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NAPLES -
SALERNO  

По прильоту в Неаполь ми починаємо нашу 
подорож по Костьєра-Амальфітано з крайньої 
її точки - другого за величиною міста Кам-
паньї - Салерно. Тут великий вибір великих 
супермаркетів, щоб запастися основними 
продуктами на тиждень, а також безліч 
затишних ресторанчиків з споконвічно неа-
політанською кухнею. При бажанні, можна 
замовити піцу прямо на борт яхти і насолод-
жуватися заходом, смакуючи канікули на най-
красивішому узбережжі Європи.

Upon arrival in Naples we begin our journey to 
Kostrena - Amalfi from its furthest point - the 
second largest city of Campania - Salerno. 
There’s a big choice of large supermarkets here 
to stock up on provisions for a week, as well as 
many cozy restaurants with traditional 
Neapolitan cuisine. 
You even can order pizza delivered to the yacht 
and enjoy the sunset on the most beautiful coast 
of Europe.

DAY 1



AMALFI

Немає сенсу описувати Амальфі, навіть фото-
графії не в силах передати красу цього міста, 
що немов виноградна лоза звисає на скелях. 
Різнокольорові будиночки, здається, висічені 
в гірській породі, а замість дахів - пишні фрук-
тові сади. Амальфійскі лимони, розміром з 
диню - головна гордість жителів узбережжя. 
Кожен з п'яти тисяч городян готовий приго-
стити вас домашнім лімончелло і розповісти 
пару історій про селебрітіс. Наприклад, як 
відзначала свій день народження Бейонсе, 
або про вечірки на яхтах Джорджа Клуні, 
дизайнерів Дольче і Габбана, екіпажу Check in 
Sea.
На вершині місто плавно переходить в 
заповідник Valle delle Ferriere, де заховані 
галасливі водоспади, затишний фіорд 
Фуроре, що є найменшим пляжем в Європі, і 
підводна печера Гротта-делло-Смеральдо.

There is no point to try to describe Amalfi, even 
photographs can’t capture the beauty of this city, 
hanging on the rocks like a grape vine. 
Multicolored houses seem to be carved into the 
rock. 
Local pride is Amalfi lemons with the size of the 
melon. 
Each one of the five thousand inhabitants are 
ready to treat you with home-made limoncello 
and tell a couple of stories about celebrities. 
For example, how Beyoncé celebrated her 
birthday or about yacht parties of George 
Clooney, designers Dolce and Gabbana and 
Check in Sea crew.
At the top, the city smoothly passes into the 
Nature Reserve Valle delle Ferriere  with hidden 
waterfalls, secluded Furore fjord, which is the 
smallest beach in Europe, and the underwater 
cave Grotta-dello-Smeraldo.

DAY 2



CAPRI

Опинившись на Капрі, Октавіан Август був 
так вражений, що не думаючи виміняв його у 
неаполітанців на багату Іскью. Побачивши 
загадкові скелі Фаральон, ви відразу його зро-
зумієте. З тих пір зимувати на Капрі увійшло в 
моду, якої дотримувались імператор Тіберій, 
Оскар Уальд, Ленін, Горький, Софі Лорен, 
Валентино і всі інші знаменитості.
Нам потрібно буде встигнути прогулятися 
серед ароматних садів і розкішних вілл, спу-
ститися по фінікійських сходах, пообідати в 
місцевому ресторанчику і, можливо, замови-
ти взуття в одній із сімейних майстерень. А 
якщо залишиться час, відвідати Блакитний 
грот - давнє святилище, а нині просто 
чудо-природи, оспіване в картині Айвазовсь-
кого «Лазуровий грот».

Octavian Augustus was so amazed by Capri that 
without thinking he traded it with Neapolitans 
for the rich Ischia. After seeing mysterious rocks 
of Faraglioni, you immediately will understand 
why. 
Since then spending winters on Capri has 
become fashionable among emperor Tiberius, 
Oscar Wilde, Lenin, Gorky, Sophia Loren, 
Valentino and many other famous people.
You can walk among fragrant gardens and luxury 
villas, go down the Phoenician steps, dine at a 
local restaurant and even order shoes in one of 
the many family workshops. 
If there is time left, visit the Blue Grotto - the 
ancient sanctuary, and now simply a nature 
miracle, glorified in Aivazovsky's "Azure grotto."

DAY 3



PROCIDA

На шляху до острова Прочіда, ми, нарешті, 
зможемо побачити первісну природу і 
рукотворну архітектуру Амальфі-кост, недо-
ступну з берега. З одного боку - неприступні 
скелі, вкриті смарагдовим килимом зелені і 
небаченої краси панно яскравих будиночків, 
що туляться на схилах. По інший бік - жада-
ний острів Капрі. Ми пройдемо на яхтах повз 
величного Везувію, галасливого Неаполя і ще 
декількох сплячих вулканів.
А вечір проведемо в тихій марині Прочіди. 
Прогулянка по вузьких вуличках не займе 
більше півгодини. Але насолоджуватися 
атмосферою провінційного містечка, його 
неспішним ритмом - можна вічно. Не випад-
ково саме тут знімали «Талановитий містер 
Ріплі» з Меттом Деймоном і Гвінет Пелтроу.

On the way to Procida island, we can finally see 
the nature and architecture of Amalfi coast, 
which is inaccessible from the shore. 
On one side - rocks covered with emerald carpet 
of greenery and unseen beauty of bright houses 
on the slopes. On the other side is Capri island 
itself. 
We will pass along majestic Vesuvius, noisy 
Naples and a few more inactive volcanoes.
And the evening will be spent in quiet marina of 
Procida. 
Walking narrow streets will not take more than 
half an hour. But you can enjoy forever this 
atmosphere of provincial town and its unhurried 
rhythm. “Talented Mr. Ripley” with Matt Damon 
and Gwyneth Paltrow was filmed here not by 
accident.

DAY 4



ISCHIA

Під час короткого переходу на сусідній острів 
- нашим головним «маяком» буде розкішний
Арагонський замок, який став символом Іскьї.
Однак знаменитий вулканічний острів не
історіями про піратів і навіть не античними
легендами про Зевса і титанів (їх вам
розповість капітан), а термальними родонови-
ми водами, що мають лікувальний і омолод-
жуючий ефект. Вибрати з численних
СПА-центрів нелегко: в «Садах Посейдона»
понад 20 термальних басейнів, в «Садах
Апполона і Афродіти» - цілющий водоспад
для інгаляцій, вода в якому досягає 100 ° C! А
в бухті Сорженто гаряче джерело б'є прямо в
море. Втім, звичайні пляжі - теж відмінні.

During a short trip to the next island our main 
"lighthouse" will be a luxurious Aragonese castle, 
that became the symbol of Ischia. 
However, the this volcanic island is famous not 
only with stories about pirates and legends about 
Zeus and the Titans but also by healing thermal 
rhodium waters with rejuvenating effect. To 
choose from numerous SPA-centers is not easy: 
in the "Gardens of Poseidon” there are more than 
20 thermal pools, in “Gardens of Apollo and 
Aphrodite” - healing waterfall for inhalations with 
water reaching 100 °C! And in Sorrento bay hot 
source springs right into the sea. 
However, the usual beaches are excellent too.

DAY 5



SORRENTO

Наступна зупинка - Сорренто, де римські 
руїни сусідять з вишуканими віллами, а 
художні музеї - з піратськими вежами. Але в 
першу чергу ми підемо в Лимонарій - цитру-
совий сад поруч з фабрикою лімончелло, де в 
тіні ароматних дерев зможемо насолодитися 
солодким лікером і незабутніми пейзажами.
А ввечері радимо забратися вище, щоб спо-
глядати «зоряне полотно» Неаполітанської 
затоки.

Our next stop is Sorrento, where the Roman 
ruins stand next to exquisite villas, and art 
museums next to pirate towers. 
But first of all we’ll go to Lemonarium - citrus 
garden next to the Limoncello factory, where in 
the shade of fragrant trees we will enjoy this 
sweet liqueur and unforgettable scenery.
And in the evening we advise to climb higher to 
watch starry canvas of the Naples Gulf.

DAY 6



POSITANO,
SALERNO

Якщо під час яхтингу вітер вкрав вашу капе-
люх - не біда, адже ми зупинимося в Позітано. 
У місті, яке подарувало світу туніки, широко-
полі капелюхи і відкриті сандалі. А саме місто 
закоханий Посейдон створив для коханої 
німфи Пазітеі. Люди доповнили божественне 
творіння милими будиночками, величними 
соборами, вишуканими віллами. Сьогодні 
Позітано - один з найбільш респектабельних 
італійських курортів, де по-справжньому 
можна насолоджуватися життям - відмінним 
вином, приголомшливою кухнею і чудовими 
видами.

If during the yachting the wind stole your hat - 
don’t worry, because we will stop in Positano - 
city, which gave to the world tunics, 
wide-brimmed hats and open sandals.
City itself was created by Poseidon, when he was 
in love with nymph Pasithea. 
People supplemented the divine god’s creation 
with cute little houses, majestic cathedrals and 
exquisite villas. 
Today Positano is one of the best Italian resorts, 
where you can enjoy excellent wine, stunning 
cuisine and great views.

After returning to the "native" marina of Salerno, 
we will prepare to check-out and buy missing 
souvenirs with obligatory aromatic lemon soap 
and limoncello. And then we'll throw a farewell 
party with fine wine and the world's best pizza.

DAY 7-8



проживання на новенькій білосніжній яхті/ 
катамарані;
послуги професійного шкіпера;
груповий трансфер з аеропорту в
марину і назад;
відеозйомка протягом всієї подорожі;
гумовий човен і моторчик;
фінальне прибирання яхти / катамарана;
заправка паливом;
постільна білизна та рушники;
медична страховка;
комфорт-пакет на яхті / катамарані;
фірмові футболки та подарунки!

міжнародний переліт в Неаполь;
Шенген віза (якщо потрібна);
стоянки в маринах;
харчування.

ВКЛЮЧЕНО: 

ДОДАТКОВО:

YACHT CATAMARAN

ВАРТІСТЬ     COST

З ЛЮДИНИ

$ 990
 PER PERSON З ЛЮДИНИ

$ 1290
                 PER PERSON

INCLUDED: 

NOT INCLUDED:
international flights to Naples;
visa if needed;
marinas 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

7 days on yacht/catamaran;
professional skipper services;
group transfer from and to airport;
cameraman services;
small inflatable boat with engine (dinghy);
final yacht/catamaran cleaning;
fuel;
bedding and towels;
medical insurance;
comfort package on yacht/catamaran;
branded t-shirts and presents!

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

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

2246 65th Street, 
Brooklyn, NY 11204

tell.: +1 (914) 446 56 16

checkinsea.global
kz@checkinsea.global


