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З яхти все виглядає набагато привабливіше:
море грає всіма відтінками синього, дерева
здаються зеленішими, навіть непримітні поселення на узбережжі набувають якоїсь мальовничості. І якщо ви вже закрили для себе
Туреччину, як країну добре знайому, то раді
вам повідомити, що Лікійське узбережжя - це
терра інкогніта для пакетних туристів. Дика
природа і культурні скарби Стародавньої
Греції, таємничі бухти та ексклюзивні курорти
для яхтсменів, крихітні острови, термальні
джерела і заповідники - ось мала частина
того, що приховують соснові ліси західного
узбережжя.

RU
С яхты все выглядит намного привлекательнее: море играет всеми оттенками синего,
деревья кажутся зеленее, даже скромные
деревушки приобретают некую живописность. И если вы уже закрыли для себя
Турцию, как страну хорошо знакомую, то
рады вам сообщить, что Ликийское побережье – это терра инкогнита для пакетных
туристов. Дикая природа и культурные
сокровища древней Греции, уединенные
бухты и эксклюзивные курорты для яхтсменов, крошечные острова, термальные источники и заповедники – вот малая часть того,
что скрывают сосновые леса западного побережья.

EN
Everything looks much more attractive from
the yacht: the sea shimmers with shades of
blue, the trees seem greener, even humble
villages take on a certain picturesqueness. And
if you have already dismissed Turkey for
yourself, as a country you know well, then we
are glad to inform you that the Lycian coast is
a terra incognita for tourists appreciating the
whole package. Wildlife and cultural treasures
of ancient Greece, secluded coves and
exclusive resorts for yachtsmen, tiny thermal
springs and nature reserves - this is only a
small part of what the west coast pine forests
hide.

Saturday

01

Marmaris

UA
Мармарис не потребує представлення, адже
це яхтинна столиця Туреччини. Ми прогуляємося по набережній, можемо зазирнути в
середньовічну фортецю. А після закупівлі
провізії і заселення на яхту, відразу вирушимо
в бухту сусіднього селища Ічмелер.
Курорт іноді називають Турецькою Венецією,
адже серед заростей азалій тут пролягає
невеликий канал, по якому навіть їздять
прогулянкові човники. Піднявшись на оглядовий майданчик, можна побачити місце злиття
Середземного та Егейського морів.
Першу ніч ми проведемо на якорі біля берегів
Ічмелера.

RU
Мармарис не нуждается в представлении, мы
прогуляемся по набережной, можем заглянуть в средневековую крепость. А после
закупки провизии и заселения на яхту, сразу
отправимся в бухту соседнего поселка Ичмелер.
Курорт иногда называют турецкой Венецией,
ведь среди зарослей азалий здесь проходит
небольшой канал, по которому даже ездят
прогулочные лодочки. Поднявшись на
смотровую площадку можно лицезреть место
слияния Средиземного и Эгейского морей.
Первую ночь мы проведем на якоре у берегов Ичмелера.

EN
Marmaris needs no introduction, we'll walk
along the sea promenade, we can look into the
medieval fortress. And after stocking up with
provisions and boarding the yacht we will go to
the bay of the neighboring village - Icmeler.
The resort is sometimes called the Turkish
Venice, because among the thickets of azaleas
there is a small canal with some tour boats.
From the observation deck you can see the
confluence of the Mediterranean and Aegean
Seas.
We will spend the first night anchored on a
yacht near the coast of Icmeler.

Sunday

02

Sarigerme

UA
Йдемо далі, в сторону Саригерме, це пляж,
який простягнувся на 7 км і є одним з кращих
в цій частині Туреччини, йому навіть присвоєно Блакитний прапор якості. Поруч знаходиться сосново-оливковий гай, на узбережжі
є всі види водних розваг. Неподалік в бухті
проходять навчання військово-морських сил
НАТО. Повірте, це теж цікаве видовище.
Навпроти пляжу, в безпосередній близькості
від берега, знаходиться приголомшливий
скелястий острів Баба Адасі, крім чудових
видів, навколо острова знаходяться розкішні
місця для дайвінгу та снорклінгу. Маски для
снорклінгу буде досить для знайомства з
підводним світом Егейського моря.

RU
Идем дальше, в сторону Саригерме, это
пляж, который протянулся на 7 км и является
одним из лучших в этой части Турции, ему
даже присвоен Голубой флаг качества.
Рядом находится сосново-оливковая роща,
на побережье есть все виды водных развлечений. Неподалеку в бухте проходят учения
военно-морских сил НАТО. Поверьте, это
тоже интересное зрелище.
Напротив пляжа, в непосредственной близости от берега, находится потрясающий
скалистый остров Баба Адаси, кроме великолепных видов, вокруг острова находятся
роскошные места для дайвинга и снорклинга.
Маски для снорклинга будет достаточно для
знакомства с подводным миром Эгейского
моря.

EN
Next destination - Sarigerme, this beach is 7
km long and is one of the best in this part of
Turkey, it has even been awarded the Blue Flag
of quality. Nearby there is a pine and olive
grove, on the coast there are all kinds of water
activities. A NATO navy training base is located
nearby. This is quite an interesting sight.
Opposite to the beach, in close proximity to
the coast, there is a stunning rocky island of
Baba Adasi with luxurious places for diving and
snorkelling. A snorkelling mask will be enough
to explore the underwater world of the Aegean
Sea.

Monday

03

Fethiye

UA
Нас зустрічає оповитий сосновими гаями Фетхіє.
У пішій доступності від марини можна відвідати
руїни замку Фетхіє, римський амфітеатр і міський
музей, де зберігається багата колекція артефактів
лікійської культури. Уздовж набережної безліч
сувенірних магазинчиків і недорогих ресторанчиків. Ми зазирнемо на рибний ринок, щоб
поповнити запаси морепродуктів і відвідаємо магазинчик з неймовірно смачними східними солодощами.
При бажанні тут можна організувати насичену
культурну програму.
Неподалік від Фетхіє, над бурхливою річкою
Дальян, височіють унікальні Лікійські гробниці,
висічені просто в скелях, поруч зберігся уламок
стародавнього замку. Трохи далі причаїлося
село-привид Каякой. Понад сто років тому, греки,
які проживали в селі, покинули територію Туреччини, залишивши п'ять сотень кам'яних будинків,
які пустують досі.

RU
Нас встречает окутанный сосновыми рощами
Фетхие. В пешей доступности от марины можно
посетить руины замка Фетхие, римский амфитеатр и городской музей, где хранится богатая
коллекция артефактов ликийской культуры.
Вдоль набережной множество сувенирных магазинчиков и недорогих ресторанчиков.
Мы заглянем на рыбный рынок, чтобы пополнить
запасы морепродуктов и посетим магазинчик с
невероятно вкусными восточными сладостями.
При желании здесь можно организовать насыщенную культурную программу.
Неподалеку от Фетхие, над бурной рекой Дальян,
возвышаются уникальные Ликийские гробницы,
высеченные прямо в скалах, рядом сохранился
осколок старинного замка. Чуть дальше притаилась деревня-призрак Каякой. Более ста лет
назад, греки, проживавшие в деревне, покинули
территорию Турции, оставив пять сотен каменных
домов, которые пустуют до сих пор.

EN
We are greeted by Fethiye, shrouded in pine groves.
Within walking distance of the marina, you can visit
the ruins of the Fethiye castle, the Roman
amphitheatre and the city museum with rich
collection of artefacts from Lycian culture. There are
many souvenir shops and inexpensive restaurants
along the promenade. We'll go the fish market to
replenish our stocks with seafood and visit the store
with incredibly delicious oriental sweets.
If desired, a rich cultural program can be organized
here.
Not far from Fethiye, above the stormy Dalyan River,
there are unique Lycian tombs, carved right into the
rocks. Also nearby there’s a preserved fragment of
an ancient castle. A little further is a ghost village of
Kayakoy. More than a hundred years ago, the
Greeks, who lived in the village left the territory of
Turkey, leaving five hundred stone houses, which are
still empty.

Tuesday

04

Oludeniz

UA
Вранці годуємо величезних черепах Каретта-Каретта і після сніданку на всіх вітрилах
йдемо далі. Олюденіз - столиця параглайдингу. З висоти пташиного польоту відкривається
неймовірний краєвид на пляж «Дівоча коса»,
блакитну лагуну і зелені околиці. З гори Бабадаг, пірнають у небеса люди на яскравих
парапланах, схожі на екзотичних птахів. Але
це не єдина фішка узбережжя. Зовсім поруч,
в ущелині, розкинулася Долина Метеликів.
Мальовнича ущелина доступна лише з води,
але ж на яхті є «тузик», що дає нам можливість висадитися в будь-якому цікавому
місці.
Сьогодні ми заночуємо на якорі милуючись
вогнями нічного Олюденізу.

RU
Утром кормим огромных черепах карета-карета и после завтрака на всех парусах идем
дальше. Олюдениз – столица параглайдинга.
С высоты птичьего полета открывается невероятный вид на пляж «Девичья коса», голубую лагуну и зеленые окрестности. С берега,
парящие в небесах люди на ярких парапланах, похожи на экзотических птиц. Но это не
единственная фишка побережья. Совсем
рядом, в ущелье, раскинулась Долина Бабочек. Живописное ущелье доступно только с
воды, но ведь на яхте есть «тузик», что дает
нам возможность высадиться в любом интересном месте.
Сегодня мы заночуем на якоре любуясь
огнями ночного Олюдениза.

EN
In the morning we will feed the huge sea
turtles Caretta Caretta and after breakfast we
sail away. Oludeniz is the capital of
paragliding. From a bird's-eye view, there is an
incredible view of the sand beach, blue lagoon
and green surroundings. From the shore,
people soaring in the sky on bright paragliders
look like exotic birds. But this is not the only
feature of the coast. Nearby, in the gorge, is
the Butterfly Valley. The picturesque gorge is
accessible only from the water, and this is
where our "dinghy" will give us the opportunity
to get to any interesting place.
Today we will spend the night anchored on a
yacht enjoying the lights of the night Oludeniz.

Wednesday

05

Gemiler

UA
З ранку ми швартуємось біля берегів острова Кораблів - Гемілер, більш відомого, як острів покровителя моряків Святого Миколая. Тут збереглися
руїни кількох храмів побудованих першими християнами. За легендами, церква, вирубана в скелі,
стала останнім притулком Святого Миколая. Тому
острів став популярний серед туристів і паломників.
Проходячи повз дванадцяти неймовірних островів,
ми разом приймемо рішення, де кинемо якір, біля
Кизила, Делікли, Яссіджа чи Домуза. Також ми
зупинимося в бухті Хамам Клеопатри, де двічі
відпочивала єгипетська цариця. Вперше Клео
потрапила сюди в компанії Юлія Цезаря, а в
наступний раз усамітнилася зі своїм коханим
Марком Антонієм.

RU
С утра мы швартуемся у берегов острова Гемилер,
более известного, как остров покровителя моряков Святого Николая. Здесь сохранились руины
нескольких храмов построенных на заре христианства. По преданиям, церковь, вырубленная в
скале, стала последним пристанищем Святого
Николая. Поэтому остров стал популярен среди
туристов и паломников.
Проходя мимо двенадцати невероятных островов,
мы вместе примем решение, где кинем якорь,
возле Кызыла, Деликли, Яссиджа, Домуза или
острова Верфей. Также мы остановимся в бухте
Хамам Клеопатры, где дважды отдыхала египетская царица. Впервые Клео попала сюда в компании Юлия Цезаря, а в следующий раз уединилась
со своим возлюбленным Марком Антонием.

EN
In the morning we will reach the coast of the island
of ships - Gemiler, better known as the island of the
patron saint of sailors, St. Nicholas. The ruins of
several temples built at the dawn of Christianity have
been preserved here. According to the legend, the
church, carved into the rock, became the last refuge
for St. Nicholas. Naturally, the island has become
popular among tourists and pilgrims.
Passing by twelve incredible islands, together we will
decide where we anchor, near Kyzyl, Delikli, Yassıca
or Domuz. We will also stop at the bay of Cleopatra's
Baths, where the Egyptian queen rested twice. For
the first time Cleo came here in the company of
Julius Caesar, and the next time she retired with her
beloved Mark Antony.

Thursday

06

Ekincik

UA
Бухта Екінчік стала знаменита завдяки наявності в меню ресторанів блакитних крабів за
дуже доступними цінами. Але свій слід на
узбережжі залишила і Афродіта, за легендою
вона була постійною клієнткою природного
СПА-салону Султаніє. Радонові джерела
також були улюбленим санаторієм давніх
римлян. А сьогодні прийняти грязьові ванни в
термальних джерелах можуть всі бажаючі.
Також тут можна відвідати екскурсію в гирлі
річки Дальян, де прийнято кататися на
маленьких човниках. Не менш цікавий пляж
Ізтузу, саме тут регулярно «швартуються»
гігантські черепахи Каретта-Каретта, щоб
залишити своїх дитинчат в природних
«яслах». А на вершинах гір гніздяться рідкісні
види орлів і інші зникаючі види птахів.
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Бухта Экинчик стала знаменита благодаря
наличию в меню ресторанов голубых крабов,
по очень доступным ценам. Но свой след на
побережье оставила и Афродита, по легенде
она была постоянной клиенткой естественного СПА-салона Султание. Радоновые источники также были излюбленным санаторием
древних римлян. А сегодня принять грязевые
ванны в термальных источниках могут все
желающие.
Также здесь можно посетить экскурсию в
устье реки Дальян, где принято кататься на
маленьких лодочках. Не менее интересен
пляж Изтузу, именно здесь регулярно «швартуются» гигантские черепахи Карета-Карета,
чтобы оставить своих детенышей в естественных «яслях». А на вершинах гор гнездятся редкие виды орлов и другие исчезающие птицы.

EN
Ekincik Bay has become famous due to the fact
that there are blue crabs on the menu of
restaurants at very affordable prices. But
Aphrodite also left her mark on the coast,
according to legend, she was a regular client
of the natural Sultaniye spa. Radon baths were
also a favourite sanatorium of the ancient
Romans. And today everyone can take mud
baths in thermal springs.
Also here you can visit the excursion to the
estuary of the Dalyan River, where you can
ride on small boats. Iztuzu Beach is no less
interesting, the huge sea turtles Caretta
Caretta bring here their babies to be safe in a
natural “manger”. And on the tops of the
mountains there are rare species of eagles and
other endangered birds.

Friday

07

Marmaris

UA
Насолоджуючись
пейзажами
заповідних
соснових лісів, ми поволі повертаємося в
сторону Мармаріса. Але, перед заходом в
марину, ми обов'язково зупинимося в одній з
диких бухт, щоб поплавати і насолодитися
тишею.
А вже в рідній марині можна влаштувати
гала-вечерю. Після часу, проведеного разом
на яхті, всі члени екіпажу стануть рідними і
близькими і нікому не захочеться розлучатися. Саме тому в останній день подорожі
традиційно плануються наступні яхтові
пригоди в компанії нових друзів.

RU
Наслаждаясь пейзажами заповедных сосновых лесов мы не спеша возвращаемся в
сторону Мармариса. Но, перед заходом в
марину, мы обязательно остановимся в
одной из диких бухт, чтобы искупаться и
насладиться тишиной.
А уже в родной марине можно устроить
гала-ужин. После времени, проведенного
вместе на яхте все члены экипажа, станут
родными и близкими и никому не захочется
расставаться. Именно поэтому в последний
день путешествия традиционно планируются
следующие яхтенные приключения в компании новых друзей.

EN
Enjoying the landscapes of reserved pine
forests, we slowly return to the side of
Marmaris. But, before entering the marina, we
will definitely stop in one of the wild bays to
swim and enjoy the silence.
And after reaching our home marina we can
arrange a gala dinner. After the time spent
together on the yacht, all the crew members
will become family and friends and no one
wants to leave. That's why on the last day of
the trip, the next sailing adventures are
traditionally planned in the company of new
friends.

Saturday

08

Dalaman

UA

RU

EN

Вранці ми звільняємо яхти, що стали нашою домівкою на цілий тиждень. Ми знайдемо час, щоб
придбати сувеніри та подарунки, після чого нас
чекає трансфер в аеропорт і повернення додому.

Утром мы освобождаем яхты, ставшие нашим
домом на целую неделю. Мы выкроим время для
покупки сувениров и подарков, после чего нас
ждет трансфер в аэропорт и возращение домой.

In the morning we leave the yachts, which have
been our homes for a whole week. We will find time
to buy souvenirs and gifts, after that we will be
transferred to the airport and return home.

* Програма маршруту носить ознайомлювальний характер.
Зупинки по маршруту можуть змінюватися в залежності
від побажань туристів або в зв'язку з погодними умовами.

*Программа маршрута носит ознакомительный характер.
Остановки по маршруту могут меняться в зависимости от
пожеланий туристов или в связи с погодными условиями.

* The travel program is for informational purposes only. Stops
along the route may change depending on the wishes of tourists
or due to the weather conditions.

Яхтинг - це свобода, і наші капітани завжди
прислухаються, якщо члени екіпажу хочуть провести в тому чи іншому місці більше часу або відвідати незапланований острів чи бухту на шляху
прямування.

Яхтинг – это свобода, и наши капитаны всегда
прислушиваются, если члены экипажа хотят провести в том или ином месте больше времени или
посетить незапланированный остров или бухту на
пути следования.

Yachting is freedom, and our captains are always
considering the wishes of crew members if they want
to spend more time in one place or another or visit an
unplanned island or bay on our way.

690 €
per person
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INCLUDED:

проживання на білосніжній яхті 7 днів;
послуги професійного шкіпера;
страховий депозит за яхту;
груповий трансфер (від 4х осіб з аеропорту
Даламан та назад);
гумовий човен з мотором;
фінальне прибирання яхти;
заправка паливом;
стоянки в маринах;
постільна білизна та рушники;
медична страховка;
комфорт-пакет на яхті!

проживание на белоснежной яхте 7 дней;
услуги профессионального шкипера;
страховой депозит за яхту;
групповой трансфер (от 4х человек с
аеропорта Даламан и обратно);
резиновая лодка с мотором;
финальная уборка яхты;
заправка топливом;
стоянки в маринах;
постельное белье и полотенца; медицинская
страховка;
комфорт-пакет на яхте!

accommodation on a snow-white yacht for 7 days;
professional skipper services;
insurance deposit for the yacht;
group transfer(for groups of 4 and above people
to/from the airport in Dalaman);
small inflatable boat with engine (dinghy);
final yacht cleaning;
refuelling;
marinas fees;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on a yacht!

ДОДАТКОВО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

NOT INCLUDED:

міжнародний переліт в Даламан;
особисті витрати;
харчування.

международный перелет в Даламан;
личные расходы;
питание.

international flight to Dalaman;
personal expenses;
meals.

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
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info@checkinsea.global

checkinsea.global
kz@checkinsea.global

Ikskile, LV-5052
Raudu iela 4/1
+371 278 096 84
lv@checkinsea.global

