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MARTINIQUE
DAY 1-2

Підлітаючи до Мартиніки, перше, що видно у 
віконце ілюмінатора - величний супервулкан 
Мон-Пеле, який понад сто років тому знищив 
ціле місто. На щастя, зараз вулкан міцно спить 
і у нас теж буде можливість як слід виспатися 
в готелі після тривалого перельоту.
А вранці другого дня нас закрутить приємна 
метушня - підготовка до плавання. Після засе-
лення на катамарани, ми зробимо запаси 
провізії і вирушимо вивчати острів. Вперше 
потрапивши на Мартиніку, Христофор 
Колумб був просто приголомшений її пишні-
стю і в своїх звітах описав, як «найкрасивішу 
країну в світі». Парки з екзотичними рослина-
ми чергуються тут з евкаліптовими гаями і 
ананасовими плантаціями, а в прибережних 
водах дайверів вражають буйні коралові сади 
і затонулі піратські кораблі. Що ж до міських 
вулиць, той тут можна наштовхнутися на 
будинок-музей Поля Гогена і, зовсім вже нес-
подівано, на рідну домівку Жозефіни де 
Богарне, імператриці Франції. Ось уже майже 
чотири століття не заростає стежка до 
колишньої винокурні Saint James, де зараз 
розташовується найцікавіший музей рому на 
Карибах. Тут не тільки можна дізнатися про 
технології виробництва піратського напою, а й 
продегустувати його найкращі сорти.

Approaching Martinique, the first thing you can 
see in illuminator is the majestic volcano Mount 
Pelee, which destroyed the whole city over a 
hundred years ago. Fortunately, now volcano is 
asleep and we also will have a good rest in hotel 
after a long flight.
And in the morning of the second day we’ll start 
to explore the island. 
When Christopher Columbus first came to 
Martinique he was stunned and described it as 
"the most beautiful country in the world " with 
parks full of exotic plants, eucalyptus groves, 
pineapple plantations, coastal waters with coral 
gardens and sunken pirate ships. 
Discovering city streets you can stumble upon 
the house-museum of Paul Gauguin and, quite 
unexpectedly, the house of Joséphine de 
Beauharnais, the Empress of France. 
In former distillery Saint James you will find the 
most interesting museum of Rum in the 
Caribbean. Here you can learn about production 
technology and taste best varieties of this drink.
After getting on catamarans, we will make 
provisions and go out into the sea!



SAINT LUCIA
DAY 3

Тримаємо шлях до острівної держави 
Сент-Люсія, де схили гір вкриті тропічними 
лісами, а рожеві коралові рифи знаходяться 
практично на поверхні води. Майже всю 
територію ділять між собою численні 
заповідники і національні парки, а житлова 
забудова займає зовсім небагато місця. Виня-
ток становить лише «Золота миля» на півночі 
острова, де нескінченною низкою тягнуться 
курортні містечка. Не дивно, що серед пальм 
тут кружляють рідкісні види папуг, а під 
ногами може пробігти рідкісна ящірка з 
назвою, що складно вимовити.
В якості вулканічної спадщини, на острові 
збереглася ціла долина грязьових гейзерів. 
Тому вулкан Sulphur Springs став головним 
СПА-центром в карибському басейні. Крім 
булькаючих грязьових фонтанів - тут б'ють 
лікувальні джерела, температура в яких сягає 
41 С °.
На шляху до місця ночівлі, ми зупинимося у 
відокремленій бухті, щоб подалі від людей 
насолодитися пляжним відпочинком.

We are heading to the island state of Saint Lucia, 
where mountain slopes are covered with tropical 
forests and pink coral reefs reach the surface of 
the water. 
Almost entire territory is divided by reserves and 
national parks, and residential building occupies 
very little space. Exception is only the "Golden 
Mile" with endless chain of resort towns.
It is not surprising that among palm trees you can 
see rare types of parrots, and under your feet can 
run rare lizards Zandoli-te.
As a volcanic heritage, the island got whole valley 
of mud geysers. Sulfur Springs became the main 
SPA center in the Caribbean. 
In addition to gurgling mud fountains there are 
healing springs with temperature reaching 41 °С. 
On the way we will stop in secluded cove to enjoy 
the beach away from people.



BEQUIA

Прокидаючись на Карибах - вже відчуваєш 
себе на небесах, але сьогодні ми будемо 
гуляти по справжньому «хмарного острову». 
Мініатюрна Бекія (всього 18 км) - це блажен-
ство чистої води і тропічних лісів. Раніше 
острів був центром китобійного промислу, 
але тепер у всіх є можливість просто спо-
стерігати, як вдалеку граються морські гіган-
ти. У черепашій резервації Олдхегг можна 
подружитися з рідкісними черепахами бісса. 
Єдиною рукотворною пам'яткою є, побудова-
ний в 60-их роках минулого століття, 
еко-комплекс Moonhole. Химерні будинки, 
без єдиної прямої лінії, немов висічені в скелі і 
більше нагадують мурашник.
Ближче до вечора ми пришвартуємося в 
затоці Admiralty Bay, де колись стояв сам Генрі 
Морган - гроза семи морів.

Waking up in the Caribbean feels like heaven, but 
today we will walk on real "cloudy island ". 
Miniature Bequia (only 18 sq.km) is blessed with 
clean water and tropical forests. Formerly island 
was whaling center, but now everyone there can 
simply watch sea giants in the distance.
In sanctuary Old Hegg you can make friends with 
rare turtles.
The only man-made landmark is eco-complex 
Moonholewas, which was built in the 60s of the 
last century. Bizarre houses, without a single 
straight line, look like they carved into a rock. 
Closer to the evening, we will moor in the 
Admiralty Bay, where once Henry Morgan 
himself was a frequent guest.  

DAY 4



MAYREAU

На момент відкриття іспанцями, острів Меро 
був не заселений, але незабаром його засе-
лили пірати, які любили ховати свої скарби 
під кокосовими пальмами. Слідом за ними 
ми підемо на всіх вітрилах до закритої бухти 
Salt Whistle Bay - найкрасивішої лагуни 
острова, де заплановано загальні веселощі))) 
Відсутність туристичної інфраструктури на 
Меро легко заповнити взявши спорядження 
для дайвінгу або маску для снорклинга. В 
смарагдових водах століттями накопичува-
лися уламки піратських кораблів, що стали 
притулком для яскравих тропічних риб.

Shortly after being discovered by the Spaniards, 
the island of Mayreau was inhabited by pirates, 
who loved to hide their treasures under coconut 
palms. 
We’ll sail to Salt Whistle Bay - the most beautiful 
lagoon of the islan. Lack of tourist infrastructure 
easy not to notice by spending time diving or 
snorkeling. Emerald waters hold fragments of 
pirate ships, which became heaven for bright 
tropical fish.

DAY 5



TOBAGO REEFS,
PALM ISLAND

Буквально двадцять років тому, архіпелаг із 
п'яти безлюдних островів - Рифи Табаго, був 
приватною власністю. Але після того, як 
Сент-Вінсент і Гренадіни викупили цю тери-
торію - тут створили морський заповідник, 
доступний для яхтингу. Підковоподібний 
кораловий риф - мрія кожного дайвера, адже 
тут мешкають кілька сотень видів тропічних 
риб. Риболовля суворо заборонена, але 
поплавати в компанії строкатих зграй морсь-
ких папуг - може кожен. Ми ретельно прибе-
ремо за собою, після пікніка на пляжі, і підемо 
в сторону Пальм-Айленд. Останній перепис 
населення приватного острова Пальм - нара-
хував аж тридцять жителів. Острів нещодав-
но з'явився на карті, оскільки раніше носив 
іншу назву. Але останні власники засадили 
його незліченною кількістю розкішних пальм і 
змінили ім'я.

Literally twenty years ago, an archipelago of five 
Tobago reefs was private property. But St. 
Vincent and the Grenadines bought this territory 
and created a marine sanctuary available for 
yachting. Horseshoe-shaped coral reef with 
hundreds of species of tropical fish is the dream 
of every diver. Fishing is strictly prohibited, but 
you are free to swim and dive. 
We will carefully clean up the beach after our 
picnic and go towards Palm Island. It has thirty 
inhabitants and only recently appeared on the 
map, as as it used to have another name. New 
owners planted a myriad of luxurious palm trees 
and changed the name.

DAY 6



UNION,
MUSTIQUE

Незважаючи на крихітні розміри, острів Юніон 
здіймається над усіма Гренадінами, адже гора 
Парнас - найвища на архіпелазі. Крім відмін-
них дайв-сайтів і білосніжних пляжів, острів 
знаменитий своїм рибним ринком. Зупинив-
шись біля берегів Юніон, ми обов'язково 
зустрінемо місцевих рибалок, які торгують 
лобстерами прямо з човна і потім вже будемо 
вирішувати: відвідувати місцеві ресторани чи 
готувати самим.
Якір ми кинемо біля берегів приватного 
острова Мюстік. Власник острова прихильник 
екологічного способу життя, тому єдиний 
доступний транспорт - гольф-кари. Ось уже 
кілька десятків років, як Мюстік став місцем 
паломництва для зірок і аристократів. Кожна з 
114 вілл побудована в унікальному стилі. І всі 
вони заброньовані на роки вперед такими 
персонажами, як принц Вільям і Роббі Вільямс, 
Дженніфер Лопез і Том Форд, Білл Гейтс і Пол 
Маккартні. А Мік Джагер взагалі не став замо-
рочуватися і прикупив собі на острові дачу.

Despite its tiny size, Union island is higher than 
whole Grenadines, as Mount Parnassus is the 
highest point on the archipelago. 
In addition to excellent dive sites and beaches, 
the island is famous for its fish market. Stopping 
off the coast of Union, we will meet local 
fishermen selling lobsters from the boat and then 
we can decide: to visit local restaurants or cook 
them ourselves.
We will drop an anchor off the coast of the 
private island of Mustique.
The owner of the island is fan of eco style life, so 
the only available transport - golf carts. 
For several decades Mustique became a place of 
pilgrimage for stars and aristocrats.
Each of the 114 villas is built in a unique style. 
And all of them are booked for years ahead by
Prince William and Robbie Williams, Jennifer 
Lopez and Tom Ford, Bill Gates and Paul 
McCartney. 
Mick Jagger did not bother too much and bought 
himself a holiday house here.

DAY 7



SAINT VINCENT

Свистати нагору всіх шанувальників «Піратів 
Карибського моря» - адже ми швартуємось в 
бухті Wallilabou, де знімали легендарну сагу з 
Джонні Деппом. Не факт, що ми зустрінемо 
на Сент-Вінсент Джека Горобця, але зникаю-
чих папуг сент-вінсентскій Амазон - побачимо 
обов'язково. Крім традиційних карибських 
розваг, дайвінгу і сонячних ванн, на головному 
острові держави в Вест-Індії є багато цікаво-
го: архітектурні пам'ятки, такі як собори 
Сент-Марі і Сент-Джорж, унікальний ботаніч-
ний сад і сплячий вулкан Ла-Суліер. Саме 
вулкан пофарбував прибережний пісок в 
чорний колір. Але завдяки буянню фарб кора-
лових рифів - пейзаж ніколи не виглядає 
тьмяним.

Fans of "Pirates of the Caribbean" will be excited 
to moor in the bay of Wallilabou, where 
legendary saga was filmed.
In addition to traditional Caribbean 
entertainment suchs as diving and sunbathing 
there are a lot of interesting things to see. Such 
as cathedrals of Saint Mari and St. George, 
unique botanical garden and sleeping volcano La 
Soulier, which colored the sand in black color. 
But thanks to vivid colors of coral reefs the 
landscape never looks dim.

DAY 8



SAINT LUCIA,
SOUFRIERE

Наші катамарани йдуть назад до Сент-Люсії. 
Цього разу ми зупинимося поблизу старовин-
ного міста Суфрійор, що виник біля підніжжя 
гір-близнюків Пті-Пітон і Грос-Пітон. Голлівуд 
не залишився байдужим до місцевих ланд-
шафтів - тут знімали фільми про Супермена 
та інші блокбастери. Ми знімемо власне 
відео в ботсаду Даймон-Ботанікал-Гарденз, 
що виріс на місці колишньої цукрової планта-
ції, що належала королю Луї IV, або біля 
одного з величних водоспадів. Вулички 
Суфрієра сповнені контрастів, колоніальна 
французько-британська архітектура адапту-
валася і набула креольські мотиви.

Our catamarans heading back to Saint Lucia. This 
time we will stop near the ancient town 
Soufriere, at the foot of the Pti Piton and Gros 
Piton. 
Even Hollywood couldn’t remain indifferent to 
local landscapes. Superman and other 
blockbusters were filmed here. 
We will shoot our own video in Diamond 
Botanical Gardens, which grew on the spot of 
former sugar plantation, owned by the king Louis 
IV or near one of the majestic waterfalls.
The streets of Soufriere are full of contrasts and 
colonial  architecture.

DAY 9-10



MARTINIQUE

Повернувшись на Мартиніку, ми проведемо 
прощальну вечірку на катамаранах біля бере-
гів Ле Марен. Шум прибою, члени екіпажу що 
стали рідними, кращий карибський ром і свіжі 
лангусти - що ще потрібно, щоб провести 
незабутній вечір? Закінчення подорожі - не 
привід для смутку, завтра ми залишимо 
Заморські території Франції і опинимося в 
Парижі. Пересадка у французькій столиці - 
приємний бонус до Карибського круїзу)

After returning to Martinique, we will have a 
farewell party onboard off the coast of Le Marin. 
The best Caribbean rum and fresh lobsters - what 
else one can wish for perfect evening? 
The end of the trip should not be a reason for 
sadness, tomorrow we will leave French 
Overseas Territories to arrive in Paris.
Layover in French capital is a pleasant bonus to 
Caribbean cruise.

DAY 11-12



ВАРТІСТЬ
COST      $ 1590  З ЛЮ

PER PERS
ДИНИ

ON

проживання на новому білосніжному 
катамарані 10 днів;
послуги професійного шкіпера;
проживання в готелі в Форт-де-Франс 1 ніч;
груповий трансфер з аеропорту в марину, 
готель 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;
Візова підтримка;
фірмові футболки та подарунки!

міжнародний переліт до Мартиніки;
острівні візи;
стоянки в маринах і портові збори;
харчування.

ВКЛЮЧЕНО: INCLUDED: 

ДОДАТКОВО: 
NOT INCLUDED:

10 days on catamaran;
professional skipper services;
1 night in Fort de France hotel;
group transfer from airport to hotel, 
marina and back;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final catamaran cleaning;
fuel;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on catamaran; 
visa support;
branded t-shirts and presents!

international flights to Martinique;
visa fees;
marinas and port 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

2246 65th Street, 
Brooklyn, NY 11204 

tell.: +1 (914) 446 56 16

checkinsea.global
kz@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. 




