Seychelles

Сейшельський калейдоскоп
(або Сейшели - рай на
Землі)

Сейшельский калейдоскоп
(или Сейшелы – рай на
Земле)

Seychelles Kaleidoscope
(or Seychelles - Paradise on
Earth)

UA
Тропічний рай існує і це конкретна точка на
географічній карті - Сейшельські острови. Ми
запрошуємо вас в морську подорож по найдивовижнішому архіпелагу в Індійському океані.
Кожен день нашої подорожі - відкриття. Нас
чекають крихітні острови і величезні черепахи,
непристойно великі кокосові горіхи, маленькі
тропічні пташки і морські мешканці різноманітних
форм та розмірів. На Сейшелах ніколи не було
ураганів, але кожного, хто потрапив на казкові,
безлюдні пляжі - підхоплює вихор невимовного
захвату. Підводний світ - нічим не поступається
яскравості островів. Серед коралових рифів плавають зграйки строкатих рибок, які звикли до
дайверів ще з часів капітана Кусто. А трохи далі від
берега водяться екземпляри побільше, які тільки і
чекають досвідченого рибалки, щоб поповнити
його колекцію трофеїв. Панянки будуть раді побувати на двох найкрасивіших пляжах планети, адже
розкішні фотографії - це також трофеї.

RU
Тропический рай существует и это конкретная
точка на географической карте – Сейшельские
острова. Мы приглашаем вас в морское путешествие по самому удивительному архипелагу в
Индийском океане.
Каждый день нашего путешествия – открытие.
Нас ждут крошечные острова и огромные черепахи, неприлично большие кокосовые орехи, малюсенькие тропические птички и морские обитатели
всевозможных форм и размеров. На Сейшелах
никогда не было ураганов, но каждого, кто попал
на сказочные, безлюдные пляжи – уносит вихрь
неописуемого восторга. Подводный мир – ничем
не уступает яркости островов. Среди коралловых
рифов плавают стайки пестрых рыбешек, которые
привыкли к дайверам еще со времен капитана
Кусто. А чуть дальше от берега водятся экземпляры покрупнее, которые только и ждут опытного
рыбака, чтобы пополнить его коллекцию трофеев.
Барышни будут рады побывать на жемчужной
ферме и на двух самых красивых пляжах планеты,
ведь украшения и роскошные фотографии – это
тоже трофеи.

EN
A tropical paradise exists and it is a specific point on
the map - Seychelles. We invite you to a sea voyage
through the most amazing archipelago in the Indian
Ocean.
Every day of our journey is a discovery. Tiny islands
and huge turtles, obscenely large coconuts, tiny
tropical birds and marine life of all shapes and sizes
awaits. There have never been hurricanes in the
Seychelles, but everyone who gets to the fabulous,
deserted beaches is carried away by a whirlwind of
indescribable delight. The underwater world is in no
way inferior to the brightness of the islands. Among
the coral reefs swim flocks of colourful fish, which
got used to divers since the days of Captain
Cousteau. And a little further from the coast there
are larger specimens, just waiting for an
experienced fisherman to replenish his collection of
trophies. Ladies will be delighted to visit two of the
most beautiful beaches on the planet, because
gorgeous photographs are also trophies.

DAY 1

Mahe

UA
Ми прилітаємо на найбільший острів архіпелагу - Мае.
Але, як кажуть місцеві мешканці, щоб оглянути весь
острів - досить покрутити головою. У десяти хвилинах
від аеропорту - найменша столиця в світі – місто
Вікторія. На її головній площі - мініатюрна копія лондонського Біг-Бену. А на задньому плані височіє пік гори
Морн Блан. Незважаючи на співзвучну назву, в
порівнянні з альпійської вершиною, Сейшельська зовсім крихітна - лише 907 метрів. Але краєвиди тут
просто приголомшливі. Не дивуйтеся, якщо зустрінете в
національному парку Сейшельський Морн людей, які
замість того, щоб милуватися природою, щось шукають
в землі. Колись Мае був секретною базою мадагаскарських піратів, які ховали награбоване в джунглях. Нам
скарби ні до чого - адже все необхідне для чудового
відпочинку вже є на наших катамаранах.
Закупивши провізію в Мае ми відразу вирушаємо на
острів Праслін, де заночуємо на якорі в тихій захищеній
бухті. Перехід займає не більше 2,5 годин, але для
шанувальників риболовлі це буде гаряча пора - місцеві
води повні риби (більше 900 видів) і екзотичний вилов
вам гарантовано!
MUST SEE:
Ботанічний сад Мон-Флері
Найпопулярніший сад Beau Vallon
Сад орхідей і чайні плантації

RU

EN

Мы приземляемся на самом большом острове архипелага
– Маэ. Но, как говорят местные жители, чтобы осмотреть
весь остров – достаточно покрутить головой. В десяти
минутах от аэропорта – самая маленькая столица в мире
– Виктория. На её главной площади – миниатюрная
копия лондонского Биг-Бена. А на заднем плане виднеется пик горы Морн Блан. Несмотря на созвучное название, по сравнению с альпийской вершиной, сейшельская
-совсем крошечная – всего 907 метров. Но виды здесь
просто потрясающие. Не удивляйтесь, если встретите в
национальном парке Сейшельский Морн людей, которые
вместо того, чтобы любоваться природой, что-то ищут в
земле. Когда-то Маэ был секретной базой мадагаскарских пиратов, которые прятали награбленное в чащах.
Нам сокровища ни к чему – ведь все необходимое для
отличного отдыха уже есть на наших катамаранах.
Закупив провизию в Маэ мы сразу отправляемся на
остров Праслин, где заночуем на якоре в тихой
защищенной бухте. Переход занимает не более 2,5
часов, но для поклонников рыбалки это будет горячая
пора – местные воды полны рыбы (более 900 видов) и
экзотический улов вам гарантирован!

We land on the largest island in the archipelago, Mahe. But,
as the locals say, you can explore the entire island just by
turning your head from side to side. Victoria is the smallest
capital in the world and it’s 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
Mount Morne Blanc. Despite the similar name, in
comparison with the alpine peak, the Seychelles’ is quite
tiny - only 907 meters. But the views here are simply
amazing. Do not be surprised if you meet people in the
Seychelles Morne National Park who, instead of admiring
nature, are looking for something in the ground. Mahe was
once a secret base for Madagascar pirates, who used to
hide their loot in the thickets. We don't need any more
treasures, everything you need for a great vacation is
already on our catamarans.
After stocking up with provisions in Mahe, we immediately
go to the island of Praslin, where we will spend the night at
anchor in a quiet protected bay. The journey takes no more
than 2.5 hours, but for fans of fishing it will be a hot season
- the local waters are full of fish (more than 900 species)
and an exotic catch is guaranteed!

MUST SEE:
Ботанический сад Мон-Флери
Самый популярный сад Beau Vallon
Сад орхидей и чайные плантации

MUST SEE:
Botanical Garden of Mont Fleury
Beau Vallon's most popular garden
Orchid garden and tea plantations

DAY 2

Curieuse
island

UA
Ранок починаємо з купання у затишній бухті. І після
сніданку вирушаємо на заповідний острів Курйоз. Лише 30
хвилин під вітрилами і ми на місці. Весь курйоз полягає в
тому, що мешканці крихітного острова, площа якого всього
3 км2, відомі на весь світ своїми розмірами.
Тут ви обов'язково зустрінете велетенських черепах
Альдабра, що сягають в довжину 1,2 метра, величезних
кокосових крабів, яких ще називають Пальмовим злодіями.
А в прозорих водах навколо Курйозу снують строкаті
риби-папуги, розміром більше метра.
Двісті п'ятдесят років тому колонізатори повністю спалили
острів, але природа взяла своє і зараз туристів вражають
дикі мангрові зарості, дивовижні пляжі і плантації
Коко-де-мер. До речі, гігантські кокосові горіхи, що стали
символом Сейшельських островів, ростуть тільки на двох
островах і всі ці острови в нашому маршруті!
Ночуємо вже традиційно в затишній бухті на якорі.

MUST SEE:
Альдабрські черепахи
Мангрові хащі
Оглядовий майданчик на висоті
170 м над рівнем моря

RU
Утро начинаем с купания в уединенной бухточке. И после
завтрака отправляемся на заповедный остров Курьез.
Всего 30 минут под парусами и мы на месте. Весь курьез
состоит в том, что обитатели крошечного острова,
площадь которого всего 3 км2, знамениты на весь мир
своими размерами.
Здесь вы обязательно повстречаете исполинских черепах
Альдабра, достигающих в длину 1,2 метра, огромных
кокосовых крабов, которых еще называют Пальмовыми
ворами. А в прозрачных водах вокруг Курьеза снуют
пестрые рыбы-попугаи, размером более метра.
Двести пятьдесят лет назад колонизаторы полностью
сожгли остров, но природа взяла свое и сейчас здесь
туристов поражают дикие мангровые заросли, удивительные пляжи и плантации Коко-де-мер. Кстати, гигантские
кокосовые орехи, ставшие символом Сейшельских островов, растут только на нескольких островах и все эти острова в нашем маршруте!
Ночуем уже традиционно в уютной бухточке на якоре.
MUST SEE:
Альдабрские черепахи
Мангровая роща
Смотровая площадка на высоте
170 м над уровнем моря

EN
We start the morning with a swim in a secluded cove. And
after breakfast we go to the reserved island of Curieuse,
which is just 30 minutes of sailing away. It’s funny that
inhabitants of this tiny island with area of just 3 sq. km are
world famous for their size.
Here you will surely meet the giant Aldabra turtles, reaching
a length of 1.2 meters, huge coconut crabs, which are also
called Palm Thieves. And clear waters around Curieuse
Island are full with parrot fish reaching more than a meter
in size.
Two hundred fifty years ago, the colonialists completely
burned the island, but nature recovered and now here
tourists are amazed by wild mangroves, amazing beaches
and plantations of Coco de mer. By the way, giant coconuts,
which have become the symbol of the Seychelles, grow only
on a few islands, and all these islands are in our itinerary!
We spend the night anchored traditionally in a cozy bay.

MUST SEE:
Aldabrian tortoises
Mangrove grove
Observation deck at an altitude
of 170 m above sea level

DAY 3

Praslin Island,
Saint Pierre

UA
Пригадуєте, як зображувалися тропічні острови в старих
мультфільмах? Невеликий скелястий пагорб посеред океану над
яким гойдаються три пальми. Сен-П'єр саме такий острів!
Кинувши якір поряд, ми зможемо перерахувати усі наявні на
ньому пальми. А ось мешканців підводного світу порахувати не
вдалося навіть Жаку-Іву Кусто. До речі, першими дайверами на
Сейшелах були саме хлопці з команди Кусто.
Далі наш маршрут лежить до смарагдових берегів острова
Праслін. Кожен сейшельський пляж неповторний, проте звання
найкрасивішого 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 Всесвітньої Спадщини. Саме тут ростуть
унікальні Сейшельські пальми з яскраво вираженими статевими
ознаками: чоловічі та жіночі особини - чимось нагадують людей.
У пальмових гілках живуть чорні папуги, блакитні голуби і,
навіть, летючі лисиці.
Ввечері можна скуштувати справжню креольську кухню в
місцевих ресторанчиках. Звичайно, що на Сейшелах переважає
рибне меню: лангусти, восьминоги, м'ясо акули або блакитного
Марліна.
Ночуємо або в марині, або на якорі в мальовничій бухті.

MUST SEE:
Травневий парк Vallee de Mai
Пляж Anse Lazio
Автентичні ресторани з креольською кухнею

RU
Помните, как изображались тропические острова в старых
мультфильмах? Небольшой скалистый бугорок над которым
колышутся три пальмы. Сен-Пьер именно такой остров! Кинув
якорь рядом, мы сможем пересчитать все пальмы. А вот жителей
подводного мира сосчитать не удалось даже Жаку-Иву Кусто.
Кстати, первыми дайверами на Сейшелах были именно ребята
из команды Кусто.
Далее наш маршрут лежит к изумрудным берегам острова
Праслин. Каждый сейшельский пляж неповторим, однако звание
самого красивого в мире вполне заслужено принадлежит Anse
Lazio. Но заповедник Вале-де-Маи стоит того, чтобы пожертвовать несколькими часами пляжного отдыха, иначе ЮНЕСКО не
внесло бы его в Список Всемирного Наследия. Именно здесь
растут уникальные сейшельские пальмы с ярко выраженными
половыми признаками – мужские и женские особи – чем-то
напоминают людей. В пальмовых ветвях обитают черные
попугаи, голубые голуби и, даже, летучие лисы.
Вечером можно отведать настоящую креольскую кухню в
местных ресторанчиках. Естественно, что на Сейшелах преобладает рыбное меню: лангусты, осьминоги, мясо акулы или
голубого марлина.
Ночуем либо в марине, либо на якоре в живописной бухте.

MUST SEE:
Майский парк Vallee de Mai
Пляж Anse Lazio
Аутентичные рестораны с креольской кухней

EN
Remember how tropical islands were portrayed in old cartoons? A
small rocky bump with three palm trees on it? Saint-Pierre is such
an island! By anchoring nearby, we can count all the palms. But
even Jacques-Yves Cousteau could not count the inhabitants of the
underwater world. By the way, the first divers in the Seychelles
were guys from the Cousteau team.
Our route leads to the emerald shores of Praslin Island. Each
Seychelles beach is unique, but the title of the most beautiful
beach in the world belongs to Anse Lazio. But the Vale de Mai
Nature Reserve is worth sacrificing a few hours of beach vacations,
otherwise UNESCO would not have included it on the World
Heritage List. Here unique Seychelles palms grow, they are
notorious for their pronounced sexual characteristics - males and
females - somewhat reminiscent of people. The palm branches are
home to black parrots, blue doves and even flying foxes.
In the evening, you can taste the authentic Creole cuisine at local
restaurants. Naturally, the sea food menu dominates with lobsters,
octopuses, shark or blue marlin meat.
We spend the night either in the marina or anchored in a
picturesque bay.

MUST SEE:
May park Vallee de Mai
Anse Lazio beach
Authentic Creole restaurants

DAY 4

La Digue
island

UA
Короткий ранковий перехід ми об’єднаємо з риболовлею. Розміри і
різноманітність виловлених екземплярів здивують навіть бувалих
рибалок і потішать наш екіпаж.
Ми швартуємося біля берегів Ла Діг - острова, де знаходиться пляж
Anse Source d'Argent -найкрасивіший пляж за версією National
Geographic. Унікальний пісок і величезні валуни вже багато років
не сходять зі сторінок глянцевих журналів. Знайомитися з
островом найкраще на велосипеді.
Головна рукотворна пам'ятка Ла Діг - будинок плантатора, тут
колись працювала служницею Еммануель Арсан, яка написала
серію еротичних романів. Тут же знімали скандальний у 80-их
роках минулого століття фільм «Прощавай Еммануель». А сьогодні
в бунгало розташована резиденція Президента Сейшельських
островів. Якщо довго блукати по заповіднику Райської Мухоловки,
то є шанс зустріти екзотичну пташку, а піднявшись на гору Нид
д'Егл (Орлине гніздо), можна побачити сусідні острови і нарешті
усвідомити - ми в раю.
Ближче до вечора ми кинемо якір подалі від цивілізації, щоб
побачити, якомога більше дивовижних пляжів.

MUST SEE:
Пляж з унікальним піском
Вид з вершини гори Орлине гніздо
Національний парк Юньон Естейт

RU
Короткий утренний переход мы совместим с рыбалкой. Размеры и
разнообразие выловленных особей удивят даже бывалых рыбаков и
порадуют наш экипаж.
Мы швартуемся у берегов Ла Диг – острова, где находится пляж Anse
Source d'Argent –самый красивый пляж по версии National Geographic.
Уникальный песок и огромные валуны уже много лет не сходят со
страниц глянцевых журналов. Знакомиться с островом лучше всего
на велосипеде.
Главная рукотворная достопримечательность Ла Диг – дом Плантатора, тут когда-то работала служанкой Эммануэль Арсан, написавшая
серию эротических романов. Здесь же снимали нашумевший в 80-ых
годах прошлого столетия фильм «Прощай Эммануэль». А сегодня в
бунгало находится резиденция Президента Сейшельских островов.
Если долго бродить по заповеднику Райской Мухоловки, то есть шанс
встретить экзотическую птичку, а взобравшись на гору Нид д’Эгл
(Орлиное гнездо), можно увидеть соседние острова и наконец-то
осознать - мы в раю.
Ближе к вечеру мы бросим якорь подальше от цивилизации, чтобы
увидеть, как можно больше удивительных пляжей.

MUST SEE:
Пляж с уникальным песком
Вид с вершины горы Орлиное гнездо
Национальный парк Юньон Эстэйт

EN
We will combine the short morning crossing with fishing. The size
and variety of fish caught will surprise even experienced fishermen
and will delight our crew.
We will reach the coast of La Digue, the island where Anse Source
d'Argent is located, the most beautiful beach according to National
Geographic. Unique sand and huge boulders have not left the
pages of glossy magazines for many years. The best way to
discover this island is by bike.
The main man-made landmark of La Digue is the Planter's house,
where Emmanuel Arsan once worked as a servant, who wrote a
series of erotic novels. The film Farewell Emmanuelle, which was
sensational in the 80s of the last century, was also filmed here. And
today the bungalow is the residence of the President of the
Seychelles. If you wander around the Paradise Flycatcher reserve
for a long time, you have a chance to meet an exotic bird, and
climbing Nid d'Egl (Eagle's Nest) mountain, you can see the
neighbouring islands and finally realize that we are in paradise.
In the late afternoon we will anchor further away from civilization
to see as many amazing beaches as possible.

MUST SEE:
Beach with unique sand
View from the top of Mount Eagle's Nest
Union Estate National Park

DAY 5

Sisters Islands - Petit
Seur and Grand Seur
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Весь день ми проведемо на розкішних
пляжах на островах Сестер. Це приватні володіння і будинок власників
знаходиться на острові Старшої
Сестри, а ось Молодша - повністю безлюдна.
На порядку денному сьогодні - шикарна риболовля, снорклінг і сонячні
ванни.
Увечері ми йдемо на стоянку до
острова Праслін.
MUST SEE:
Багатий підводний світ
Мальовничі пляжі
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Весь день мы проведем на уединенных пляжах на островах Сестер. Это
частные владения и дом владельцев
находится на острове Старшей
Сестры, а вот Младшая – полностью
необитаема.
На повестке дня сегодня – шикарная
рыбалка, снорклинг и солнечные
ванны.
Вечером мы идем на стоянку к острову Праслин.

MUST SEE:
Богатый подводный мир
Живописные пляжи

We will spend the whole day on
secluded beaches on the Sister Islands.
This is a private property and the
owners' house is located on the island
of the Elder Sister, but the Younger is
completely uninhabited.
On the agenda today is chic fishing,
snorkelling and sunbathing.
In the evening we will sail to the Praslin
island.

MUST SEE:
Rich underwater world
Picturesque beaches

DAY 6

Silhouetted Island

UA
Вранці, доки всі сплять, ми стартуємо в сторону острова Силует.
Чотири-п'ять годин на океані пролетять непомітно, адже половина
екіпажу ще буде спати, а шанувальники риболовлі зможуть отримати
задоволення від можливостей, що відкрилися і чудового вилову.
Незважаючи на те, що Силует - один з найбільших островів Сейшельського архіпелагу, заповідний статус вберіг його від туристичної
інфраструктури. Тут знаходиться лише один готель, до речі, бажаючі
можуть повечеряти в ресторані готелю Hilton Seychelles Labriz Resort &
Spa.
В першу чергу Силует цікавий своїми дикими джунглями. У незайманих
дощових лісах серед гір і водоспадів ростуть дивовижні рослини, серед
яких є Непентес, який живиться мошкарою. Прогулянка по джунглях
займає весь день, але залишає враження на все життя. В якості
альтернативи, можна познайомитися з черепахами і крабами, а також
позасмагати на шикарних пляжах. До речі, деяким місцевим черепахам понад сто років! Можливо, вони навіть пам'ятають колишніх
господарів острова - сімейство Добан, чий особняк сьогодні перетворили в музей. У музеї в якості експоната представлений повноцінний
скелет справжнього кита в натуральну величину.
Ночуємо на якорі поруч з островом.

MUST SEE:
Справжні тропічні джунглі
Будинок і музей сім'ї Добан

RU
Утром, пока все спят мы стартуем в сторону острова Силуэт.
Четыре-пять часов в океане пролетят незаметно, ведь половина
экипажа еще будет спать, а любители рыбалки смогут получить
удовольствие от открывшихся возможностей и великолепного улова.
Несмотря на то, что Силуэт – один из крупнейших островов Сейшельского архипелага, заповедный статус уберег его от туристической
инфраструктуры. Здесь находится всего один отель, кстати желающие
могут поужинать в ресторане отеля Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa.
В первую очередь Силуэт интересен своими первозданными джунглями.
В девственных дождевых лесах среди гор и водопадов растут
удивительные растения, среди которых плотоядный Непентес,
питающийся мошкарой. Прогулка по джунглям занимает весь день, но
оставляет впечатления на всю жизнь. В качестве альтернативы, можно
познакомиться с черепахами и крабами, а также покупаться на шикарных девственных пляжах. Кстати, некоторым местным тортилам более
ста лет! Возможно, они даже помнят прежних хозяев острова –
семейство Добан, чей особняк сегодня превратили в музей. В музее в
качестве экспоната представлен полноценный скелет настоящего кита
в натуральном размере.
Ночуем на якоре рядом с островом.

MUST SEE:
Настоящие дождевые джунгли
Дом и мавзолей семьи Добан
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In the morning, while everyone is asleep, we start towards the
Silhouette Island. Four to five hours in the ocean will fly by
unnoticed, because half of the crew will still be sleeping, and fishing
enthusiasts will be able to enjoy the great catch.
Despite the fact that Silhouette is one of the largest islands in the
Seychelles archipelago, the protected status has saved it from the
tourist infrastructure. There is only one hotel here, by the way, those
who wish can dine at the restaurant of the Hilton Seychelles Labriz
Resort & Spa.
First of all, Silhouette is interesting for its pristine jungle. In the
virgin rain forests, among the mountains and waterfalls, amazing
plants grow, including the carnivorous Nepentes, which feeds on
midges. Walking in the jungle takes an entire day, but it is an
experience of a lifetime. Alternatively, you can meet turtles and
crabs, and enjoy the unspoiled beaches. By the way, some local
tortillas are over a hundred years old! Perhaps they even remember
the former owners of the island - the Doban family, whose mansion
has now been turned into a museum. As an exhibit there you can
see there a full-fledged skeleton of a real whale.
We spend the night anchored near the island.

MUST SEE:
Real rain jungle
House and mausoleum of the Doban

DAY 7

Mahe, Sun Set Beach
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RU

Ми повертаємося на Мае, але в цей раз відкриємо
острів з іншого боку в прямому сенсі цього слова.
Наш катамаран кине якір неподалік від пляжу
Sunset. В останній день на острові приємно відпочити і розслабитися на пляжі, насолодитися
краєвидами. Але, крім морського відпочинку, нас
чекає ще й прісноводне озеро з дуже теплою
водою, розташоване неподалік.
Ввечері ми влаштуємо барбекю прямо на катамарані або в місці, що підійде для пікніка. Завтра ми
повертаємося додому, але сумувати з цього приводу не варто, адже на планеті є ще безліч місць, які
ви можете відкрити разом з CHECK IN SEA.

DAY 8

виселення з катамарану
і виліт додому

Мы возвращаемся на Маэ, но в этот раз откроем
остров с другой стороны в прямом смысле слова.
Наш катамаран кинет якорь неподалеку от уединенного пляжа Sunset. В последний день на острове приятно отдохнуть и расслабиться на пляже,
насладиться видами. Но, кроме морского отдыха,
нас ждет еще и пресноводное озеро с очень
теплой водой, расположенное неподалеку.
Вечером мы устроим барбекю прямо на катамаране или в подходящем для пикника месте. Завтра
мы возвращаемся домой, но грустить по этому
поводу не стоит, ведь на планете есть еще множество мест, которые вы можете открыть вместе с
CHECK IN SEA.

выселение с катамарана
и вылет домой
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We return to Mahe, but this time we will discover
the island from the other side - secluded Sunset
Beach. On the last day on the island it is nice to sit
back and relax on the beach and enjoy the views. In
addition to sea recreation we can check the nearby
freshwater lake with very warm water.
In the evening we will have a barbecue on the
catamaran or in a picnic area. Tomorrow we are
returning home, but there is no need to be sad
about this, because there are many more places on
the planet that you can discover with CHECK IN
SEA.

leaving the catamaran
and flight home

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

UA

У вартість входить:

• проживання на білосніжному катамарані 7
днів;
• послуги професійного шкіпера;
• груповий трансфер з аеропорту в марину і
назад;
• гумовий човен з мотором;
• фінальне прибирання катамарана;
• заправка паливом, водою, електрикою;
• стоянки в маринах;
• постільна білизна та рушники;
• медична страховка з покриттям від Covid-19;
• страховий депозит ми беремо на себе!

Не входить:
• міжнародний переліт в Мае;
• харчування;
• особисті витрати.
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В стоимость входит:

• проживание на белоснежном катамаране 7
дней;
• услуги профессионального шкипера;
• групповой трансфер из аэропорта в марину
и обратно;
• резиновая лодка с мотором;
• финальная уборка катамарана;
• заправка топливом, водой, электричеством;
• стоянки в маринах;
• постельное белье и полотенца;
• медицинская страховка с покрытием от
Covid-19;
• страховой депозит мы берем на себя!

Не входит:
• международный перелет в Маэ;
• питание;
• личные расходы.
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Included:

• accommodation on a snow-white catamaran
for 7 days;
• professional skipper services;
• group transfer from and to the airport
• small inflatable boat with engine (dinghy);
• final cleaning of the catamaran;
• fuel, water, electricity;
• parking in marinas;
• bedding and towels;
• medical insurance with coverage from
Covid-19;
• insurance deposit.

Not included:
• international flight to Mahe;
• meals;
• personal expenses.

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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kz@checkinsea.global
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