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ВЕЛИКА МАНДРІВКА 
МАЛИМИ АНТИЛЬСЬКИМИ 
ОСТРОВАМИ

WELCOME TO A 
FANTASTIC JOURNEY 
THROUGH THE LESSER ANTILLES!



НАМИСТО АНТИЛЬСЬКИХ ОСТРОВІВ
THE ANTILLES NECKLACE 

Is a stunning region in the Caribbean 
that's simply begging to be explored.
With so many islands to discover, it 

would be a shame to stay in one place. 
That's why we're excited to offer a cata-
maran experience that allows you to 
travel from one island to another, soaking 
up the sun, fishing, and immersing your-
self in the rich history of colonial cities.
It's hard to believe that it took Columbus 

almost two years to put these paradise 
islands on the world map. With us you'll 
have one week to begin your acquain-
tance with the West Indies. And the best 
part is that you'll have a whole lifetime 
ahead of you to explore the entire route 
of the Spanish discoverer.

Найяскравіший регіон Карибського 
басейну. Сидіти на одному острові 
просто злочин проти тропіків. Але ми й 
не збираємося, адже на катамарані 
можна подорожувати від одного ост-
рова до іншого: приймати сонячні 
ванни, ловити рибу та вбирати в себе 
історію, якою просякнуті колоніальні 
міста. Колумбу знадобилося майже два 
роки, щоб нанести на мапу світу ці рай-
ські острови. 

У нас буде тиждень, щоб почати зна-
йомство з Вест-Індією і ціле життя 
попереду, щоб пройтися по всьому 
маршруту іспанського першовідкрива-
ча.
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Saint Martin was personally discovered 
by Columbus during his second expedi-
tion. However, later on, the island was 
divided between France and the Nether-
lands. Four hundred years ago, the Treaty
of Concordia was signed between these 

countries, and it still remains one of the 
oldest agreements in force.
While the two capitals may fly different 

flags, all tourists who visit Saint Martin 
have one thing in common - the desire to 
see Maho Beach. Eighty years ago, this 
tiny beach became a part of the local 
airport's runway, and now vacationers 
can watch planes landing and taking off 
directly above their heads, creating an 
impressive photo opportunity. Another 
popular spot is Red Bay, where the
sand has a beautiful pale pink hue.

Колумб особисто відкрив Сен-Мартен 
під час своєї другої експедиції. Але 
згодом острів розділили між собою 
Франція та Нідерланди. Договір Кон-
кордії, укладений між цими країнами 
чотириста років тому, є однією з най-
старіших угод, які досі мають чинність. 
Незважаючи на те, що над двома сто-
лицями майорять різні прапори, всіх 
туристів, що прибувають на острів, 
об'єднує одне – бажання побувати на 
пляжі Махо. Вісімдесят років тому кри-
хітний пляж став частиною злітно-по-
садкової смуги місцевого аеропорту. 
Літаки йдуть на посадку прямо над 
головами відпочиваючих, які активно 
роблять вражаючі фото.Ще один попу-
лярний пляж – Red Bay, пісок тут ніж-
но-рожевого кольору.

СУБОТА. СЕН-МАРТЕН
SATURDAY. SAINT MARTIN



We'll be anchored near the shores of the 
least populated island in the Western 
Hemisphere. It's no wonder that anyone 
who wishes to can acquire citizenship 
here by investing $150,000 or more in
the state's economy.
St. Kitts gained independence from Brit-

ain only thirty years ago, and the Brim-
stone Hill Fortress National Park remains 
its primary attraction. This UNESCO 
World Heritage Site is often called the 
"Gibraltar of the West Indies'' due to its 
strategic location and impressive fortifica-
tions. Don't miss the chance to explore 
the outskirts of Old Road Town, where 
you can find petroglyphs of the Carib Indi-
ans abundantly preserved on the rocks.
You can experience the beauty of St. 

Kitts in just one day, thanks to the heri-
tage of its sugar cane plantations - the 
"Sugar Trains". This 28 km long nar-
row-gauge railway goes around the 
island, allowing you to see everything at 
once.

Ми швартуємося біля берегів най-
менш населеного острова Західної Пів-
кулі, напевно томукожен бажаючий тут 
може набути громадянства, вклавши в 
економіку держави від 150 тисяч дола-
рів.

Незалежність від Британії острівна 
держава отримала лише тридцять 
років тому і досі головною визначною 
пам'яткою є – національний парк 
Брімстоун-Хілл-Фортресс, відомий як
''Гібралтар Вест-Індії''. А сліди корінно-

го населення слід шукати на околицях 
Олд-Роуд-Тауна, де на скелях удосталь 
збереглися петрорифи індіанців-кари-
ба.

Оглянути Сен-Кітс реально за один 
день, все завдяки спадщині тростин-
них плантацій - ''Цукровим поїздам''. 
Вузькоколійка, довжиною 28 км, 
огинає острів і дозволяє побачити все
й одразу.

НЕДІЛЯ. СЕН-КІТС
SUNDAY. ST. KITTS



It’s the most fashionable resort of the 
Leeward Islands and the birthplace of 
Alexander Hamilton, who is featured on 
the ten-dollar bill and the posters of the 
most popular Broadway musical. In his
parents' house, you can find a museum 

dedicated to this founding father of the 
United States.
Another popular museum in Charles-

town is dedicated to the equally contro-
versial figure of Admiral Nelson, who met 
his future wife on Nevis.

The island is scattered with several Brit-
ish forts, but the real eye-candy is the 
vibrant and blooming vegetation, as well 
as the endless, uncrowded beaches. The 
reefs that surround the island are a true
"Disneyland" for marine enthusiasts, with 

a variety of species and remnants of 
sunken ships waiting to be explored.

Найфешенебельніший курорт Наві-
тряних островів – Невіс, за сумісни-
цтвом є батьківщиною Олександра 
Гамільтона, того самого, який зобра-
жений на десятидоларовій купюрі та на 
афішах найпопулярнішого мюзикла 
Бродвея У батьківському будинку 
одного з батьків-засновників США, 
звичайно, знаходиться музей. Ще один 
популярний музей Чарлстауна присвя-
чений не менш одіозній особистості – 
адміралу Нельсону, який зустрів свою 
другу половинку саме на Невісі.
По острову розкидано кілька британ-

ських фортів, але око тішить, насампе-
ред, яскрава квітуча рослинність та 
нескінченнібезлюдні пляжі. Рифи, що 
оточують острів – справжній 
''Дізнейленд'' для любителів морських 
досліджень. Тут і різноманітність видів 
та залишки затонулих кораблів.

ПОНЕДІЛОК. НЕВІС
MONDAY. NEVIS



We are arriving at a neighboring state 
that also consists of two main islands. 
Here you can officially acquire citizenship 
or property, just like Oprah Winfrey, Gior-
gio Armani or Eric Clapton have done.
The Cathedral and Museum are the main 

cultural attractions in St. John's. However, 
outside the capital city, there are gor-
geous beaches, tropical forests, mysteri-
ous waterfalls, and mangrove swamps. 
The Devil's Bridge is a remarkable natural 
monument - a bizarre rocky formation 
shrouded in ominous legends. From 
Obama Mountain, named after the 
famous Barack, an impressive view of the 
neighboring islands, Montserrat and Gua-
deloupe, can be seen.
If desired, we can visit Great Bird Island, 

a privately-owned island only on paper, 
but in reality, it belongs to birds, many of 
which are endemic.

Ми прибуваємо до сусідньої держави, 
що також складається з двох основних 
островів. Тут теж можна офіційно при-
дбати громадянство чи нерухомість, як 
це зробили Опра Вінфрі, Джорджіо 
Армані чи Ерік Клептон. Кафедральний 
собор і музей - ось вся культурна про-
грама Сент-Джонса. Але за межами 
головного міста: чудові пляжі, тропічні 
ліси, таємничі водоспади та мангрові 
зарості. Серед природних пам'яток 
виділяється Міст Диявола – химерне 
скелясте утворення, оповите похмури-
ми легендами. З гори Обама, названої 
так на честь відомого Барака, відкри-
вається вражаючий краєвид на сусідні 
острови: Монсерат та Гваделупа. За 
бажання ми можемо підійти до Great 
Bird Island, острів приватний тільки на 
папері, насправді він належить птахам, 
серед яких багато ендеміків.

ВІВТОРОК. АНТИГУА
TUESDAY. ANTIGUA



Getting to know Barbuda should start on 
the beach with pink sand, which is among 
the top pink beaches in the world. After 
that, you can explore the island's famous 
caves. Perhaps the most interesting is the 
Indian Cave. In addition to obligatory sta-
lactites and stalagmites, there are rock
paintings of the Siboney Indians, who 

inhabited the island in the pre-Columbian 
era.
Barbuda is still largely unexplored and, 

compared to neighboring islands, 
receives less attention from tourists. But 
that's what makes it charming: here, you 
can enjoy the beauty of coral reefs in soli-
tude or quietly observe exotic birds. The 
local waters are abundant in fish, so we 
will catch our own dinner.

Знайомство з Барбудою необхідно 
починати на пляжі з рожевим піском, 
який входить до топ рожевих пляжів 
планети. А вже після цього можна йти 
на вивчення знаменитих печер остро-
ва. Мабуть, найцікавіша печера Інді-
ан-Кейв. Крім обов'язкових сталактитів 
і сталагмітів, тут збереглися наскельні 
малюнки індіанців Сибонеї, які населя-
ли острів у доколумбову епоху.
Барбуда досі остаточно не освоєна і, 

порівняно із сусідніми островами, 
менше розпещена увагою туристів. 
Але в цьому й принадність: тут насамоті 
можна насолодитися красою корало-
вих рифів, або в тиші спостерігати за 
екзотичними птахами. Місцеві води 
багаті на рибу, тому вечерю ми здобу-
демо самостійно.

СЕРЕДА. БАРБУДА
WEDNESDAY. BARBUDA



Architecturally St. Barthélémy stands out 
from its neighbors, as it was ruled by the 
Swedes for a long time. This is where the 
capital, Gustavia, gets its red brick roof-
tops and the observation deck of the 
Swedish Clock. Today, the island is 
famously known as the "Millionaire's 
Island". Impeccable beaches and 
duty-free shopping have transformed St. 
Barts into a mecca of glamorous tourism.
Diving, yachting, and "beaching" are the 

three pillars on which the island's infra-
structure stands.
We will indulge in all the island has to 

offer, find the most beautiful beaches, 
most sophisticated restaurants, and the 
most exciting snorkeling spots. And if 
that's not enough, we'll raise the sails and
head to the island of Fourchue, where 

you can observe rays and Caribbean 
turtles in their natural habitat.

Архітектурно Сент-Бартелемі дуже 
відрізняється від своїх сусідів, адже 
довгий час тут господарювали шведи. 
Звідси у столиці Густавії цегляні дахи 
будиночків та оглядовий майданчик 
Swedish Clock. Сьогодні острів пафос-
но називають "Островом мільйонерів".
Бездоганні пляжі та магазини безмит-

ної торгівлі перетворили Сент-Бартс на 
мекку гламурного туризму. Дайвінг, 
яхтинг та "пляжинг" – ось три кити на 
яких тримається інфраструктура остро-
ва.

Ми насолодимося всіма можливостя-
ми на острові, знайдемо найкрасивіші 
пляжі, найвишуканіші ресторани та 
найцікавіші місця для снорклінгу. А 
якщо цього буде мало, тоді піднімемо 
вітрила і підемо до острова Фурша, де 
можна спостерігати скатів та кариб-
ських черепах у природних умовах

СЕРЕДА. БАРБУДА
THURSDAY. ST. BARTS



Returning to Saint Martin and immersing 
ourselves in the crystal clear waters of 
the Caribbean Sea, we can explore the 
island's history by visiting Fort Louis, the 
lookout tower of Cole Bay Hill, or the 
museum where artifacts from the sunken 
frigate "Proselyte" are on display. By the 
way, divers can see the wreckage of the 
ship on the shores of the Dutch capital, 
Philipsburg. The picturesque village of 
Grand Case is the gastronomic center of 
the island, where you can try authentic 
Creole cuisine in charming, traditional 
houses.
As an alternative itinerary, we can con-

sider a visit to the secluded island of 
Pinel, where iguanas, turtles, hermit crabs 
and nudists thrive. Or we can stop by the 
larger island of Tintamarre, which is
even less frequently visited by tourists.

Повернувшись на Сен-Мартен і пори-
нувши в прозорі води Карибського 
моря, ми можемо дозволити собі зану-
ритись в історію острова, зазирнути у 
Форт Луї, дозорну вежу Коул-Бей-Хілл 
або музей, де виставлені артефакти з 
затонулого фрегату "Proselyte". До 
речі, уламки судна дайвери можуть 
побачити на берегах нідерландської 
столиці Філіпсбург.
Гастрономічним центром острова є 

мальовниче селище Гран-Кас, де в 
автентичних будиночках можна ску-
штувати справжню креольську кухню.
Як альтернативний сценарій можна 

розглянути відвідування заповідного 
острова Пінель, де царюють ігуани, 
черепахи, краби-самітники і нудисти. 
Або зупинитися біля більшого острова 
Тінтамаре, куди туристи потрапляють 
ще рідше.

П'ЯТНИЦЯ. СЕН-МАРТЕН
FRIDAY. SAINT MARTIN



It's Saturday and our journey has come 
to an end. But the Caribbean boasts over 
fifty incredible islands, which means that 
new adventures await us under the sails 
of CHECK IN SEA.

Наша подорож добігла кінця. Але в 
Карибському басейні ще понад півсот-
ні неймовірних островів. А це означає, 
що на нас чекають нові пригоди під 
вітрилами CHECK IN SEA.

СУБОТА. ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
SATURDAY. COMING BACK HOME


