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Подорож на Кубу 2в1:
екзотика з безлюдними
островами на катамаранах і
подорож у часі назад в
минуле століття

Путешествие на Кубу 2в1:
экзотика с необитаемыми
островами на катамаранах
и путешествие во времени
назад в прошлый век

Travel to Cuba 2in1:
exotic with uninhabited
islands on catamarans and
travel back in time to the
last century

UA
Яскрава, гучна, смачна Куба завжди була островом
Свободи. Про це подбала сама природа, а не
Фідель Кастро. Адже головний острів, оточений
кількома десятками крихітних островів, займає
найвигідніше місце в Карибському басейні. Нас
чекає подорож суходолом, де ми зможемо як слід
роздивитися різнобарвну Гавану і колоніальний
Тринідад. А також, після підняття на борт шикарного катамарану, ми попрямуємо до архіпелагу
Лос-Канарреос, де нас чекають яскравість фарб,
різноманітність фауни і п'янкі аромати флори.
Нашому маршруту позаздрить будь-який зоолог,
адже на шляху нас чекають острови Ігуан, Мавп,
Пеліканів, Черепах, Фламінго, Лангустів і тропічних птахів. А також пригоди в стилі «Острова
скарбів», адже не так давно на них мешкали
пірати. І звичайно Куба - це райський відпочинок,
білосніжні пляжі, ароматні коктейлі, запальна
музика, щирі люди. Цей круїз змінить не тільки
колір вашої шкіри, зробивши її золотистою, але і
весь світогляд. Адже хто, як не кубинці і CHECK IN
SEA можуть навчити по-справжньому радіти
життю?

RU
Яркая, громкая, вкусная Куба всегда была островом Свободы. Об этом позаботилась сама природа, а не Фидель Кастро. Ведь главный остров,
окруженный несколькими десятками крошечных
островов, занимает самое выгодное место в
Карибском бассейне. Нас ждет сухопутная часть,
где мы сможем как следует рассмотреть пеструю
Гавану и колониальный Тринидад. А заселившись
на катамараны, мы направимся на архипелаг
Лос-Канарреос, где буйство красок, разнообразие
фауны и пьянящие ароматы флоры. Нашему
маршруту позавидует любой зоолог, ведь на пути
следования нас ждут острова Игуан, Обезьян,
Пеликанов, Черепах, Фламинго, Лобстеров и
тропических птиц. А также приключения в стиле
«Острова сокровищ», ведь не так давно на них
обитали пираты. И конечно Куба – это райский
отдых, белоснежные пляжи, ароматные коктейли,
зажигательная музыка, искренние люди. Этот
круиз изменит не только цвет вашей кожи, сделав
ее золотистой, но и все мировоззрение. Ведь кто,
как не кубинцы и Check in Sea могут научить
по-настоящему радоваться жизни?

EN
Bright, noisy, tasty Cuba has always been the Island
of Freedom. Nature took care of this, not Fidel
Castro. After all, the main island, surrounded by
many tiny islands, occupies the most advantageous
position in the Caribbean. During the overland part
of the trip we will see the colorful Havana and
colonial Trinidad. And then on catamarans we will
go to the Los Canarreos archipelago, rioting with
colors, with incredible variety of fauna and heady
aromas of flora. Any zoologist will envy our route,
which includes islands with iguanas, monkeys,
pelicans, turtles, flamingos, lobsters and tropical
birds. And also adventures in the style of "Treasure
Island", because not so long ago, pirates inhabited
them. This cruise will change not only the color of
your skin, making it golden, but your entire outlook
as well. After all, who, if not the Cubans and Check
in Sea, can teach you how to truly enjoy life?

(в залежності від часу
прибуття в Гавану)

2-3
days

Havana

UA
Після прильоту на острів Свободи, ми заселяємося
на віллу або в готель.
Вийшовши в місто, ми відчуємо себе мандрівниками в часі, адже здається в Гавані час зупинився в
60-их роках минулого століття.
Шикарні будинки в іспанському колоніальному
стилі і зовсім інші застарілі будівлі, побудовані за
часів правління команданте Фіделя - всього лише
декорація до проїжджої частини. Адже на дорогах
тут як і раніше роз'їжджають американські
автомобілі 50-их років і, не менш вінтажні, радянські «Жигулі» та «Волги».
Сьогодні нам потрібно встигнути відвідати музей
Хемінгуея - садибу La Vigia, перекусити в улюбленому
ресторанчику
Габріеля
Маркеса
Bodeguitadel Medio і випити кілька Cuba Libre у
Флоридиті і на Малеконі, головній набережній
Гавани. І, заглянувши в найвідоміше кабаре
«Tropicana» або музей Революції, з чистою
совістю віддатися ритмам румби, які лунають на
кожному кроці.

RU
Приземлившись на острове Свободы, мы заселяемся на виллу или в отель.
Выйдя в город, мы почувствуем себя путешественниками во времени, ведь кажется в Гаване время
остановилось в 60-ых годах прошлого века.
Особняки в испанском колониальном стиле и
совершенно иные обветшалые дома, построенные
во времена правления команданте Фиделя - всего
лишь декорация к проезжей части. Ведь на дорогах здесь по-прежнему разъезжают американские
автомобили 50-ых годов и, не менее винтажные,
советские «Жигули» и «Волги».
Сегодня нам нужно успеть посетить музей Хемингуэя – усадьбу La Vigia, перекусить в любимом
ресторанчике Габриеля Маркеса Bodeguitadel
Medio и выпить несколько Cuba Libre во Флоридите и на Малеконе, главной набережной Гаваны. И,
заглянув в самое знаменитое кабаре «Tropicana»
или музей Революции, с чистой совестью отдаться
ритмам румбы, которые звучат на каждом углу.

EN
After landing on the Island of Freedom we check
into a villa or hotel. Going out into the city, we will
feel like time travelers, because it seems that time
stopped in Havana in the 60s of the last century.
Mansions in the Spanish colonial style and different
dilapidated houses built during the reign of
Commander Fidel are just a decoration for the
roadway. American cars from the 50s and, no less
vintage, Soviet Zhiguli and Volga cars are still
driving around here.
Today we will visit the Hemingway Museum - La
Vigia estate, eat at Gabriel Marquez's favorite
restaurant Bodeguitadel Medio and drink some
Cuba Libre in Floridita and on the Malecon, the
main promenade of Havana. And in the most
famous cabaret "Tropicana" or the Museum of the
Revolution, with a clear conscience, we can
surrender to the rhythms of rumba that sound
from every corner.

Saturday

1 DAY

Cienfuegos

UA
Виселення з готелю о 8 ранку і трансфер в
Сьєнфуегос (4-5 годин).
Катамарани чекатимуть нас в марині курортного міста Сьєнфуегос.
Піля приїзду ви можете відмінно провести час
в гарячих цілющих джерелах Сьєго Монтеро,
або біля водоспадів Ель Нічо. Також можна
відправитися на півострів Пунта Горда, де на
вершині красується псевдомавританський
палац заможного плантатора.
Відразу після обіду в другій половині дня ми
заселяємося на катамарани і починаємо свою
морську подорож, щоб побачити все
найцікавіше на Антильських островах.

RU
Выселение из отеля в 8 утра и трансфер в
Сьенфуэгос (4-5 часов).
Катамараны будут ждать нас в марине
курортного города Сьенфуэгос.
По приезду вы можете отлично провести
время в горячих целебных источниках Сьего
Монтеро, или у водопадов Эль Ничо.Также
можно отправиться на полуостров Пунта
Горда, где на вершине красуется псевдомавританский дворец богатого плантатора.
Сразу после обеда во второй половине дня
мы заселяемся на катамараны и начинаем
свое морское путешествие, чтобы увидеть
все самое интересное на Антильских островах.

EN
Check-out from the hotel at 8 am and transfer
to Cienfuegos (4-5 hours).
Catamarans will be waiting for us in the marina
of the resort town of Cienfuegos.
Upon arrival, you can have a great time in the
hot healing springs of Ciego Montero, or near
the waterfalls of El Nicho. You can also go to
the Punta Gorda peninsula to check the
pseudo-Moorish palace of a wealthy plantation
owner.
After lunch we check into the catamarans and
begin to enjoy our sea voyage in the Antilles.

Sunday

1 day

Cayo Largo
del Sur

UA
Колумб дістався до Кайо Ларго тільки під час
своєї другої експедиції. А ми прокинемося на
тропічному острові вже на другий день
Карибського морського вояжу. 27 км незайманих пляжів підтверджують назву «Довгий
острів».
Шість століть тому тут швартувався знаменитий пірат - капітан Генрі Морган, тут же була
база й іншого відомого пірата - Френсіса
Дрейка. Але сьогодні від піратів залишилася
тільки пляшка рому. На щастя, не одна!
Любителів живої природи зацікавить пляж
Плая-Тортуга на сході острова, де гніздяться
морські черепахи. Дайверам - пряма дорога
на Плая Лос Кокос, де недалеко від берега
можна побачити мальовничі коралові рифи і
останки затонулих кораблів.

RU
Колумб добрался до Кайо Ларго только во
время своей второй экспедиции. А мы
проснемся на тропическом острове уже на
второй день Карибского морского вояжа. 27
км девственных пляжей подтверждают
название «Длинный остров».
Шесть столетий назад здесь швартовался
знаменитый пират - капитан Генри Морган,
тут же была база и другого знаменитого
корсара - Френсиса Дрейка. Но сегодня от
пиратов осталась только бутылка рома. К
счастью, не одна!
Любителям живой природы будет интересен
пляж Плая-Тортуга на востоке острова, где
гнездятся морские черепахи. Дайверам –
прямая дорога на Плая Лос Кокос, где недалеко от берега можно увидеть живописные
коралловые рифы и останки затонувших
кораблей.

EN
Columbus reached Cayo Largo only during his
second expedition. And we will wake up on a
tropical island on the second day of the
Caribbean sea voyage. 27 km of virgin beaches
justify the name of the "Long Island".
Six centuries ago famous pirates Captain Henry
Morgan and Francis Drake were frequent
visitors here. But today only a bottle of rum
reminds about the pirates.
Wildlife lovers will appreciate the beach Playa
Tortuga in the east of the island – the nesting
area of sea turtles. For divers, there is a direct
road to Playa Los Cocos, where you can see
picturesque coral reefs and shipwrecks near the
coast.

Monday

1 day Cayo Iguana
UA
Вранці після сніданку і купання ми вирушимо на безлюдний острів Кайо Ігуана,
щоб побачити доісторичних великих
ящірок в їх природному середовищі існування. Туристи прибувають сюди саме
для того, щоб зблизька роздивитися цих
древніх тварин. При цьому ігуани не
відчувають страху перед людьми, і навіть
навпаки, побачивши людину, вони починають сповзатися, в надії, що їх пригостять чимось смачненьким, а деякі з
ящерів навіть дозволяють себе погладити.

RU
Утром после завтрака и купания мы
отправимся на необитаемый остров Кайо
Игуана, чтобы увидеть доисторических
ящериц в их естественной среде обитания. Туристы прибывают сюда именно
для того, чтобы вблизи рассмотреть этих
древних животных. При этом игуаны не
испытывают страха перед людьми, и
даже наоборот, увидев человека, они
начинают сползаться, в надежде, что их
угостят чем-нибудь вкусненьким, а некоторые из ящеров даже разрешают себя
погладить.

EN
In the morning, after breakfast and
swimming, we will head to the
uninhabited island of Cayo Iguana to see
prehistoric lizards in their natural habitat.
Tourists come here to observe these
ancient animals up close. At the same
time, iguanas are not afraid of people, and
on the contrary, when they see a human,
they begin to crawl, in hope that they will
be treated to something tasty, and some
of the lizards even allow to stroke
themselves.

Tuesday

1 day

Cayo Rosario

UA
Вимінявши у місцевих рибалок лангустів за випивку (курс приблизно 10
ракоподібних за пляшку рому),
пообідаємо на заповідному острові
Кайо Росаріо. Коралові рифи навколо
острова утворюють невеликі печери і
звивисті тунелі, які так люблять
яскраві тропічні рибки. Саме тому
прибережні води стали для дайверів
культовими. Однак не обов'язково
занурюватися на глибину - маски для
снорклінгу цілком достатньо, щоб
насолодитися підводною красою.

RU
Выменяв у местных рыбаков лобстеров за выпивку (курс приблизительно
10 ракообразных за бутылку рома),
пообедаем на заповедном острове
Кайо Росарио. Коралловые рифы
вокруг острова, образуют небольшие
пещеры и вьющиеся туннели, которые
так любят яркие тропические рыбки.
Именно поэтому прибрежные воды
стали для дайверов культовыми.
Однако не обязательно погружаться
на глубину – маски для снорклинга
вполне достаточно, чтобы насладиться подводным великолепием.

EN
After exchanging lobsters with local
fishermen for a drink (the rate is about
10 tails for a bottle of rum), we will
have lunch on the reserved island of
Cayo Rosario. The coral reefs around
the island form small caves and winding
tunnels full of colorful tropical fish. That
is why the coastal waters have become
cult place for divers. However
snorkeling masks are enough to enjoy
the underwater beauty.

Wednesday

1 day

Cayo Cantiles,
Cayo Campos

UA
На мисі Кантілес у нас є ймовірність
зустріти диких мавп.
По дорозі до мису Матіас, де ми станемо на ночівлю і, можливо, спробуємо
сили у спортивній риболовлі, наші
катамарани кинуть якір в бухті Кайо
Авалос. Тут раніше пірати ховали свої
скарби. А на берег зійдемо на сусідньому острові Кампос, чиє багатство
полягає в різноманітності рослинного
світу.

RU
На мысе Кантилес у нас есть вероятность встретить диких обезьян.
По дороге к мысу Матиас, где мы
станем на ночевку и, возможно,
попробуем силы в спортивной рыбалке, наши катамараны бросят якорь в
бухте Кайо Авалос. Тут раньше
пираты прятали свои сокровища. А на
берег сойдем на соседнем острове
Кампос, чье богатство состоит в разнообразии растительного мира.

EN
At Cayo Cantiles, we will have the
chance to meet wild monkeys.
On the way to Cape Mathias, where we
will spend the night and perhaps try
our hand at sport fishing, our
catamarans will anchor in the bay of
Cayo Avalos. This is where pirates used
to hide their treasures. And we will go
ashore on the neighboring island of
Campos, which is famous for diversity
of flora.

Thursday

1 day

Cayo Traviesa

UA
В цей день Бог обов'язково
пошле нам лангустів. Так що не
важливо де ми зупинимося - на
Кайо Травьесо або на Кайо Фламенко. Обидва острова славляться своїми уловами ракоподібних. Однак на острові Фламенко, що випливає з назви, є
шанс
побачити
граціозних
фламінго.

RU
В этот день Бог обязательно
пошлет нам лобстеров. Так что
не важно, где мы остановимся –
на Кайо Травьесо, или на Кайо
Фламенко. Оба острова славятся своими уловами ракообразных. Однако на острове Фламенко, как следует из названия,
есть шанс увидеть грациозных
фламинго.

EN
On this day, God will definitely
send us some lobsters, both Cayo
Travieso and Cayo Flamenco are
famous for their abundance. And
on Flamenco Island, as the name
suggests, there is a chance to
see graceful flamingos as well.

overnight at the Diego Perez
lighthouse (Friday)

1 day Guano Del Este

UA
Ми продовжимо свій шлях, зупиняючись на інших незаселених островах.
Хоча безлюдними вони вважаються
досить умовно. Там дійсно немає
людей, але є багато різної екзотичної
живності. Зокрема, тільки на таких
далеких островах є можливість побачити в живій природі яскраву пташку
трогон, що стала символом Куби. Але
навіть кольорове пір’я трогонів або
бобо, як з любов’ю називають її
кубинці, тьмяніє перед розмаїттям
барв мешканців коралових рифів.

RU
Мы продолжим свой путь, останавливаясь на других необитаемых островах. Хотя необитаемы они весьма
условно. Там действительно нет
людей, но зато много разной экзотической живности. В частности, только
на таких далеких островах есть возможность увидеть в живой природе
яркую птичку трогон, ставшую символом Кубы. Но даже цветное оперение
трогона или бобо, как любя называют
его кубинцы, меркнет перед разнообразием красок обитателей коралловых рифов.

EN
We will continue our journey, stopping
at other uninhabited islands. Although
the fact that they are uninhabited is
very conditional. There are no people,
but plenty of different exotic animals.
And only on such remote islands there
is an opportunity to see the bird trogon
in the wild, which has become a
symbol of Cuba. But even the colors of
trogon or bobo, as Cubans call it, pale
comparing to the variety of coral reef
inhabitants.

Saturday

Cienfuegos

2-3
days

UA
Здавши катамарани вранці, ми вирушаємо в
Тринідад, де проведемо час на віллі. І знову
переміщаємося в часі, на цей раз в колоніальну
епоху, коли, завдяки работоргівлі і цукровій
тростині, Тринідад квітнув. Ціле місто, котре
зберегло колишню розкіш, знаходиться під
охороною ЮНЕСКО. Прогулянка вулицями
Тринідаду - вже повноцінна екскурсія, яку
доповнюють численні музеї: історичний, археологічний і музей Романтико в палаці «Цукрового
короля» графа Брунето.
Нам в Тринідаді нудьгувати ніколи. Можна
відправитися на кінну прогулянку по національному парку Topesde Collantes, головною прикрасою якого є водоспад Saltodel Caburni.
Або ж відвідати відому фабрику сигар, створену
спеціально, щоб виробляти пам'ятні сувеніри для
голів дружніх до Фіделя Кастро держав.
А ввечері ми радимо завітати на одну з самих
незвичайних дискотек в світі - Disco Ayala, яка
проходить в однойменній печері на околиці міста.

Trinidad
RU
Сдав катамараны утром, мы отправляемся в Тринидад,
где проведем время на вилле. И опять перемещаемся
во времени, на этот раз в колониальную эпоху, когда,
благодаря работорговле и сахарному тростнику,
Тринидад процветал. Город, сохранивший былое великолепие, находится под охраной ЮНЕСКО. Прогулка по
улицам Тринидада - уже полноценная экскурсия,
которую дополнят многочисленные музеи: исторический, археологический и музей Романтико во дворце
«Сахарного короля» графа Брунета.
Нам в Тринидаде скучать некогда. Можно отправиться
на конную прогулку в национальном парке Topesde
Collantes, главным украшением котрого является водопад Saltodel Caburni.
Или же посетить знаменитую фабрику сигар, созданную специально, чтобы призводить памятные сувениры для глав дружественных Фиделю Кастро
государств.
А вечером мы рекомендуем заглянуть на одну из самих
необычных дискотек в мире – Disco Ayala, которая
проходит в одноименной пещере на окраине города.

EN
After checking out from catamarans in the morning,
we will go to Trinidad, where we will spend some
time at the villa. And again, we travel in time, this
time in the colonial era, when because of the slave
trade and sugarcane, Trinidad flourished. The city,
which has preserved its former splendor, is under
the protection of UNESCO. A walk along the streets
of Trinidad is already a full-fledged excursion, which
will be complemented by numerous museums: the
historical, archaeological and Romantiko Museum in
the palace of the "Sugar King" Count Brunet.
We have no time to get bored in Trinidad. You can
go horseback riding in the Topesde Collantes
National Park, the main decoration of which is the
Saltodel Caburni waterfall.
Or visit the famous cigar factory, created specifically
to produce souvenirs for the heads of states friendly
to Fidel Castro.
In the evening, we recommend visiting one of the
most unusual discos in the world - Disco Ayala,
which takes place in a cave of the same name on
the outskirts of the city.

1-2
days

Havana

UA
Виселяємося вранці і на трансфері вирушаємо з Тринідаду до Гавани. Після
переїзду нас чекає заселення на віллу
(або готель), після чого буде вільний час,
щоб насолодитися неспішною прогулянкою. А ввечері вас чекають запальні танці
під ритми румби.
Напередодні вильоту додому ми ще раз
прогуляємося по Гавані, купимо пам'ятні
сувеніри та подарунки для близьких. І
можливо, хтось в сентиментальному
пориві навіть кине монетку в Атлантичний океан з набережної Малекон, щоб
повернутися в це дивовижне місто і ще
раз відчути ритм острова Свободи.

RU
Выселяемся утром и на трансфере
отправляемся из Тринидада в Гавану.
После переезда нас ждет заселение на
виллу (или отель), после чего будет
свободное время, чтобы насладиться
неспешной прогулкой. А вечером вас
ждут зажигательные танцы под ритмы
румбы.
Накануне вылета домой мы еще раз прогуляемся по Гаване, купим памятные
сувениры и подарки для близких. И
возможно, кто-то в сентиментальном
порыве даже бросит монетку в Атлантический океан с набережной Малекон,
чтобы вернуться в этот удивительный
город и еще раз прочувствовать ритм
острова Свободы.

EN
Next morning we are moving to Havana to
check into a villa (or hotel) and enjoy a
leisurely walk. In the evening there will be
fiery dances to the rhythms of rumba.
On our last night we will once again walk
around Havana and buy souvenirs and gifts
for loved ones. And perhaps someone, in a
sentimental impulse, will even throw a coin
into the Atlantic Ocean from the Malecon to
return to this amazing city and once again
feel the rhythm of Freedom Island.

2390 €
per person

UA

ВКЛЮЧЕНО:

проживання на білосніжному катамарані 7 днів;
гумовий човен з мотором;
фінальне прибирання катамарана;
постільна білизна та рушники;
послуги професійного шкіпера;
послуги професійного кухаря на катамарані;
набір продуктів на катамаран;
стоянки;
заправка водою, паливом, електроенергією;
проживання в Гавані, Тринідаді;
групові трансфери по всьому маршруту;
преміум медична страховка з покриттям від Covid
19;
комфорт пакет на катамарані;
туристичний податок.

ДОДАТКОВО:
переліт;
екскурсії по програмі;
віза на Кубу;
особисті витрати.

RU

ВКЛЮЧЕНО:

EN

INCLUDED:

проживание на белоснежном катамаране 7 дней;
резиновая лодка с мотором;
финальная уборка катамарана;
постельное белье и полотенца;
услуги профессионального шкипера;
услуги профессионального повара на катамаране;
базовый набор продуктов на катамаран;
стоянки;
заправка водой,топливом, электричеством;
проживание в Гаване,Тринидаде;
груповые трансферы по всему маршруту;
премиум медицинская страховка с покрытием от
Covid 19;
комфорт пакет на катамаране;
туристический налог.

accommodation on a snow-white catamaran for 7
days;
inflatable boat with an engine;
final catamaran cleaning;
bed linen and towels;
professional skipper services;
professional chef on a catamaran;
basic set of products for the catamaran;
parking;
water, fuel, electricity;
accommodation in Havana, Trinidad;
group transfers along the entire route;
premium medical insurance with coverage from
Covid 19;
comfort package on a catamaran;
tourist tax.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

NOT INCLUDED:

перелёт;
екскурсии по программе;
виза на Кубу;
личные расходы.

flight;
extra tours;
Cuban visa;
personal expenses.

чотири 2-місні каюти, душ і туалет
wi fi
холодильник і морозильна камера
кавоварка
плита і духовка

четыре 2-местные каюты, душ и туалет
wi fi
холодильник и морозильная камера
кофемашина
плита и духовка

four 2-berth cabins, shower and toilet
wi fi
fridge and freezer
coffee machine
stove and oven

Your unforgettable trip on a yacht!

Oleksandra Mishugy,10,
Kyiv, Ukraine, 02141
+38 050 444 3571
+38 097 444 3571
info@checkinsea.global
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