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ATHENS -
AEGINA

У перший же день нашого круїзу ми відвідає-
мо відразу дві столиці. Наша подорож поч-
неться в древніх Афінах. Але замість відвіду-
вання Акрополя, ми відправимося в супермар-
кет за продуктами для подорожі. А місцеві 
визначні пам'ятки подивимося повернувшись 
з круїзу. Адже насправді, події давньогрець-
ких міфів відбувалися на островах. Тому, 
відразу після прийому яхти, ми вирушаємо в 
сторону першої столиці незалежної грецької 
держави - острова Егіна.
Згідно з легендою, саме тут Зевс спокусив 
Егіну, дочку річкового бога Асоль, яка народи-
ла йому сина Еака. Щоб синові було ким пра-
вити, Зевс перетворив мурах на людей і з тих 
пір населення острова неухильно зростає. 
Адже сьогодні багато афіняни тікають від 
міської суєти саме на сусідній острів.
Тут же знаходиться одна з найбільш древніх 
збережених споруд в світі - храм богині 
Афайи, якому більше двох з половиною тисяч 
років. Також любителям античних руїн ціка-
вий район Колона, де раніше був храм Апол-
лона.

On the first day of our cruise, we will visit two 
capitals.
Our journey starts in ancient Athens. But instead 
of Acropolis we are going to the supermarket for 
provisions. Don’t worry, all local landmarks you 
can visit on your way back from cruise. 
After all, events of ancient Greek myths were 
happening on the islands.
Immediately after receiving the yacht, we sail to 
the first capital of an independent Greek state -
Aegina island. According to the legend, it is here 
that Zeus seduced Aegina, daughter of the river 
god Asol.
Today many Athenians flee from urban fuss to 
the nearby island. Here you can find one of the
most ancient structures in the world - the Afea 
temple, which is more than two and a half 
thousand years old.

DAY 1



METHANA

Пришвартувавшись в марині Метани, ви 
можете відчути легкий фльор сірководню. І не 
дивно, адже на острові причаїлося аж 32 вул-
кана, один з яких діючий. Вогонь і лаву він не 
викидав уже більше двох тисяч років, але 
зараз працює «котельнею» для місцевих 
СПА-центрів. Підйом до вулканічному крате-
ра займе близько півгодини, а весь інший час 
на острові радимо провести в купальнях. Вва-
жається, що непривабливе на вигляд грязьове 
озеро Вромолімні лікує не тільки тіло, а й 
душу. Температура води тут близько 35 ° C. 
Цілющими властивостями володіють і більш 
прохолодні джерела, яких тут десятки. Не 
випадково місцеві, бажаючи міцного здоров'я, 
кажуть: «Щоб у вас не було потреби в цих 
водах».

When approaching marina Methana, you can 
smell  light hydrogen sulphide aroma. No wonder 
- on island there are 32 volcanoes, one of which
is still active. It didn’t erupt any fire or lava for
more than two thousand years, operating now as
"boiler room" for spa centers.
The ascent to the volcanic crater will take about
30 minutes and the rest of the time on the island
we recommend to spend in baths.
Mud lake Vromolimni can treat both body and
soul with water temperature about 35 ° C.
And the rest of cooler sources also have healing
properties.
When locals wish you a good health they say
“May you never need these waters”

DAY 2



HYDRA

Новий день і нові берега - на цей раз живопис-
ний острів Гідра, де немає жодного авто-
мобіля! Пересуваються тут на низькорослих 
кониках і возах. Але це не відлякує світових 
знаменитостей. Про перебування Софі Лорен, 
яка знімалася тут у фільмі «Хлопчик на 
дельфіні», свідчить цілий пам'ятник. Решта 
зірок не залишили фізичного сліду, але досте-
менно відомо, що відпочивати тут любили 
Одрі Хепберн, Джекі О Кеннеді, Бріджит 
Бардо, Леонардо Коен та інші, стомлені 
славою, персонажі.
При світлі дня, Гідра прикидається втихомире-
ною провінціалкою, але з настанням темноти- 
музика в тавернах стає голосніше і починають-
ся повсюдні веселощі. Жителі Гідри можуть 
дозволити собі потихеньку грішити, адже на 
крихітному острові знаходиться більше 300 
церков і близько десятка монастирів. Так що з 
Богом у них відносини відмінні.

New day brings us to the new destination - this 
time it’s the most picturesque island Hydra. 
You won’t find a single car here! All traffic - 
horses and wagons. But this doesn’t scare away 
world celebrities. To remind that Sophia Loren 
was filmed here for movie "Boy on the dolphin" 
there is a monument.
The other stars left no physical trace, but it is 
known for certain that Audrey Hepburn, Jackie 
Kennedy, Brigitte Bardot, Leonardo Cohen loved 
to spend time here.
During the day Hydra pretends to be quiet, but 
after the sunset music from taverns become 
louder and parties are roaring. 
Hydra residents can afford to sin a bit, because 
on this tiny island there are more than 300
churches and about dozen of monasteries. So 
their relationship with God is excellent.

DAY 3



SPETSES

Після бурхливої ночі на Гідрі, ми зупинимося 
на супер ароматному острові Саронічної 
затоки - Спецесі. Тут безліч комфортних 
пляжів і бухт, що потопають у соснових лісах. 
Люди заселили острів лише кілька століть 
назад, тому замість стародавніх міфів в їх 
арсеналі лише історичні факти. Так, головною 
героїнею вважається Ласкаріна Бубуліна, жін-
ка-адмірал, що партизанила проти турків під 
час визвольної війни 1821 року. Крім музею, 
присвяченого цій пані, можна зазирнути в 
приватну школу, де в 50-их роках минулого 
століття викладав Джон Фаулз, що помістив 
на Спецес героїв свого роману «Волхв».
Острів довгий час належав венеціанцям, але 
архітектурний ландшафт, в стилі неокласи-
цизму, створили заможні греки, які слідом за 
королівською родиною будували тут свої дачі. 
Мультмілліонер Ніархосом пішов трохи далі і 
викупив сусідній острів Спецопула.

Our next stop is the most fragrant island of the 
Saronic Gulf - Spetses.
There are many comfortable beaches and coves 
drowning in the pine groves. 
People inhabited this island only a few centuries 
ago, so instead of the ancient myths they have 
only historical facts. 
The main historical character is Laskarina 
Bouboulina, she was a female admiral and 
heroine of the Greek War of Independence in 
1821.
In addition to the museum dedicated to this lady, 
you can visit a private school. In 1950's John 
Fowles was teaching here and placed Spetses 
heroes into his novel "The Magus".
The island belonged to the Venetians for a long 
time, but architectural landscape of 
neoclassicism was created by wealthy Greeks, 
who following the royal family built here their 
holiday houses. 
Multimillionaire Niarchos went a little further and 
bought a neighboring island of Spetsopoula.

DAY 4



POROS

У давнину моряки обходили Порос стороною, 
адже саме в цьому місці була резиденція 
Посейдона. Тут зупинявся хіба що Тесей, 
перед тим, як вбити Мінотавра. Тож не дивно, 
що народна стежка до скель Тесея не заро-
стає до цього дня. У третьому тисячолітті 
Посейдон пом'якшав і ми зможемо насолоди-
тися його гостинністю. І навіть відвідати руїни 
храму морського владики. А найсміливіші 
можуть прогулятися по чортовому мосту Дья-
вологефіро, який за сумісництвом є воротами 
в Пекло.
Візитна картка острова - лимонний ліс - 
Лемонодасос, де росте понад 30 тисяч цитру-
сових, є кілька невеликих водоспадів і старо-
винний млин. Пляж Резерв - теж вельми 
цікаве місце. Досить одягнути окуляри для 
снорклинга, щоб побачити під водою цілі 
вулиці древнього міста, яке було затоплене в 
результаті виверження вулкана.

In ancient times sailors avoided Poros - the 
residence of Poseidon. Only Theseus stopped 
here before he killed Minotaur.
In modern times Poseidon became softer, so we 
can enjoy his hospitality and even visit the ruins 
of his temple. And the bravest can go to the 
devil’s bridge, which leads to the hell’s gates.
The island is famous for its lemon forest 
Lemonodasos with more than 30 thousand trees, 
several small waterfalls and an old mill. 
Vagionia beach is also a very interesting place. 
With snorkeling mask you can see underwater 
whole streets of an ancient city that was flooded 
in result of volcanic eruption.

DAY 5



PERDIKA, AEGINA,
ATHENS

Символом мальовничого села Пердіка можна 
сміливо назвати восьминогів, що висять на 
прищіпках. Місцеві мешканці, як і сто років 
тому, живуть завдяки дарам моря. Тому тут 
просто необхідно зазирнути в один з числен-
них рибних ресторанчиків. На щастя, інший 
свій споконвічний промисел - піратство, 
місцеві закинули. Але хто знає, можливо, 
якщо добре пошукати, ще можна наштовхну-
тися на скарб корсарів. Або що більш імовір-
но, на надзвичайно красивий скелястий пляж.
З набережної селища добре видно безлюд-
ний острів Моні, що належить монастирю 
Моні і ... диким козам, які відчувають себе тут 
повноправними господарями і їдять прямо з 
рук захоплених туристів.

Ранковий перехід до Афін, де ми здамо наші 
яхти і влаштуємо велику прощальну вечірку. 
За традицією, всі екіпажі яхт збираються 
разом, насолоджуються місцевою кухнею, 
діляться своїми враженнями і, звичайно, пла-
нують наступні круїзи.

Hanging octopuses is the symbol of this 
picturesque village Perdika. Local residents, like 
hundreds of  years ago, living off the sea. This is 
the place, where you have to visit one of the 
many fish restaurants. 
Fortunately islanders abandoned another of their 
original activity - piracy. But who knows, perhaps 
if you look good enough, you can still stumble 
upon treasure of the corsairs. Or, more likely - 
unusually beautiful rocky beach.
From the embankment of the village you can 
clearly see the uninhabited island Moni, 
belonging to Moni Monastery and ... wild goats, 
who feel themselves as full-fledged masters and 
eat straight from the hands of enthusiastic 
tourists.
Next morning we transfer to Athens, where we 
leave our yachts and arrange a big farewell party. 
Traditionally, all crews come together, enjoy local 
cuisine, share their impressions and, of course, 
planning the next cruises.

DAY 6-7



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

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

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

2246 65th Street, 
Brooklyn, NY 11204

tell.: +1 (914) 446 56 16

checkinsea.global
kz@checkinsea.global




