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MAHE

Ми приземляємося на найбільшому острові 
архіпелагу - Мае. Але, як кажуть місцеві 
жителі, щоб оглянути весь острів - досить 
покрутити головою. У десяти хвилинах від 
аеропорту - найменша столиця в світі - 
Вікторія. На її головній площі - мініатюрна 
копія лондонського Біг-Бена. А на задньому 
плані видніється пік гори Морн Блан. Незва-
жаючи на співзвучну назву, в порівнянні з аль-
пійської вершиною, Сейшельська зовсім 
крихітна - всього 907 метрів. Але види тут 
просто приголомшливі. Не дивуйтеся, якщо 
зустрінете в національному парку Сейшельсь-
кий Морн людей, які замість того, щоб милу-
ватися природою, щось шукають в землі. 
Колись Мае був секретною базою мадага-
скарських піратів, які ховали награбоване в 
хащах височенних сандрагонів. Нам скарби ні 
до чого - адже все необхідне вже є на наших 
катамаранах.

We land on the largest island of archipelago - 
Mahe. 
As locals say - to inspect the whole island you just 
need to turn your head. 
The smallest capital in the world Victoria is just 
ten minutes away from the airport. On its main 
square there is a miniature copy of London's Big 
Ben. And in the background there is a peak of 
Morne Blanc. Despite similar name, in 
comparison with Alpine peak, this one is tiny - 
only 907 meters. 
But scenery is amazing. Do not be surprised if in 
national park Morne you will meet people,  who 
instead of admiring the nature looking for 
something on the ground. Once Mahe was the 
secret base of Madagascar pirates, who used to 
hide their treasures in thickets. 
We don’t need any treasures, everything 
necessary we’ll have on our catamarans.

DAY 1



MAHE

Сьогодні ми зробимо невеликий перехід, щоб 
злегка змінити декорації. За бортом теплі 
води Індійського океану, а на березі нескін-
ченні Едемські сади. Тридцять перше грудня - 
кращий день, щоб встигнути спробувати 
щось нове. Наприклад, місцеві жителі вжива-
ють в їжу кажанів! Але ми радимо вам проде-
густувати морський кокос Коко-де-мер. Це 
один з найдивовижніших і великих з плодів 
на планеті, його вага може досягати 40 кг! 
Якщо ви ще не пірнали з аквалангом - саме 
час, адже навколо Сейшельських острів 
мешкає більше 150 видів риб.
Увечері нас чекає супер неймовірна зустріч 
Нового року. Замість салату «Олів'є» - лобсте-
ри і краби, а замість звичної ялинки - пальми. 
Єдине бажання, яке можна загадати на Сей-
шелах - це повернутися сюди ще раз. Але 
попереду у нас ще цілий тиждень на райсь-
ких островах і цілий рік для втілення найсмі-
ливіших мрій.

Today we will make a short transition to slightly 
change the scenery. 
Overboard is still warm water of Indian Ocean, 
and on the shore - endless Eden gardens. 
December 31st is the best day to try something 
new. For example, local residents eating bats! 
But we advise you to try coconut de-mer. This is 
the most exotic and largest fruit on the planet, its 
weight can reach up to 40 kg! 
If you never tried scuba diving - it’s perfect time, 
because around Seychelles live more than 150 
species of fish.
In the evening unbelievable New year 
celebration is waiting for us. Instead of meat 
salad - lobsters and crabs, and instead of usual 
pine - palm trees. 
The only wish you can make on Seychelles is to 
return here again. But we still have a whole week 
ahead of us on islands and whole year to make 
dreams come true.

DAY 2



LA DIGUE

У перший день 2020 го нас чекає професійна 
фотосесія, так як ми зупинимося біля берегів 
Ла Діг - острова, де знаходиться найкрасиві-
ший і напевно найбільш знаменитий пляж в 
світі - Anse Source d'Argent. Рожевий пісок і 
величезні валуни вже багато років не сходять 
зі сторінок глянцевих журналів. Ще одне 
культове місце - будинок плантаторів, тут 
колись працювала служницею Еммануель 
Арсан, яка написала серію еротичних романів. 
Тут же знімали гучний в 80-их фільм «Прощай 
Еммануель». А сьогодні в бунгало знаходиться 
... резиденція Президента Сейшельських 
островів)))
Якщо довго блукати по заповіднику Райської 
Мухоловки, то є шанс побачити екзотичну 
пташку, а піднявшись на гору Нид д'Егл (Орли-
не гніздо), можна побачити сусідні острови і 
нарешті усвідомити себе в раю.

On the first day of 2019 we will arrange 
professional photoshoot, since we’ll stop off the 
coast of La Digue with its most beautiful and 
famous beach Anse Source d'Argent. Pink sand 
and huge
boulders are always on pages of glossy 
magazines. 
Another cult place is the Plantation house. Here 
once worked as a servant Emmanuelle Arsan, 
who wrote a series of erotic novels. Here was 
filmed sensational 80's movie "Goodbye 
Emmanuelle". 
Nowadays this bungalow is ... residence of the 
President of Seychelles Islands)
If you climb Nid d'AIgle (Eagle's Nest), you can see 
neighbouring islands and finally realize yourself in 
paradise.
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COCONUT ISLANDS,
PRASLIN

По курсу - Ile Platte, Ile Aux Cocos, Ile La Fouche 
- три мальовничих шматочка землі, так звані 
Кокосові острови. Кораловий риф, оперізую-
чий острова - найкраще місце для снорклинга 
на Сейшелах. А пустельні пляжі з вивітрени-
ми скелями - ідеальні для медитації.
Далі наш маршрут лежить до смарагдових 
берегів острова Праслін. Кожен сейшельсь-
кий пляж неповторний, проте звання найкра-
сивішого у світі цілком заслужено належить 
Anse Lazio. Проте заповідник Вале-де-Май 
вартий того, щоб пожертвувати кількома 
годинами пляжного відпочинку, інакше 
ЮНЕСКО не внесло б його до Списку Все-
світньої Спадщини. Саме тут ростуть унікаль-
ні морські кокосові пальми з яскраво вираже-
ними статевими ознаками - чоловічі та жіночі 
особини - чимось нагадують людей. У паль-
мових гілках живуть чорні папуги, блакитні 
голуби і, навіть, летючі лисиці.
Як сувенір Праслін пропонує перлинні 
намиста. При бажанні можемо відвідати 
ферму «Black Pearl» і власноруч виловити 
свою перлину.

We’re heading to Ile Platte, Ile Aux Cocos, Ile La 
Fouche - three picturesque pieces of land called 
the Coconut Islands.
Coral reef around the islands is the best place for 
snorkeling on Seychelles. And deserted beaches 
are ideal for meditation.
Further on our route lies emerald coast of the 
island Praslin. 
Each Seychelles beach is unique, however the 
title of the most beautiful in the world is held by 
Anse Lazio. 
Vale de Mai nature reserve is worth to sacrifice a 
few hours of beach vacation, otherwise  
UNESCO would not have included it in the 
World’s heritage list. Here grow unique sea 
coconuts palms with pronounced sexual 
characteristics - female and female, so 
reminiscent of humans. 
Palm trees are inhabited with black parrots, blue 
pigeons and, even, flying foxes.
As a souvenir, Praslin offers pearl necklaces. We 
can visit the Black Pearl farm to pick own pearls.
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GRANDE SOEUR,
CURIEUSE

Вийшовши з бухти Праслін, ми зробимо 
зупинку на приватному острові Гранд Сер, що 
належить готелю Château de Feuilles. Пляжі 
Великої Сестри – найбільш ексклюзивні на 
Сейшелах. Тут відпочивають виключно посто-
яльці готелю, серед яких в основному знаме-
нитості різних калібрів. Але екіпажам Check in 
Sea раді завжди і всюди!
Якір ми кинемо біля берегів скелястого 
острова Курйоз, де на площі менше 3 кв.км 
мешкають гігантські черепахи Альдабра, що 
досягають в довжину метр двадцять. Двісті 
п'ятдесят років тому колонізатори повністю 
спалили острів, потім створили там лепро-
зорій, проте природа взяла своє і зараз кого 
тільки не зустрінеш в мангрових заростях. 
Пороми з туристами прибувають в строго 
регламентований час, тому ми висадимося на 
заповідний острів, коли спаде туристичний 
наплив.

After leaving Praslin Bay, we will stop on island 
Grande Soeur, owned by the hotel Chateau de 
Feuilles with the most exclusive beaches on 
Seychelles. They are for hotel guests only, but 
Check in Sea crews are welcomed everywhere!
We will drop the anchor off the coast of rocky 
island Curieuse, where on area of less than 3 
sq.km live giant turtles Aldabra, reaching length 
of 1.2 meters. 
250 years ago, the colonialists completely burnt 
island down, but nature took over and mangrove 
forest is full of life. 
Ferries with tourists arrive by schedule, so we 
can easy avoid busy time of the day.
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SAINT PIERRE

Пам'ятайте, як зображувалися тропічні 
острови в старих мультфільмах? Невеликий 
скелястий горбок над яким колишуться три 
пальми. Сен-П'єр саме такий острів! Кинувши 
якір поряд, ми зможемо порахувати всі 
пальми. А ось жителів підводного світу пора-
хувати не вдалося навіть Жаку-Іву Кусто. До 
речі, першими дайверами на Сейшелах були 
саме хлопці з команди Кусто. Весь день ми 
проведемо розслабляючись на катамарані, 
пірнаючи з аквалангом або маскою, а ввечері 
повернемося ближче до цивілізації - острова 
Праслін.

Remember how the tropical islands usually were 
depicted in old cartoons? A small hill with  three 
palms on it. Saint Pierre is such island! 
By dropping an anchor nearby, we can count all 
the palms. But we won’t be able to count the 
inhabitants of the underwater world. It didn’t 
manage to do even Jacques-Yves Cousteau. 
All day we will relax on catamaran, diving or 
snorkeling, and in the evening we will return
closer to civilization - Praslin.
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MAHE

На зворотному шляху до Мае, ми ще зупини-
мося скупатися в диких бухтах, попірнати у 
коралових рифів. А в рідній марині влаштуємо 
прощальну вечірку. Всі екіпажі зберуться 
разом, щоб потягуючи яскраві коктейлі поді-
литися своїми не менш яскравими враження-
ми. Остання ніч на катамарані - це завжди 
незабутньо. Завтра ми повертаємося додому, 
де ошатні різдвяні ялинки потопають в кучу-
гурах снігу. Але сьогодні над головою яскраві 
зірки, о борт б'ється прибій і вітер злегка 
колихає верхівки пальм. Ми зачекінілісь на 
Сейшелах і в Новому році нас чекає ще безліч 
захоплюючих подорожей.

On the way back to Mahe, we’ll stop for a swim in 
wild coves and dive on coral reefs. 
In marina we will arrange a farewell party. All 
crews will gather to sip cocktails and  share their 
vivid impressions. 
Last night on catamaran is always unforgettable. 
Tomorrow we return home to trees buried in 
snow. 
We checked in on Seychelles and New Year will 
bring us lots of new unforgettable travels!

DAY 7-8



ВАРТІСТЬ
COST     $ 1790  З ЛЮ

PER PERS
ДИНИ

ON

проживання на новому білосніжному 
катамарані 7 днів;
послуги професійного шкіпера;
груповий трансфер з аеропорту в марину і 
назад;
відеозйомка протягом всієї подорожі;
гумовий човен і моторчик;
фінальне прибирання катамарана;
заправка паливом;
стоянки в маринах;
постільна білизна та рушники;
медична страховка;
комфорт-пакет на катамарані;
фірмові футболки та подарунки!

міжнародний переліт на Мае;
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;
marinas fees;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on catamaran;
branded t-shirts and presents!

international flights to Mahe;
meals.

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

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 / катамаран
беремо на себе!
Можливий відпочинок в розстрочку.

2246 65th Street, 
Brooklyn, NY 11204

tell.: +1 (914) 446 56 16

checkinsea.global
kz@checkinsea.global




