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   NICE -
SAINT-RAPHAEL 

Наші катамарани чекають нас в марині 
Сен-Рафаель, що лише в 50 км від аеропорту 
Ніцци. Затишне містечко, оточене багряними 
скелями гірського масиву Естерель, в якості 
курорту облюбували ще стародавні римляни. 
Тому доісторичний і морський археологічні 
музеї Сен-Рафаеля переповнені цінними 
артефактами. Але ми, в першу чергу, прогу-
ляємося по місцевим вуличним ринкам, де 
зводять з розуму аромати свіжої випічки і 
лаванди. Морепродукти купимо просто в 
порту вранці наступного дня, коли рибалки 
винесуть на продаж свіжий улов. Закупивши 
провізію для подорожі, сміливо вирушаємо на 
міський пляж Plage du Veillat, а ввечері - на 
променад Бориваж.

Our catamarans are waiting for us in marina of 
Saint-Raphael, just 50 km from Nice airport. 
A cozy town surrounded by the cliffs of the 
Esterel mountain range as a resort was chosen by 
the ancient Romans. Marine and archaeological 
museums are full of valuable artifacts. 
First of all, we will visit street markets full with 
aromas of bakeries and lavanda. We will buy 
seafood in the port next morning directly from 
fishermen, when they sell fresh catch. 
After stocking up on provisions, we’ll go to city 
beach Plage du Veillat, and in the evening - to 
promenade Beau Rivage.

ДЕНЬ
1

DAY 1



SAINT TROPEZ

Короткий ранковий перехід і ми в Сен-Тропе. 
Можна весь день блукати акуратними вулич-
ками, зазираючи в дизайнерські бутіки, або 
піднятися на пагорб, де вже чотириста років 
височіє цитадель Сен-Тропе. Яхтсменам буде 
цікаво відвідати морський музей, розташова-
ний в фортеці. У місті можна витратити 
годинку на художній музей Аннонсіад, або 
пройтися по набережній, де свої роботи 
виставляють сучасні художники. Сен-Тропе - 
це, перш за все, всесвітньо відомий пляж Пам-
пелон, де 70 років тому, завдяки кінофільму «І 
Бог створив жінку» з піни морської, народила-
ся зірка Бріджит Бардо. Життя на пляжі не 
затихає навіть після заходу сонця. Навпаки, 
селебрітіс з усього світу запалюють нічні 
клуби і шампанське ллється до ранку.

After short morning trip we arrive in Saint Tropez. 
You can wander all day along neat streets, 
popping into designer boutiques, or climb the hill, 
where 400 years ago was built citadel of Saint 
Tropez. 
Yachtsmen will be interested Maritime Museum,
In the city you can spend an hour on the 
Annonciade art museum, or walk along 
embankment, where modern artists’ works are 
exhibited. 
Saint Tropez is famous with Pampelonne beach, 
where 70 years ago, thanks to the film "And God 
created a woman" from the foam of the sea, was 
born star of Brigitte Bardot. 
Life on the beach doesn’t get quiet even after the 
sunset. On the contrary, the celebrity from
all over the world enjoying the nightlife and 
champagne flows until morning.

ДЕНЬ
1

DAY 2



LERINS ISLANDS,
MONACO

DAY 3-4

Після бурхливого відпочинку в Сен-Тропе ми 
підемо в сторону Лерінскій островів, де 
століттями панують тиша і спокій. На острові 
Сен-Мергаре в ув'язненні в Форте Ройал 
провів своє життя Людина в Залізній Масці. А 
на Сент-Онора досі живуть монахи-цистер-
ціанці, що дали обітницю мовчання. Вони 
вирощують оливки і роблять приголомшливі 
лікери та вина.
Пришвартувавшись поруч з європейської 
знаттю і голлівудськими знаменитостями, ми 
повністю зануримося в світ багатих і знамени-
тих. Спершу піднімемося в Монако-Вілль на 
скелі Рошель, де знаходяться - Кафедральний 
собор Нотр-Дам, океанографічний музей і 
княжий палац, оточений розкішними садами. 
Траса Формули 1 проходить майже по всьому 
князівству, тому любителі автомобілів, напев-
но, побачать знайомі пейзажі по дорозі до 
музею старовинних автомобілів Реньє ІІІ.
Для відвідування найстарішого казино 
Європи в Монте-Карло доведеться змінити 
яхтовий прикид на піджак - дрес-код тут 
досить суворий. Та й в нічних клубах 
(Buddha-Bar - знаходиться прямо в будівлі 
казино) комфортніше буде відповідати 
загальному стилю одягу.

After a night out in Saint Tropez, we'll go to Lerins 
islands, where for centuries silence and peace 
prevail. On Ile Sainte-Marguerite in Forte Royal 
was imprisoned the Iron Mask Man .
And on Saint-Honorat still live monks Cistercians, 
who gave a vow of silence. They grow olives and 
make stunning liquors and wines.
After taking a spot in marina next to the 
European nobility and Hollywood celebrities, we 
will fully immerse ourselves in the world of rich 
and famous. First we’ll go up to Monaco Ville on
Rock Rochelle to visit Cathedral of Notre Dame, 
Oceanographic museum and prince's palace 
surrounded by luxurious gardens. 
Formula 1 track goes across whole Monaco, so 
car lovers will see familiar landscapes.
To visit the oldest casino in Europe in Monte 
Carlo you will have to change the yacht outfit for 
a jacket - dress code here is quite strict.



VILLEFRANCHE,
NICE

Вільний день кожен може провести на свій 
розсуд. Якщо захочеться змінити обстановку - 
можна покататися по околицях. Заскочити на 
мис Сен-Жан-Кап-Ферра, де рукотворний 
пам'ятник - Віллу Ефруссі-де-Ротшильд, зали-
шила після себе Беатріс Ротшильд. Маючи 
необмежені можливості, баронеса змінила 
десятки архітекторів і навіть підірвала 
верхівку гори, щоб втілити свої мрії в реаль-
ність. А діставшись до Ніцци - прогулятися по 
Англійській набережній, спробувати рибний 
салат «нісуаз» або фаршировані овочі фарсі. 
Сигналом про повернення в Монако стануть 
запалені кольорові чоловічки на площі Массе-
на, які за примхою каталонського скульптора 
немов висять в повітрі над вечірнім містом.

Free day in Nice. 
You can visit cape Saint-Jean-Cap-Ferrat for 
man-made monument - Villa Ephrussi de 
Rothschild left after Beatrice Rothschild. Having 
unlimited resources, the Baroness changed 
dozens of architects and even blew up the top of 
the mountain to make dreams come true. 
In Nice we can walk along the English 
embankment, try fish salad "nisuaz" or 
Persian stuffed vegetables. 
And in the evening we will see luminous statues 
on Massena Square, which seemed to be hanging 
in the air above the city.

DAY 5



CANNES

Весь день ми проведемо в морі, проводжаю-
чи поглядом  майже рідні місця - Монте-Кар-
ло, Леринські острови, Ніццу. Попереду нас 
чекають Канни! Ми зупинимося просто біля 
Палацу Фестивалів. Червона килимова 
доріжка влітку припадає пилом на складі, але 
відбитки рук кінозірок завжди у відкритому 
доступі. Так само, як і знамениті блакитні 
стільчики, що прикрашають набережну Круа-
зет. Але головне в Каннах - це суперяхти, які 
стоять у Лазурного узбережжя цілий рік. 
Жодна яхтова виставка не здатна продемон-
струвати стільки роскошів. Якщо пощастить - 
ввечері нас чекає неймовірний феєрверк, 
адже кожен день на Кот д'Азур - це свято.

This day we will spend in the sea, observing new 
favorite places - Monte Carlo, Lerins Islands, 
Nice. 
Cannes waiting for us! We will stop right near 
the Palace of Festivals. Red carpet might be 
collecting dust in the warehouse, but the 
palmprints of movie stars are always in the 
public access. Just like the famous blue chairs on 
Croisette. 
But the main thing in Cannes are the 
superyachts, standing near the Cote d'Azur coast 
all year round. None of the yachting shows can 
be compared with this magnificence. 
If you're lucky, in the evening we’ll see incredible 
fireworks, because every day at the Cote d'Azur 
is a holiday.

DAY 6



SAINT RAPHAEL

Снідаємо в затінку пальмових гілок, в тих 
самих ресторанах, що і лауреати Каннського 
кінофестивалю. Купуємо тематичні сувеніри 
для друзів і просто насолоджуємося життям. 
Неспішно повертаємося в «рідну» марину 
Сен-Рафаель. По дорозі ми обов'язково попр-
лаваємо в одній з відокремлених бухт Фран-
цузької Рив'єри.
А ввечері влаштовуємо велику прощальну 
вечірку. Але ми не говоримо «Прощавай», ми 
говоримо «Аu revoir», адже Check in Sea ще не 
раз зачекініться на Лазурному узбережжі!

Our lunch will be in the shade of palm branches, 
in the same restaurants, where winners of the 
Cannes Film Festival go. 
Here you can buy souvenirs for your friends and 
just enjoy life. 
Slowly we return to the "native" marina Saint 
Raphael. On the way, we will definitely swim in 
one of the secluded coves of the French Riviera.
And in the evening we’ll organize a big farewell 
party.
But we do not say "Farewell", we say "Au revoir", 
because with Check in Sea you can check in Cote 
d'Azur many times!

DAY 7-8



ВАРТІСТЬ
COST    $ 1690  З ЛЮ

PER PERS
ДИНИ

ON

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

міжнародний переліт до Ніцци;
Шенген віза (якщо потрібна);
стоянки в маринах;
харчування.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОДАТКОВО: 
NOT INCLUDED:

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

international flights to Nice
visa if needed
marinas 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


