
відкриттів. А якщо замість дайвінгу, або знай-
омства з островом, ви виберете ледачий день 
на пляжі, враження наздоженуть вас навіть в 
тіні пальми.



MOOREA - TAHITI
DAY 10-11

Moorea is ideal for honeymoons, because from a 
bird's eye view the island resembles the heart. It’s 
paradise, where you can feed sharks, swim with 
dolphins and relax under the bread tree. Here 
you can find hundreds of "marae" - ancient stone 
temples.
The island is also famous for excellent diving. 
Therefore, we will dedicate the day to discover 
the most beautiful and deserted bay Opunohu, 
where "Bounty" with Mel Gibson was filmed. 
In the evening on Tahiti we will gather in local 
restaurant for farewell dinner to share our 
impressions of unbelievable adventure.
In the morning of the 8th day we leave the 
catamarans. 
Finally, on the main island, we will be able to do 
shopping or visit museum of black pearls or local 
market Papeete. And, who knows, maybe even 
make a Polynesian tattoo…

Муреа - магніт для молодят, адже з висоти 
пташиного польоту острів нагадує серце. А з 
оглядового майданчика на Чарівній горі - рай. 
Де, як не в раю, можна з руки годувати акул, 
плавати разом з дельфінами і валятися під 
хлібним деревом. Тут збереглося більше сотні 
«марає» - стародавніх кам'яних храмів спокон-
вічних полінезійців і тут досі культивують 
«танець вогню». Потопаючий в ананасових 
гаях, острів знаменитий також відмінними 
дайв-сайтами. Тому ми присвятимо день 
дослідженню найкрасивішій і абсолютно без-
людній затоці - Опуноху. Саме тут знімали 
фільм «Баунті» з Мелом Гібсоном. А ви зможе-
те зняти власне телешоу.
Повернувшись на Таїті, ми зможемо, нарешті, 
зайнятися шопінгом, відвідати музей чорних 
перлів, а також місцевий ринок в Папеете. І, 
хто знає, може навіть захочемо зробити зна-
мените полинезийске татуювання на пам'ять?
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ВАРТІСТЬ
COST     $ 2590   З ЛЮ

PER PERSON
ДИНИ

проживання на білосніжному
катамарані 7 днів;
послуги професійного шкіпера;
груповий трансфер з аеропорту і назад;
відеозйомка протягом всієї подорожі;
гумовий човен і моторчик;
фінальне прибирання катамарана;
заправка паливом;
стоянки в маринах;
постільна білизна та рушники;
медична страховка;
комфорт-пакет на катамарані;
Візова підтримка;
фірмові футболки та подарунки!

міжнародний переліт на острів Таїті;
віза на заморські території (DROM);
харчування.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОДАТКОВО:
NOT INCLUDED:

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

international flights to Tahiti;
DROM Visa fees;
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

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

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

2246 65th Street, 
Brooklyn, NY 11204

tell.: +1 (914) 446 56 16

checkinsea.global
kz@checkinsea.global




